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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 

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 
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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’. 

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 
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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. 66 Reacties 

 

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 
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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’

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
Gepubliceerd door Micha Kat 2 maart, 2009 in Algemeen. 32 Reacties 

cervarix2.jpeg Journalist Simon Rozendaal van Elsevier is corrupt 

Vandaag zijn de eerste jonge Nederlandse vrouwen blootgesteld aan Cervarix, samen met Gardasil 

‘het eerste vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen’. Aan deze inentings-campagne ligt een 

samenzwering ten grondslag waarin de lobbyisten van big farma het kabinet zover hebben gekregen 

hun product verplicht toe te dienen aan ‘risicogroepen’. Het is de natte droom van elke producent -of 

het nou gaat om pillen, kranten of roetfilters-: de Staat die de burger verplicht hun produkten af te 

nemen. De natte droom van elke lobbyist ook. Maar voor zulke vergaande ingrepen in de (keuze)

vrijheid van de burger is meer nodig dan lobbywerk, namelijk pecunia. Dat Cervarix-producent 

GlaxoSmithKline minister Ab Klink heeft kunnen overtuigen hun vaccin op te nemen in het verplichte 

inentings-programma (Rijks Vaccinatie Programma) was dan ook voor een groot deel ‘te danken’ aan 

corrupte -maar uiteraard wel ‘geheel onafhankelijke’- adviseurs. Maar zo gaan die dingen nu 

eenmaal. Vorige week nog zat een PR-man van GlaxoSmithKline aan tafel met Elsevier-journalist 

Simon Rozendaal in het media-programma De Leugen Regeert. Rozendaal werd uitbundig geprezen 

om zijn journalistieke pennevruchten en kreeg van de pillendraaiers een 8,6. Logisch, want Rozendaal 

bleek geld te hebben aangenomen van de pillendraaier in de vorm van een ‘prijs’. 
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« Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

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

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.

8 Reacties op “Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi 
hoorn erop!’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  donkey 

8 Mrt 2009 om 22:21 

mmmm het mes van de dader is nooit gevonden toch, zou bas dat nu hebben?

2.  dinges 

9 Mrt 2009 om 00:54 

Micha bel Bas Heijne eens, die houdt van schelden en ook van schelden op schelden. 
Daar kan nog een leuke actie uit voort komen.

3.  groot 

9 Mrt 2009 om 07:31 

Zijn mobiele nummer komt nergens bij zoekmachines bovendrijven. 

06- 51542439. Een nummer voor intimi :-)

4.  Rudolf Paul 
9 Mrt 2009 om 20:55 

Moordwapen mes voor Bas Haan: http://www.maurice.nl/index.php?itemid=720

5.  indian 
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Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’ at Klokkenluideronline

10 Mrt 2009 om 08:44 

dat is het mes, dat ONDER de grafsteen heeft gelegen natuurlijk. 
kan men het DAAR in ieder geval nooit meer terug vinden.

6.  DNH 

10 Mrt 2009 om 11:58 

De hoorn erop gooien. 
Je bedoeld discommuniceren. 
Ja dat ken ik. 
Doen ze wel vaker als ze niet kunnen winnen of geen gelijk kunnen krijgen. 
Ik geloof zelfs dat ik posters op dit forum er op betrapte anderen an te zetten geen woorden met mij meer uit 
te wisselen.

Niks aan de hand dus, Micha. Je hebt gewoon GELIJK kennelijk!

7.  98006887 

10 Mrt 2009 om 14:21 

Ik zat laatst aan de LSD en kreeg het volgende mee; 
Een depot van landmijnen ontploften in Enschede. 
Terror Ted en zijn vrienden, ja… zij zaten hoog op, 
lieten telkens de zeep vallen en drukt zo hun kop. 
Denk Het Niet, een samenleving in verval kent geen waarden meer maar in zijn bewustzijn stroomt nog de gal. 
Hij emulgeert vetten zolang er adem zit in de rat, 
En wat een bof, ik vertel je de oplossing (het is een kat.)

http://www.tctubantia.nl/regio/4361485/Vuurwerkramp-zat-onderzoek-ontuchtzaak-in-de-weg.ece

8.  Frank Black 

10 Mrt 2009 om 15:19 

“Seks met veertienjarige moet kunnen” 

LEEUWARDEN - Volgens een rechter en een officier van justitie in Leeuwarden is de wettelijke minimumleeftijd 
van 16 voor vrijwillige seks achterhaald. Ze komen hierbij door een zaak waarin een 26-jarige man was 
aangeklaagd vanwege seks met een 14-jarig meisje. 

Volgens politierechter Michiel Severein zou de politiek aangezet moeten worden om de minumumleeftijd van 16 
te verlagen. Hij vindt het huidige ondergrens niet meer van deze tijd omdat jongeren op steeds jongere leeftijd 
beginnen met seks. Zowel de rechter als officier van justitie voelden zich maandag tijdens een ontuchtzaak 
bezwaard om een 26-jarige man uit Dokkum te bestraffen omdat hij seks had gehad met een 14-jarig meisje. 
Volgens de rechter en de officier was er sprake van wederzijdse verliefheid en vrijwilligheid. De man werd 
veroordeeld tot twintig uur voorwaardelijke werkstraf met een proeftijd van één jaar. 
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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 

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’
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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’. 

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’
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Gepubliceerd door Micha Kat 4 maart, 2009 in Algemeen. 22 Reacties 
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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. 66 Reacties 

 

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 
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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’

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
Gepubliceerd door Micha Kat 2 maart, 2009 in Algemeen. 32 Reacties 

cervarix2.jpeg Journalist Simon Rozendaal van Elsevier is corrupt 

Vandaag zijn de eerste jonge Nederlandse vrouwen blootgesteld aan Cervarix, samen met Gardasil 

‘het eerste vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen’. Aan deze inentings-campagne ligt een 

samenzwering ten grondslag waarin de lobbyisten van big farma het kabinet zover hebben gekregen 

hun product verplicht toe te dienen aan ‘risicogroepen’. Het is de natte droom van elke producent -of 

het nou gaat om pillen, kranten of roetfilters-: de Staat die de burger verplicht hun produkten af te 

nemen. De natte droom van elke lobbyist ook. Maar voor zulke vergaande ingrepen in de (keuze)

vrijheid van de burger is meer nodig dan lobbywerk, namelijk pecunia. Dat Cervarix-producent 

GlaxoSmithKline minister Ab Klink heeft kunnen overtuigen hun vaccin op te nemen in het verplichte 

inentings-programma (Rijks Vaccinatie Programma) was dan ook voor een groot deel ‘te danken’ aan 

corrupte -maar uiteraard wel ‘geheel onafhankelijke’- adviseurs. Maar zo gaan die dingen nu 

eenmaal. Vorige week nog zat een PR-man van GlaxoSmithKline aan tafel met Elsevier-journalist 

Simon Rozendaal in het media-programma De Leugen Regeert. Rozendaal werd uitbundig geprezen 

om zijn journalistieke pennevruchten en kreeg van de pillendraaiers een 8,6. Logisch, want Rozendaal 

bleek geld te hebben aangenomen van de pillendraaier in de vorm van een ‘prijs’. 
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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 

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’
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citeert uit roddelblaadjes inzake HPV vaccinatie - Dokter 

Lutser medisch weblog, bzzmn, Juriste, Rees, Rees, 

Rees [...]

●     Fortis nu openlijk 'corrupt' genoemd   

coosie, zavasul, Verbeet, RuudHarmsen, johnmans, 

Gebruikersnaam, ethiek, Observator

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman   

miska, miska, DNH, Verbeet, gypsy, Verbeet, Dick Twist, 

Dick Twist, DNH, gypsy [...]

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-

Demmink   

deef, deef, victor d.h, victor d.h, deef, MartijnX, victor d.

h, donkey, donkey, Paulus [...]

●     Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen 

terreur   

DNH, , , , , , robert, , , gevangenevandedemocratie

●     Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn 

erop!'   

Frank Black, 98006887, DNH, indian, Rudolf Paul, groot, 

dinges, donkey
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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’. 

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’
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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. 66 Reacties 

 

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 
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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’

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
Gepubliceerd door Micha Kat 2 maart, 2009 in Algemeen. 32 Reacties 

cervarix2.jpeg Journalist Simon Rozendaal van Elsevier is corrupt 

Vandaag zijn de eerste jonge Nederlandse vrouwen blootgesteld aan Cervarix, samen met Gardasil 

‘het eerste vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen’. Aan deze inentings-campagne ligt een 

samenzwering ten grondslag waarin de lobbyisten van big farma het kabinet zover hebben gekregen 

hun product verplicht toe te dienen aan ‘risicogroepen’. Het is de natte droom van elke producent -of 

het nou gaat om pillen, kranten of roetfilters-: de Staat die de burger verplicht hun produkten af te 

nemen. De natte droom van elke lobbyist ook. Maar voor zulke vergaande ingrepen in de (keuze)

vrijheid van de burger is meer nodig dan lobbywerk, namelijk pecunia. Dat Cervarix-producent 

GlaxoSmithKline minister Ab Klink heeft kunnen overtuigen hun vaccin op te nemen in het verplichte 

inentings-programma (Rijks Vaccinatie Programma) was dan ook voor een groot deel ‘te danken’ aan 

corrupte -maar uiteraard wel ‘geheel onafhankelijke’- adviseurs. Maar zo gaan die dingen nu 

eenmaal. Vorige week nog zat een PR-man van GlaxoSmithKline aan tafel met Elsevier-journalist 

Simon Rozendaal in het media-programma De Leugen Regeert. Rozendaal werd uitbundig geprezen 

om zijn journalistieke pennevruchten en kreeg van de pillendraaiers een 8,6. Logisch, want Rozendaal 

bleek geld te hebben aangenomen van de pillendraaier in de vorm van een ‘prijs’. 
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Verder lezen ‘Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix’
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Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman at Klokkenluideronline
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« Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie! Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’ »

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
Gepubliceerd door Micha Kat 8 maart, 2009 in Algemeen. 

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 

blijkt ook uit het feit dat hij reeds direct -en zonder duidelijke directe aanleiding- door de MSM op het 

schild werd gehesen: De Leugen Regeert, Cappuchino, BNR. NRC, Trouw, Elsevier…. stuk voor stuk 

wisten deze ‘Pravda’s van het vrije woord’ niet hoezeer en hoe snel ze Bas Haan en zijn boek de 

hemel in moesten prijzen.  De enige reden: bescherming bieden aan de macht en de bende criminele 

pedofielen van Justitie rond Joris Demmink. Het is in feite te simpel voor woorden: de complete 

‘publieke media’ die door de Staat worden gecontroleerd zijn anti-Louwes en pro-klusjesman: dat kan 

toch geen toeval meer zijn? Zeker als de feiten zo duidelijk ontlastend zijn voor Louwes is het 

normaal gesproken onverklaarbaar dat er niet een medium -zelfs niet Trouw, zelfs niet BNN of LLink- 

zich heeft willen of durven uitspreken voor Louwes maar dat ze allemaal, stuk voor stuk, achter een 

wanprodukt als dat boek van Bas Haan gaan staan….

globalgs8.jpeg Dit brengt ons op de positie van Peter R. de Vries. Deze crimefighter was 

aanwezig bij de boekpresentatie, maar nam de gift van Michael de Jong aan Bas 

Haan voor kennisgeving aan. Dat Peter R. zich in deze zaak reeds vroegtijdig heeft gemanifesteerd 

als anti-Louwes blijft velen verbazen en geeft eens te meer voeding aan een stelling die meer en 

meer wordt gehoord: hij werkt samen met Justitie, net als Bas Haan. Deze website beschikt over 

buitengewoon belastende informatie over Peter R. die nog weer meer aanwijzingen biedt voor de 

hypothese dat hij zelfs een ‘loopjongen’ kan worden genoemd en dat zijn opgebouwde imago van 

‘vrijgevochten’ en ‘waarheidsvinder’ een grote maskerade is. Zijn houding tijdens de boekpresentatie 

bevestigt dit eens te meer. Maar feit is dat ook van de andere aanwezige journalisten niemand de 

opmerkelijke gift aan de ‘onafhankelijke’ journalist het melden waard achtte. De gift bestond uit een 
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mes van het type Global GS-8, het type (foto) waarmee de weduwe Wittenberg is vermoord, een mes 

dat direct in verband is gebracht met Michael de Jong. Om Louwes te incrimineren werd een ander 

type mes in de strijd geworpen waarvan is vast komen te staan dat het niet het moordwapen is 

geweest.

19 Reacties op “Bas Haan kreeg mes kado van 
klusjesman”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  dinges 

8 Mrt 2009 om 06:46 

Macaber O J Simpson gedrag. 
Inmiddels gehecht aan zijn positie van nagejaagd beschermd wild. 
Een karakteristieke bewoner van de Veluwe eigenlijk.

2.  Micha Kat 

8 Mrt 2009 om 12:56 

Bas Haan antwoord op de vraag of hij een mes heeft aangenomen van Michael de Jong: “Onze communicatie is 
afgelopen. Ik verbreek de verbinding.” Q: “Maar kun je dan geen antwoord geven op deze simpele vraag? Heb 
je het mes aangenomen?” Haan: “Ik verbreek de verbinding.”

3.  DNH 

8 Mrt 2009 om 15:40 

Ik heb jaren geleden als gezegd dat de klusjesman de schuldige is. 
Ook die verpleegster Lucy die verdacht wordt van zoveel kindermoorden en nu vrij is heb ik voorspeld dat die 
valselijk beschuldigd is, alsook, maar daar heeft de media helemaal geen aandacht voor, een Hell’s Angels die 
levenslang vastzit voor het vermoorden van een vrouw en haar kind. 
Hij heeft altijd ontkent en is volgens mij onschuldig.

Vraag me niet hoe ik dat allemaal weet, ik voel het gewoon. 
En zit er zelden naast!

4.  RuudHarmsen 

8 Mrt 2009 om 16:52 

Micha Kat, 8 Mrt 2009 om 12:56 
=== 
Bas Haan antwoord op de vraag of hij een mes heeft aangenomen van Michael de Jong: “Onze communicatie is 
afgelopen. Ik verbreek de verbinding.” Q: “Maar kun je dan geen antwoord geven op deze simpele vraag? Heb 
je het mes aangenomen?” Haan: “Ik verbreek de verbinding.” 
/=== 
Zo reageert hij altijd als hij weet dat hij fout zit. Vergelijk — op een veel onschuldiger issue — mijn e-
mailcorrespondentie met hem: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070330.htm

5.  Wieteke 

8 Mrt 2009 om 17:00 

DNH: En zit er zelden naast!

Even corrigeren. Je hebt het hier over Louis Hagemann en die was toen al een EX- Hells’ Angel. Hij heeft 
inderdaad levenslang voor de moord op twee kinderen van Corina Bolhaar. Corina Bolhaar is ook om het leven 
gekomen, maar dat heeft met het verjaringstermijn te maken. Louis is inderdaad onschuldig. Ook in deze zaak 
is P.r.de Vries heel smerig bezig geweest en natuurlijk ook voor zijn kijkcijfertjes.

Hoe het allemaal precies zit kun je hier lezen. 
http://www.louishagemann.nl/

6.  Herman van Houten 

8 Mrt 2009 om 18:15 

Zal Michaël de Jong binnenkort een boek uitbrengen “Hoe ik de moord op mevrouw Wittenberg zou hebben 
gepleegd”, geschreven door Bas de Haan?

Ze zijn er brutaal genoeg voor. Joran van der Sloot is op dezelfde wijze financiëel binnengelopen (en O.J. 
Simpson bijna).
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7.  Wim Dankbaar 

8 Mrt 2009 om 20:58 

Dat Bas Haan het mes vol enthousiasme in ontvangst heeft genomen, “Goh, wat leuk!” etcetera, is een feit.

Haan wil dus niet bevestigen dat hij het mes heeft aangenomen. Dat is opmerkelijk voor een journalist die zegt 
dat het hem slechts om de feiten gaat. Feiten waar je zelf als geen ander weet van hebt, zou je toch moeten 
kunnen en willen bevestigen? Tenzij je spijt hebt van je handelwijze wellicht, maar dan nog, aan het feit valt 
niks te veranderen, dus als feitenjournalist mag je daar geen probleem mee hebben. Hiermee is dus definitief 
vastgesteld dat Haan geen feitenjournalist is. 

Ach ja, het is usance in de Deventer Moordzaak om de feiten niet te willen bevestigen……

Wim

8.  DNH 

9 Mrt 2009 om 11:23 

@ Wieteke. 
Edoch zat ik er niet naast. 
Ik vergat echter te melden dat wat ik al wist en jij alsnog mededeelde, namelijk dat hij een ex-HA is. 
Nochthans bedankt voor de preciese, aanvullende informatie!

9.  Wieteke 

9 Mrt 2009 om 12:48 

DNH schreef:

een Hell’s Angels die levenslang vastzit voor het vermoorden van een vrouw en haar kind.

en

Ik vergat echter te melden dat wat ik al wist en jij alsnog mededeelde, namelijk dat hij een ex-HA is. 
——————————–

Lezen is een kunst DNH! Louis is niet veroordeeld voor het vermoorden van een vrouw en haar kind. Louis is 
veroordeeld voor de moord van twee kinderen (twee kinderen van Corina). Hij is niet veroordeeld voor de 
moord op een vrouw. (Corina)

Corina had drie kinderen en een kind heeft het overleefd. Edoch zat je er dus falikant naast met het geven van 
je info.

10.  gypsy 

9 Mrt 2009 om 15:19 

@DHN en Wieteke

Wieteke jij hebt helemaal gelijk alleen moet ik nog even iets toevoegen voor wat betreft het verjaringstermijn.

De rechtbank en alle navolgende waren van mening dat Corina omgekomen door DOODSLAG, doodslag was 
verjaard. 
Doodslag omdat gesteld werd dat dit niet met voorbedachte rade gedaan was.

De rechtbank stelde echter bij de kinderen vast dat die daden met voorbedachte rade gepleegd waren dus 
vallen die in de catagorie MOORD en wel met voorbedachte rade.

@DHN

Laat ik even heel duidelijk zijn….jouw onderbuikgevoelens zijn juist het moet alleen nog even aangetoond 
worden.

Groetjes,

Jacqueline Hagemann

11.  DNH 

9 Mrt 2009 om 15:42 

@ Wieteke: Welaan, je moet ook niet op elke slak zout willen leggen, hm? 
In ieder geval is de strekking van mijn verhaal juist. 
Maar bedankt voor je verbetering en toevoegingen!

@ gypsy: Aha! Mijn onderbuikgevoelens zijn wel vaker juist, echter behoeven ze niet altijd aangetoond te 
worden. 
Als ik bijvoorbeeld beweer dat ik elke week geld op straat vind hoeft niemand me te geloven en ik kan niks 
bewijzen. 
Echter ik hoef het ook niet te bewijzen om van het geld iets fijns te gaan doen!

Zo ongeveer moet je met ethische zaken de dingen ook beschouwen. 
Wel eens van karma gehoord? Ieder draagt zijn/haar straf/beloning met zich mee. Daar komt zelfs de dood niet 
tussenbeide! 
En er is geen bewijs, aanklager, getuige, advocaat of rechter voor nodig! 
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Nuja, ik dwaal af…

12.  Dick Twist 

9 Mrt 2009 om 18:07 

@DNH 
>Mijn onderbuikgevoelens zijn wel vaker juist, echter behoeven ze niet altijd aangetoond te worden.

13.  Dick Twist 

9 Mrt 2009 om 18:12 

Vervolg want er ging iets mis.

Als je daarmee de aambeien bedoelt die ik bij een ander topic met je in verband bracht, nee laat dam aar 
zitten. Is het correct dat zich daarmee ook je denkproces bestuurt?

14.  Verbeet 

9 Mrt 2009 om 21:52 

Wieteke en Gipsy, wij hadden hier op dit forum een afspraak dat we niet meer zouden reageren op DNH. Willen 
jullie dat a.u.b. ook niet meer doen. Het was hier nou net zo netjes en opgeruimd aan het worden. 
Bedankt alvast voor jullie medewerking.

15.  gypsy 

9 Mrt 2009 om 22:01 

Daar wist ik niets van heer Verbeet daar ik nauwelijks reageer.

16.  Verbeet 

9 Mrt 2009 om 22:39 

Gypsy, geeft niet. No harm done so far, Jacqueline.

17.  DNH 

10 Mrt 2009 om 11:55 

@ Wieteke en Gipsy: trek je niks aan van Verbeet. Hij kon een discussie over pedofilie niet winnen met mij en 
probeert nu iedereen tegen mij in het harnas te jagen. 
Duidelijk geen echte kindervriend.

@ Verbeet: ga terug in je hok en blijf vooral uit de buurt van kleine kinderen….

18.  miska 

10 Mrt 2009 om 21:19 

Ik heb een vraagje: Waarom word deze pedofiel niet gebanned? hij is duidelijk gek of kwaadaardig. Iemand die 
systematisch de standpunten gebruikt die tegen pedofielen worden gebruikt om normale mensen aan te vallen 
is gek of kwaadaardig. 

Ik geloof niet dat jullie hypocriet zijn als jullie het beest van dit forum bannen. Hij is een beest - ik geloof 
namelijk dat het goede bestaat, dat God bestaan en hoewel de meeste mensen de kinderen van God zijn, is dit 
pedobeest een kind van de duivel.

Daarom is hij een kind van de duivel en niet alleen onder invloed van de duivel? Iemand die beinvloed word 
door de duivel neemt alles wat goed is en draait dit om, goed word kwaad - dit pedobeest draait bewust het 
goede om en veranderd het in kwaad en daarom is hij een duivel in menselijke vorm. Let ook op hoe kwetsbaar 
onze huispedo zich opstelt, ook een vorm van manipulatie.

Ik vind hem een vreselijke misdadiger - het grootste bewijs hiervoor moet wel mijn geestelijke ongevoeligheid 
zijn wanneer ik dit stuk schrijf - denken aan wat dit beest misschien heeft gedaan wil ik niet. Vroeger werd ik 
half gek toen ik hoorde dat zoiets kon gebeuren, nu weet ik dat ik een groot kwaad kan herkennen wanneer ik 
schrijf zonder beelden in mijn hoofd. De angst dat ik in mijn gedachten terug ga naar een documentaire of een 
speelfilm waarin zoiets beschreven word wil ik niet.

Dit had ik bijvoorbeeld ook toen ik las over de oorlogsmisdaden van de Russen tegen de Duitse vrouwen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog.

19.  miska 

10 Mrt 2009 om 21:29 

”Het Beest” komt hier waarschijnlijk lastig doen omdat klokkenluiders voor God werkt em hij een dienaar van 
satan is.
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« Zembla en Can zakken weg in horror-moeras Bedrog van Bas Haan reeds nu aangetoond! »

Alarm! Stop de corrupte ‘journalist’ Bas Haan!
Gepubliceerd door Micha Kat 31 januari, 2009 in Algemeen. 

bashaan.jpeg Via een ongekend -en in de geschiedenis van de Nederlandse strafrechtspraak nog 

nooit eerder vertoond- mediaoffensief probeert de Staat/het OM deze weken de 

’schuld’ van Ernest Louwes aan de moord op de weduwe Wittenberg ‘definitief zeker te stellen’ voor 

het nageslacht. Hoe de vork in de Deventer Moordzaak werkelijk in de steel zit was reeds eerder te 

lezen op deze website. Zie de parallellen met de zaak-Dutroux in Belgie, met de zaak-Baybasin in ons 

land en ook met de zaak-Joran: de waarheid mag niet eens worden onderzocht, bewijs wordt 

vervalst, journalisten worden geintimideerd en omgekocht, de politiek is verlamd van angst. Reeds in 

2003 maakte Zembla -toen het nog onafhankelijk was- korte metten met de bewijsconstructie tegen 

Louwes! Nu is Bas Haan ’slachtoffer’ geworden van de machinaties en intimidaties van de macht en 

gaat komende weken in diverse programma’s (zoals dindag in De Wereld Draait Door) willens en 

wetens leugens verspreiden! Michael De Jong is de dader maar dat mocht vanaf het begin niet 

worden onderzocht! 

De briefjes van Meike zijn door het OM bewust verdonkeremaand maar komen nu als een boomerang 

terug! Daarom moest het OM de pv’s van de schrijfproeven vervalsen! Ook dit mag niet worden 

onderzocht behalve dan door een ‘doofpotcommissie‘ van de Staat zelf…. Zelfs Peter R. de Vries die 

altijd heeft geloofd in het daderschap van Louwes is inmiddels ook gaan twijfelen…. En juist nu komt 

de Staat/het OM bij monde van hulpofficier Haan met een mediaoffensief om ons de ’schuld’ van 

Louwes nog een stevig in te peperen?

En het mooie is: wij zijn geen complotdenkers want de intimidatie van journalisten is inmiddels in 

zoveel andere zaken ook vastgetseld… Is Bas Haan net als Sinan Can van Zembla door Joris 

Demmink en de pedofielen-mafia met de dood bedreigd? Dat is heel goed mogelijk, want eerder gaf 

Haan aan uw webmaster belangrijke informatie over de pedofiele SG!  Waar het nu om gaat is dat we 

massaal DWDD en ook De Leugen Regeert onder druk moeten zetten om tegenover Bas Haan Wim 

Dankbaar neer te zetten die zijn leugens zal ontmaskeren en -conform de doelstellingen van de 

publieke omroep- de waarheid uit de doeken zal doen. Tot slot: hoe kan de hypocrisie van Haan beter 

worden geillustreerd dan door zijn hysterische taalgebruik tegen De Telegraaf waain hij Maurice de 

Hond ondermeer verwijt een ‘nog niet eerder vertoonde mediacampagne’ te hebben gevoed….  Wat 

doet Haan nu zelf?

Bas Haan is volledig corrupt! Zijn lezing is aantoonbaar in strijd met de feiten en in de kern 

leugenachtig! Dat is gemakkelijk aan te tonen. Sterker: het OM, de opdrachtgever van Haan, toont 

dat zelf al aan door cruciale pv’s te vervalsen en onafhankelijk onderzoek onmogelijk te maken! Stop 

Bas Haan! Het is nu of nooit!  
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43 Reacties op “Alarm! Stop de corrupte ‘journalist’ 
Bas Haan!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry50 

31 Jan 2009 om 12:28 

Beste Misha,

Heb jij zo van liever lede nog geen hartklachten van dat hele tering zooitje met alle randverschijnselen er om 
heen ??? 
Hier word je toch knetter gek van !!!

2.  E-bee 

31 Jan 2009 om 12:49 

Bij het uitvoeren van dergelijke protocollen(.) geld een standaard modus operandi. Die zie je hier goed in beeld 
gebracht en verschilt niet van die van Job Cohen, de corrupste Sion-istische korpsbeheerder ter wereld, 
namelijk die van de politie Amsterdam-Amstelland. Een prijs waar hij niets voor hoeft te betalen. Als u en ik 
deden wat hij flikt, wordt u meteen veroordeeld. 
Met dergelijke aan elkaar gerelateerde lieden die op alle sleutelposities in de samenleving gezet worden kan het 
wel eens lijken dat u knettergek wordt. Dat is hun bedoeling ook. Van schooldirecties, onderwijzers, 
stadsdeelsecretarissen, burgemeesters die korpsbeheerder zijn tot korpschefs, rechterlijke macht, advocatuur, 
het is een zieke bende die elkaar dekt en onschuldigen belasterd, maar men is hier ingeslapen dus kunnen zij 
hun gang gaan hier in NL. Met gewone pedofielen hebben zij geen probleem, die kennis gebruiken ze 
vervolgens vroeg of laat weer om de aandacht van zichzelf af te leiden. Zie Folkert van de Graaf en Fortuyn. 
Het opzetten van derden tegen personen waar ze last van hebben is hun gewoonte. Door en door corrupt NL. 
Laat je ook niets wijsmaken door sites, alle media die maar iets voorstellen, die kunnen alleen maar bestaan 
door ondersteuning of druk uitoefenen(.) van de pedo-elite.

3.  Verbeet 

31 Jan 2009 om 13:29 

Micha, aangezien deze hele affaire de monarchie zou kunnen opblazen, zou het wellicht zinvol kunnen zijn om 
politieke partijen en andere organisaties die voor een republiek zijn en dus tegen de monarchie, te interesseren 
voor deze materie. 
Ook ik ben van mening dat het gekozen staatshoofd de kroon op de Nederlandse democratie zal zijn.

4.  harry50 

31 Jan 2009 om 14:49 

Dat is geen slecht idee Verbeet !!!!!!!

5.  RuudHarmsen 

31 Jan 2009 om 15:01 

> Michael De Jong is de dader […]

Dat is nog maar sterk de vraag. De aanwijzingen die er tegen hem bestaan (o.a. het steeds weer bijgestelde en 
nog steeds niet kloppende alibi) zijn nogal sterk opgehangen aan het veronderstelde tijdstip van de moord, 
namelijk donderdagavond 23 september 1999. 
Het verhaal van de daderkennis (dat overigens mank gaat door aantoonbaar niet-kloppende verklaringen van 
de begraafplaatsbeheerder; daarom ging de Hoge Raad er ook niet op door) hangt daar ook aan.

Het vreemde is alleen dat het slachtoffer de dag na haar veronderstelde tragische dood nog door diverse 
getuigen levend en wel is gezien. Er zijn legio andere aanwijzingen voor een later tijdstip van de moord 
(vrijdagavond of zaterdagochtend). 

Ook zijn voor aanwijzingen die pleiten voor donderdagavond ook alternatieve verklaringen mogelijk. In enkele 
gevallen is niet meer na te gaan wat juist is, omdat politiemensen het allemaal zo rommelig en met fouten 
hebben opgeschreven, dat er hoe dan ook gewoon dingen niet kunnen kloppen, bij welke tijdstiptheorie dan ook.

Iemand die zich Demo noemt is al jaren bezig dit allemaal uit te zoeken. Zijn bevindingen staan op deze 
website uitgewerkt: 
http://deemzet.nl/

Wie gelijk heeft weet ik ook niet, maar het valt mij wel op dat in de vele discussies met anderen, zowel met 
gelovers in de schuld als in de onschuld van Ernest Louwes, Demo altijd weer met heel plausibel klinkende 
feitelijke argumenten komt, zonder de hysterie en ruzieënde emotionele toon die anderen (soms ook ik wel, 
helaas) nogal eens aanslaan.

Vanuit de theorieën van Demo kan Louwes nooit de dader zijn (hij had dan een keihard alibi), maar er blijkt ook 
niet uit dat De Jong het gedaan moet hebben. Misschien waren de dader(s) wel heel andere mensen, waar 
helemaal nooit behoorlijk onderzoek naar is gedaan?

Des te interessanter blijft het dan, waarom het OM altijd zo heftig zijn best is blijven om steeds maar meer 
materiaal te verzamelen tegen Louwes, en om aanwijzingen tegen De Jong zo veel mogelijk te downplayen en 
negeren.
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De schrijfproeven lijken de sleutel: aantoonbare fraude en meinedige processen-verbaal, en een OM dat zich in 
allerlei bochten wringt om dat maar niet te hoeven toegeven. Waarom? En waarom hebben ze dat gedaan? Nog 
vreemder vanuit de gedachte dat De Jong misschien wel OOK niet de dader is.

6.  Charles 

31 Jan 2009 om 15:34 

Het boek van Haan komt met de opmerking dat Louwes al een strafblad had voor meerdere strafbare feiten. 
Valt zo iets te controleren?

7.  mieke 

31 Jan 2009 om 16:57 

@ Gastheer dhr. Kat 
Zeer veel dank voor het aan de dag leggen van zulke terriëreigenschappen, en voor het in de lucht houden van 
deze website. 
Ik weet nog niet exact wat ik van de hele materie vinden moet, en constateer in een aantal van de verwijten 
resp. reacties een m.i. overduidelijk aanwezige meer algemene paranoia of stemmingmakerij, maar dat de 
Nederlandse rechtsstaat als geheel het intussen niet veel beter doet dan, pakweg, onder de Nazi-bezetting van 
de jaren ‘40-’45: dat lijkt me intussen wel evident. Passende, landsbrede maatregelen zijn m.i. dan ook 
dringend geboden. 

De allerlaatste partij die ik daar echter ooit bij op het oog zou kunnen hebben, is het koningshuis. In dat opzicht 
is het gewoon ronduit jammer dat iedereen altijd maar mag doordraven in z’n beschuldigingen en reacties op 
websites zoals hier. De manier waarop en de mate waarin goeddeels anonieme internetters telkens maar weer 
suggereren dat koninklijke kringen direct geassocieerd moeten worden met grootschalig kindermisbruik, 
daarmee draai je automatisch de hele zaak de nek om en laat men de kinderen en jongeren die wèl ernstig de 
dupe zijn van doofpotten op dat gebied, vanzelf in de kou staan. En dat neem ik eenieder die zich verlaagt tot 
het klakkeloos beschuldigen van het Huis van Oranje zeer ernstig kwalijk.

@ Charles (…al een strafblad had voor meerdere strafbare feiten. Valt zo iets te controleren?) 
Als relatieve nieuwkomer hier in deze materie, had ik een cachelinkje voor je willen posten naar een fragment 
uit het boek van Stan de Jong over DMZ. Echter, Google werkt vandaag niet mee (zie o.a. “Google crashes, 
says all Internet is bad” http://www.itwire.com/content/view/22957/53/ ) 
Ik meen me te herinneren onlangs omtrent dat vermeende strafblad gelezen te hebben dat dat een grote 
verdraaiing van de waarheid betreft. En dat Ernest L. ooit fraude constateerde bij een vorige werkgever van 
hem, waarvan hij aangifte heeft gedaan en zodoende een aantal uren werd verhoord (en een andere baan heeft 
moeten zoeken). En dat was alles. (Hou me ten goede: er moeten andere lezers zijn die beter in dat stukje van 
de materie thuis zijn en hier horen een paar deugdelijke links bij, maar dat komt dan nog wel).

8.  E-bee 

31 Jan 2009 om 17:07 

www.bilderberg.org/ 
www.bilderberg.org/bernhard.htm 
En er is meer wat onweerlegt blijft door betrokkenen. 
Machtselite.

9.  Verbeet 

31 Jan 2009 om 17:12 

@ mieke 31 Jan 2009 om 16:57 
Ik krijg sterk de indruk dat je mij op de korrel hebt daar waar je het hebt over de al dan niet bestaande relatie 
van het Demmink probleem met het koningshuis. 
Ik heb die relatie niet uit mijn duim gezogen. Als je m.b.t. de Demmink affaire in de diepte gaat zul je zien waar 
deze relatie tot stand is gekomen. Dus Mieke, doe je huiswerk en ga niet klakkeloos uit van de heiligheid van 
het koningshuis / koninklijke familie. In tegendeel zou ik zeggen, en niet alleen vanwege deze kwestie. 
Zo lees ik bijvoorbeeld zojuis op teletext dat Christina haar vermogen in een belastingparadijs heeft gestald en 
zo de belastingdienst (lees ons, simpele belastingbetalers) haar belastingschuld uit box 3 door de neus boort. 
Nu jij weer.

10.  Charles 

31 Jan 2009 om 17:16 

@Mieke, ja internet heeft een flinke griep opgelopen. Afgezien daarvan kan ik me voorstellen dat ze (!) zich 
steeds beroerder gaat voelen met wat ze zo al niet verzameld aan onderwerpen. 

Maar serieus: de reden ‘dat de Nederlandse rechtsstaat als geheel het intussen niet veel beter doet dan, 
pakweg, onder de Nazi-bezetting van de jaren ‘40-’45′ lijkt me ook evident. Het is nog steeds hetzelfde soort 
mensen dat hier rondloopt. 

Als Haan de feiten rond de fraude aangifte door Louwes verdraait dan is dat zeer kwalijk. 
Wanneer komt die Haan op de Tv. Ik heb het ergens gehoord, maar waar?

11.  janick 

31 Jan 2009 om 17:26 

@Mieke,

wat het koningshuis betreft, heb je volkomen gelijk. Ton Biesemaat vond dat ook en heeft toen de meest 
daarvoor in aanmerking komende figuur Prins Bernhard onderzocht en daar overgeschreven. Hij heeft vanwege 
zijn publicaties zelfs de belangstelling van de Rijks Voorlichtings Dienst gewekt en is een briefwisseling tussen 
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hem en de RVD geweest. 
In zijn laatste boek ‘Bernhardgate’ geeft hij een aantal opmerkelijke feiten. Zie verder zijn site www.
tonbiesemaat.nl. 
Een ander, de historica drs. Nana van der Zee had met haar boek “Om erger te voorkomen”, dat de vlucht van 
de Oranjes in mei ‘40 en de moord op de Joden behandelde, had ook de belangstelling van het koningshuis. 
Nana van der Zee heeft vanwege de bemoeienis van de Oranje-toegewijde Cees Fasseur, dit onderwerp laten 
vallen. Ze schrijft nu sprookjesboeken voor kinderen. 
Mogelijk dat je in die boeken de onderbouwing vindt, die je zo node mist bij de anderen. 
Er is ook nog een leuk stripboek over prins Bernhard, wetenschappelijk getoetst door dr. Gerard Aalders van 
het NIOD. 
Over de schoonvader van onze aanstaande koning, prins Alexander, is ook aardig wat te verhalen. Kortgeleden 
is zijn pensioen afgenomen, vanwege zijn betrokkenheid bij de moord van 30.000 Argentijnen, 30 % Joods. 
Prins Alexander wilde nog voor hem opkomen. Echter de dochter van hem wist wel beter en zei daarover: “Dat 
is een beetje dom”. Zij weet wel beter, verstandige meid. alhoewel. En toen kuste de prins haar wakker en toen 
zag ze dat ze helemaal thuis was. 
Neen, dat is niet prins Micha, zou hij wel willen. Trouwens, dan kan hij helemaal niet. Micha is getrouwd met 
Joris!!

12.  E-bee 

31 Jan 2009 om 17:29 

Hier nog wat informatie. Getiteld: Royal Scam. 
Royals zijn bekend met Vaticaanse depopulatiemaatregelen door de eeuwen heen, en ze doen het weer, alle 
klokken luiden wat mij betreft, geen paranoia … 
www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=227

13.  Juriste 

31 Jan 2009 om 17:44 

Welkom Mieke, 

Wat vindt jij van het feit dat de Weduwe Wittenberg zo nauw betrokken was bij de ex-psychiatrische patienten? 

Aangezien jij diagnoses stelt uit de psychiatrie (paranoia), en je boven Micha Kat stelt, ga ik er van uit dat jij 
een GGZ-medewerkster bent, want anders kun je beter je beledigingen voor je houden. Beledigen is uitsluitend 
voorbehouden aan GGZ-medewerksters. 
Verbeet, verdedigen is de verkeerde strategie. De beledigingen van Mieke kun je het beste negeren, want wat 
zij doet, is pure stemmingmakerij.

14.  Verbeet 

31 Jan 2009 om 17:50 

@Charles 31 Jan 2009 om 17:16 
1. 
Bas Haan zou vanmorgen in het radioprogramma Cappuccino op Radio 2 zijn geweest. Ik heb het helaas 
gemist. Ik moet nog uitzoeken of en hoe die uitzending kan worden teruggehhord. 
2. 
Bas Haan zal a.s. dinsdag 3 februari “optreden” in De Wereld Draait Door (DWDD). 
3. 
Bas Haan zal a.s. vrijdag 6 februari “optreden” in De leugen regeert.

15.  Observator 

31 Jan 2009 om 18:01 

‘Mieke’ is gewoon een van de niet bijster intelligente downplayers die worden ingezet. Hébben ‘ze’ niet beter? 
De grote vraag daarbij is dan dús steeds weer: Door WIE?

Mensen met een IQ boven de 101 hebben dit soort figuren door. 
Maar beschikken wellicht over te weinig woorden om deze figuren op hún beurt te ‘downplayen’. 
Ik wil nou echt wel eens mensen spreken met een IQ van minimaal bóven de 170. En een navenant EQ, 
vanzelfsprekend. Anders komen we nóg nergens.

16.  Undercover 

31 Jan 2009 om 18:09 

Verbeet@31 Jan 2009 om 17:50

Interview Bas Haan bij Cappuccino vanmorgen: http://dmz.homelinux.net/av/090131_cappuccino.asf

17.  Charles 

31 Jan 2009 om 18:16 

@E-Bee; wel met thethruthseekers vermaak ik me wel dit weekend!

@Verbeet en e.a. bedankt voor de tijdstippen. Doen ze in DWDD boekbesprekingen doorgaans niet in de laatste 
60 seconden…

Kom mensen, geeft Mieke even de tijd te wennen aan de NWO.

18.  E-bee 
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31 Jan 2009 om 19:26 

Mieke is een blogtrol, zonder enig onderzoek valt ze gelijk met de deur in huis over ongefundeerde klakkeloze 
beschuldigingen aan het huis van Oranje, Royal Scam dus, volgens gelinkt artikel. Zelf fundeert ze niets, dat 
gaat ook niet want Bilderberg, dat zijngewoon de Nazi fascisten. En dan Sssst.tan de Jong erbij halen … 
En heeft het nog over goeddeels anonnieme internetters maar van de aanduiding “Mieke” wordt je ook niet veel 
wijzer.

19.  Observator 

31 Jan 2009 om 19:31 

@ E-bee 
31 Jan 2009 om 19:26 

E-BEE, je bent weer nét iets directer dan ik, maar ik kan je héél wel volgen.

20.  Bart Bemelmans 

31 Jan 2009 om 19:37 

E-bee, je maakt een ander voor blogtrol uit, maar je bent zelf drie keer erger met die doorgeschoten Bilderberg-
obsessie van je. Er is geen mens die dit domme gekakel van je nog serieus neemt.

21.  Observator 

31 Jan 2009 om 19:42 

@ Bart Bemelmans 
31 Jan 2009 om 19:37 

Leg jij, Bart Bemelmans, dan effe uit wat dat hele Bilderbergkluppie nou eigenlijk inhoudt en wil. Wat de 
bedoeling is dus, en wat het nut ervan is. 
JA? DOE je dat?

22.  E-bee 

31 Jan 2009 om 20:14 

@ Observator. 
En doe Le Cercle, de 1001 club, de NATO en UN en de EU er ook maar bij. En dan vergeet ik er nog een stel.

@BB. 
Waarom zou een zelfverklaarde pedofiel nou toch op de sleutelpositie zitten van Justitie …? Vanwege de 
aardappelexport naar Turkije? 
Obsessie? Alleen maar ervaringsdeskundige sinds ik ambtenaar was en voor de politie taken uitvoerde. Vals 
beschuldigen om zichzelf af te dekken en moreel gestoorden in de eigen organisatie, ik heb het allemaal gezien. 
Blogtrollen ruik ik meteen.

23.  mieke 

31 Jan 2009 om 20:25 

quote=mieke Ik meen me te herinneren onlangs omtrent dat vermeende strafblad gelezen te hebben dat dat 
een grote verdraaiing van de waarheid betreft. En dat Ernest L. ooit fraude constateerde bij een vorige 
werkgever van hem, waarvan hij aangifte heeft gedaan en zodoende een aantal uren werd verhoord (en een 
andere baan heeft moeten zoeken). En dat was alles.

De Stentor, 30-1-2009 (even naar beneden scrollen: 3e reactie, 30-1 11:07 h.)

Kortom: de klok horen luiden, maar net iets naast de klepel gegrepen. 
Niet gek voor een binnenkomer op “klokkenluider online” :-)) 
De webmaster heeft er intussen een treffend nieuw blogje over geschreven!

De heer Louwes was dus zelf ook, in 1994, een klokkenluider bijna ‘avant la lettre’. Want dat was in de jaren 
‘80/’90 beslist nog “not done”: malversaties en misstanden bij je werkgever flink aan de kaak stellen. Iets dat 
een meerderheid van de bevolking onderhand heel goed zal weten a.d.h.v. de voortslepende zaak Spijkers. En 
goudeerlijk was Louwes, net als Spijkers, blijkbaar ook. Gemeenlijk geen karaktereigenschap die je zomaar 
verliest, later, voor welk bedrag dan ook. Laat staan dat hebberigheid een doortrapte moordenaar van je zou 
maken.

Ik hoop dat er een dag zal komen waarop niet alleen de heer en mevrouw Louwes mogen meemaken dat de 
Nederlandse regering voor hen diep in het stof zal buigen, en hen een gigantische schadevergoeding zal 
toewijzen, maar dat vooral ook hun beide kinderen zo’n moment van sweet revenge zullen smaken. Voor hen 
lijkt me de hele affaire nog veel schadelijker, want zij moeten het leven nog in.

24.  Bart Bemelmans 

31 Jan 2009 om 20:45 

“Leg jij, Bart Bemelmans, dan effe uit wat dat hele Bilderbergkluppie nou eigenlijk inhoudt en wil. Wat de 
bedoeling is dus, en wat het nut ervan is. 
JA? DOE je dat?”

En nu wil jij weer een of ander complotverhaaltje horen, wedden? Deze site trekt inderdaad steeds meer idioten 
aan.
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25.  indian 

31 Jan 2009 om 21:30 

bb wat ben jij toch een proleet. een ziek karakterloos mannetje. 
met je stompzinnige afleidingsmanouvre “complotverhaaltje”"

Geef dan eens een definitie van die bb groep ( he bb is ook bart bemelmans), en waar ze voor staan? 
Daarover van jouw geen woord. slechts een slappe afleidingsmanouvre die zo doorzichtig is, dat je er om moet 
lachen, al is huilen beter.

Als dat je enige antwoord is op ebee, kun je beter ophouden en weer bij de aivd of mossad je werk hervatten.

26.  mieke 

31 Jan 2009 om 21:37 

@ janick (17:26 h) : wat het koningshuis betreft, heb je volkomen gelijk. Ton Biesemaat vond dat ook en heeft 
toen de meest daarvoor in aanmerking komende figuur Prins Bernhard onderzocht en daar over geschreven. Hij 
heeft vanwege zijn publicaties zelfs de belangstelling van de Rijks Voorlichtings Dienst gewekt en is een 
briefwisseling tussen hem en de RVD geweest. In zijn laatste boek ‘Bernhardgate’ geeft hij een aantal 
opmerkelijke feiten. Zie verder zijn site www.tonbiesemaat.nl.

Even voor alle duidelijkheid janick: met Biesemaat werd ± ruim een jaar geleden elders op internet al 
afgerekend, nadat hij duidelijk gefantaseerde en gemanipuleerde zogenaamde “gespreks tapes” van zijn 
interviews met de voormalige echtgenoot van prinses Margarita had geopenbaard. Daar was zonder enige 
moeite doorheen te prikken, en dat gebeurde dus. Zij het dat het wel hielp om iets meer dan basiskennis van 
het Duits te hebben. Dus dat de RVD belangstelling had voor Ton Biesemaat - mits die claim van jou waar is - 
lijkt me heel terecht.

Dan over mw. Van der Zee en haar boek “Om erger te voorkomen”, dat de vlucht van de Oranjes in mei ‘40 en 
de moord op de Joden behandelde, ik denk dat je nu iets te ver gaat!

M’n eigen vader was i.h.k.v. de mobilisatie in Rotterdam gestationeerd tijdens het grote bombardement, maar 
wist dat te overleven. Radio Oranje speelde uiteraard een prominente rol in Rotterdam, na de bommenregen. 
Maar eerder al maakte hij - m’n vader - er mee hoe Rotterdam te horen kreeg dat Koningin Wilhelmina haar 
heil in Groot Brittannië had gezocht intussen. En hij is z’n verdere leven lang zeer onder de indruk gebleven van 
het volgende tafereel: Hij zag een Rotterdamse, een vrouw van meer dan middelbare leeftijd, met een groot 
portret van de koningin op het water van de haven aflopen. En onder de luid uitgeroepen woorden En nou 
móet ik je niet meer! dat schilderij in het water smijten. Want de Nederlanders hebben het vertrek van hun 
koningin (en haar dochter en kleindochter) soms als verraad ervaren. 

Maar was het dat? Heeft jouw schrijfster, mw. Van der Zee, al boven tafel weten te krijgen dat Wilhelmina en 
haar gevolg gedwóngen zijn om het land, bij Zeeland, te verlaten? Gedwongen door Hollanders? En niet zo 
vreemd voor wie ’s mensen geschiedenis in tijd van oorlogen kent!!!

Voor het overige ( Neen, dat is niet prins Micha, zou hij wel willen. Trouwens, dan kan hij helemaal niet. Micha 
is getrouwd met Joris!!) ben je me helemaal geen reactie hier waard. Borrel op vanavond, of dik meer dan één 
borrel, Janick? 
Maar dat stukje over het gedwongen vertrek van de Nederlandse koningin in 1940: dat wilde ik hier wel graag 
duidelijk hebben, ook voor het nageslacht!

27.  Michi 
31 Jan 2009 om 23:16 

Ik vind dat gezwets over complotten altijd zo onzinnig. Zout toch eens op met die simpele retoriek(aan alle ’self 
appointed debunkers’). Zonder informatie kom je niet achter de waarheid. En als de waarheid is dat we in een 
wereld van complotten leven, dat we ons daar beter bewust van kunnen worden. Dit zinloze geblaat tegen alle 
redelijkheid in, of het nou moeilijk te geloven is of niet, is compleet nutteloos. Kom met argumenten, of ga 
fietsen. De geschiedenis zit helemaal stampensvol met complotten. 
Mensen die argumenten vermijden door middel van geveinsde onwetendheid en het gebruik van retoriek 
kunnen van mij de boom in.

Artikel: 
“En het mooie is: wij zijn geen complotdenkers want de intimidatie van journalisten is inmiddels in zoveel 
andere zaken ook vastgetseld… Is Bas Haan net als Sinan Can van Zembla door Joris Demmink en de 
pedofielen-mafia met de dood bedreigd?”

Het erge is, dat je het nodig vind om duidelijk te maken dat jij en wij geen complotdenkers zijn. We zijn al 
zover dat we ons moeten verdedigen tegen dit soort retoriek. Wat is een complotdenker eigenlijk? Is dat, dat je 
vragen stelt bij gebeurtenissen? Of geloof je dan heilig in UFO’s? Je moet al oppassen het woordje JFK of 9/11 
te gebruiken, of je ziet de complotter beschuldigingen al aankomen, voordat er ook maar geluisterd wordt naar 
wat er daadwerkelijk gezegd wordt. Ik verdenk hier toch bepaalde soorten mensen van, die op een bepaalde 
kortzichtige manier denken. En tja, waar zouden die werken. In de wereld van deze mensen is het kennelijk 
vreemd om kritisch te zijn naar het gepresenteerde.

28.  groot 

1 Feb 2009 om 03:23 

Ik vrees dyslexie! 

Ik lees steeds “Windhaan”!

29.  groot 

1 Feb 2009 om 03:53 
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Heraldiek familie Windhaan

http://www.gutwattugat.nl/reisjes/2006-12-Gallocanta/dag3/windvarken.jpg

http://blogsimages.skynet.be/images_v2/002/539/015/20080601/
dyn006_original_288_288_gif_2539015_133e71b09c5c7214ef845a6400c9b5c9.gif

30.  Bart Bemelmans 

1 Feb 2009 om 08:21 

“Zonder informatie kom je niet achter de waarheid.”

Juist, en begin daar nou eens mee. Neem niet op voorhand alles voor zoete koek aan, alleen maar omdat je het 
zo graag wilt horen. 

Bijv: Is dat verhaal over die Can nou echt waar? Kat zoekt het helemaal niet uit. Hij citeert Baybasin en laat het 
daar bij. Gezien het feit dat die Baybasin ook nog allerlei redenen heeft om dit soort dingen te roepen (de man 
heeft levenslang gekregen), zou ik extra kritisch zijn. 

“De geschiedenis zit helemaal stampensvol met complotten.”

Ach, en dat is dan het bewijs dat een complot anno nu waar moet zijn? Wat een simpele gevolgtrekking, Michi. 

“Je moet al oppassen het woordje JFK of 9/11 te gebruiken, of je ziet de complotter beschuldigingen al 
aankomen, voordat er ook maar geluisterd wordt naar wat er daadwerkelijk gezegd wordt.”

Ik dacht al, waar blijft 9/11. Als er ergens dingen zijn beweerd die verifieerbaar - ik herhaal: verifieerbaar - 
onjuist zijn dan is het wel die complotonzin rond 9/11. En als iemand daar iets van zegt noemt Michi ze 
‘kortzichtig’. Einde discussie.

31.  groot 

1 Feb 2009 om 09:08 

@Bart, 1 Feb 2009 om 08:21 

In jouw kakofonie heb ik zowaar twee melodielijnen kunnen ontdekken.

Verifieerbaar onjuiste samenzwering rond 9/11. 
-Eh, iets met Building 7 en BBC?

“Is dat verhaal over die Can nou echt allemaal waar?” 
-Eh, noem es was? Vastname op vliegveld Ankara? Valse beschuldiging? 

U gooit hier alles op een hoop. 

Laat het daarbij.

En gaat vervolgens driftig anderen beschuldigen van uw eigen gedrag.

“Deze site trekt inderdaad steeds meer idioten aan.” 
Uw quote, op 31 Jan 2009 om 20:45

32.  Bart Bemelmans 

1 Feb 2009 om 10:02 

“-Eh, noem es was? Vastname op vliegveld Ankara? Valse beschuldiging?”

Wederom: beweringen die niet zijn nagetrokken. De logica is kennelijk dat als Baybasin iets zegt jij ervan 
uitgaat dat het zo is. 

En nu kom je met Building 7 en BBC aanzetten. Die onzin is allang gedebunked, maar jij loopt kennelijk weer 
eens kilometers achter.

33.  groot 

1 Feb 2009 om 10:22 

Natuurlijk, meneer Bemelmans, natuurlijk.

34.  Observator 

1 Feb 2009 om 11:54 

@ Bart Bemelmans 
31 Jan 2009 om 20:45 

Nee, Bart, ik wil helemaal geen complotverhalen van je horen, maar ik zou willen dat je, waar je E-BEE een 
‘Bilderberg-obsessie’ verwijt, mij uitlegt wat dat merkwaardige groepje nu eigenlijk vóór heeft. Want echt, IK 
weet dat niet. Jij lijkt het wél te weten, dus vandaar mijn vraag.

35.  Ton Biesemaat 
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1 Feb 2009 om 14:02 

@Mieke 
Hoe komt u er bij dat de gesprekken die ik voerde en publiceerde gemanipuleerd zijn? Het zijn zelfs de letterlijk 
geciteerde uitspraken van Edwin de Roy van Zuydewijn die ik op tape heb staan. Hoeveel getuigen en 
documenten wilt u hebben die dit bevestigen? 

Deze tapes zijn in beslag genomen door de Amsterdamse recherche. Vraagt u het gerust na bij deze dienaren 
van het koningshuis.

36.  Blogsom 

1 Feb 2009 om 15:02 

@TonBiesemaat heeft u ooit behoefte gehad om naar Duitse mensen te luisteren (oud adel) vooral regio 
Biesterfeld / Lippe (Lippstadt, Lipperbruch, Lipperode enz.) Om enkele plaatsen te noemen. Zolang ze nog 
leven. Vooral in de afgelegen dorpjes spreekt men nogal spottend over de arme koninklijke familie en de 
domme kaaskoppen die dachten dat ze met echte edelen te maken hadden? Bij mijn trouwen had ik een zilvere 
suikergijper met een ambleem van echte adellijke familie uit d.b. regio. Zij moesten al hun bezittingen 
verkopen om te overleven (waren wel iets “beter”in de II-e WO dan d.b. familie). Daar herken je aan wie wel 
goed dan slecht waren. Als echte onderzoeker zou u moeten weten hoe men een echte SS - kan ontmaskeren? 
Zij zijn gekenmerkt voor hun hele leven op bepaalde plekken. Indien men bewust deze tatoo heeft verwijderd, 
dan is dat ook daarna te zien? Heeft niemand dan een bloot-foto van twijfelachtige personen? Succes en groet 
aan P.de M.

37.  groot 

1 Feb 2009 om 16:15 

@Webmaster

Postcodegebied IP “Mieke” toevallig 6226 CD ?

38.  E-bee 

1 Feb 2009 om 16:15 

Die Mieke! Welke factie zou zij vertegenwoordigen?

39.  E-bee 

1 Feb 2009 om 16:32 

Heel overzichtelijk: www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/atlantean_conspiracy/atlantean_conspiracy15.htm

Hier wat uitgebreider met zoekfunctie, zeg NATO, EU, of UN, het is Bilderberg. Tik Balkenende of de Hoop 
Scheffer of Beatrix of Halberstad eens in… Net zulke …. en drugsrunners als de CIA trouwens. Hogepriesters van 
de NWO. Scam en evil. 
www.bilderberg.org/bilder.htm

40.  E-bee 

1 Feb 2009 om 17:00 

Hier, lijkt wat off topic, maar zijn dezelfde elementen en dezelfde mentaliteit die hier tegenwoordig de dienst 
uitmaken, jezuiet Jaap de Hoop Scheffer, Bilderberg frontman van de NATO,(waarom werd hij dat ook al 
weer…) vindt het geen probleem dat er doden vallen onder onschuldige arme boeren, maar maakt zich druk dat 
alles uitkomt. 
Goede aanvulling op de Pravda, van de media hier kun je niet op aan. 
http://news.antiwar.com/2009/01/29/nato-chief-slams-unacceptable-leak-of-craddocks-position/

41.  Arendsoog 

4 Feb 2009 om 02:44 

@Verbeet

“Micha, aangezien deze hele affaire de monarchie zou kunnen opblazen, zou het wellicht zinvol kunnen zijn om 
politieke partijen en andere organisaties die voor een republiek zijn en dus tegen de monarchie, te interesseren 
voor deze materie. 
Ook ik ben van mening dat het gekozen staatshoofd de kroon op de Nederlandse democratie zal zijn.”

Je maakt hier een heel wezenlijke opmerking. Wat betreft het opgeblazen worden van de monarchie door deze 
aan het licht komende materie, ben ik het helemaal met je eens. Wat betreft de politieke partijen hiervoor te 
interesseren, heb ik geen enkel vertrouwen dat dit ook maar de minste zin heeft. De politieke partijen in het 
parlement hebben geen enkele baat bij het zich bezig houden met deze materie. Ze zijn te zeer een deel van 
het systeem. Wiens boor men eet diens taal men spreekt.

De poppenkast van het Haagse Circus is toch enkel bedoeld om de gelovigen in een democratische rechtstaat 
zoet te houden. De informatie die hier op deze website verschijnt is daar toch heel duidelijk over. Ik zou 
zeggen, vergeet de politiek. Het doofpottenverhaal en de nieuwe manipulaties rond het Irak-schandaal zijn daar 
de laatste overtuigende bewijzen van. Ik geloof veel meer in het scheppen van een breed gedragen 
burgebeweging c.q. burgerinitiatief, zoals verderop op de site is aangegeven.

Verder wil ik mij binnen de nieuwe politieke partij Mens en Spirit hard maken voor de zaken die hier door Micha 
worden aangekaart. Het probleem binnen Mens en Spirit is echter dat veel mensen binnen die gelederen nogal 
onwetend en soms naïef zijn in deze zaken. Desalniettemin zet ik mij in voor de onttroning van het 
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 Bas Haan! at Klokkenluideronline’journalist‘Alarm! Stop de corrupte 

Bilderberghuis van Oranje en opening van zaken over alle doofbeerputten van de laatste decennia. Het wordt 
tijd dat burgers zichzelf gaan regeren, zowel individueel als collectief.

42.  Arendsoog 

4 Feb 2009 om 02:44 

boor=brood

43.  Arendsoog 

4 Feb 2009 om 02:50 

P.S. Ik besef dat het eerste deel van mijn verhaal in tegenspraak lijkt met mijn bemoeienis met de nieuwe 
politieke partij Mens en Spirit. Waar deze mee bezig is, is het verenigen van mensen vanaf de basis door 
netwerken te verbinden en de krachten te bundelen van hen die geloven in een menselijker samenleving. Wat 
hier verder uit voort komt moet nog bezien worden. Dat het al tot resultaat heeft geleid is het afgelopen jaar, 
sinds haar ontstaan, duidelijk geworden.
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louwes.jpg Een vergelijking van de Deventer Moordzaak met de zaak-Holloway 

joran.jpg

maakt perfect 

duidelijk waarom beide zaken compleet zijn gefuckt door het OM. 

Tevens toont deze vergelijking aan dat Bas Haan (gisteren in De Leugen Regeert) geen 

onafhankelijke journalist is, maar een PR-functionaris van het OM en de Staat. Gelukkig worden zijn 

leugens op de site van Maurice de Hond een voor een doorgeprikt. Het is allemaal zo eenvoudig! Als 

deze zaken op een gewone manier hadden kunnen worden onderzocht, was men begonnen met het 

opbouwen van een dossier tegen Michael de Jong en tegen Joran van der Sloot die beiden direct in 

beeld kwamen als prime suspects. Haan schrijft het zelfs letterlijk in zijn boek: De Jong kwam als 

eerste in beeld. Beide heren waren dan ‘gewoon’ voor de rechter gebracht waarbij hun 

respectievelijke advocaten hadden kunnen proberen gaten te schieten in de requisitoiren van het OM. 

Maar van ‘hogerhand’ is besloten dat het zo niet mocht gaan! De enige verklaring hiervoor is: andere, 

grotere belangen hielden een normale rechtsgang tegen. In het geval van ‘Deventer’ was dat, dat 

met Michael de Jong als verdachte het justitiele pedofielen-netwerk bloot zou komen te liggen en dat 

wilde het OM coute que coute voorkomen. In de zaak-Holloway was het de leverage van pa Paulus -

zijn gedetailleerde kennis van seksuele perversiteiten en corruptie van ambtenaren op de eilanden- 

die zijn zoon uit de klauwen van Justitie wist te houden. Zo is het. Dat is de waarheid. En niet anders. 

Hieronder worden beide zaken tegen elkaar afgezet om de complete waanzin waarin Justitie terecht is 

gekomen nog een extra duidelijk te illustreren: 

Louwes: vervolgd en ’schuldig’               Joran: niet vervolgd en ‘onschuldig’

niet aanwezig op plaats delict                          aanwezig op plaats delict

geen motief                                                        duidelijk motief

geen technisch bewijs (DNA = fake)               technisch bewijs nooit echt gezocht

was niet de prime suspect                               was de prime (& only) suspect 

geen daderkennis                                                bulkt van de daderkennis

OM liegt en bedriegt bij onderzoek                 OM ‘verpest’ het onderzoek expres

Moet steeds voor de rechter komen                Mag niet voor de rechter komen

Het is werkelijk weerzinwekkend dat Bas Haan wordt ‘ingehuurd’ met als opdracht deze waanzin door 

de strotten van het volk te duwen en dat hij daarbij nog een podium krijgt ook van de publieke 

omroep. Voor wie na al dit onomstotelijke bewijs nog een greintje twijfel heeft: ik heb nog drie 

troefkaarten in handen die ook die laatste mensen over de streep zullen trekken en zullen overtuigen 
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van mijn ‘juridische complottheorie’:

marice.jpg -De extreme veroordeling van Maurice de Hond is alleen te verklaren vanuit een 

doelbewuste poging van Justitie hem het zwijgen op te leggen omdat zijn 

aanhoudende beschuldigingen van Michael de Jong een te grote bedreiging gingen vormen voor het 

pedofielen-netwerk

-De strapatsen rond het spreekverbod voor Louwes (nog nooit vertoond!) zijn alleen te verklaren 

vanuit een extra stukje ‘zekerheid’ dat Justitie wilde hebben dat Louwes de leugens van Haan niet 

direct onderuit kan halen. Met dit spreekverbod dat volgens alle regels van het juridische spel 

volstrekt onrechtmatig en zelfs ongrondwettig is maar toch door de rechter is opgelegd is een nog 

nooit eerder vertoonde graad van waanzin in het Nederlandse recht bereikt.

-Om Michael de Jong definitief te ontlasten moest Justitie toevlucht nemen tot het ultimum 

remedium: het vervalsen van processen-verbaal inzake de schrijfproeven van Meike, de vriendin van 

De Jong. De rechercheurs die valselijk zijn opgevoerd als afnemers van de schrijfproeven hebben een 

compleet spreek- en mediaverbod opgelegd gekregen. Dit aspect van de zaak is dermate outrageous, 

dat zelfs Peter R. de Vries -een gekend anti-Louwes man- aan het twijfelen is gebracht.  Lees meer 

over deze cruciale schrijfproeven op de site van Wim Dankbaar cs.

Dat Peter R. de Vries alles wat in dit stuk wordt beschreven niet al lang zelf heeft kunnen bedenken 

en uitzenden, voedt de hypothese die in steeds bredere kring te horen is dat De Vries -net als Bas 

Haan- is ‘overgelopen’ naar de kant van justitie en het OM.

15 Reacties op “Louwes, Joran en de leugens van 
Bas Haan”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  ronald 

7 Feb 2009 om 19:28 

Vreemd dat Peter R. de Vries wel overtuigt is van het daderschap van Joran en nooit dat van Michael. Meten 
met twee maten of niet soms?

2.  Charles 

7 Feb 2009 om 20:22 

Wat kunnen we straks in april van Louwes verwachten?

3.  donkey 

7 Feb 2009 om 21:04 

@charles

Een hartaanval?

4.  joep 

7 Feb 2009 om 22:06 

naast de extreme veroordeling van Maurice de Hond, en het spreekverbod van Louwes vergeet je nog het 
kennelijke publicatieverbod van het boek van Stan de Jong 
http://www.standejong.nl/documents/boekdedeventermoordzaak.pdf 
dat in de gewone boekhandel en ook bij www.bol.com niet leverbaar mag(???) zijn blijkens een of andere code.

5.  ronald 

7 Feb 2009 om 23:56 

Het boek van Stan is uit de handel genomen. Stan heeft de laatste exemplaren laten vernietigen. Je kan het 
boek in webversie vinden: http://dmz.homelinux.net/boek/
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6.  ronald 

7 Feb 2009 om 23:59 

Ik heb de pdf versie ook gevonden: http://www.standejong.nl/documents/boekdedeventermoordzaak.pdf

7.  Juriste 

8 Feb 2009 om 00:57 

Drie goede punten gevonden, Micha.

Ik denk niet dat er sprake is van “overlopen”, maar van het volgen van het eigen belang. Er wordt een 
belangenafweging gemaakt. Sommige mensen kunnen niet tegen onrecht (zoals Maurice de Hond) en kunnen 
zich permitteren om tegen onrecht te strijden. Ik vroeg mij ook af wat de drijfveer was van Maurice de Hond. In 
het programma Villa Velderhof zag ik Maurice de Hond als gast en in dat programma vertelde hij dat hij niet 
tegen onrecht kan. 
Maurice de Hond kreeg ook te maken met het onderwerp medische fout en de trage afwikkeling van de schade 
door de verzekeraars van het ziekenhuis.

8.  Juriste 

8 Feb 2009 om 01:01 

Villa Felderhof verkeerd getypt, moest met F zijn.

Ronald, goede links naar het boek van Stan de Jong. Ik las de inleiding en het leest weg als een boek van 
Agatha Christie.

9.  ronald 

8 Feb 2009 om 08:03 

Juriste, 
Het boek van Stan (pdf versie, http://www.standejong.nl/documents/boekdedeventermoordzaak.pdf) is heel 
leesbaar. Dit is wel al in april 2003 geschreven, voordat Louwes opnieuw opnieuw veroordeeld werd, voordat er 
ook maar een spat DNA gevonden was en lang voordat Maurice de Hond zich ermee bemoeide. Ook Stan wijst 
richting de “klusjesman”.

10.  RuudHarmsen 

8 Feb 2009 om 10:20 

> Ook Stan [de Jong] wijst richting de “klusjesman”.

Sterker nog, daar komt het idee vandaan. Maar omdat hij nooit expliete beschuldigingen geuit heeft, maar 
alleen mogelijkheden, is hij nooit aangeklaagd voor smaad.

De Hond heeft waarschijnlijk expres overdreven om een smaadproces uit te lokken en zo via getuigenverhoren 
onder ede de waarheid boven tafel te krijgen. Dat heeft de rechter echter geblokkeerd.

http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070519.htm

Het hoger volgt, en daarna Europa.

11.  Juriste 

8 Feb 2009 om 11:25 

Dit is de link naar de uitzending: 

Ik heb zojuist even de uitzending bekeken “De Leugen regeert”. Het enige interessante vond ik de discussie 
tussen Peter Jan Hagens en Bas Haan. Peter Jan Hagens trok de juiste conclusies over de gang van zaken en hij 
had het boek niet gelezen. Haha. Ik ga het boek ook niet lezen. Ik vind het verhaal van Stan de Jong veel 
interessanter.

Ik zou niet meteen de klusjesman aanwijzen, want de psychiater en zijn weduwe hadden hun leven in het teken 
van psychiatrische patienten gezet (volgens de website van Peter R. de Vries). Ook na haar dood bleef de 
weduwe bezig met de psychiatrische patienten en wilde zij met Louwes als adviseur een stichting oprichten om 
haar vermogen na te laten ten behoeve van de psychiatrische patienten. De obsessie van haar met 
psychiatrische patienten vind ik zo raar, want zij was zelf geen psychiater. Kennelijk hield zij nog contact met 
patienten en vertrouwde zij hen, ook al was zij bedrogen bij de koop van namaak-antiek van een patient. Niet 
alle patienten zijn zwakbegaafd of aan lager wal, maar dat is wel het beeld in de samenleving. Psychiatrische 
patienten kunnen ook moordenaars met een normale intelligentie zijn, zoals vaak blijkt uit TBS-processen. De 
onschuldige patienten worden veelal opgesloten en volgestopt met medicatie (miljardenwinsten van de 
farmaceutische industrie), omdat zij niet de sociale handigheid hebben, die gewetenloze moordenaars wel 
hebben. 

In de “Leugen regeert” worden leugenaars aan het woord gelaten, maar zij hebben dat zelf niet in de gaten, en 
dat is hilarisch. 
Een voorzitter van Jeugdzorg zat in dat programma ook al openlijk te liegen, met verhalen over kistjes met 
appels, om het gewone volk duidelijk te maken dat kinderen door Jeugdzorg vergeleken moeten worden met 
kistjes appels, die verhandeld worden…..Misselijkmakend. Een hoofdredacteur (exit NRCnext) zat dit te 
verdedigen. Ik ben benieuwd naar de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.
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12.  Juriste 

8 Feb 2009 om 11:27 

Http://omroep.vara.nl/De_Leugen_Regeert.961.0.html

13.  Gebruikersnaam 

8 Feb 2009 om 11:49 

Beetje jammer dit. 

Micha, je bent OvJ, rechter en God geworden. Dat is een beetje teveel van het goede en niet echt gezond lijkt 
me. Jij hebt alle wijsheid in pacht.

Wie heeft meer macht? Een zakenman met connecties tot het witte huis (stiefvader Natalee) of een of ander 
lullig rechtertje in Aruba? Volgens Micha de rechter. Daar zit je dus al harstikke fout.

14.  DNH 

8 Feb 2009 om 12:34 

Vreemd. 
Ik kan aan zijn gezícht zien dat die Louwes onschuldig is. 
Loeide daar jaren geleden al om. Maar ach, 
wie luistert er tegenwoordig nog naar een DNH? 
“Die jongen is wel van een dusdanige intelligentie dat niemand daar wat van snapt!” 
Ik hou gewoon mijn mond…

15.  marcel 
8 Feb 2009 om 12:43 

Hoi allen, ik heb net het ‘Stan de Jong boek’ in PDF versie gelezen. Aanrader! Ik begrijp nu Maurice de Hond 
tenminste, en de rol van Peter R. de Vries is inderdaad erg vreemd.
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louweszaal.jpeg Joris Demmink, de Deventer moordzaak en het pedofielennetwerk

Een ongekend fel mediaoffensief dwingt ons volk at gunpoint tot het aanvaarden van de waarheid: 

fiscalist Ernest Louwes heeft de Deventer moordzaak op zijn geweten godverdomme en nu is het voor 

eens en voor altijd afgelopen met al die idioten die iets anders denken of schrijven! Afgevoerd 

moeten ze worden, veroordeeld, kapotgemaakt net als de perfide holocaustontkenners! “Er is niet 

een onpartijdige strafrechtdeskundige die nog denkt dat Louwes onschuldig is” schrijft De Telegraaf. 

Waar je ook zoekt, werkelijk, nergens zul je nog iemand vinden, zelfs geen eerstejaars 

rechtenstudent, die nog een greintje twijfel heeft aan het daderschap van Louwes! Zo is dat! Dat het 

OM nog enkele dagen geleden diep door de knieen moest door notabene een 

Rijksrechercheonderzoek toe te staan naar de gang van zaken rond cruciale schrijfproeven die zeer 

ontlastend voor Louwes zouden kunnen zijn, heeft met dit alles helemaal niets te maken! Staat er los 

van! Zei ik trouwens ‘cruciale’ schrijfproeven? Foutje, slip of my keyboard! Dat hele gedoe rond die 

schrijfproeven is totaal ridicuul, stelt niets voor, is een poppenkast, een sideshow! Niet voor niets 

werd het nieuws van dit opmerkelijke onderzoek vrijwel helemaal doodgezwegen door de MSM! De 

Telegraaf liet NOVA-journalist Bas Haan vertellen: “Die briefjes zijn volkomen irrelevant! Ze zijn 

van geen enkele invloed geweest op de veroordeling van Louwes! Daarom ga ik er verder niet op in.” 

Juist omdat Bas Haan (over hem later meer) zegt dat die briefjes ‘volkomen irrelevant zijn’ komt er 

nu een Rijksrechercheonderzoek! Zo’n onderzoek komt er immers alleen naar zaken van nul en 

generlei substantie, dat weet een kind. 

Juist ook omdat de briefjes zo irrelevant zijn, meende het OM fraude te moeten plegen met de namen 

van de rechercheurs die de proeven hebben afgenomen. Denk toch na! Het OM zou toch nooit fraude 

plegen bij iets dat van wezenlijk belang is? Ze zijn toch niet gek bij het Parket Generaal in Den Haag? 

Nee, fraude plegen ze alleen als het geen kwaad kan, gewoon voor de kick van even stout zijn, maar 

natuurlijk never nooit niet als er op grond van die fraude onschuldige mensen vast kunnen komen te 

zitten! Juist ook omdat die briefjes en die schrijfproeven zo onbelangrijk zijn, hebben de rechercheurs 

van wie de namen eronder staan een absoluut spreekverbod gekregen! Zelfs Peter R. de Vries krijgt 

ze naar verluidt niet te spreken! Dat is ook logisch, want op deze manier beschermt het OM Peter R. 

tegen zichzelf door hem te beletten zijn kostbare en dure tijd te verkwanselen aan mensen die er 

werkelijk totaal niet toe doen in een totaal betekenisloos en ondergeschikt aspect van een zaak 

waarin de dader al lang en breed voor alles en iedereen vast staat: Ernest Louwes! En nu bekken 

dicht! Maar hoe zat dat dan met Bas Haan?

Haan werkte eerder bij Netwerk. In die tijd -toen hij dus nog een onafhankelijk journalist a charge 

was- sprak ik hem regelmatig. Haan zorgde voor de doorbraak in de Schiedammer Parkmoord in een 

hoogtepunt binnen de misdaadjournalistiek. Dat was dus eens maar nooit weer, dachten ze bij het 
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OM. Haan werd ‘omgesmolten’ net als Zembla-journalist Sinan Can tot een reporter ‘a decharge’ en 

doet nu ‘onderzoek’ bij NOVA. Maar in de tijd dat ik hem nog sprak verklaarde Haan dat de 

‘topambtenaar Joris’ uit de Netwerk-uitzendingen uit 1998 over het HIK-onderzoek wel degelijk Joris 

Demmink betrof.

En dan nu de grote link: die tussen Joris Demmink en de Deventer moordzaak. Het zit zo: Michael de 

Jong heeft de weduwe Wittenberg vermoord. Haar man, de psychiater Willem Wittenberg, was een 

homofiele pedofiel die Michael op meerdere wijzen ‘behandelde’. Michael zat vanuit zijn verleden in 

justitiele inrichtingen tot over zijn oren in de pedofiele sex-business (zie de parallellen met Frank 

Leenders) en weet van alles over topmensen van Justitie en hun seksuele voorkeuren en track 

records. Niets iets om in een rechtzaal aan de orde te stellen, zeggen we dan maar, vrij naar het NOS 

Journaal in de beruchte Demmink-uitzending van 5 november 2003.  Daarom moest het onderzoek in 

de Deventer zaak vanaf het begin worden weggeleid van De Jong, ter bescherming dus van alle 

Justitiele pedofielen en daarom werden de briefjes van De Jong’s vriendin reeds vanaf het begin 

gedownplayed. Daarom ook moest Maurice de Hond in een ongekend hard en zelfs absurd vonnis het 

zwijgen worden opgelegd inzake De Jong. Nu komen die briefjes dus als een boomerang terug in het 

gezicht van het OM en daarom moet toevlucht worden gezocht tot het ultimum remedium: vervalsing 

van processtukken. Natuurlijk heeft Meike de briefjes geschreven. Om haar vriend Michael uit het 

zicht te houden werd Ernst Louwes tot dader verklaard en opgeofferd, een moment dat voor de 

eeuwigheid is gesymboliseerd in de wijze waarop hij door de parketpolitie tegen de grond van de 

rechtzaal werd gedrukt bij zijn veroordeling. Louwes werd geslachtofferd om de pedofielenclub onder 

leiding van Joris Demmink zijn gang te kunnen laten gaan. Net als Baybasin. Wie ziet het patroon nog 

niet? Nou, een van die mensen is Stan de Jong die nu de zaak zijn ontknoping nadert geen informatie 

over ‘zijn’ Deventer moordzaak meer wenst te ontvangen. Hieronder een email over deze kwestie die 

moordzaak-onderzoeker Wim Dankbaar recent stuurde:

From: Wim Dankbaar

To: Bas Haan

Cc: w.a.wagenaar@umail.leidenuniv.nl ; Peter van Koppen ; derksen@Phil.Ru.Nl ; P.Tak@jur.ru.nl ; t.

a.deroos@uvt.nl ; han.israels@metajur.unimaas.nl ; Kaptein, H.J.R. ; Paul Witteman ; jeroen.

pauw@vara.nl ; Maurice de Hond ; dewerelddraaitdoor@vara.nl ; felix.meurders@vara.nl

Sent: Thursday, January 29, 2009 6:01 PM

Subject: ‘Geen deskundige denkt nog dat Louwes onschuldig is’

Hoi Bas , 

Interessante propaganda van je vandaag in de Telegraaf: 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3120501/
___Geen_geloof_in_onschuld_Louwes___.html

Je stelt dat er niet één onpartijdige strafrechtsdeskundige is die nog denkt dat Louwes 
onschuldig is. Is ook de kop van het artikel. 

Wie zijn dat dan, Bas? Laat ik er maar een paar kopiëeren op deze email.  

En als er dan een paar tussen blijken te zitten, zo niet allemaal, die je stelling niet 
onverdeeld onderschrijven, mag ik je dan een leugenaar noemen? Of heb ik dan elke 
fatsoensnorm overschreden? Of vind je ze dan wellicht niet onpartijdig? 

Verder stel je : „Die briefjes zijn volkomen irrelevant. Ze zijn van geen enkele invloed geweest op 

de veroordeling van Louwes. Daarom ga ik er verder niet op in.”

Dat kan ik ook niet met je eens zijn, helaas. Onze stelling is deze: 

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165175 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif
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Het handschriftonderzoek is opgezet om aan te tonen of Meike Wittermans nu wel of 
niet de schrijfster zou kunnen zijn van de anonieme briefjes; een conclusie die een 
aantal deskundigen al eerder hadden getrokken. Als dat waar zou zijn zou het 
daderschap van Ernest Louwes nauwelijks meer te handhaven zijn. Als dat onderzoek 
niet correct volgens de geldende normen is uitgevoerd en mogelijk toe gewerkt is naar 
een negatieve conclusie, dan heeft dat zeker de eindconclusies van het oriënterende 
onderzoek beïnvloed. Hiermee zou dan de heer Louwes ernstig in zijn rechten zijn 
aangetast. Indien u nu tot de conclusie komt dat het handschriftonderzoek inderdaad 
niet correct of zelfs frauduleus is uitgevoerd, kunt u dat onderzoek niet zomaar 
schrappen uit de eindconclusies van het oriënterende onderzoek. Zo een zogenoemd 
“strepen” (zie ook het boek van Wagenaar e.a. over de slapende rechter) zou namelijk 
betekenen dat u een bevestiging van de handschriftdeskundigen nog steeds onmogelijk 
maakt. 

Op het gevaar af dat ik in jouw ogen weer fatsoensnormen overtreed, noem ik je ook 
maar een enorme hypocrieteling dat je als “onafhankelijke onderzoeksjournalist” hier 
nooit op hebt gereageerd: 

37 Reacties op ““Ernest Louwes is de dader 
godverdomme!””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  joep 

30 Jan 2009 om 12:37 

rond die briefjes heeft Wim Dankbaar een belong van 100.000 Euri beloofd aan degene die helderheid geeft 
rond de 4 politiemensen die met naam en toenaam bekend zijn (ze waren betrokken bij het uitvoeren van de 
schrijfproeven uit) en toch zwijgen als het graf.

zie ook: 
http://www.nwo-info.nl/2008/12/19/de-deventer-schrijfproef-fraude/

dat er een link is tussen de klusjesman, sex-affaires en hoge functionarissen zou mij niks verbazen.

Het patientendossier van de arts Wittenberg is op last van justitie vernietigd.

Bij de affaire Dutroux is er ook erg veel in opdracht van justitie vernietigd. Soms is nog is een filmpje van een 
gevangenisdirecteur in een jam bad midden in een orgie.

Niks aan de hand hoor……

2.  joep 

30 Jan 2009 om 12:41 

Schrijfproef fraude: 
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1935454.ece/Beloning_in_Deventer_moordzaak_niet_opgeeist.
html

hoe is dat met Middelkoop (ja ja uit de Christelijke hoek, alhoewel ik dacht dat zijn toko minder erg was dan de 
CDA) ook weer: 
“geen leugens maar een vergissing”

3.  joep 

30 Jan 2009 om 12:56 

“Maximaal 100.000 euro beloning 

Ondernemer Wim Dankbaar looft deze beloning uit aan de persoon of personen die een opgenomen verklaring 
in beeld en/of geluid aanleveren van één of meer van de volgende politieambtenaren werkzaam bij het 
Politiekorps Gelderland Noord Oost: 

Mevrouw E.J. Bulder 

De heer H.J. Schoenmaker 

De heer A.M. Harts 

Een beloning van 33.333 euro per rechercheur geldt voor een opgenomen verklaring in audio of video waarin 
één of meer van deze rechercheurs: 
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1) bevestigen dat zij een schrijfproef hebben afgenomen voor de Deventer Moordzaak, 

2) een verklaring geven waarom zij deze schrijfproeven niet hebben afgetekend, en 

3) bevestigen dat zij van deze handeling tweemaal een proces verbaal hebben opgemaakt, zoals beschreven in 
de volgende brief van het College Procureurs Generaal namens voorzitter Brouwer: 

http://www.nujij.nl/baas-openbaar-ministerie-in-staat-van.4305686.lynkx

zie ook: 
http://misdaadjournalist.web-log.nl/misdaadjournalist/2009/01/zondag-4-januar.html

en voor de “boven ons gestelden van wikipedia” 
lijkt me een goede voor NE, POV en ZP:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deventer_moordzaak

http://nl.wikipedia.org/wiki/Justitiële_dwaling

wellicht dat JacobH de handschoen op wik pakken?

of lolsimon?

4.  harry50 

30 Jan 2009 om 13:06 

Ik wist dat het erg was maar dit slaat werkelijk alles. 
Er zitten hier toch misterieuze krachten achter (koninklijk huis) die dit allemaal mogelijk maken.Alles en 
iedereen dansen naar de pijpen van onze grote pedovriend ,,DEMMINK,,Ik heb al meer keren gezegt er blijft 
straks maar een mogelijkheid over en die is ?????? 
Vul zelf maar in ………….. 
Wat een troep daar op Justitie en dan moet jij gaan staan als teken van respect als er een rechter met achter 
hem een foto van bilderberg ,,BEA,, aan komt lopen in de rechtzaal !!!! 
Nou ik dacht het niet !!!

5.  Wieteke 

30 Jan 2009 om 13:10 

Micha,

Kleine correctie. 
Het is Ernest Louwes en niet Ernst!

Anders wordt het straks Ernest Ballin en Ernst Louwes, terwijl dit heus andersom moet.

6.  groot 

30 Jan 2009 om 13:14 

-Off topic-

Afvallen? Word lid van de Ernst - watchers!

http://www.panzerfaust.org/wordpress/wp-content/uploads/2006/09/6.jpg

7.  Inanna 

30 Jan 2009 om 13:21 

Beste Micha, wij denken het en jij zegt het. Dank je wel! Oook voor de links, het eerste bericht stamt al van 23 
januari, ik had het gemist! En Bas Haan, dat is professionele damage control. Wat een zwetser is dat… 

Natuurlijk is Ernest Louwes onschuldig! Die hele beestachtig brute moord op de weduwe Wittenberg paste 
volstrekt niet bij zijn keurige, zorgzame en accurate karakter. Hij komt vrij in april, dan mag hij weer zeggen 
wat hij wil… 

Stan de Jong is inderdaad nogal raar bezig. Je zou toch verwachten dat juist hij heel blij zou zijn als de 
onschuld van Louwes wordt aangetoond. Je zou verwachten dat hij dan triomfantelijk zou zeggen: “Lees maar, 
ik zei het toch metéén al!” Dat hij er nu niet meer van wil weten… Of het is grenzeloze domheid, of hij belazert 
zichzelf, òf men heeft hem een offer gemaakt that you can’t resist… en dan belazert hij nu niet alleen zichzelf, 
maar ook anderen…

Overigens mijn dikke complimenten voor de correcte en vasthoudende manier waarop Dankbaar achter die 
briefjes aan bleef gaan. Naar ik aanneem heb je zijn toestemming voor het plaatsen van deze correspondentie. 
Wim, van harte gefeliciteerd met deze overwinning!

8.  Rudolf Paul 
30 Jan 2009 om 13:21 

@ harry50

Quote: “Er zitten hier toch misterieuze krachten achter (koninklijk huis) die dit allemaal mogelijk maken.Alles 
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en iedereen dansen naar de pijpen van onze grote pedovriend ,,DEMMINK,,Ik heb al meer keren gezegt er blijft 
straks maar een mogelijkheid over en die is ?????? 
Vul zelf maar in …………..”

Was Prins Claus een van die vele hooggeplaatste pedoviezerikken? Bestaat er misschien een foto of filmpje van 
hem waarop te zien is dat hij z’n koninklijke lul heeft gestoken in het ondermaatse anusje van een minderjarig 
jongetje? Bewijs hiervan het bezit van Demmink? We moeten maar eens stiekem in de laden van demminks 
schrijfbureau gaan snuffelen.

http://infowars.nl/index.php/nieuws/42-politiek/81-dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html

9.  Inanna 

30 Jan 2009 om 13:38 

p.s.: Micha, de naam is Ernest Louwes, misschien even verbeteren…? ;-)

10.  Charles 

30 Jan 2009 om 13:42 

De proza van Micha is onderhand slecht voor mijn bloeddruk en ik maak nu geen grapje. 
Trouwens, waarom werd er deze week eeen andere pedofiel losgelaten zoals in mijjn krant stond?

11.  Rudolf Paul 
30 Jan 2009 om 13:51 

En hoe zit dat met Hoofdofficier van Justitie Blom, die aanvankelijk de Deventer moordzaak op zijn bordje 
kreeg, maar algauw zogenaamd ziek werd en de onbekwame, onervaren Esther Duyts op de zaak zette terwijl 
hij zelf op de achtergrond bleef en het onderzoek naar de moord stuurde. Zat Blom ook niet in “het circuit” 
zoals dat zo mooi eufemistisch heet? 
Weet iemand iets meer over die Blom?

12.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 13:52 

Inanna: 
=== 
En Bas Haan, dat is professionele damage control. Wat een zwetser is dat… 
/===

Een zwetser wil ik hem nou weer niet noemen, maar wel schreef ik dit: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070330.htm

13.  E-bee 

30 Jan 2009 om 13:53 

Dit is de standaard werkwijze in NL, afleiden van pedofielen in de eigen organisatie(s) en op sleutelposties, door 
vals te beschuldigen, zoals ook gehanteerd wordt door de corrupte Masonic korpsbeheerder van de politie 
Amsterdam Amstelland. 
De Telegrof is nog immer de onvervalste Nazi propagandakrant van de fascistische Bilderbergerss. Wat een 
droevige media in NL.

14.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 13:57 

Inanna: 
=== 
Overigens mijn dikke complimenten voor de correcte en vasthoudende manier waarop Dankbaar achter die 
briefjes aan bleef gaan. 
/===

Ook mijn complimenten daarvoor. Maar vergeet ook Pim en vooral Ronald Beetz niet. Die laatste maakte recent 
dit document: 
http://www.deventermoordzaak.com/documenten/Handschriftdossier.pdf 
waarin alles nog eens netjes op een rij staat.

Deze kwestie loopt ondertussen ook al weer ruim twee jaar, want al op 19 december 2006 (geen tikfout) 
schreef ik dit commentaartje erover: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2061219.htm

15.  Observator 

30 Jan 2009 om 14:05 

@ INANNA 
30 Jan 2009 om 13:21 

Je constateert dat Stan de Jong nogal raar bezig is. 
Als redelijk scherp waarnemer, Observator dus, verwonderde ik mij al een poosje over de burgertruttigheid 
waartoe Stan’s site -in ieder geval deels- vervallen is. En die tóeneemt. Er zit nu al een door Stan aangetrokken 
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sukkeltje af te geven op de rokers! Gossammeliefhebu! De kleinburgerlijkheid als epidemie! Site nu ernstig ziek!

Op zijn (Stan de Jong’s) site sprak ik over de versukkeling daarvan. Hij heeft allerlei bloggers of schrijvers, hoe 
zeg je dat, aangetrokken die in wezen vlees noch vis zijn, hoewel er een zeer vermakelijke tussen zit. Maar 
toch! 
Door het onderhavige item neig ik er nu toe dat het hier niet zozeer versukkeling, maar een vlucht betreft.

WIE is er toch zo machtig dat in aanleg integere mensen (míjn oordeel) als Stan de Jong tot zulk een lafheid 
gedwongen kunnen worden? Dan moet je toch écht over dreigementen beschikken die je het leven kunnen 
kosten.

16.  E-bee 

30 Jan 2009 om 14:13 

Mijn observaties wijken niet veel af van de observerende observator. 
Geobserveerde heeft een site die qua snelheid GS probeert te imiteren zij het op nagemaakte wijze en op grote 
afstand. Niet mijn ding GS, maar ze zijn tenminste wel oorspronkelijk en helder in hun standpunt. IK denk dat 
de geobserveerde in dienst is van van de MSM in NL.

17.  Observator 

30 Jan 2009 om 14:42 

@ E-BEE 
30 Jan 2009 om 14:13 

E-BEE, je mag me als je wilt van allerlei geestelijke afwijkingen betichten, (afwijkingen waarván dan eigenlijk?) 
maar ik kan me écht niet aan de indruk onttrekken dat er in Nederland stelselmatig aan doodsbedreigingen 
wordt gedaan. Dit betreft dan integere mensen. Waartoe ik vooralsnog Stan de Jong wens te rekenen.

OF het betreft mensen die beducht zijn voor hun huidige status, en die dan simpelweg in de eenvoudige zin 
van: ‘dit ben ik en zo functioneer ik en zó voorzie ik in mijn bestaan’ 
DIE hebben genoeg aan een bedreiging van hun huidigheid.

EEN van beide opmerkingen is van toepassing op Stan de Jong en zijn site.

18.  rabarberke 

30 Jan 2009 om 14:42 

Jullie moeten een hele andere angle aanvliegen. Het thema is nu vrijheid van meningsuiting. Iedereen in de 
wereld kijkt straks naar het proces tegen Wilders. En die casus laat zich dankzij PVV kamervragen over 
Demmink en het feit dat deze site geen strobreed in de weg wordt gelegd (terwijl smaad, laster etc. obvious 
zijn) haarfijn linken.

Micha beschuldigt n.b. de hoogste baas van justitie en wordt niet vervolgd, Wilders stelt aantoonbaar dubieuze 
zaken binnen de Islam aan de kaak en komt voor het strafhekje.

Dat moet ergens in een buitenlandse krant een artikel kunnen opleveren…

19.  Observator 

30 Jan 2009 om 14:59 

Nog even @ E-BEE: 
Ik schreef zojuist, boos op -of teleurgesteld in- als ik op/in hem ben, een stukje bij Stan. Misschien wil je het 
lezen>

“Gepost door: Observator 
op: 30 januari , 2009 om 2:47 pm 
Nou Stan, het afscheid is zowat nakende. 
Waar is je élan? 
Het barst hier inmiddels van de knullige en nietszeggende stukjes. En ook politiek gezien ga je -’dank zij’ de 
door jou aangetrokken en in een aantal gevallen op de oppervlaktespanning rondsjezende schrijverkes (cfr 
Guido Gezelle)-middels een waterval richting site-afgrond. 
Belangrijk hier zijn de woorden en woorddelen ‘oppervlakte’ en ‘val’.

DAG STAN! Ik kom nog wellus kijkun of het beter gaat met je site. En met jou. 
Hebben ze je een doodsbedreiging verstrekt? Of ben je alleen bang voor je maatschappelijke positie?

Jammer jammer jammer.”

20.  E-bee 

30 Jan 2009 om 15:01 

Ik uit mijn mening hier wel. Maar volgens mij echter moet men zelf artikelen schrijven en dat eens versturen 
naar bekende kranten in het buitenland in plaats van afwachten. Getuige de Pravda heeft men daar een heldere 
kijk op NL, namelijk: door en door corrupt volgens de Pravda, meest serviele dienaar van de VS in Europa…

21.  Juriste 

30 Jan 2009 om 15:12 

Het patientendossier van Wittenberg zou goede aanknopingspunten kunnen bieden. Psychiaters zijn meestal 
vreemde vogels, die hun uitspattingen met patienten graag geheim houden, waarbij zij zich dan verschuilen 
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achter het beroepsgeheim. Veel patienten van psychiaters ondervinden schade van de behandeling en blijven 
daar 30 jaar na dato nog over praten/schrijven, omdat hun leven is geruineerd.

Psychiaters leven in een soort luilekkerland en kunnen alles doen wat zij willen met hun (volledig afhankelijk 
gemaakte) patienten. De psychiaters worden daarvoor riant beloond. De patienten kunnen zich niet aan de 
macht van de psychiaters onttrekken, omdat de collega-psychiaters hetzelfde doen en hun mond zullen houden. 
Ik las in de beschrijving dat het lijk van de weduwe was versleept tot onder het grote schilderij van haar man. 
Wellicht werd zij als medeplichtige beschouwd van mogelijke daden van haar man, door een voormalige patient.

22.  Charles 

30 Jan 2009 om 15:54 

@Juriste

‘…het lijk van de weduwe was versleept tot onder het grote schilderij van haar man. Wellicht werd zij als 
medeplichtige beschouwd van mogelijke daden van haar man,…’

Je moet detectives gaan schrijven ;)  

Serieus: ‘Veel patienten van psychiaters ondervinden schade van de behandeling….’

Hoe bedoel je? Praten maakt het erger?

23.  E-bee 

30 Jan 2009 om 16:00 

@Observator 
Afgegleden site is dat en het was al niet veel, beetje links/rechts uitlokken. Doodsbedreigingen dacht ik niet 
direct aan…

24.  Charles 

30 Jan 2009 om 16:20 

BREAKING NEWS!

De Telegraaf heeft vandaag de oplossing voor de Deventer-moord zaak. 
Volgens onderzoek hebben jongens met de naam Ernest meer kans om in de criminaliteit verzeild te raken dan 
met de naam Michael. 
http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/3130541/
__Jongens_met_ongewone_naam_gaan_vaker_criminele_pad_op__.html?p=1,1

25.  K.W. 
30 Jan 2009 om 16:28 

De 100.000 Euro vraag wordt natuurlijk hoe Ernest aan zijn einde zal komen, zo vlak na zijn vrijlating.

Een auto-ongeluk? Dat kan natuurlijk gebeuren, hij heeft al een tijdje niet gereden. 
Een hartaanval? Na alle spanning natuurlijk niet vreemd. 
Hersenbloeding? Ook niet ondenkbaar.

Of gewoon in koelen bloede neergeschoten? Kan ook gebeuren, de pedo-mafia deinst nergens voor terug.

Maar hoe dan ook, de kans dat Ernest Louwes nog tijd gaat krijgen om te spreken is vrij klein, vrees ik.

26.  Charles 

30 Jan 2009 om 18:21 

In het boek van Bas Haan staat ook dat Louwes eerder in aanraking is geweest met de politie wegens 
betrokkenheid bij oplichting en valsheid in geschrifte, verduistering etc. En hij was al voor de dood van 
Wittenberg bezig om zeggenschap over haar nalatenschap te verkrijgen.

27.  Juriste 

30 Jan 2009 om 18:46 

@Charles: Ik was al benieuwd hoe snel iemand zou reageren, omdat het noemen van psychiaters altijd tot 
hilariteit leidt. Je zult verbaasd staan over hetgeen mensen meemaken met psychiaters. Een consult bij een 
psychiater betekent per definitie einde carriere, ook al heb je nog zo’n goede baan. De patienten wordt 
volgestopt met medicatie, zodat hun denkvermogen wordt uitgeschakeld en zij niet meer kunnen werken, 
sporten, etc. Personen met een goede loopbaan worden uit hun eigen leven gehaald en verslaafd gemaakt aan 
de kalmeringsmiddelen, bedreigd met opsluiting. De verpleegsters pakken geld en bankpassen af van de patient 
en proberen het huwelijk te breken, om de patient helemaal afhankelijk te maken van hen. 

Ik ben geen detectiveschrijver, want ik heb gewoon geknipt en geplakt ” Drie jaar voor haar dood is haar man 
Dr. Wittenberg overleden. Hij was een bekend psychiater. Zij behoorden tot de notabelen van Deventer. De 
weduwe kon de dood van haar man moeilijk aan, ging dagelijks naar zijn graf en had niets in het huis 
veranderd sinds zijn dood. Zij liet een schilderij van hem maken dat boven de schouw werd opgehangen. Toen 
zij dood werd aangetroffen lag zij als het ware opgebaard recht onder dit schilderij. Er zijn sterke aanwijzingen 
dat zij na de verwurging versleept is naar deze positie, alwaar de messteken zijn toegebracht.” 
Bron: www.geenonschuldigenvast.nl De eer gaat dus naar de webmaster van die site en niet naar mij. 
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Volgens mij is de accountant niet de dader. Het lijkt mij nogal raar voor een accountant om de oude weduwe te 
wurgen en dan nog messteken toe te dienen. Met een tunnelvisie is de accountant aangewezen, wellicht om 
een veel groter belang van anderen te dekken. 
Op grond van het programma van Peter R. de Vries zou je denken dat de accountant de dader is, want een 
collega vertelde in het programma dat hij had gevraagd naar de prijzen van een huis op Malta, alsof hij veel 
geld verwachtte.

28.  rabarberke 

30 Jan 2009 om 19:03 

Ik iedereen even de film Touch of Evil te kijken.

29.  rabarberke 

30 Jan 2009 om 19:03 

adviseer

30.  Charles 

30 Jan 2009 om 19:45 

@Juriste; interessant. Als we even bij je eerste alinea blijven, kun je aangeven waarom dat gebeurt? Is het 
noodzakelijk voor de klachten waarmee men komt (ik vraag maar even naar ik wijs ben.)

31.  Juriste 

30 Jan 2009 om 20:04 

Ik vind het interessant, dat Wittenberg een psychiater was en dat zijn echtgenote zijn assistente was in de 
praktijk. Dat was mij ontgaan bij de TV programma’s destijds. 

Citaat van de site van Peter R. de Vries:”Het leven van het kinderloze echtpaar stond in het teken van hun 
psychiatrische patiënten. Jacqueline Wittenberg kon de dood van haar man maar zeer moeilijk verwerken. Alles 
in de woning was nog exact zo als op het moment dat haar man was overleden aan een hart stilstand. 
Voorwerpen zoals zijn bril lagen na drie jaar nog altijd op dezelfde plek. En als ze voor belangrijke beslissingen 
stond ging ze altijd naar het graf van haar man om raad te vragen. Familieleden konden de weduwe er 
ternauwernood van af houden om een standbeeld van haar man te laten oprichten in Deventer”.

Bizar detail: Het leven van het echtpaar Witteberg stond in het teken van hun psychiatrische patienten…………… 
De weduwe wilde een stichting oprichten met de naam van haar man om hulp te bieden aan psychiatrische 
patienten. Louwes kreeg daarbij een rol. De weduwe Wittenberg was na de dood van haar man nog steeds 
bezig met de psychiatrische patienten. Misschien had zij gewetenswroeging en wist zij wat hen was aangedaan. 
Mogelijk waren er tegenstanders van zo’n Stichting ten behoeve van psychiatrische patienten. Andere 
psychiaters zullen daar niet blij mee zijn geweest en misschien had ze een collega-psychiater erg kwaad 
gemaakt.

32.  Michi 
31 Jan 2009 om 00:59 

Uitstekend stukje schrijfwerk Micha. Dat Ernest Louwes onschuldig is, staat in mijn ogen zo goed als vast. Dat 
Justitie hem koste wat het kost wilde vervolgen doet inderdaad denken aan een afleidingsmaneuvre. Ik vind dat 
gewauwel om de bewijzen in dit soort situaties erg irrelevant. Het is een theorie en gezien de 
handelingsmethoden van Pedokliek Demmink en co, een geheel denkbare verklaring. Er is geen bewijs meer 
nodig, er is actie nodig.

Even off-topic. Kan iemand mij naar een goede site wijzen met Engelse uitleg over deze idioterie?

33.  RuudHarmsen 

31 Jan 2009 om 09:14 

Michi: 
=== 
Even off-topic. Kan iemand mij naar een goede site wijzen met Engelse uitleg over deze idioterie? 
/===

Over Demmink: 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6584

Over de Deventer moordzaak: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/hjvonk/LosingTheTrail.htm

34.  E-bee 

31 Jan 2009 om 09:59 

“Kan iemand mij naar een goede site wijzen met Engelse uitleg.” 
Dat is maar wat je onder “idioterie verstaat”. De cultuur waarin die pedofielen voortduend opduiken? Al eeuwen 
in dezelfde gestoorde kringen van de royalties en priesters. Dat zijn, in NL tenminste, vnl Jezuieten die politiek 
en militair zijn georganiseerd. Politiek actief bovendien in politieke partijen, zeker in de NL politiek, die dwepen 
met Calvinisme om het nog een intellectueel tintje te geven ook. Wat een kul, zonder geloof kun je niet leven! 
Dat wordt nog steeds openlijk verkocht door die pedofiel gestoorden hier… Openlijk zijn ze die 
pedofielenpriesters van de goed georganiseerde Roomse Kerk trouw. Openlijk zelfs Bilderberg leden zijn 
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tegenwoordig,(Benno was een pedofiel en Bilderberger en verkeerde in kringen van CFR, Le Cercle, de 1001 
club) en de massa hier via de MSM onder controle hebben. Binnen de huidige regering weet iedereen ALLES van 
elkaar. Alle sleutelposities in NL zijn door deze zakkenvullers bezet. Alles is gerelateerd aan elkaar, Israel, het 
Vaticaan en die bankiers en de huidige internationale plundering, ook de pensioenen verdampen straks. Politiek 
wordt alleen nog uiterlijk bedreven want de fascistische koers staat muurvast. In 2010 is alles hier geNazificeert 
in Europa. Ook internationaal zie je die verhoudingen tusen deze facties terug. Een machtsspel achter de 
schermen om de troon van de NWO. 
Niks nieuws, wat hier gebeurt dat gebeurt nog steeds overal: 
www.montanasnewsstation.com/Global/story.asp?S=9672844&nav=menu227_7

35.  Herman van Houten 

22 Feb 2009 om 22:58 

De klusjesman was werkzaam in de sexindustrie. Mogelijk heeft hij daar iets gezien waarvan de demminktypes 
niet willen dat het uitkomt.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Ernest Louwes zou verdomme de dader zijn! 

Pingback op 30 Jan 2009 om 14:03 
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Pingback op 22 Feb 2009 om 20:30 
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Gepubliceerd door Micha Kat 7 maart, 2009 in Algemeen. 

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.

17 Reacties op “Het Farmaceutisch Complot (16): 
Revolutie!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  karin 

7 Mrt 2009 om 12:40 

En hier valt te lezen hoe het is verspreid!!!!! 
http://www.wacholland.org/nl/content/gecreëerde-vogelgriep-verspreid-over-18-landen

2.  DNH 

7 Mrt 2009 om 13:17 

“Breaking: sterke aanwijzingen dat volgelgriep man made is en opzettelijk wordt verspreid!”

Laat me raden. 
Verspreid door Joris Demmink om te verhullen dat zijn vrouw een kippeboerderijheeft waar ze weerloze 
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kippenkinderen misbruikt om te dienen als voeder voor haar vossenbontkwekerijen all over the world? 
Wat ben jij toch een koene ridder, Micha! Je lijkt mij wel. 
Hahahahaha!

3.  donkey 

7 Mrt 2009 om 14:11 

@DNH

Ga jij eens even een griepprik halen!

4.  Bart Bemelmans 

7 Mrt 2009 om 15:51 

Er klopt helemaal niks van dat vogelgriepbericht. Maar ja, Kat zoekt ook nooit eens wat uit. Een linkje naar een 
vage site is kennelijk alweer voldoende.

5.  RuudHarmsen 

7 Mrt 2009 om 17:40 

“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.”

Ik vond het juist zo vreemd dat er jaren geleden nogal paniekerig over gedaan werd, maar dat er in 
werkelijkheid vrijwel niets gebeurd is, althans niet wereldwijd, alleen in China en Vietnam een beetje, toch?

Dus hoezo verspreid?

6.  Nihil Dicens 

7 Mrt 2009 om 22:26 

Sterker nog. Enige jaren geleden probeerde ik voor mijn moeder (ze kreeg toen een wat zwakkere gezondheid 
wegens COPD) een nieuw medicijn uit. Wat ik toen nog niet wist was dat het geen echt medicijn was (werd wel 
zo gesuggereerd) dat je kon kopen bij de drogist. En nu komt het: op een soort bijsluiter stond dat de patiënt 
geld kon verdienen indien hij of zij “een goede referentie schreef over het middel naar de pers toe”. Ik stond 
lichtelijk verbaasd te kijken en doe dat nog. Maar je ziet hier weer dat betreffende farmaceutische bedrijven 
niks te dol is om hun doel te bereiken: het manipuleren van de media.

Ik ben maar niet op het verzoek van dit farma-bedrijf ingegaan…

7.  Micha Kat 

7 Mrt 2009 om 23:04 

http://www.opednews.com/articles/Still-Think-They-re-Not-Tr-by-Mr-M-090305-202.html

Een waardevolle link…. Zelfs Donald Rumsfeld schijnt aan Baxter te zijn gelieerd…

8.  Nihil Dicens 

8 Mrt 2009 om 00:21 

Hallo Micha,

Je moet dit filmpje van RTL-4 eens bekijken. Het gaat om rimpelvullers die ronduit gevaarlijk zijn, maar nog 
steeds door klinieken worden gebruikt. Met alle gevolgen voor de patiënt, dat wel!

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/03_maart/07/
binnenland/0307_1930_Rimpelvullers_onveilig.xml

9.  Nihil Dicens 

8 Mrt 2009 om 00:22 

Ehm…de link werkt niet zo. Selecteer en kopieer. Daarna plakken in de adresbalk van je browser. Daarna 
RETURN geven.

10.  groot 

8 Mrt 2009 om 08:07 

De inenting voor vogelpest, Tamiflu, onderdrukt alleen maar een paar dagen de symptomen van vogelpest, 
Rumsfeld loopt hier lekker mee binnen, de verkoop van “Het Gevaar Vogelgriep” en de “Oplossing Inenting 
Tamiflu” is begonnen sinds Rumsfeld persoonlijk toegang heeft tot de knoppen van het witte huis.

http://www.google.nl/search?hl=nl&safe=off&q=rumsfeld tamiflu &btnG=Zoeken&meta=
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8 Mrt 2009 om 08:10 

Wearechange is hoogst onbetrouwbare informatie. 
Paniekzaaierij. Al sluit ik niet uit dat dit waar is, ik weet het niet.

Mijn bronnen hiervoor zijn Bill Cooper, Greg Szymansky en eigenlijk elke eerlijke onderzoeker uit de States die 
ik ken. Alex Jones en zijn “truth” movement is gefinancierd door de CIA. Dit wordt uitgelegd hier; 
http://www.spirituallysmart.com/Jones-CIA.htm 
Omdat ik dezelfde ongeveer informatie krijg van andere bronnen die ik heb gecontroleerd, moet ik concluderen 
dat dit juist is. Ik kom zelf eigenlijk nooit op Infowars, maar hun grafics zijn wel leuk. Hun artikelen zijn 
propaganda.

Zeer interessant om te weten, vind ik. 
Want in Nederland en Duitsland zijn eenzelfde soort desinformanten actief in het “alternatieve” circuit, als in de 
USA. 
Ik laat de conclusies verder aan u over.

12.  groot 

8 Mrt 2009 om 08:25 

De link tussen aspartaam, tamiflu en Donald Rumsfeld:

vanaf 1 uur 5 minuten 30 sec e.v., -Ian Crane over Codex-:

http://video.google.com/videosearch?q=ian crane codex alimentarius&emb=0&aq=0&oq=ian crane#q= bird 
flu&emb=0&start=10

(kopieer en plak in browser)

13.  groot 

8 Mrt 2009 om 09:34 

Off topic Farmaceutisch Complot: moet denken aan de “Anthrax Attacks”, de poederbrieven, om de “War on 
Terror” te helpen.

De weaponized anthrax bleek uit het depot van de VS zelf afkomstig volgens een “handtekening” in het ge-
engineerde virus. Maar twee personen hadden toegang tot dit virus.

Na dit bericht in msm in 2001 heerst er doodse stilte over dit onderwerp. NIETS meer, geen public outrage, 
excuses, kanttekeningen, NIETS. 

Bruce Edwards Ivins krijgt wel in 2008 postuum de schuld in de schoenen geschoven nadat hij -officieel- 
zelfmoord heeft gepleegd.

14.  MartijnX 

8 Mrt 2009 om 11:37 

Roelfzema, 
Ik heb die verhalen ook al eens uitgezocht. Alex Jones is m.i. oprecht en heeft geen dubbele agenda. 
Die gozer van spiritually smart is een beetje paranoia in deze. (misschien wel bewust?) 
Iedereen die het niet vooortdurend over het Vaticaan/paapse organisaties heeft vertrouwt dat Phelps kliekje 
niet.

15.  Nihil Dicens 

8 Mrt 2009 om 19:08 

Hoi Micha,

Ik heb juist vernomen dat het weekblad Elsevier een aantal accounts heeft geblokkeerd. Het betreft iemand 
met de nickname Petrus Coradus Nimegen uit Amsterdam. Die schreef nou niet bepaald mals over Simon 
Rozendaal die hij,”corrupt” met een “corrupte rotkop” die “geblokkeerd werd door Firefox” (een browser). 

Zo zie je maar weer dat zodra de corruptie niet mals is en de kritiek ook niet, schrijvers die de waarheid 
verkondigen van de Elsevier-site worden geknuppeld.

Je mag iemand zo de dood indrijven door een volstrekt gevaarlijk middel aan te prijzen in je artikelen, maar 
zodra je kritiek hebt op de schrijver loopt men zelf een BAN op. Ze hadden Rozendaal moeten bannen!

16.  Bart Bemelmans 

9 Mrt 2009 om 07:59 

@Nihil: die Nimegen ben jij dus. En ik vind die ban volkomen terecht als het alleen maar om schelden gaat.

17.  Nihil Dicens 

9 Mrt 2009 om 19:59 

HALLO MICHA! LEES DIT EVEN DOOR!

DE LIMBURGSE ZENDER L1 HEEFT VANDAAG BEWEERD DAT DE NEGATIEVE VERHALEN OVER HET MIDDEL 
TEGEN BAARMOEDERHALSKANKER GEBASEERD ZIJN OP “INDIANENVERHALEN”.
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MOCHTEN ER CLAIMS KOMEN NA HET GEBRUIK VAN DIT MIDDEL, DAN MOET JE DEZE CLAIMS NIET ALLEEN 
LEGGEN BIJ SIMON ROZENDAAL EN C.S. MAAR OOK LEGGEN BIJ DEZE LIMBURGSE ZENDER L1.

LAAT MIJ EVEN WETEN OF JE HIERMEE AKKOORD GAAT.
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« Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal »

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
Gepubliceerd door Micha Kat 2 maart, 2009 in Algemeen. 

cervarix2.jpeg Journalist Simon Rozendaal van Elsevier is corrupt 

Vandaag zijn de eerste jonge Nederlandse vrouwen blootgesteld aan Cervarix, samen met Gardasil 

‘het eerste vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen’. Aan deze inentings-campagne ligt een 

samenzwering ten grondslag waarin de lobbyisten van big farma het kabinet zover hebben gekregen 

hun product verplicht toe te dienen aan ‘risicogroepen’. Het is de natte droom van elke producent -of 

het nou gaat om pillen, kranten of roetfilters-: de Staat die de burger verplicht hun produkten af te 

nemen. De natte droom van elke lobbyist ook. Maar voor zulke vergaande ingrepen in de (keuze)

vrijheid van de burger is meer nodig dan lobbywerk, namelijk pecunia. Dat Cervarix-producent 

GlaxoSmithKline minister Ab Klink heeft kunnen overtuigen hun vaccin op te nemen in het verplichte 

inentings-programma (Rijks Vaccinatie Programma) was dan ook voor een groot deel ‘te danken’ aan 

corrupte -maar uiteraard wel ‘geheel onafhankelijke’- adviseurs. Maar zo gaan die dingen nu 

eenmaal. Vorige week nog zat een PR-man van GlaxoSmithKline aan tafel met Elsevier-journalist 

Simon Rozendaal in het media-programma De Leugen Regeert. Rozendaal werd uitbundig geprezen 

om zijn journalistieke pennevruchten en kreeg van de pillendraaiers een 8,6. Logisch, want Rozendaal 

bleek geld te hebben aangenomen van de pillendraaier in de vorm van een ‘prijs’. 

cervarix.jpeg Dat onthulde iemand uit de ‘mediaraad’ van het programma waarop Rozendaal het 

alleen nog maar erger maakte door te roepen dat het hier ging om ‘een algemene 

prijs’. Juist door deze laatste leugenachtige en domme uithaal -waaruit eens te meer bleek hoezeer 

hij in verlegenheid was gebracht- moet de conclusie luiden: Rozendaal is corrupt. Nu maar wachten 

op zijn juichende stukken over de redding van onze jonge vrouwen door de wakkere weldoeners van 

GlaxoSmithKline. Maar krabbelaartjes als Rozendaal zijn niet interessant. Veel interessanter zijn de 

alarmerende berichten over de kwaliteit van de vaccins. Vooral over Gardasil is heel veel rampspoed 

naar buiten gekomen. Kijk maar eens naar dit filmpje. Zelfs CNN waarschuwde voor de bijwerkingen -

zelfs dodelijke- van Gardasil. Er is geen enkele reden aan te nemen dat Cervarix (waarover nog veel 

minder bekend is want nieuwer) beter zou zijn. Deze video gaat nog weer veel verder. Onze 

conclusie: hier is door big farma weer gezocht naar een scary story -baarmoederhalskanker, het 

leven van jonge vrouwen verwoest- waarna via lobby’s en corruptie het betreffende -niet werkende, 

zelfs schadelijke en natuurlijk peperdure- vaccin kon worden binnengefietst in het Rijks Vaccinatie 

Programma. Nu maar wachten op de eerste slachtoffers en de eerste rechtzaken. We have been 

there before.
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Cervarix”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Juriste 

2 Mrt 2009 om 23:46 

Het vaccin kan geen baarmoederhalskanker voorkomen, maar het zou wel beschermen tegen het seksueel 
overdraagbare virus, dat een bepaalde vorm van baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Niet alle vormen van 
baarmoederhalskanker, want er zijn meer dan 30 verschillende types. 
Het inenten is m.i. een gok, want de bijwerkingen zijn nog onvoldoende bekend. 

In de VS zijn al bijwerkingen gemeld, zoals epilepsie en 9 doden. 

http://www.judicialwatch.org/documents/2008/JWReportFDAhpvVaccineRecords.pdf

Simon Rozendaal is lovend over elk medicijn en inmiddels staat hij daar al om bekend, ook zonder hoge 
rapportcijfers van de farmaceutische industrie.

2.  donkey 

3 Mrt 2009 om 00:04 

Aflevering van zembla over hpv vaccins 
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=7459&tx_ttnews[backPid]
=1974&cHash=92c8bcab92#

3.  Gebruikersnaam 

3 Mrt 2009 om 08:53 

Goed dat je hier aandacht aan besteed Micha! Als een overheid haar bevolking bepaalde medicijnen wilt 
toedienen voor bepaalde dubieuze/duistere doeleindes zal ze dat nooit zo kenbaar maken maar onder het mom 
van een vaccinatie doen. Of is men in de veronderstelling dat de overheid nooit liegt?

De vaccinatie is vanaf 13 jaar. Dat laat een pedofielen gedachtegang zien, want de overheid gaat er vanuit dat 
meisjes vanaf 13 jaar al seksueel actief zijn. Een pedofielen gedachtegang.

4.  Gebruikersnaam 

3 Mrt 2009 om 08:54 

-n

5.  Micha Kat 

3 Mrt 2009 om 09:02 

Op de site van Elsevier spreekt Simon “Glaxo” Rozendaal de ‘vaders’ reeds toe hun dochters te laten 
inententen. Hierbij wordt ter afschrikking ‘horror-opa’ Fritzl opgevoerd. 
http://www.elsevier.nl/web/10225598/Nieuws/Wetenschap/Vaccinatie-tegen-baarmoederhalskanker-van-start.
htm

6.  Observator 

3 Mrt 2009 om 09:14 

Ik zie hierin vooral weer een poging van de pharma-club om geld te verdienen. Niet zo’n gekke gedachte, 
gezien de reputatie ervan. 
In de V.S. zijn er al ‘ongelukken’ gebeurd met dit vaccin.

Terzijde: Heeft iemand overigens al mét mij geconstateerd dat de voedselindustrie, qua financiële interesse en 
bijbehorende geldopleverende hypes nogal eens nauw geliëerd aan die pharmaclub, zich nu op de bloeddruk 
gaat storten?

Waarschijnlijk omdat de cholesterolmiddelen inmiddels meer en meer in een kwaad daglicht zijn komen te 
staan. We weten nu dat een te laag cholesterol dodelijk kan zijn bijvoorbeeld. En de naar beneden gestelde 
zogenaamd ‘goede’ cholesterol-ratio ligt vrij dicht bij dat dodelijke punt. Lees bijvoorbeeld ‘De Cholesterol-
leugen’ van hartchirurg Prof.Dr. Walter Hartenbach.

7.  Micha Kat 

3 Mrt 2009 om 09:28 

Mamma mia…. 
http://www.nrc.nl/binnenland/article2157896.ece/Laat_je_inenten_en_win_een_iPod

8.  Micha Kat 

3 Mrt 2009 om 09:34 
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Zie ook deze uitstekende link: 
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2770

9.  Observator 

3 Mrt 2009 om 09:41 

Dan voor je link Micha. ‘Excellent blog’ op 
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2770

10.  Observator 

3 Mrt 2009 om 09:41 

Dan=dank

11.  nagalm 

3 Mrt 2009 om 10:18 

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!

12.  groot 

3 Mrt 2009 om 11:03 

Als uw dochter GEEN allochtoon uit een achterstandswijk is valt ze NIET binnen de doelgroep van de 
geslachtziekte “Humaan Papilloma Virus”.

http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5874

13.  Juriste 

3 Mrt 2009 om 11:16 

Goede voorlichting over seksueel overdraagbare aandoeningen lijkt mij het beste voor dochters. Ik heb zelf 
geen dochters, maar ik zou niet voor vaccinatie kiezen. Ik vind dat de overheid een lijstje moet maken, 
waardoor het risicoprofiel van het meisje wordt bepaald. 
Sociale achtergrond en IQ van een meisje spelen m.i. een rol bij het type baarmoederhalskanker, dat seksueel 
wordt overgedragen. 
In die redenering zouden meisjes op het VMBO moeten worden ingeent, omdat de kans groter is dat zij minder 
verstandig met hun lichaam omgaan dan intelligente meisjes. 
Misschien zou eerst eens onderzoek gedaan kunnen worden naar de sociale omstandigheden en het IQ van 
vrouwen die slachtoffer worden van dat type baarmoederhalskanker door het virus, waarvoor het vaccin 
bestemd is.

14.  groot 

3 Mrt 2009 om 11:28 

@juriste

Krijg je dus nooit voor elkaar. Het verband van aids met recreatief drugsgebruik van poppers enzo in bepaalde 
milieus staat ook eigenlijk vast, maar daarvoor krijg je in de lobby geen handen op elkaar, ergo bestaat dit 
verband niet. In de krant.

15.  Nihil Dicens 

3 Mrt 2009 om 13:21 

Een Romeinse keizer wilde belasting heffen op het gebruik van de toiletten. Zijn zoon protesteerde met de 
woorden: “Ja, maar vader, en als de mensen er achter komen dat u belasting heft voor het gebruik van 
toiletten”. Daarop zei de keizer de beroemde woorden: “Ach jongen, niemand weet dat toch, het geld stinkt 
toch niet? (PECUNIA NON OLET)?”

16.  Nihil Dicens 

3 Mrt 2009 om 13:34 

En Softenon, was ook HEEL erg veilig hoor! 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Thalidomide

En DES was HEEL erg veilig hoor! 
http://nl.wikipedia.org/wiki/DES-dochter
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En de Contraceptiepil was HEEL erg veilig hoor! 
http://www.gezondheidsplein.nl/online-spreekuur/6555/Kan-langdurig-gebruik-van-de-anticonceptiepil-Diane-
35-ernstige-bijwerkingen-hebben-.html

En het contraceptiemiddel DALKON was HEEL erg veilig hoor! 
http://www.volkskrant.nl/archief_gratis/article627746.ece/Ex-gebruiksters_Dalkon-schildje_krijgen_37_miljoen

En het gebruik van condooms was HEEL erg veilig hoor! 
http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/krant-de-limburger-gaat-door-met-hetze.html

Zal ik nog doorgaan het ballonnetje van die FARMA-bedrijven door te prikken??

17.  Herman van Houten 

3 Mrt 2009 om 14:27 

Net als in de VS zal de volgende stap het ontvoeren van kinderen zijn om ze verplicht in te enten. De ouders 
worden geacht slecht voor hun kinderen te zorgen als zij hun kinderen niet laten inenten.

Het AMC (Amsterdams Medisch Centrum) gaat al een stap verder, daar worden gezonde kinderen ontvoerd, in 
de psychiatrische jeugdafdeling opgesloten en daar verkracht. Als de ouders bezwaar maken tegen het 
verkrachten van hun kinderen oordelen de psychiaters dat de ouders en kinderen psychotisch zijn omdat ze 
“seksueel geremd” zijn.

18.  groot 

3 Mrt 2009 om 14:54 

@Herman van Houten 
3 Mrt 2009 om 14:27 

P A R D O N ? ? ?

19.  RuudHarmsen 

3 Mrt 2009 om 16:02 

Herman van Houten, 3 Mrt 2009 om 14:27 
=== 
Het AMC (Amsterdams Medisch Centrum) gaat al een stap verder, daar worden gezonde kinderen ontvoerd, in 
de psychiatrische jeugdafdeling opgesloten en daar verkracht. Als de ouders bezwaar maken tegen het 
verkrachten van hun kinderen oordelen de psychiaters dat de ouders en kinderen psychotisch zijn omdat ze 
“seksueel geremd” zijn. 
/===

Klinkt ernstig. Zijn er klachten ingediend? Wat is daarmee gebeurd?

20.  Herman van Houten 

3 Mrt 2009 om 16:38 

De familie wordt te verstaan gegeven dat als ze een klacht indienen hun kinderen nooit meer vrijkomen of nog 
erger. Zelfs medische moorden vinden plaats, en er kraait geen haan naar.

Het Haagse ziekenhuis Parnassia heeft zeker drie patiënten en familie laten vermoorden, en saboteert het 
politie onderzoek. De top van justitie (Demmink, Brouwer) weigert verder iets te doen. Zie http://www.rtl.nl/(/
actueel/rtlnieuws/binnenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/02_februari/05/
binnenland/0205_1500_Politie_top_onderzoek_oord_Parnassia.xml

21.  Herman van Houten 

3 Mrt 2009 om 17:39 

Er is iets mis met de aanklikbaarheid van de schakel, voer de woorden “parnassia moorden” in een 
zoekmachine in en er verschijnen tal van bronnen. Er blijkt zelfs sprake te zijn van nog meer medische 
moorden door Parnassia, en uiteraard zorgt Hirsch Ballin in samenwerking met het NRC voor de cover-up.

22.  RuudHarmsen 

3 Mrt 2009 om 18:15 

> Er is iets mis met de aanklikbaarheid van de schakel, […]

http://tinyurl.com/d4svg6

23.  Rees 

3 Mrt 2009 om 20:01 

Hier op het nieuws

http://www.youtube.com/watch?v=yfU6y6KhEOI
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24.  Rees 

3 Mrt 2009 om 20:04 

Hey Micha 

Oelala laat je inenten en krijg een Ipod?!?!

Wow dat is heeeel erg!! 
Zo zie je maar, maak de nakomelingen willig voor een God, 
een product of een gevoel van erbij horen. 
En behaal dan het resultaat dat men wilt :S

25.  Rees 

3 Mrt 2009 om 20:05 

Beste Herman van Houten,

Helaas geberd dit aan de lopende band :S

26.  Juriste 

3 Mrt 2009 om 20:38 

Raar dat psychiatrie altijd over seks gaat. Dat viel mij ook al op. Het eerste wat een psychiater vraagt is seks 
en het eerste wat een verpleegster in de GGZ vraagt is geld. Zo simpel. Daar kan niets goeds uit voortkomen 
voor hun patienten.

27.  bzzmn 

3 Mrt 2009 om 23:43 

naar aanleiding van die hele vaccinatiecampagne was ik voornemens om een wob-verzoek in te dienen bij het 
rivm.

als ze er zo zeker van zijn dat het goed is voor mijn dochtertje dan kunnen ze die stellingname toch staven met 
wetenschappelijke onderbouw? daar wilde ik ze dan ook om vragen. ik ga mijn dochter toch niet blootstellen 
aan weet ik veel wat voor potentiele ellende als ik als ouder niet absoluut zeker kan zijn dat dit middel helpt?

iedereen die zinnige (en waterdichte) vragen heeft die ik kan stellen aan het rivm kan een email sturen naar 
“info apestaartje groepzuid punt nl”. graag ook met onderbouw, links, pdf-jes, wetenschappelijke rapporten die 
het tegendeel bewijzen en wat dies meer zij.

het is de bedoeling dat er wetenschappelijk verantwoorde vragen worden gesteld die ze niet zomaar af kunnen 
doen als indianenverhalen en complottheorieen. dus zinnige vragen waar ze niet omheen kunnen.

nogmaals: stuur een email en ga je informatie en vraag niet hier posten, dat verpest het verrassingseffect voor 
het rivm alleen maar.

zodra ik een en ander bij elkaar heb en het wob-verzoek de deur uit is zal ik er een artikel over schrijven zodat 
iedereen mee kan genieten.

bij voorbaat vriendelijk bedankt!

bas.

www.groepzuid.nl

28.  RuudHarmsen 

7 Mrt 2009 om 10:13 

De MSM (mainstream media) lijken Micha nu toch een beetje gelijk te gaan geven: 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1160320.ece/Vaccin_alleen_vanwege_wild_seksleven

29.  coosie 

10 Mrt 2009 om 17:12 

RIVM bezorgd over opkomst bij tienervaccinatie

lees: http://www.refdag.nl/artikel/1396814/RIVM bezorgd over op koms t bij tienervaccinatie.html

30.  Arendsoog 

10 Mrt 2009 om 21:58 

Toch jammer dat het zeer succesvolle klokkenluiderswerk van Argusoog in samenwerking met Désirée Röver 
hier zo buiten beeld is gebleven.

Zie: http://argusoog.punt.nl/index.php?r=1&id=479355&error=&wachtwoord=&archief=&tbl_archief=#form
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31.  coosie 

10 Mrt 2009 om 22:52 

@Arendsoog

Heb het wel gevolgd en alle lof daarvoor. Onze dochter vqn 13 heeft zich i.i.g. nie laten prikken.

Ook jammer is het dat het boek van Désirée pas in mei uitkomt.

1.  Micha Kat citeert uit roddelblaadjes inzake HPV vaccinatie - Dokter Lutser medisch 
weblog 

Pingback op 4 Mrt 2009 om 20:05 
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« Het Farmaceutisch Complot (11): De Telegraaf Exclusief: de Fortis-fraudequiz van Quizzed! »

Fortis nu openlijk ‘corrupt’ genoemd
Gepubliceerd door Micha Kat 11 februari, 2009 in Algemeen. 

lippenspedo.jpg Eindelijk komt het in the open! Fortis is een boevenbende, niet meer en niet 

minder. Peter-Paul de Vries zegt het van vandaag met zoveel woorden: 

‘ronselpraktijken door corrupt Fortis‘. Uw webmaster kon een milde glimlach niet onderdrukken. Hij 

werd immers reeds meer dan een half jaar geleden geconfronteerd met deze criminele organisatie die 

wordt ondersteund door de ‘onberispelijke’ advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek onder 

leiding van de o zo ‘onberispelijke’ Harm-Jan de Kluiver. Over deze De Kluiver circuleert een aardig 

filmpje op internet. Zou deze -o zo onberispelijke- De Kluiver ook de poison pill hebben bedacht 

waarmee Fortis thans de aandeelhoudersvergadering tracht te manipuleren, de reden voor de felle 

uithaal van Peter-Paul de Vries? Luister hier naar de belevenissen van uw webmaster met Fortis of 

bezoek deze linken voor meer backgrounds. En nu: run on the bank!

8 Reacties op “Fortis nu openlijk ‘corrupt’ 
genoemd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

11 Feb 2009 om 15:45 

Micha,

‘Al is de leugen nog zo snel’…..enz.

En ook: 
‘De persoonlijke mens overwint altijd’

Deze uitspraak is van de vlaamse literator Paul de Wispelaere, die hij mij eens deed toekomen naar aanleiding 
van een onverkwikkelijke zaak op literair gebied.

2.  ethiek 

11 Feb 2009 om 17:21 

Tot de klanten van het bureau behoorden onder meer advocatenkantoren als Nauta Dutilh, De Brauw 
Blackstone Westbroek en Houthoff Buruma. Omdat Mariëndijk door justitie als een criminele organisatie wordt 
beschouwd, vroegen Deen en V.’s raadsman mr. M. Winter zich af of de opdrachtgevers niet ook als lid van die 
organisatie moeten worden gezien. ”Heeft Pels Rijcken wellicht deelgenomen aan een gestructureerde 
samenwerking met Mariëndijk, gericht op oplichting?”, vroeg Winter. Hij voegde eraan toe dat het OM ,,de rug 
recht moet houden” en de opdrachtgevers voor ,,het hekje” zou moeten plaatsen.

Het OM heeft de kantoren niet aangeklaagd wegens hun rol in de zaak-Mariëndijk. Dat geldt ook voor de 
medewerkers van de instanties die hun geheimhoudingsplicht schonden en onrechtmatig informatie verstrekten.

Zie voor onderzoeken Fortis: http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-opdrachten.php?Section=2

Zie voor onderzoeken De Brauw Blackstone Westbroek: 
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http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-opdrachten.php?Section=4

3.  Gebruikersnaam 

11 Feb 2009 om 17:51 

De Vries wilt alleen maar de overheid plunderen, geld van de belastingbetaler. De grote bankiers hebben de 
staats miljarden al veiliggesteld en de Vries probeert z’n graantje mee te pikken.

4.  johnmans 

12 Feb 2009 om 09:38 

Op tweedekamer.nl lees ik dat er vanavond 20:00 een debat is over ‘voortgang in kinderpornozaken’. Weet 
iemand wat daar besproken gaat worden? Ook de ontwikkelingen eromheen (stopkindersex.com bijv.) of gaat 
dit alleen over opvang en pampering van pedofielen?

5.  RuudHarmsen 

12 Feb 2009 om 10:46 

Re: johnmans, 12 Feb 2009 om 09:38 

Zie o.a. Trouw, http://tinyurl.com/dentqb . 

SP-Kamerlid Arda Gerkens mailde me (yesss!!!, een Kamerlid dat tegen me praat, waar maak je dat nog mee 
tegenwoordig!?!?): 
=== 
[…] Krista [van Velzen; RH] is er volop mee bezig en ik werk daarin samen met haar. 
/===

Dit op mijn vraag of ze gelijk ook de kwestie Demmink even meenam.

De rest van de e-mailuitwisseling zal ik jullie vooralsnog besparen; samenvatting: aan het eind kwam er alweer 
stoom uit mijn oren. Maar wel altijd beleefd blijven, natuurlijk, dat is me weer gelukt.

6.  Verbeet 

12 Feb 2009 om 10:54 

@ johnmans 12 Feb 2009 om 09:38 
Dat debat gaat erover dat er zo’n 900 kinderpornozaken bij politie en justitie op de plank liggen waar men “niet 
aan toe komt”.

7.  zavasul 
5 Mrt 2009 om 21:21 

Volgens een goed inlichte bron: 

> Dit weekend , van de 14 februari was er omwille van tot nu toe onbekende redenen grote paniek aan de villa 
van Maurice Lippens op den hul, zondag werd politie Brandweer en 100-dienst ingeschakeld voor bijstand… Wat 
is de reden van het daaropvolgend buurtonderzoek? Redenen: onbekend repressaille aandeelhouders, inbraak 
met geweld… Alle pistes zijn open… zeker is dat de dag voordien een HEEL UITGEBREID feest werd gegeven in 
de villa met de nodige overlast voor de omgeving… tot zo ver huidige informatiegegevens (opmerkelijke 
nerveuze politie optreden). 
Weet er iemand meer, of geldt nog altijd de zwijgplicht te knokke-heist.

Wat opmerkelijk is , is dat volgens onze bron daarop een buurtonderzoek volgde? Ik heb ooit last gehad van 
inbreker, maar naar mijn weten heeft de politie nooit de moeite genomen personen uit de nabije omgeving te 
ondervragen over verdachte bewegingen? 

Te zien op de FACEBOOK KNOKKE… 
Toch beweging…

Alle 3 berichten van 3 mensen worden weergegeven. 
Bericht nummer 1Geert schreefop 30 oktober 2008 om 21:18 
Nu het parket een onderzoek is gestart naar de broer van onze Burgemeester. Vroeg ik mezelf af op dit 
gevolgen kan hebben voor het bestuur van onze gemeente. De invloed van de familie Lippens op onze 
gemeente is altijd al zo groot geweest, nu dit aan het veranderen is. Zou het beleid ook veranderen? Wat 
denken jullie?

Bericht nummer 2Karl schreefop 22 februari 2009 om 10:38 
Is dat niet een regionale kwaal? 
Tegen de man van Mevrouw Wouters loopt ook een onderzoek. 
(zie HLN)

Bericht nummer 3Alain schreefop 4 maart 2009 om 2:23 
Wel geachte burgers. Meneer Deman. Op www.knokke-waakhond.com heb ik al een reeks artikellen 
bijeengebracht over de corruptie binnen Knokke. En over Lippens. Waneer gaan jullie eens jullie ogen 
opendoen.? Ministers die de wet aanpassen, intimidatie vanwege bepaalde shepen enz…. en toch……. blind. … 
Wordt verdorie wakker. Slikken jullie braaf altijd alle bullshitt die lippe vertelt. Ik heb hem in eerste hand 
meegemaakt en ik kan vertellen, hij is NIET te vertrowen. Onbeschoft en een enogrme eigendunk. Net zoals 
zijn broer. En hij denkt dat hij onkreukbaar is. Verdorie,… ga gewoon alle schandalen na die tegen het stad zijn 
en kijk in welke mate ze ooit het daglicht habben gezien. Dat zegt alles. Corruptie bij de Cie du Zoute ? Noch 
Maurice, noch leopold worden verdoreie ondervraagd. Hun twee naaste medewerkers vliegen wel 1 maand de 
bak in, maar ZIJ weten vaqn Niets. Fortis falliet, maar Maurice treft geen schuld. Wanneer gaat er eens 
oppositie komen.
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8.  coosie 

10 Mrt 2009 om 21:43 

Volgens Lippens zijn HoIlanders misdadig, zie: 
http://www.z24.nl/bedrijven/finance/artikel_60456.z24/Lippens___Hollanders_misdadig_.html
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« Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal OM behandelt Demmink-aangifte niet »

JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 4 maart, 2009 in Algemeen. 

 

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”.

66 Reacties op “JDTV belt Jan de Wit (SP) over 
zaak-Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

4 Mrt 2009 om 11:00 

Om te lachen, maar vooral om te huilen, dat telefoongesprek met De Wit. Wie zullen er toch in godsnaam nog 
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink at Klokkenluideronline

meer er vermoedelijk ernstiger en met meer consequenties beschadigd raken, als het recht zijn loop zou 
krijgen? ZOU krijgen!

Wie is er zo machtig dat de SP de waarheid niet meer durft te achterhalen? 
En waarop berúst die macht? 
Ontzag? 
Valse solidariteit? 
Dreigementen?

2.  Micha Kat 

4 Mrt 2009 om 12:12 

Jan de Wit heeft uitgebreid gesproken met advocate Adele van der Plas (zie de interviews met haar op de 
YouTube-playlist 
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1) 
en is dus verrgaand op de hoogte van de aantijgingen en de bewijzen tegen Demmink alsmede van de chantage 
van Nederland door Turkije.

3.  RuudHarmsen 

4 Mrt 2009 om 13:10 

Goeie zet, Micha. Niet aardig om hem er zo in te luizen, maar het moet maar, het doel heiligt de middelen.

Ontluisterend voor De Wit en de hele SP. Ik hoop echt dat deze partij, die zich zichtbaar volledig aan de macht 
conformeert, totaal niet kritisch is en “de schijn van belangenverstrengeling” consequent niet wenst te zien, bij 
de verkiezingen van 11 mei 2011 volledig wordt weggevaagd. Ze verdienen niet anders.

*) 
http://www.kiesraad.nl/ 
http://www.kiesraad.nl/nl/Verkiezingen/Verkiezingskalender.html

4.  RuudHarmsen 

4 Mrt 2009 om 13:12 

> Wie is er zo machtig dat de SP de waarheid niet meer durft 
> te achterhalen?

Ik heb wel eens gedacht dat andere partijen zijn ‘kaltgestellt’ via de ‘commissie stiekem’, met iets als ‘eenheid 
van de kroon’ of ’staatsbelang’ en ‘verder niks meer aan doen’.

Maar juist de SP heeft nooit zitting willen nemen in die commissie. Dus zo kan het niet werken. Maar hoe dan 
wel?

5.  MartijnX 

4 Mrt 2009 om 13:21 

Kan Jan de Wit zichzelf nog in de spiegel aankijken, vraag ik me af. 
Als je op deze manier politiek moet bedrijven dan zegt het innerlijke mechanisme toch HO!!, stop hiermee!!? 
De SP is dus toegetreden tot de elite met al haar geheimen.

Misschien maakt het onderstaande artikel iets meer duidelijk: 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1111679.ece/SP_zoekt_contact_met_CDA

Waar blijft Groen Links eigenlijk in dit verhaal? Dat zijn toch de (zelfgeproclameerde) zedenmeesters van dit 
land? Of de moraalridder Alexander Pechtold, waar blijft hij toch? 

Ik denk dat er toch mensen in de tweede kamer moeten zitten die zich ongemakkelijk voelen met deze situatie, 
maar kennelijk durven zij niet.

6.  Observator 

4 Mrt 2009 om 13:37 

Ruud Harmsen, het is een verademing om te mogen lezen dat we hier volkomen op één lijn zitten.

En MartijnX, nógmaals excuus dat ik je met een ander verwarde. 
Wát een prima redenering!

Ik hoop vóór mijn dood nog antwoord te krijgen op mijn vraag naar het hoe en waarom van al dit downplayen. 
Niet dat ik doodgaan van plan ben, maar je zou je toch doodschamen voor al dat -in mijn ogen- gereformeerd/
katholieke wanbeheer van Nederland?

7.  RuudHarmsen 

4 Mrt 2009 om 13:41 

Of anders gezegd, De Wit redeneert als jurist (dat is hij toch? Ja: http://www.parlement.com/9291000/
biof/02940, Mr. J.M.A.M. de Wit) op een typisch juridische wijze, wat heel anders schijnt te werken dan gewoon 
gezond verstand of bijvoorbeeld biologisch of natuurkundig (wetenschappelijk) denken.

Wagenaar, Israëls en Van Koppen laten in hun boek “De slapende rechter” zien hoe die denk- en redeneerwijze 
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gemakkelijk kunnen leiden tot apert onjuiste gerechtelijke uitspraken, van zowel rechtbanken als, in hoger 
beroep, gerechtshoven.

Dus: niet alleen moeten herzieningsaanvragen niet (alleen) door juristen worden beoordeeld, maar door een 
onafhankelijke Revisieraad; niet alleen kan de minister van Justitie beter geen jurist zijn; maar ook mogen 
juristen eigenlijk niet justitiewoordvoerder zijn van Tweede Kamerfracties.

8.  RuudHarmsen 

4 Mrt 2009 om 13:42 

=== 
Waar blijft Groen Links eigenlijk in dit verhaal? Dat zijn toch de (zelfgeproclameerde) zedenmeesters van dit 
land? Of de moraalridder Alexander Pechtold, waar blijft hij toch? 
/===

Zowel GL als D’66 zwijgen en negeren slechts op deze dossiers (waarmee ik bedoel: Demmink & schrijfproeven 
DMZ).

9.  RuudHarmsen 

4 Mrt 2009 om 13:45 

Mevr. Azough van GL (slechts één keer een mailtje van gehad, maar helaas niet ter zake; zie mijn site) schijnt 
met zwangerschapsverlof te zijn. Maar was haar vervanger laatst hier al niet in opspraak? Iets met 12 versus 
16 jaar? Tja …

10.  Wim Dankbaar 

4 Mrt 2009 om 13:55 

—– Original Message —– 
From: Wim Dankbaar 
To: Velzen van Krista 
Sent: Sunday, December 28, 2008 1:43 PM 
Subject: Re: Joris Demmink

Krista, Je hebt nu wel een geloofwaardigheidsprobleem met mij. 

Hoe kun je nu het nu met elkaar rijmen als je eerst roept dat Demmink op non actief gesteld zou moeten 
worden (en dat zelfs vraagt aan de minister) en vervolgens schittert in stilzwijgen als de aantijgingen in 
hevigheid toenemen tot en met nieuwe aangiftes en verzoeken tot straftrechtelijke vervolging bij de rechter? 

Dan roep je het toch over jezelf af om hypocriet genoemd te worden? 

Mvg

Wim

11.  Wim Dankbaar 

4 Mrt 2009 om 13:59 

Je kunt wachten op de geluiden dat Micha’s stunt niet journalistiek verantwoord is. Maar ja, dan is het ook niet 
verantwoord om Peter R. de Vries een Emmy te geven voor zijn undercover sting met Patrick van der Eem. 

Wim

12.  RuudHarmsen 

4 Mrt 2009 om 14:08 

Observator: 
> Ruud Harmsen, het is een verademing om te 
> mogen lezen dat we hier volkomen op één 
> lijn zitten.

Was er dan ooit twijfel aan mijn standpunt in deze kwestie? Niet bij goede verstaanders.

13.  Rudolf Paul 
4 Mrt 2009 om 14:47 

http://www.nujij.nl/huh-de-laffe-schijthufters-van-sp-durven-zich-niet.4997087.lynkx

14.  Observator 

4 Mrt 2009 om 15:10 

@ RuudHarmsen 
4 Mrt 2009 om 14:08 

Het ging mij om wat anders, Ruud. Zo nu en dan botsen we, NIET op dit punt. Maar door botsen vind je je 
plekje. 
En weet je, mijn beste vrienden zijn deze met wie ik ooit aan het bakkeleien was.
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15.  Dorotee 

4 Mrt 2009 om 15:11 

Zelden heb ik ter linkerzijde iemand gehoord die zo geil is op omhooggevallen hotemetoten. Wat een afgang. 
Hij had moeten zeggen: Meneer Demmink, we hebben in Nederland een dualistisch stelsel, u praat maar lekker 
met de leden van het kabinet, maar niet met mij. Ik ben er op de regering en haar dienaren (ook u) te 
controleren.

En wat zal Krista nu denken. Ze is door De Wit toch comp0leet als nitwit weggezet.

Micha: TIEN BONUSPUNTEN!

16.  Observator 

4 Mrt 2009 om 15:24 

@Dorotee 
4 Mrt 2009 om 15:11 

Niet zo zuinig, Dorotee! 
Doe es wat méér punten!?

17.  Herman van Houten 

4 Mrt 2009 om 16:15 

De SP beweert steeds dat ze het opnemen voor de zwakken in de samenleving. Kinderen die verkracht worden 
door types als Joris Demmink zijn de allerzwaksten, maar Jan de Wit en Krista van Velzen kan dat niets 
schelen, volgens de SP mogen machtige pedofielen rustig doorgaan met het misbruiken van kinderen.

18.  jdk 

4 Mrt 2009 om 16:21 

Weet je wat ik zou doen als ik jou was Micha Kat? Het aanbod om van Mijn Partij (http://www.mijn-partij.nl) de 
eerste partij van Nederland te maken, aanvaarden. Ben je er van verzekerd dat die Demmink-zaak grondig 
onder de loep genomen wordt. Net als de pharma-hoax. Of blijf je liever aanmodderen met Klokkenluideronline.
nl in de verwachting dat de SP plotseling wel verstandig wordt?

19.  indian 

4 Mrt 2009 om 17:27 

Het duurt allemaal te lang, iedereen duikt weg, van de 2e kamer is er NIEMAND te vinden die zijn mond durft 
open te doen, ik denk dat Wilders ook Niets durft te zeggen, hij wordt beschermd door diegene die hij zou 
moeten aanklagen. |Uitkomst? ja natuurlijk: mondje dicht.

Alleen commentaar leveren helpt ook niet, dus ik doe een naar mijn mening goede suggestie:

Net zoals JDK een praktische suggestie doet.

De mijne is anders, zonder af te doen aan die van JDK.

a) Via de Turkse connectie, is bekend welk jongetje destijds van de straat is geplukt in Istanbul, door politie of 
Turkse AIVDer, om hem ter beschikking te stellen aan onze neukende Piet.

b) de Turkse journalist is bekend, die Adele van der plas souffleerd. 
c) het huidige adres van dat jongetje , die nu getrouwd schijnt te zijn en kinderen schijnt te hebben is ook 
bekend.

Spoor hem op, moet niet moeilijk zijn, hij schijnt ook nog tegen onze neukende piet een aanklacht voor te 
bereiden, of heeft dat al gedaan, en laat hem een SCHADEVERGOEDING EISEN TEGEN ONZE NEUKENDE PIET, 
DIE ER niet OM LIEGT, WEGENS HET VEROORZAKEN VAN EMOTIONEEL LEED, HET UITOEFENEN VAN INBREUK 
OP DE LIJFELIJKE EIGENHEID EN INTIMITIET, EN HET ONDER DWANG ONDERGAAN VAN SEXUELE 
HANDELINGEN, DOOR ONZE NEUKENDE piet. 
mAYA sPETTER VAN sap ADVOCATEN TE aMERSFOORT, OF HAAR COLLEGA”"S ZIJN VAST BEREID, DIT OP TE 
PAKKEN. 
hUN TEL.NUMERIS 0031 33 461 30 48

HTTP://WWW.SAPADVOCATEN.NL/WAT-IS-LETSELSCHADE.PHP

wIE KAN DIT OPPAKKEN?

20.  groot 

4 Mrt 2009 om 18:39 

@indian 4 Mrt 2009 om 17:27 

“ik denk dat Wilders ook Niets durft te zeggen”

Telegraaf / GS is “liev” voor Wilders, DUS is Wilders lief voor gevestigde orde, DUS zal Wilders MET ZEKERHEID 
zijn waffel houden, indian.
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21.  Frank Black 

4 Mrt 2009 om 19:12 

Jan de Wit oogt als een heer op stand, die verdwaald is in de arbeideristische SP van de voormalige 
worstendraaier Jan Marijnissen en milieuactivist Remi Poppe. Strak in het pak, glas witte wijn bij de lunch. Een 
stropdas draagt hij al sinds de middelbare school. „Iedereen draagt wat hij prettig vindt, ik doe graag een 
stropdas_om. Dat ben ik van huis uit gewend. De SP is altijd een partij van iedereen geweest. Artsen, 
advocaten zoals ik, andere hoogopgeleiden, schrijvers: dat gaat prima samen met de arbeiders. Je komt 
iedereen tegen in de partij. Geen probleem.”

„Maar de keuze voor de SP heb ik pas later gemaakt, vlak na de oprichting in 1971. De aanpak van die partij 
trok mij: niet alleen praten, maar ook doen. Op de universiteit had ik, toen we demonstreerden voor meer 
zeggenschap, geleerd dat activisme 
werkt. Je krijgt er dingen mee voor elkaar. 
http://www.sp.nl/nieuws/indemedia/080329Jan_de_Wit.pdf

in 2009 neemt hij kennelijk bij voorkeur ‘afstand’…

22.  MartijnX 

4 Mrt 2009 om 21:53 

@Observator 
4 Mrt 2009 om 13:37 
Geen probleem, Observator. A votre santé! Dat de onderste steen boven komt.

23.  eheu 

5 Mrt 2009 om 00:53 

Vraag aan Micha en alle posters hier: 
Waarom gaat niemand hier serieus in op de zeer ter zake doende en daarbij ook nog behoorlijk goed 
geformuleerde posting van ‘omega2012′ in (hij staat onder het bericht over de crash van het toestel van 
Turkish Airlines). 
Ik kan u, in alle bescheidenheid weliswaar, verzekeren dat als u de impasse waarin de zaak Demmink blijkbaar 
is beland, en de tot nu toe vruchteloze pogingen waar het activisme in deze zaak van Micha en andere 
deelnemers aan de discussie over deze zaak, alsmede de muur van sitlzwijgen en ontkenningen van de de zijde 
van zowel justitie als ook de politiek, alsook die van de ‘officiele’ zgn Main Stream Media, en de beweringen van 
deze en gene zijde dat de heer Demmink het slachtoffer zou zijn van criminele organisaties die hem in hun 
greep zouden hebben of”belasteren’ of ‘chanteren’ (welke laatste term me de juiste lijkt), en het blijkbaar 
vastsstaande feit dat de Nederlandee regering gechanteeerd wordt door Turkije (waarvan de huidige politieke 
machthebbers blijkbaar bezig zijn schoon schip te maken met de vergaande verstrengeling van maffia bendes 
met delen van het politieke estabishment zoals die onder een vorige regering daar blijkt te hebben bestaan), en 
de opmerkingen van deze of gene politicus dat het allemaal ‘ingewikkeld is’, beter gezegd: dat het allemaal 
politiek en internationaal uiterst gevoelig ligt, en dat de situatie rondom die Demmink zaak zelfs bijzonder 
explosief genoemd kan worden, terwijl de implicaties van die zaak zeer veel verder reiken dan onze nationale 
grenzen, en dus een internationale politiek impact hebben, en als u wilt begrijpen welke internationale 
verwikkelingen en schandalen met die zaak verbonden zijn, als u dat allemaal dus een beetje voor u zelf 
inzichtelijker zou willen maken, zou u er dus goed aan doen, de tip van bovengenoemde poster te volgen.

U zou dan kunnen beginnen met het googlen van de termen ‘mind control’ en “MK ultra’ (de laaste search zal u 
inzicht verschaffen in de geschiedenis van westerse geheime diensten en hoe die teruggaat , via de zgn. 
‘operation paperclip’ tot de nazi tijd, toen, na de oorlog, een hele bende nazi-wetenschappers dwz. criminelen 
en hun ideologieen door de USA werden opgenomen resp. overgenomen teneinde van die criminele wetenschap 
te profiteren en dat criminele werk voort te zetten en verder te ontwikkelen)

Om inzicht te krijgen in de grotere verbanden en in het onvermogen of de regelrechte onwil van justitie en 
politiek wat betreft de correcte behandelijk vab het schandaal Demmink, vind u bij de overweldige hoeveelheid 
informatie die die google termen u opleveren, ook heel veel informatie die de volgende dingen met elkaar 
verbinden : mindcontrol technologie; het russische aandeel in de ontwikkeling daarvan;de manier waarin die 
mindcontroltechnologie in het westen wordt ingezet bij misdaadbestrijding (een van de redenen waarom ze als 
staatsdeheim geldt) en de manier waarop illegale afluisterpraktijken (en andere illegale methoden die de grens 
tussen onder en bovenwereld hebben doen vervagen) sinds de IRT- affaire ook in ons land op grote schaal 
worden gebruikt; de mogelijkheden die mindcontrol biedt voor ondemocratische en illegale praktijken van 
political control en propaganda en zelfs heuse brain-wash praktijken (onder ander via de media) om bepaalde 
geselecteerde alachtoffers, bijvoorbeeld ‘dissidenten’ tot waanzin te drijven en zelfs tot zelfmoord en eventueel 
zelfs tot het plegen van (ev politieke) misdaden (er zijn aanwijzingen dat de moord op Pim Fortuyn zo’n door 
geheime diensten georchestreerde misdaad was, evanals die op Maarten Van Tra!); praktijken van 
internationale mensen- en kinderhandel; het aandeel van (oosteuropese) maffia daarin, en die van de 
israelische maffia; de manier waarop de diverse internationale geheime diensten daarin een rol spelen, de 
gevolgen van het einde van de koude oorlog voor de internationale machtsverhoudingen; de manier waarop de 
verscheidene oosteuropese geheime diensten sinds die tijd via die mafieuze kinderhandel netwerken van 
kinderprostitutie in het westen zijn gaan ‘bedienen’ waarbij bij voorkeur personen uit de hogere 
maatschappelijke kringen worden benaderd met het doel om ze te chanteren en het gerechtelijk en polikiek 
systeem te infiltreren; het verband van dat laatste met de Dutroux affaire en de zgn. ‘X-files’ die zeer 
overtuigende redenen geven om het bestaan van die internationale ‘pedofiele netwerken’ meer dan 
waarschijnlijk te maken (zie o.a. ook de connectie tussen Dutroux en Tsjechie en de rol van de door hogerhand 
beschermde Nihoul bij dit alles); de rol van de (internationale en vooral belgische) adel in dit alles, -zie de 
’serie’ “Adel verplicht’ op de site van Kleintje Muurkrant voor meer gedegen info daarover, waarbij bivoorbeeld 
blijkt dat ook het Nederlandse en Belgische Koningshuis bij die zaken betrokken zouden kunnen zijn, die serie 
verteld ook over de rol van die zelfde bij kindermisbruik betrokken adel bij de recente overname van enkele 
grote Nederlandse kranten door belgie; sn ook over de rol van de van pedofilie verdachte Maurice Lippens in de 
recente verwikkelingen rondom de bank Fortis -; de rol die de verschillende westerse geheime diensten spelen 
in de internationale drugshandel (die nauw verbonden is met de prostitutie) en in de wapenhandel met zgn. 
‘rogue states’; 
de explosie sinds 2003 van het aantal kindermisbruikschandalen in west europa waarbij o.a. weeshuizen 
gebruikt werden als leverancier van kinderen, waarbij hooggeplaatse politici in o.a Portugal en Engeland 
betrokken zouden zijn; de cover-up van die schandalen door de autoriteiten van de respectievelijke landen; de 
link tussen die netwerken en Italiaanse en andere mensen/kinderhanelaars die fungeren als een soort 
bruggehoofd tussen westerse en oosteuropese netwerken van mensenhandelaren en organisatoren van 
kinderprostitie (zie daarvoor o.a. op de website van Kleittje Muurkrant de artikelenserie ‘Van Estoril naar 
Zandvoort’) , en het schandaal van de zgn. Frankling cover-up in de VS uit de jaren negentig en het aandeel 
daarin van hoge kringen uit de amerikaanse poltiek; en tenslotte de rol van de ‘big-money’ in dat alles dwz. van 
wat Theo van Gogh ‘het militair industrieel complex’ noemde en waarvan Roosevelt beweerde dat het een 
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geducht gevaar voor de westerse democratie zou gaan kunnen inhouden (zie onder andere de mafieuze 
praktijken van de internantale farmaceutische industire, die op deze site ook geregeld ter sprake komen) 

Als je je eenmaal op het net goed geinformeerd hebt over de samenhang van al die zaken, en dat vergt weken 
zoniet maanden van intensief lezen, dan zal je eventueel duidelijk worden wat de grotere samenhang is van 
waarin die zaak Demmink geplaatst moet worden, en dan zal je duidelijk worden waarom de nederlandse 
politiek ‘paniekerig’ reageert op de activiteiten van verschillende burgers om de waarheid over deze zaak boven 
tafel te krijgen. 
En dan zal ook de verlegenheid van partijen in wie men het meeste vertrouwen heeft om deze zaak te willen 
aanpakken, wellicht beter begrijpen. En het fiet dat het hier om een fundamentele sociale en politieke crisis 
handelt die gekenmerkt wordt door een verregaande infiltratie van de internationale misdaad in ons politiek en 
justitieel systeem en om een in verband daarmee vergaande bedreiging voor onze rechtsstaat en voor onze 
vrijheid en democratie. 

Als deze of gene mettertijd blijk zal geven van het feit dat hij die onderwerpen, die werkelijk voor een goed 
begrip van de stand van zaken erg belangrijk zijn volgens mijn bescheiden mening, grondig bestudeerd heeft 
en blijk geeft in zijn/haar reacties dat hhem/haar dat iets heeft opgeleverd waardoor hij/zij in deze onderhavige 
zaak Demmink eem wat”wijder” en beter inzicht heeft verkregen (waardoor dus een aantal struikelblokken waar 
deze of gene op deze site op stuit bij zijn/haar inspanningen om deze zaak aan de kaak te stellen beter te 
begrijpen worden en wellicht ook beter te overkómen), pas dan durf ik met het relaas van van mijn persoonlijke 
ervaringen van de afgelopen zeven jaar te komen waarin de zaak Demmink en de bovengenoemde zaken en 
grotere samenhangen een zekere rol spelen, en waaruit het nog extra duidelijk wordt zo hoop ik, dat het wel 
degelijk om staatsgeheimen handelt die ons parten spelen, omdat het feit dat dat die geheime mindcontrol 
technieken en alles wt daarmee verband houdt en waarvan ik graag zou willen dat u zich er eerst op van de 
hoogte stelt, in mijn ervaringen een cruciale rol spelen, evenals de betrokkenheid van het nederlandse 
koningshuis bij kindermisbruikschandalen waar het deels zelf voor verantwoordelijk is en deels het machteloze 
slachtoffer van is. Hetgeen ‘de politiek’ in grote verlegenheid gebracht heeft. 
Eerder durf ik dat niet omdat ik dan zeker door deze of gene van ‘waanzin’ beticht zal worden, en daar heb ik 
mijn buik vol van, van zulke stompzinnige en beschamende aantijgingen. 
Kritische geesten als Ruud Harmsen zullen zeker in staat zijn om op een vruchtbare manier kennis te nemen 
van bovengenemde zaken en verbanden. 
Zij zullen tot de conclusie komen, als hun ‘gezond verstand’ tenminste niet stil staat als ze de werkelijk 
krankzinnig schandalen der er gaande zijn bij de studie van bovenstaande zaken gaan ontdekken (waarbij hun 
kritische geest allicht in staat geacht moet worden de onvermijdelijke fantasieen en desinformatie die ze bij die 
studie eveneens tegen zullen komen, weg te filteren), en als hun ’skepticisme’ tenminste de verleiding 
weerstaat om de welingelichte boodschappers en de integere en compos mentis-slachtofffers met hun 
getuigenissen over letterlijk ‘krankzinnige misdaden waarmee ‘zo’n onderzoek ze gaat confronteren,, te 
betichten van ‘waanideeen’, want dat zou de échte waanzin waarvan de verleiding nu eenmaal inherent is aan 
‘de macht’ ruim baan geven. 
Ik heb reden te geloven dat in de laatste vijftien jaar of zo aan die verleiding meer en meer machtige personen 
bezweken zijn en dat er zels hele staatsonderdelen door besmet en gecorrumpeerd zijn.

De verleiding bestaat dus, en jammer genoeg vooral voor zgn. skepitische geesten dat ze de werkelijke en 
waanzinnige gevaren voor de rechtsstaat en de vrijheid en zelfs voor de democratie die de zaken inhouden die 
hierboven genomend worden, en waarvan de zaak Demmink dus slechts een onderdeel is, schromelijjk 
onderschatten, met alle funeste gevolgen van dien voor hele grote groepen mensen. 
Iemand als Ruud Harmsen die zich afvraagt in een van bovenstaande postings of het verzet tegen de 
behandeling van de zaak Demmink van de kant van de politiek, wel te wijten kan zijn aan het gegeven 
’staatsgeheim’, zal na de wijdere implicaties van deze zaak dmv de studie van bovengenoemde verbanden 
gevat te hebben, wel tot de onclusie brengen, vermoed ik, dat het uiteindelijk wel degelijk om staatsgeheimen 
gaat. Aan die conclusie zou ik met het relaas van mijn eigen ervaringen eventueel nog kunnen bijdragen Die 
conclusie zal geesten zoals Ruud Harmsen tot de overtuiging brengen, denk ik , dat hoewel het feit dat het om 
staatsgeheimen gaat de nodige terughoudendheid vereist van elke gewone rechtgeaarde burger, wat de actie 
tegen zo’n schandaal als dat rondom Demmink betreft, er vanwege het feit dat die staatsgeheimen allerlei in en 
in criminele zaken ‘dekken’ die ook een groot gevaar voor de rechtsstaat en zelfs de democratie inhouden, toch 
een grote urgentie is om actie te ondernemen om die gevaren te bestrijden.

(hetzelfde kan opgemerkt worden over zijn heel redelijke en in principe lovenswaardige oproep tot 
terughoudendheid inzake de Deventermoordzaak, die met deze zaak Demmink verbonden is in die zin dat ze 
evenzeer een blijken is van de verloedering van onze rechtstaat en van de criminele infiltratie van ons 
rechtssysteem) 
Wat betreft de middelen die ons bij het bestrijden van deze misstanden ter beschikking staan, zie ik een groot 
dilemma, omdat het huidige rechtssysteem alsook de huidige politiek, of die nu links of rechts georienteerd is of 
tot het midden behoort, gegeven de (’ingewikkeldheid’en gevoeligheid en intenationale dimensie ) van de 
situatie niet in staat zal zijn ruimte te verschaffen aan aan die middelen voorzover ze vreedzaam en wetttelijk 
zijn. Terwijl elke redelijke geest zal terugdeinzen voor de conclusie dat er ‘dus’ geweld gebruikt zal moeten 
worden,

Ondertussen zitten we al midden in geweld, gezien het feit dat we te maken hebben met flagrante vormen van 
machtsmisbruik en wetteloosheid en rechteloosheid (zoals al blijkt uit de zaak Demmink op zich, en zoals nog 
duidelijker zal worden na bestudering van bovengenoemde zaken en verbanden. De economische recessie en 
de (sociale en politieke) gevolgen die die nog gaat veroorzaken zullen daar ook toe bijdragen. (Het is zelfs 
mogelijk dat ze een gevolg zijn van bovenvernoemde praktijken en verbanden waarvoor ik in navolging van die 
eerder poster aandacht zou willen vragen) 
Een vreselijk dilemma dus: hoe benader je al die criminele en waanzinnege missatanden op een rationele 
manier en hoe vind je er redelijke en geweldloze oplossingen voor.

Ik wens jullie veel moed en sterkte bij het bestuderen van bovengenoemde verbanden die naar mijn bescheiden 
mening van dienst kunnen zijn om een beter begrip van de zaak Demmink en de impasses waarin ze is beland 
te krijgen, en veel gezond verstand en intellectueel en juridisch en politiek vernunft bij het bedenken van 
adequate oplossingen ervoor. 
Hopelijk voelen de meest redelijke figuren onder jullie zich geroepen om hier op in te gaan, en mogen wij allen 
nadat u zich degelik op de hoogt heb gesteld uw beargumenteerde reacties op de door mij genoemde zaken 
vernemen. 
Tot ons aller nut, want voor onbezorgd vermaak lijkt het onderwerp en lijken de huidige tijden nu eenmaal niet 
veel aanleiging te geven. 
(dat onbezorgd vermaak is mij in ieder geval sinds zeven jaar volledig onmogelijk gemaakt, en dat heeft iets 
met deze zaak en met bovengenoemde zaken te maken, ik hoop u daar terzijnertijd verder over te kunnen 
inlichten, dwz. op voorwaarde dat u uw huiswerk goed doet en serieus aan het studeren slaat op 
bovengenoemde onderwerpen) 
Nogmaals: voorbijgaan aan de ernst van ht onderwerp waar de door mij aaangehaalde poster in zijn posting 
aandacht voor vraagt, zou een heel ongelukkige miskenning zijn van ernstige problemen die onze vrjheid en 
democratie bedreigen en van het leed van talloze slachtoffers van even ernstig onrecht als de slachtoffers die 
Demmink schijnt te hebbben gemaakt hebben ondergaan, en tenslotte blijkgeven van een onverantwoordelijke 
en immorele achteloosheid die zoals gezegd grote gevolgen kan hebben voor de maatschappij als geheel 
waarvan u even goed zelf het slachtoffer kunt worden.

Bovenstaande opmerkingen werden mij dus ingegeven door de recente psoting van ómega2012′ en door de 
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afwezigheid van enige serieuse respons daarop, omdat ik denk dat de serieuse deelnemers aan de discussie op 
deze site die posting in het belang van hun eigen zaak wel degelijk serieus zouden moeten nemen, en dus 
serieus onderzoek naar deze zaken zouden moeten gaan doen. 
Succes ermee. 
In Pace 
M.

24.  MartijnX 

5 Mrt 2009 om 01:28 

@eheu 
Die verbanden zijn mij denkelijk wel aardig duidelijk hoor. 
Wat wil je dan graag precies. Dat meteen de gehele wereldproblematiek hier zou moeten worden opgelost? 
Onmogelijk. 
Zeker zijn er in deze kwestie allerlei onthutsende (supranationale) verbanden te bestuderen. 
De druk moet echter op Demmink worden gezet, omdat in deze zaak een karrevracht aan bewijs is. Dit is een 
zwakke plek in het netwerk, waardoor je mogelijk een ingang kan forceren. 
Micha Kat doet dapper werk op een prima manier.

25.  donkey 

5 Mrt 2009 om 04:00 

@eheu

Ik denk dat omega heet antwoord al gegeven heeft.

“Het probleem hierbij is dat ‘mind-control’ bijna net zo’n beladen term als ‘ufo’ of iets dergelijks (heel 
opmerkelijk, aangezien er genoeg open wetenschappelijke literatuur over is). Dan krijg je weer dat je lezers 
blog-reacties gaan schrijven over hoe erg ze moesten lachen, in plaats van dat ze zelf hebben nagedacht, 
onderzoek gedaan, en moesten schrikken van de staat van de wereld.”

Ik sta in ieder geval open voor je verhaal, maar kijk niet gek op als ik daarna wel vragen stel. 

Vandaag weer wat geleerd trouwens, die gekke zwervers zijn soms zo gek nog niet! http://www.pj-design.nl/
video/gepke-de-leef.wmv 
Deze vrouw lijkt me een levend bewijs van de verhalen van juriste!

Hoewel er hier af en toe wel wat verbale tikjes worden uitgedeeld, denk ik dat we het er allemaal wel over eens 
zijn dat er wat gedaan moet worden. Het probleem is inderdaad groter dan joris, maar met genoeg 
klokkenluiders kan deze ui helemaal gepeld worden!

Ik kreeg van de week via de hyve deze filmpjes binnen. Ik hoop dat we met zijn allen de juiste beslissingen 
zullen nemen….

http://www.youtube.com/watch?v=Me4DrU16TFU

http://www.youtube.com/watch?v=-u6VIYJKs_c

Ik ben in ieder geval bereid te doen wat nodig is om deze kennis te verspreiden en de corruptie te bestrijden!

Per aspera ad astra!

26.  Bart Bemelmans 

5 Mrt 2009 om 08:32 

Kat heeft rare opvattingen over journalistiek. Als we het niet meer weten gaan we een beetje lollig doen.

27.  Observator 

5 Mrt 2009 om 08:42 

Zemelmans?

28.  RuudHarmsen 

5 Mrt 2009 om 10:18 

ehu: 
=== 
Ik kan u, in alle bescheidenheid weliswaar, verzekeren dat als u de 
[…] 
[…] 
zou u er dus goed aan doen, de tip van bovengenoemde poster te volgen. 
/===

Een zin van 258 woorden is onleesbaar. Rest van de bijdrage daarom ook ongelezen geskipt. Tip: volg een 
cursus “Eenvoudig en effectief schrijven”, bij de Volksuniversiteit of zo.

29.  victor d.h 

5 Mrt 2009 om 13:43 

Toegegeven dat ik het stuk van Eheu tweemaal moest lezen acht ik dat zeker de moeite waard. Zo te zien moet 
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Eheu zeker in staat worden geacht in goed nederlands een dik boek te schrijven. 
Met zijn stuk heeft hij denkelijk bedoeld slechts een opsomming te geven van de verbanden tussen allerlei 
kwesties en onderwerpen. Hoewel hij menigmaal in herhaling van woorden vervalt dient begrepen te worden, 
dat dat het geval is iedere keer vanuit een andere invalshoek. Daarom is dat voor mij niet storend. 

Wat ik ook bewonder in Eheu is dat hij de lezer (vooralsnog) zijn persoonlijke ellende/dossier bespaard en in 
het algemeen belang schrijft. Lezers, die dat laf vinden begrijpen niet wat je overkomt als je in dit land voor de 
eigen rechten opkomt en tegen staatsterreur. Zakelijke motieven moeten de reden zijn, dat Eheu zijn eigen 
zaak niet openbaar maakt. Dat is verstandig omdat de tijd daarvoor nog niet rijp is. Vermoedelijk nooit zal 
worden voor individuele aanpak. Dan ben je te makkelijk een prooi en zit je met een Rechterlijke Machtiging zo 
in een cel onder valse aanklacht. Dat is normaal in iedere dictatuur. 

Menig poster heeft de lezers van deze site in mijn ogen te veel lastig gevallen met persoonlijke kwesties. Hierbij 
gezegd, dat ik zeer wetenswaardige kennis heb opgedaan en de drama’s van bijvoorbeeld Ebee en Juriste 
geloof. (zou je niet een andere naam nemen?) 

Ehua, ook ik heb eerder actie-bereidheid getest en kreeg toen geen respons. Wellicht kunnen wij een voorbeeld 
nemen aan de laatste opstand in Europa tegen een totalitaire staat. 
Uit “verhoor op afstand”, blz 116;

“Is er destijds een actieplan ontwikkeld? 
Pas op de grote vergadering overheerste bij mij(Havel dus)de opvatting dat Charta behalve diverse actuele 
mededelingen of stellingen vooral grotere en inhoudelijk meer algemene documenten moest publiceren, die 
gewijd waren aan de meest uiteenlopende gebieden van het maatschappelijk leven. Zelfs dat stond van tevoren 
niet vast; sommigen van ons vonden bijvoorbeeld dat we slechts nauwkeurige documentaties over concrete 
opmerkelijke gevallen van schending van de mensenrechten moesten uitbrengen. Zij vonden dat Charta te werk 
moest gaan als later het Comite ter Verdediging van ten Onrechte Vervolgden deed, met dien verstande dat 
Charta zich niet tot het werk van politie en justitie moest beperken, maar het hele maatschappelijke leven in de 
gaten moest houden. We wisten nog niets zeker; ik bijvoorbeeld vreesde dat veel ondertekenaars de 
openingsverklaring, ondanks alles wat erin te lezen viel, slechts als gelegenheidsmanifest zouden opvatten en 
geenszins als de verplichting tot actie op de lange termijn. Gelukkig is die vrees ongegrond gebleken”

Ik heb het boek 15 jaar geleden gelezen en weet dus niet meer wat meer de moeite waard is te citeren. Charta 
begon met 20 aanvankelijk geheime ondertekenaars en eindigde met circa 1200. 
Pedofilie en geldcrisis is voor velen een corrupte politieke verweg-show. Maar met de huidige vaccinatie-
problematiek zou het kunnen zijn, dat de burger de staatsterreur ineens heel dicht bij het persoonlijke leven 
voelt komen. Daarom hulde voor Micha’s acties. Temeer in relatie tot Havel’s ervaringen. Hij heeft 7 jaar 
onschuldig in psychiatrische inrichtingen en gevangenissen gezeten.

Hoe nu verder?

30.  vwt6 

5 Mrt 2009 om 16:49 

De gehele tweed e kamer is een afleidings manouvre, het is een grote poppenkast en men noemt het 
democratie , maar is in werkelijk heid een plutocratie. 
Dus de macht ligt bij de rijke, er is werkelik niks verandert in de geschiedenisdenk maar drot seigneur. 
De werkelike macht is niet de zogenaamde regering maar de top ambtenaren en daarboven de Familie van ouds 
her de roof ridders van toen en heden zijn de zelfde

31.  Juriste 

5 Mrt 2009 om 18:41 

Ik zit niet zo in dit soort zaken en kan ook niet goed volgen wat eheu bedoelt. Ik zou liever een concreet 
voorbeeld lezen, een persoonlijke ervaring. Een persoonlijke ervaring is tenminste uit eerste hand en niet van 
horen zeggen. Derdehands informatie is ingekleurd door degenen, die de informatie interpreteren en doorgeven.

32.  Cumulus 

5 Mrt 2009 om 23:52 

@eheu, ik weet wat ze met je hebben gedaan (hufters), je bent niet alleen. Je taalgebruik is wetenschappelijk; 
vele hier zijn dat niet gewend. U wordt uitgenodigd contact op te nemen met iemand die zich bezig houdt met d.
b. materie. Bij deze is de voorzichtigheid geboden (hij heeft al ca 16 vrienden verloren). 
Inderdaad zowel oost als west maken zich schuldig met deze technieken / hersenmanipulaties. De organisaties 
die zich met de rechten van de mensen bezig houden zoals Amnesty, zijn op de hoogte, maar willen niet 
ingrijpen. Men garandeert ons integriteit van lichaam en geest, helaas horen onze hersen daar niet in thuis. 
Onze frontale kwab / cortex wordt vooral ’s nachts gemanipuleerd op een slinkse wijze en omdat het om 
geavanceerde apparatuur gaat, is het moeilijk te bewijzen. Electronische wapens, je zou het niet willen 
beleven? Zijn ze nog steeds met je bezig? 
Ik wens je veel sterkte. Neem contact op met: 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html

33.  Cumulus 

6 Mrt 2009 om 00:28 

@eheu het moet zijn: 
http://www.ekudos.nl/artikel/153940/spionnen_in_onze_spullen_rfidchipsde_nieuwe_vijand

34.  eheu 

6 Mrt 2009 om 00:41 

—Ruud, 
Sorry. Inderdaad staan er aan het begin van de zin waarmee jij problemen hebt een aantal fouten die maken 
dat een goed en vlot begrip van de inhoud ervan nogal lastig is. De hele text is eigenlijk te snel geschreven, en 
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bevat daardoor nogal wat slordigheden. Misschien is de text toch te begrijpen voor je als ik net na het begin 
van die zin wat correcties aanbreng. 
Gelieve het begin van die zin dus als volgt te lezen: 
“Ik kan u, in alle bescheidenheid weliswaar, verzekeren dat, als u de impasse waarin de zaak Demmink 
blijkbaar is beland, BETER ZOU WILLEN BEGRIJPEN,en de tot nu toe vruchteloze pogingen waar het activisme 
van Micha in deze zaak en VAN andere deelnemers aan DEZE discussie (== == ==) IS BLIJVEN STEKEN….” 
De rest van die inderdaad vrij lange zin moet nu eenvoudig te lezen zijn, als het goed is, hij bestaat helemaal 
uit simpele zogenaamde nevengeschikte zinnen. 
Hopelijk wil je na deze correctie wel de hele tekst lezen. Ik vermoed dat hij ondanks de resterende slordigheden 
toch goed te vatten is. 
Ik heb geen puf om hem helemaal te herschrijven. 
(Voor eventuele details zie hierbeneden) 
Ik wil je nog bedanken voor al je bijdragen aan de discussie op dit blog, en zeggen dat het mij duidelijk lijkt dat 
het voor de oplossing van dit soort kwesties erg nuttig zou zijn als meer mensen met jouw soort kritische en 
preciese verstand zich er serieus mee zouden bezighouden. 
Dat geldt evenzeer voor de kwestie(s) die ik in bovenstaande tekst onder de aandacht van de lezers van dit 
blog wilde brengen, en die dus m.i. niet los staan van de zaak Demmink. 
Ik zou het dus erg jammer vinden als genoemde slordigheden er schuld aan zouden hebben dat we voor dit 
soort verwante kwesties niet op de waardevolle steun van mensen zoals jij zouden kunnen rekenen. 
Want zonder gezond verstand zoals jij dat blijkt te hebben zullen zulk soort heel verontrustende en schandalige 
zaken nooit aangepakt kunnen worden. 
Ik durf zelfs te beweren dat het soort zaken dat ik in bovenstaande en in deze tekst aan de orde stel een 
serieuse bedreging vormen voor dat gezonde verstand, en dat het bestrijden van die bedreiging mij van urgent 
belang lijkt te zijn voor iedereen. Dus niet alleen voor mensen die net als ik direct met het onderwerp waarvoor 
ik je aandacht vraag, dwz ‘mindcontrol’, te maken krijgen. 
Want het betreft hier bijna letterlijk verbijsterende schandalen. 
Het zou dus eigenlijk doodzonde zijn, als ik er ongewild voor zou hebben gezorgd dat je niet bereid bent 
aandacht aan deze zaken te besteden, want daarmee zou ik zelf hebben bijgedragen aan het risico dat die 
verbijsterende schandalen ook voor anderen inhouden, met name dus ook voor mensen zoals jij, die hard 
modig zijn om dat risico te vermijden, mensen met een gezond verstand dus. 
Ik hoop hiermee dus te bereiken dat je alsnog aandacht zou willen besteden aan de zaken die ik tersprake 
breng. Dat lijkt me belangrijk, ook voor jullie dus. 
Mijn dringende raad aan mensen zoals jou die kennelijk vrij zijn en over een gezond verstand beschikken, is, in 
ons aller belang: lees, studeer, stel je goed op de hoogte, zodat je kunt voorkomen dat je op een gegeven 
moment voor heel onaangename verassingen komt te staan, waarvan je het bestaan voorlopig tenminste 
misschien niet eens kunt vermoeden, en help anderen voor dat gevaar te behoeden, want die anderen zou je 
als het zo ver met je mocht komen wel eens heel erg nodig kunnen hebben. 
Tot slot: als jij of iemand anders die deze woorden leest zou vinden dat mijn toon in dit bericht net als in het 
vorige wat al te plechtig is en gealarmeerd klinkt, vraag ik je te geloven dat dat echt niet het geval is. Die toon 
is dius gezien de problemen die ik aansnijd absoluut niet misplaatst, maar helemaal in overeenstemming met 
de ernst daarvan. Ze is dus gewild en niet het gevolg van mijn taalkundige eigenaardigheden of van mijn vooral 
literaire vorming door studie en onderwijs (waar ik eventueel hieronder nog terug kom) 
Om te proberen iets van de luchtigheid weer te geven waarmee ik voor dat deze ellendige geschiedenis voor mij 
begon door het leven ging, citeer ik hier nog maar een gezegde dat in de streek waar ik tegevwoordig 
gedwongen ben te leven, heel vaak gebruikt wordt, en zal ik dat gezegde in mijn citaat engiszins wijzigen om 
maar goed duidelijk te maken hoop ik, dat het me menens is met wat ik hier zoal ter sprake breng, en dat de 
tijden voor mij radicaal anders geworden zijn sinds ik met ‘mind control’ heb kennis mogen maken, en hoe ik 
sindsdien tot mijn grote spijt gedwongen ben om tegen 
‘ het volk’ waar ik dagelijks mee temaken heb, aan te kijken: “.Ze kunnen nooit zeggen dat ik NIETS gezegd 
heb’ ! Verder zul je van mij geen kwaad woord horen over dat volk, noch over het ‘Nederlandse volk’ in het 
algemeen, noch over hoe dit zich tijdens een buitenlandse bezetting pleegt te gedragen. En in dat geval, dat 
god verhoeden of verhelpen mag, worden ook de gezagsdragers tot dat ‘volk’ gerekend. 
De groeten (uit Brabant) 
——– 
MartijnX: 
Het was niet mijn bedoeling met die tekst om Micha’s werk te kritiseren, en al helemaal niet om iets af te doen 
aan de moed en dapperheid waarvan hij blijk blijft geven ondanks al de tegenwerking en alle obstakels die hij 
op zijn weg vindt. Ik heb uiteraard óók grote bewondering voor wat hij doet. 
Het was alleen mijn bedoeling om op de tip van omega2012 te wijzen, omdat ik denk dat het volgen daarvan 
nuttig is voor een beter begrip van deze zaak en vooral ook van de blijkbaar chronische impasse waarin ze 
verkeert. 
Ik wil allicht met mijn bericht ook niet suggereren dat je daarom de ‘hele wereldproblematiek’ zou moeten 
willen oplossen. 
Het lijkt me alleen dat door die zaak in een ruimer kader te zien wellicht ook andere ingangen gevonden kunnen 
worden waardoor het aan de kaak stellen van dit schandaal beter zou kunnnen lukken dan tot nog toe het geval 
is. 
Als je het van een afstand en in een breder kader bekijkt, wordt misschien duidelijk waarom de methode die tot 
nu toe gehanteerd wordt kennelijk tot mislukken gedoemd is. 
De reden daarvoor lijkt mij dus te zijn dat het hier een internationaal politiek probleem betreft dat bijzonder 
ingewikkeld is. 
Als je het van die kant bekijkt zal vast ook blijken dat deze zaak in ieder geval kennelijk ook om een 
internationale aanpak vraagt om hem opgelost te krijgen. waarbij kennis over feiten die er schijnbaar los van 
staan, zoals die over de schandalen die verbonden zijn met mindcontrol technologie, waaraan tot nog toe door 
niemand van de posters serieus aandacht is besteed, omdat men ze misschien als ‘exotische’ oftewel 
uittsluitende het buitenland aangaande problemen beschouwt, wel eens van groot belang kunnnen zijn. 
Ik wijs er maar op dat Micha de frontpage van zijn blog niet voor niets in het engels zal hebben gesteld. 
Tot nu toe is van enige internationale respons op zijn oproep helemaal geen sprake. Door het probleem in een 
breder kader te zien, zou het misschien wel lukken om aansluiting bij een internationaal publiek te vinden, of 
tenminste te kijken of de problemen waar schijnbaar alleen mensen uit het buitenland mee te maken hebben, 
en waar het internet iedereen in staat stelt kennis te nemen, bijvoorbeeld dus van de problemen en zaken die 
er zoal spelen rond het begrip mind control, eventueel ook nuttige informatie over dit probleem kan 
verschaffen. . Al was het alleen maar bij de discussie over hoe dit probleem wellicht met meer succes kan 
worden aangepakt. 
Tot nu toe lukt het blijkbaar zelfs niet om journalisten en andere mensen die belang hebben bij het oplossen 
van deze zaak uit het meest direct betrokken buitenland, Turkije, bij de discussie te betrekken. 
Zo is het zelfs blijkbaar niet mogelijk om stukken uit turkse kranten die voor de discussie van belang zijn, door 
iemand vertaald te krijgen. 
Uit deit alles denk ik voorzichtig de volgende conclusie te kunnen trekken, enigszins in mineur waar het mijn 
bewondering voor Micha c.s. betreft, en in ieder geval zonder dat ik hen zou willen ontmoedigen door te gaan 
met actie voeren: ik ben een beetje bang dat het doorgaan met hameren op de deuren van denederlandse 
justitiele autoriteiten en de nederlandse politiek in deze zaak, op den duur misschien wel eens zou kunnen 
bijdragen aan de sociale en politieke verwarring in ons land. Dat zou de oplossing van dit probleem uiteraard 
niet dichterbij brengen. 
Ik wijs er maar even op dat er de laatste jaren nog andere jusititiele en andersoortige schandalen hebben 
plaatsgevonden die justitie en de politiek danig in opspraak hebben gebracht, en dat de huidige politieke 
situatie vrij instabiel lijkt. Men zou kunnen denken dat dat ook een teken is dat deze problematiek niet in het 
kader van de uitsluitend landelijke politiek en met gebruikmaking van de middelen die het nederlandse 
rechssysteem biedt, kan worden opgelost. En dat er dus meer aan de hand is. Een studie van de zaken die ik in 
dit en in mijn vorige bsericht aanroer, zou kunnen uitwijzen dat de informatie waarmee men het probleem 
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Demmink tot nu toe geformuleerd heeft, niet toereikend is om het echt goed helder te krijgen, met name dus 
om te vatten waar de kennelike impasse bij het oplossen ervan vandaan komt. 
Je moet gewoon concluderen denk ik dat het probleem Demmink blijkbaar niet binnen het kader van uitsluitend 
de nederlandse politiek en door uitsluitend op de nederlandse rechtspraak een beroep te doen, op te lossen 
valt. De informatie waar ik in dit en in mijn vorig bericht naar verwijs, kan de lezer dus m.i. een idee geven 
waaróm dat zo zou kunnen zijn. 
Ik dacht dus dat ik, door aandacht te vragen voor de aangehaalde tip en hem nogeens wat uitgebreider (en vrij 
losjes en vrij slordig geef ik toe) te herhalen, een bijdrage aan de discussie leveren kon, simpelweg door meer 
informatie aan te dragen waar tot nog toe niemand op dit blog serieus aandacht heeft besteed, terwijl me dat 
voor die discussie toch zeker van belang lijkt te zijn, en dan met name informatie over het thema ‘mindcontrol’. 
Nogmaals: het gaat hier om een internationaal politiek probleem dat vergaande implicaties heeft, en waarvan 
de oplossing veel tijd en studie vergt, waardoor de inbreng van informatie over op het eerste gezicht niet al te 
zeer ter zake doende zaken en verbanden,, zoals die die ik in mijn vorige bericht onder de aandacht probeer te 
brengen, in de discussie over deze schijnbaar ‘locale’ zaak, wel eens van groot belang zou kunnen blijken te zijn. 
Ik persoonlijk ben dus overtuigd van het feit dat een degelijke bestudering van het thema ‘mindcontrol’ wat dat 
betreft wel eens heel nuttig zou kunnen zijn 
Vandaar dat ik ook jou zou willen oproepen om daar eens aandacht aan te besteden, en ons eventueel mee te 
laten profiteren van wat je zelf daarbij voor interessante zaken denkt te kunnen melden, liefst nadat je eerst 
grondig je gezonde verstand op die zaken hebt laten schijnen.. 
———————- 
Victor d.h.: 
Jij plaatst een paar rake opmerkingen, waarvoor dank. 
Inderdaad is mij het een en ander van wat je meldt overkomen. 
Vandaar dat ik vooralsnog niet veel meer durf te zeggen over wat dat precies is. (alleen dat ik niet het enige 
slachtoffer blijk te zijn van dit soort mindcontrol schandalen, tenminste als met het wereld wijd bekijkt, en dat 
ik een jaar zeven geleden het slachtoffer ben geworden van een gerechtelijke dwaling na een valse 
beschuldiging, en dat dat iets te maken heeft met een kindermisbruikschandaal waar onder andere het 
koningshuis en andere machtige lui bij betrokken zijn, waarbij het woord ‘betrokken’ hier niet alleen in de 
beschuldigende zin die het woord in dit zinsverband meestal heeft, dient te worden gelezen. Dat maakt de zaak 
extra pijnlijk, en vooral ‘gevoelig’ of iig ingewikkeld. Als gevolg van die gerechtelijke dwaling en mijn pogingen 
mij zelf ertegen te verdedigen, waarbij het nodig was dat schandaal aan de kaak te stellen , ben ik het 
slachtoffer van mindcontrol technologieen geworden waarmee men heeft geprobeerd mij het zwijgen op te 
leggen, en mijn leven totaal kapot te maken. En in die poging is men alleszins vrij volledig geslaagd moet ik tot 
mijn grote spijt constateren. Mocht je enige trek hebben om daar meer over te weten te komen dan raad ik je 
met klem aan die informatie over ‘mind control’ en de zaken die daar zoal verband mee houden, zoals ik ze in 
mijn vorige bericht vrij uitvoerig onder de aandacht probeer te brengen van een breder publike, nauwgezet te 
bestuderen, dat kan alleen maar nuttig zijn voor je zelf zowel als voor anderen, zoals ik niet moe word te 
herhalen.). 
Ik heb geleerd om heel voorzichtig te zijn met wat ik zeg voortaan, waardoor het best eens kan lijken dat ik al 
te omzichtige bewoordingen gebruik, of mij zonder voldoende reden al te veel op de vlakte hou.. 
Vandaar ook dat ik hoop, door dus tevens een bijdrage te leveren aan de discussie waarmee ik op de wijdere 
context van deze zaak pobeer te wijzen, dat deelnemers aan deze discussie de tip om genoemde zaken eens 
grondig te bestuderen, ernstig nemen, om aldoende tot de ontdekking komen dat er met deze Demmink zaak 
nog andere werkelijk krankzinnige en levensgevaarlijke schandalen verbonden zijn, en dat ze bij die 
ontdekkingen hun gezond en kritisch verstand maar goed willen gebruiken, omdat dat om de gevaren het hoofd 
te kunnenbieden die met die schandalen verbonden zijn en die ik uit persoonljke ervaring ken - en die zo weet 
ik ook voor anderen een grote bedreiging vormen, van levensgroot belang is. Misschien, als blijkt dat andere 
mensen gevoelig zijn voor het onderwerp en daarbij vooral blijk geven van koelbloedigheid, en van gezond 
verstand, dat ik eens wat meer details ga vertellen over mijn ervaringen. 
Voorlopig beperk ik me dus tot die (vrij onhandige en omslachtige) poging iets bij te dragen aan de discussie en 
tot de verzekering dat wat hier gebeurd heel bedreigend is en dat om dat goed te kunnen inzien, het wellicht 
nuttig zou kunnen zijn om het onderwerp ‘mindcontrol’ en de zaken die ik inverband daarmee opsom grondig te 
bestuderen.. In de hoop dat de serieuse en intelligente deelnemers aan de discussie over deze zaak, zich goed 
informeren.en daarbij dus hun nuchtere zakelijke verstand niet verliezen. Zodat niemand later met een gerust 
hart, of juist met een hart dat nooit meer gerust kan zijn, kan zeggen of zal moeten zeggen: ‘wir haben es nicht 
gewusst’, eventueel in een andere taal dan zijn moedertaal.. 
Wat dat boek betreft waar jij het over hebt: ik heb inderdaad een berg informatie over wat mij is overkomen op 
papier gezet. Die informatie wordt echter willens en wetens genegeerd. Dat heeft iets te maken met de uiterst 
verontrustende politieke aspecten die er aan o.a. deze Demmink zaak zitten, en waarvan ik dus hoop door op 
die tip te wijzen, dat een breder, zo intelligent mogelijk publiek zich er bewust van wordt, eerder durf ik niet 
met details daarover te komen, stomweg omdat tot dat moment niemand die redelijk bij zijn verstand is - of 
lijkt te zijn, mij zou kunnen geloven ( ik schrijf met nadruk ‘lijkt te zijn’, want het zal je verbazen hoeveel 
mensen schijnbaar geheel natuurlijk in het aanzicht van dit soort problemen, zonder dat ze daar ooit tevoren 
enige neiging toe hebben vertoond, in volle galop elke schijn van redelijkheid overboord gooien, waardoor ik in 
ieder geval geleerd heb om bij de uitspraak over de cognitieve vermogens van anderen voorlopig heel 
gereserveerd te zijn, en bijvoorbeeld ook eens af te wachten hoe zij reageren op het soort krankzinnige zaken 
waar ik het slachtofffer van ben geworden, om eerst een te kijken of zij de qualificatie geestelik gezond wel 
verdragen,- in andere tijden en onder andere omstandigheden zouden zulk soort kwesties helemaal mijn 
aandacht niet hebben gehad, maar ik vrees dat dat onder de huidige omstandigheden voor mijzelf absoluut 
onontbeerlijk is, reden te meer waarom ik wens dat er spoedig een einde aan die sschandalige mindcontrol 
praktijken komt, en zoas gezegd vrees ik dat dat niet kan voordat ook deze zaak die Demmink die jullie zo 
terecht ggeboeid houd, tot een oplossing is gebracht),. 
Uit zelfbescherming zwijg ik voorlopig dus. Maar ook, zoals je terecht opmerkt, uit een vorm van kiesheid, om 
anderen niet te veel met persoonlijke zaken lastig te vallen. (daarvoor moet je bij de televisie zijn), en ook 
omdat dat anderen zou kunnen verhinderen om zo koelbloedig mogelijk kennis te nemen van deze schandalige 
zaken, want die koelbloedighed, die aleen al bij het lezen van de informatie waar ik zo voorzichtig en vooral 
omzichtig op wijs, wel eens danig op de proef gesteld zou kunnnen worden, zou mensen die hetzelfde 
meemaken als ik wel eens goed van pas kunnen komen, en ook andere tot nu toe onwetende en argeloze 
mensen, omdat wat mij is overkomen zoals gezegd in principe iedereen kan overkomen..Ik durf dus te beweren 
dat die mindcontrol technologie een levensgrote bedreiging vormt voor onze rechtstaat, dwz voor al onze 
grondrechten, en voor de democratie, en zelfs voor de mensheid in zijn geheel 
Alleen wie serieus de belangrijkste informatie op het net daarover bestudeert kan daarover een gefundeerd 
oordeel vellen, en die bewering van mij kritisch onderzoeken. Zo’n studie vergt echter veel tijd. Zeker een 
aantal maanden. In de reguliere pers vind je totaal niets over deze schandalen, net zomin als over deze zaak 
Demmink, en ik heb tot nu toe niemand die bij zijn rechte verstand was in mijn omgeving of elders bereid 
gevonden zich serieus in de problematiek die ik ter sprake breng te verdiepen,, behalve medeslachtoffers, 
vooral uit het buitenland die het vanzelfsprekend zelf ook erg moeilijk hebben en met de situatie even verlegen 
zitten als ikzelf,. Dat heeft een aantal redenen of oorzaken, die de lezer door studie van het materiaal rondom 
het thema mindcontrol dat op het internet te lezen valt, hopelijk duidelijker zullen worden.. 
Verder waaag ik nog wel te zeggen dat ik mijn hart vast houd wat betreft de kant die al deze zaken zullen 
uitgaan, en dat zeg ik omdat ik weet vanwege wat mij allemaal is overkomen, dat daar gegronde reden toe is.

Ik blijf de ontwikkelingen in deze zaak\op de voet volgen, ook omdat ik denk dat die dus voor mijn persoonlijk 
geval van belang zijn, maar ik zal voorlopig althans niets meer van mij laten horen, totdat wat ik lees van deze 
of gene me reden geeft om te denken dat dat voor mij veilig en voor de anderen die aan deze discussie 
deelnemen, zinvol kan zijn. 
================ 
PS: excuus voor het feit dat ik me wat deze zaken aangaat kennelijk niet erg bondig en ‘efficient’ weet uit te 
drukken.. Ik ben sowieso niet zo’n zakelijk iemand, maar meer iemand van de literatuur. Verder ben ik gewend 
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om me schriftelijk tenminste in een andere taal uit te drukken dan het nederlands, wat een van de redenen zal 
zijn dat ik in deze taal nogal omslachtig formuleer, tenminste over dit soort onderwerpen, een beetje tastend en 
met nogal wat hernemingen en herhalingen, een beetje zoals waneer je je er mondeling tijdens een persoonlijk 
gesprek over zou uitllaten. Bovendien ben ik door alles wat me is overkomen nog al aangeslagen, en zodoende 
kost het mij behoorlijk veel moeite om me daar over uit te laten Ik heb met dingen te maken (gehad) die me 
nogal geintimideerd hebben om niet te zeggen regelrechte schrik hebben aangejaagd. De welwillende en 
verstandige lezer van mijn suggestie dat het m.i. ook voor hem en voor een beter begrip van de Demminkzaak 
belangrijk is kennis te nemen van de informatie waarnaar ik verwijs, zal zeker bij het bestuderen daarvan meer 
begrip krijgen voor de moeite die ik heb om over deze zaken zo bondig en ‘efficient’ als eigenlijk nodig zou zijn 
te berichten. Het zou zeker jammer zijn als mijn kennelijke onvermogen wat dit betreft, die welwillende en 
intelligente lezer, er van zou weerhouden om zich ook daadwerkelijk in die informatie te verdiepen. Misschien 
kan mijn verzekering dat je bij het bestuderen van die informatie tal van voorbeelden zult tegenkomen van 
mensen die kennelijk minder moeite hebben dan ik om die zaken helder en bondig te verwoorden, iemand die 
na lezing van mijn relaas terugdeinst om zich in die materie te verdiepen, alsnog motiveren om dat toch te 
doen. Ik kan hier niet meer doen dan proberen te verwoorden zo goed en kwaad als me dat lukt, waarom dat 
me uiterst belangrijk lijkt te zijn. Vooral dus geesten als ruud Harmsen zou ik willen uitnodigen om eens van die 
zaken kennis te nemen, omdat zij mij met hun kritische vermogen en met hun bondige formuleringen bij 
uitstek in staat lijken te zijn lijken om hun licht over die zaken te laten schijnen en om de nuttige ideeen die 
een serieuse bestudering van die zaken hun ongetwijfeld zal ingeven, zo doelmatig mogelijk te formuleren. Dat 
zou wel eens heel goed van pas kunnen komen bij het communiceren over en dus het bestrijden van de heel 
reele dreigingen die met die zaken verbonden zijn, endie zoals gezegd, een potentieel gevaar voor iedereen 
vormen, dwz. voor het voortbestaan van de democratie en voor dat van een fatsoenlijke rechtstaat. Dingen die 
iig ook in het concrete geval van de zaak waar men zich hier mee bezig houdt, in het geding zijn, daarover zal 
iedereen het wel eens zijn. 
———————— 
Beste Cumulus: bedankt voor je reactie. In andere tijden, die niet zo gevaarlijk voor mij zouden zijn, zou ik 
gretig ingaan op je suggestie om met deze of gene contact te zoeken. Nu is het echter zo dat ik gedwongen ben 
om zelfs, en voorál durf ik wel te zeggen, tegenover een ieder die tegenover mij zijn sympathie komt betuigen, 
wegens de ellende die mij (het zij gezegd, vooral voor de protestanten onder u) geheel zonder dat ik het zelf 
verdiend heb ten deel is gevallen, uiterst terughoudend te zijn. Ik heb mijn lesje wel geleerd, zoals het heet, en 
dus heb ik inmiddels braaf geleerd wat mijn medemensen in mijn omstandigheden voor ‘risicofactor’ kunnen 
vormen/ Een ander zou zeggen: ‘horen, zien en zwijgen’ Zo ben ik niet, nog niet tenminste, zodat ik je 
tenminste zonder terughoudendheid durf te bedanken voor je vriendelijke woorden. Mag ik dan daarbij dus ook 
jou aanbevelen heel gedegen studie te maken van wat ik zoal in dit bericht en het vorige te melden heb, 
nogmaals omdat het zeker geen kwaad kan van die zaken op de hoogte te zijn. Het kan zelfs handig zijn om 
dat te voorkomen,en er anderen voor te behoeden, maar uitsluitend dus als je je gezond verstand ook bij het 
bestuderen van dit soort ijzingwekkende aangelegenheden kunt blijven gebruiken..Dat is helaas niet voor 
iedereen weggelegd-. 
Ook jou groet ik dus nog, als laatstse in deze reeks. (ik vind het wel aardig dat ik toch al behoorlijk wat reacties 
heb gekregen op zo´n onbetekenend bericht als ik gisteren heb gepost, en er kwamen niet eens alleen reacties 
over de slordigheid waarmee dat geformuleerd was, en dat was toch de voornaamste reden is waarom ik er 
vanavond nog op terugkom, om mensen zoals Ruud die we hard nodig hebben kijkt mij, maar waarvan ik niet 
weet in hoeverre hun gezond verstand de notie van dergelijke zaken verdraagt uit te nodigen zich in dit soort 
zaken te verdiepen.. Ik bedoel maar,, mijn eigen gezond verstand van vroeger, ik die ´literair´ gevormd ben en 
dus altijd nogal wat fantasie aan heb gekund,, wordt door de onvoorstelbaarheid van deze zaken ernstig 
bedreigd, hoe moet dat dan wel niet zijn voor iemand die nooit zelfs maar over iets dat vergelijkbaar is met 
zoiets buitennissigs heeft gelézen, want blijkens zijn eigen woorden heeft hij geen kaas geget van literatuur, en 
is ie een cultuurbarbaar. En toch zijn die mensen in dit soort situaties hard nodig. Laten we´er maar het beste 
van hopen…..

Ik wens iedereen succes in deze strijd en in ieders persoonlijke strijd voor zijn eigen vrijheid en recht etc. 
Groet, 
M.

35.  donkey 

6 Mrt 2009 om 01:16 

Beste eheu, 
ik wil je niet aan het werk zetten, maar zou je ons wellicht een paar links kunnen geven naar filmpjes of sites 
die je echt relevant vind?

mvg

36.  eheu 

6 Mrt 2009 om 02:50 

Beste Donkey, ik had zonet een posting geplaatsts om te reageren op je uitnodigende reactie, met meer info 
over mijn zaak e.d dmv links waar je om vroeg. 
Wat denk je? Mijn posting wordt door de site van Micha als ’spam’ aangemerkt, en wordt daardoor 
waarschijnlijk niet geplaatst. 
Dat is niet de eerste keer dat ik zoiets mee maak. En dan gaat men zich nog afvragen waarom ik zo omzichtig 
en voorzichtig formuleer bij het ter sprake brengen van de informatie over war er precies met mij gebeurd is, 
en waarvan ik denk dat ze ook voor anderen belangrijk is. 
Als dat zelfs al niet eens ‘bondig’ en ‘efficient’ lukt via sites als deze, omdat de links gweoonweg automatisch 
gecensureerd worden blijkbaar. 
Misschien kun je je zo’n situatie een beetje voorstellen. 
Tot mijn eigen verassing word ik er dus zelf nog steeds een beetje moedeloos van, van zo’n kleine tegenslag, 
na al de tijd dat ik met het ‘onvoorstelbare’ dat ik heb meegemaakt. toch geleerd zou moeten hebben gewend 
te raken, incusief dus met het (gedwongen) zwijgen daarover . ‘Het is een grof schandaal!’ etc… 
Goed, het ziet er dus niet naar uit dat ik je de informatie waarom je ze vriendelijk vraagt, via deze site aan je 
kenbaar kan maken. 
Voorlopig laat ik het maar bij deze nuchtere en ontnuchterende constatering 
groeten. 
M.

37.  Juriste 

6 Mrt 2009 om 20:04 

Donkey ik weet niet waar je mij voor aanziet, maar bedoel je dit???? 

Vandaag, vrijdag 6 februari 2009, is het dan eindelijk zover: Stopkindersex gaat samen met Stichting Dimitri 
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van John Kleijn een website lanceren waar alle persoons- en adresgegevens van de bij hen bekende pedofielen 
worden gepubliceerd. Niet alleen worden de gegevens van reeds veroordeelde pedofielen gepubliceerd, maar 
ook de gegevens van tegenstanders van Stopkindersex, die door John Kleijn en Yvonne van Hertum als pedofiel 
bestempeld worden. John Kleijn heeft dit al toegezegd nadat Hyves zijn pedokaart profiel terecht sloot vanwege 
grove laster, smaad, smaadschrift, haatzaaierij en schending van de wet op de privacy en het portretrecht.

We hebben er de laatste week uitgebreid aandacht aan besteed. Sinds zijn samenwerking met de nep-stichting 
Stopkindersex van de meerdere malen voor smaad en laster veroordeelde Yvonne van Hertum, beschuldigt 
John Kleijn van Stichting Dimitri.nu en Pedokaart tegenstanders van Stopkindersex onterecht en ongefundeerd 
voor pedofielen. Het maakt John Kleijn niet uit dat het merendeel van de tegenstanders van Stopkindersex uit 
overlevers van kindermisbruik bestaat, want volgens John is iedereen die hem tegenwerkt een pedofiel en als je 
daar de naam van hebt dan publiceer je die op je Pedokaart Hyves om een heksenjacht te ontketenen. 

Bron: http://teamleon.stopkinderhex.com/tag/john-kleijn/

Als je klikt op de link onder Juriste, kun je precies lezen wat mijn topic is.

38.  Juriste 

6 Mrt 2009 om 20:08 

De link onder mijn nickname “Juriste”, bedoel ik. 
Mijn interesse gaat uit naar de farmaceutische industrie, omdat dit gerelateerd is aan het topic medische fout.

39.  Juriste 

6 Mrt 2009 om 20:50 

Donkey: De “verhalen”, haal ik uit de jurisprudentie (rechtspraak) en ik ben niet gelieerd aan de site van John 
Kleijn, ook al noemt hij 100 keer mijn naam op zijn site. Hij kopieert discussies van NRC Handelsblad op zijn 
site, waarin dan mijn naam voorkomt. Dat wil ik natuurlijk niet, want dat wekt de indruk dat ik op zijn site 
schrijf. 

John Kleijn heeft de site stop medische fouten, waarop hij eerder alle gegevens van de Kamer van Koophandel 
publiceerde van de ziekenhuisbestuurders van het Radboud Ziekenhuis, omdat zij niet met hem in gesprek 
wilden over de dood van zijn zoontje. Dat is later opgelost via de Inspecteur voor de Gezondheidszorg (IGZ), 
die zich erg heeft ingezet om het conflict met het Radboudziekenhuis op te lossen en een schadevergoeding te 
regelen.

40.  Verbeet 

6 Mrt 2009 om 23:00 

Ik dacht dat ik goed kon lezen, maar aan de woordenbrei van eheu begin ik niet meer. Ik vind het eigenlijk 
blogvervuiling, dus als we nou met z’n allen niet meer reageren op zijn niets zeggende woordenwaterval dan 
houdt hij wellicht op.

41.  donkey 

7 Mrt 2009 om 02:06 

verbeet familie van zemelmans?

@ juriste 
zoals je later zelf al zei; 
“Ik zou liever een concreet voorbeeld lezen, een persoonlijke ervaring. Een persoonlijke ervaring is tenminste 
uit eerste hand en niet van horen zeggen. Derdehands informatie is ingekleurd door degenen, die de informatie 
interpreteren en doorgeven.” 
Ik had het hier over juriste, luister eens naar haar verhaal! 
machtsmisbruik, verkrachting, mishandeling, isoleercel enz. 
http://www.pj-design.nl/video/gepke-de-leef.wmv

@eheu 
hmmm inderdaad zwaar vermoeiend ja dat soort zaken. 
Op de hyve worden er s’nachts iedere keer meerdere leden verwijderd enz. echt 5 binnen een minuut om 4 uur 
s’nachts op en doordeweeksedag enz. hierdoor lijkt het alsof de hyve stilstaat qua ledengroei of zelfs 
terugloopt. ik durf te wedden dat er een paar 100 man meer lid zijn (of geweest) die, voor hun onbewust, 
verwijderd zijn uit ons ledenbestand. 
Wellicht heb je teveel linkjes in een keer geplaatst? 
ik heb hierboven een bericht met 3 linkjes erin en dat ging goed, kun je het eens op die manier proberen? 

weten we het tenminste zeker! ;-)

42.  donkey 

7 Mrt 2009 om 02:54 

P.s. juriste uiteraard ken ik je aandachtspunten, maar ik vind dat er wat opvallende overeenkomsten zitten 
tussen het verhaal van deze vrouw en de dingen waar jij soms over spreekt.

oh trouwens over medische fouten…..is dit er ook een? 
http://www.wacholland.org/nl/content/gecre%C3%ABerde-vogelgriep-verspreid-over-18-landen

check de georgia guidestones;-) 
http://www.youtube.com/watch?v=-u6VIYJKs_c
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43.  deef 

7 Mrt 2009 om 11:16 

Er wordt geexperimenteerd met Gedachtenlees en bizarre Groupstalking experimenten op burgers met 
uiteenlopende problemen. 
Lees mijn profiel.

44.  E-bee 

7 Mrt 2009 om 22:48 

@Deef. 
Snap precies wat je bedoelt. Vroeger heette dat inquisitie, tegenwoordig groupstalking. Ze hebben 
tegenwoordig wat meer inzicht in de menselijke psychologie en kunnen het gedrag wat beter voorspellen. Zit 
toch wel wat in het door Eheu beweerde vind ik ook. Zal zelf nog recent praktijkvoorbeeld geven.

45.  deef 

7 Mrt 2009 om 23:39 

Geheime zorg-universiteits- en politiediensten maken zich schuldig aan deze Mindcontrol technieken.. 
Groupstalking geheten…zie ook www.stopeg.nl Ik heb zelfs een verklaring van een oud medewerker van een in 
1996 opgericht bedrijfje die zich bezig hield met Mindcontrol zaken… deze man heeft een beroepsgeheim, toch 
wil hij wel het een en ander hierover kwijt… Momenteel wordt er volop geexperimenteerd op burgers met 
uiteenlopende problemen, die worden 
gestalked en stemmen in hun hoofd horen… Schizofrenie, onder die noemer val je dan als je zegt stemmen in je 
hoofd te horen, de werkelijkheid is dat veel stemmen hoorders, slachtoffer zijn geworden van een totaal uit de 
hand gelopen experiment van onze geheime overheidsdiensten. Alleen al in Amsterdam nieuw west, lopen er 71 
bekende gevallen rond met onverklaarbare stemmen in hun hoofd, die als experimenteerprojectje zijn 
uitgekozen door een volledig doorgedraaid overheidsorgaan, die gedachten kan lezen en stemmen in iemands 
hoofd kan laten horen… klinkt absurd, toch is het de werkelijkheid… Dit betr, voornamelijk marokkaanse en 
antiliaanse medeburgers, die knettergek worden gemaakt. Dit land is in en in ziek dat er op burgers wordt 
geexperimenteerd. Die stemmen zijn in staat om mensen knettergek te maken, uiterst negatief, en heeft tot 
vele zelfdodingen geleid, opnames in psychiatrie, criminaliteit, moord en agressie… 
Het is een kwestie van tijd voordat de pest uitbreekt, Wil een ieder die hier mee te maken heeft gehad, svp mij 
contacten?

46.  MartijnX 

8 Mrt 2009 om 00:49 

@deef 
Interessant en onthutsend verhaal. Ik vermoed dat diegenen die zich met dat soort zaken bezighouden zelf ook 
onder een vorm van mind control zitten en zodoende dus als automaten dit soort extreem zieke activiteiten 
uitvoeren. 
Kijkend naar bijvoorbeeld HAARP dan besef je dat we in een web des doods leven. 
Ik zoek naar woorden om de kaste die deze wereld bestuurt te omschrijven, maar kan er geen vinden die de 
lading dekt.

47.  deef 

8 Mrt 2009 om 10:20 

Het is een verdomd uitgezaaid kankergezwel, die in staat is om mensen totaal te manipuleren.. We moeten dit 
stoppen… 
Ik wil graag contact met mensen die mij willen en kunnen helpen, om deze bizarre vorm van geestelijke 
marteling te stoppen… 
Deze groep mensen die dit uitvoeren zijn ongekende psychopaten, die zich graag door hun eigen stomheid 
laten leiden… 
Dit onderwerp vermijden heeft geen enkele zin meer, het is al vele jaren gaande, en kan nu al tot 1 van de 
grootste schandalen van de zorg en psychiatrie worden gerekend. 
Hele groepen burgers worden momenteel belaagd door dit geflipte volgvolk, die met hun groupstalking 
projecten werkelijk alle rechten van de mens hiermee overtreden. Werkelijk waar, dat in Nederland hier bewust 
geld voor wordt uitgetrokken om hersenonderzoek te doen 
en mensen proberen te manupileren is werkelijk ongelofelijk.. 
Zeker gezien de manier waarop mensen 24 uur per dag worden gevolgd, ingesproken, bekeken, privacy 
geschonden, gedachten worden gelezen, en uiteindelijk mensen zo gestoord daar van worden, zeker uit 
onmacht, omdat vele mensen je niet geloven, dat je er volledig aan onder door gaat. UMC Utrecht heeft 
onderzoek gedaan naar de hersenen van stemmenhoorders via MRI scans,en daaruit is gebleken dat deze groep 
mensen wel degelijk een stem hoorden. zie ook www.eurostaete.eu/fred-grauf/ het onderste artikel van UMC 
Utrecht over stemmen horen!

48.  E-bee 

8 Mrt 2009 om 14:04 

Toen ik op een stadsdeel werkte voor mijn opleiding hovenier, kwam de opzichter naar mij toe die mij 
adviseerde te vertrekken “omdat hij mij zulke collega,s niet toewenste.” Op dat moment wist ik niet precies 
waarom maar dat was toch al mijn plan na het behalen van mijn diploma,s hovenier/zelfstandig 
beroepsbeoefenaar, het sectiehoofd was toen al vertrokken en hij zelf vertrok kort daarop ook. Duidelijk was in 
ieder geval dat hogere machten een rol speelden. Na enige tijd verscheen er een reorganisatiemedewerker die 
mij zonder solicitatieprocedure hoofdtuinman maakte onder een voorman die sinds de lagere school geen 
opleiding meer had afgemaakt. Een contactpersoon had mij al een s verteld dat een bij een kwestie met een 
zedenkantje betrokken managementcoach uit Haarlem, Michel B., bij het stadsdeel die een klant van hem was, 
had verklaard dat ik ooit een ex zou hebben misbruikt in 1978. Dat bleek niet echt houdbaar en toen werd er 
iets geprobeerd met een valse beschuldiging door die voorman die ooit door zijn ex-vrouw en zwagers in elkaar 
werd geslagen en die zijn eigen kinderen niet meer mag zien. Dat het een leugenachtige dwaas was werd wel 
duidelijk na onderzoek toen ik later een aangifte deed. Ik had het toen wel gezien en ben later in de beveiliging 
gaan werken en werd gedetacheerd, toeval, toeval, bij de Politie Amsterdam Amstelland, waar deze zich in 
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bochten wringende managementcoach ook al “adviezen” verstrekte en met hetzelfde desastreuse resultaat voor 
deze klant als bij het stadsdeel, volgens mij zijn ze nog nooit zovaak corrupt genoemd. Daar kwam nog een 
hele lijvige correspondentie uit voort die ik eerst even moest raadplegen, voor de nauwkeurigheid, met de 
stadsdeelsecretaris van Erkel en het hoofd P&O, Oud. Gemeten dus met de maat waar die managementcoach 
van B40mc, van Erkel en Oud mee meten, is die voorman hier wel te benoemen hoor. Verder had ik hier een 
hoofdtuinman, Aro W., die nogal openhartig was over zijn privezaken, waar hij al voor werd gewaarschuwd op 
het stadsdeel toen ik daar nog werkte, en die op zijn laatste vakantie als vrijgezel in Suriname een meisje mee 
naar zijn hotel nam die hem later ,snachts beroofde van zijn paspoort en portefeuille maar daar geen aangifte 
van kon doen. Hij kende toen zijn huidige vrouw al. Die staat nu op een schooltuin in Amsterdam West. Mag ik 
dan zeggen dat er nu een pedofiel op een schooltuin staat daar. Het zal je kind maar wezen die daar komt, dat 
meisje in Suriname werd in elkaar geslagen bij gebrek aan mogelijkheid tot aangifte. De invloed van die 
managementcoach liet zich later ook gelden bij zijn klant, de Politie Amsterdam Amstelland, waar het personeel 
op kontjes van vrouwen in de Indische Buurt stond in te zoomen kmet de toezichtcamera,s. Mijn 
contactpersoon liet mij weten dat hij met mij bezig is bij het UWV. UWV is ook een klant van B40mc 
Managementcoaching uit Haarlem. Daar laat hij aan personen die met mij te maken hebben weten dat ik hem 
beschuldig(.) middels een arbeidsbemiddelaar die dat niet is. Het UWV is trouwens betrokken bij de fraude van 
TSAP beveiliging maar dat zal me verder een zorg wezen. Interessanter is het traject wat ze voor mij hebben 
gepland en waaruit hun gewetenloosheid spreekt. Ik doe dus momenteel een opleiding bij het Nationaal Taxi 
College, daarover later nog veel en veel meer! De opleider is “wijsgemaakt” dat ik deze managementcoach vals 
beschuldig, een gotspe. Dit wordt interessant want eerder was deze managementcoach van B40mc uit Haarlem 
persoonlijk betrokken bij een kwestie met een zedenkantje waarvoor hij ooit een handelsopleiding moest 
verlaten die hij wel altijd op zijn CV opvoerde, is hij betrokken bij een pedofiel op een schooltuin en ook bij de 
vaker genoemde voyerende politiemedewerkers die overigens weigeren een aangifte op te nemen. 
Is dat nou groupstalking?

49.  Cumulus 

8 Mrt 2009 om 18:58 

@Deef 
Inderdaad zijn een aantal koningklijke families bijbetrokken. Zoals Belgie koning Boudewijnstichting, Engelse en 
Nederlandse koninklijke huizen KNAW commissie en o.a. Rathenau Instituut. Het gaat om het verbeteren van 
veiligheid, gezondhei en economie en ja, er worden opdrachten ’s nachts ingeplementeerd bij personen met de 
doel om hun genezingsproces te verbeteren en zals je het wilt, een slavernijmaathschppij te bevorderen. 
Immers “Werken maakt blij” las men in de vernietigingscentra van de II-e WO en vorsten willen hun macht niet 
verliezen aan domme volk, dus investeren ze graag in breinonderzoek.In samenwerking met de Belgische 
Koning Boudewijnstichting organiseerde het 
Rathenau Instituut in april 2004 een tweedaagse workshop onder de titel Connecting 
brains and society. Deze workshop was gericht op de vraag welke maatschappelijke 
aspecten samen kunnen hangen met hersenwetenschappen. De bijdragen van 
farmacologen, genetici, psychiaters, neurowetenschappers én filosofen uit een groot 
aantal Europese landen zijn gebundeld in de publicatie Connecting brains and society: 
the present and future of brain science. Begin 2006 rondde het Rathenau Instituut 
samen met een tiental Europese kennisinstellingen het zogenoemde Meeting of Mindsproject 
af, het eerste Europese burgerpanel over de hersenwetenschappen. De 
centrale vraag die de Europese burgers moesten beantwoorden was: Hoe moeten we 
omgaan met de nieuwe kennis over de hersenen? 
In het kader hierna leest u hoe dit project methodologisch is opgezet. Het Nederlandse 
burgerpanel overhandigde zijn slotverklaring op 7 november 2005 aan Charlie Aptroot, 
voorzitter van de Vaste Kamercommissie OCW en Dorette Corbey, Europarlementariër 
(www.meetingmindseurope.org)” 
Miting of minds” 
……

50.  Cumulus 

8 Mrt 2009 om 19:05 

E-bee, je bent alleen dan slachtoffer als je je niet conformeert en als je al een chip hebt. 
Een overduidelijke slachtoffer is Roy van de Zuidewijn (als ik het goed heb gespeld); aan zijn frontalekwab / 
voorhoofd is heel veel schade aangebrach (overduidelijk te zien). 
Als Micha nu serieus werk gaat maken over deze mindcontroling praktijken, vangt hij in één klap hele elite 
slavendrijvers.

51.  Cumulus 

8 Mrt 2009 om 19:06 

@eheu ik neem al mijn woorden terug. Ik hoop dat u snel uw hemelse vader ontmoet.

52.  deef 

8 Mrt 2009 om 19:47 

Cumulus, kan ik in contact met je komen?

53.  Cumulus 

8 Mrt 2009 om 19:52 

@deef ik had gisteravond met je afgesproken, maar je kwam niet. Je mobiel is vanaf hier geblokkeerd en je 
huistelefoon gaat alleen over zonder dat iemand het opneemt, helaas.

54.  deef 

8 Mrt 2009 om 19:57 

door deze experimenten hebben veel slachtoffers al de dood gevonden.. 
nog niet te spreken over de emotionele en geestelijke vernederingen die slachtoffers en familieleden hebben 
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moeten ondergaan… 
mijn hemel wat is er in dit land in godsnaam aan de hand? 
De resultaten die ik heb onderzocht zijn echt vreselijk…een slachting wordt momenteel onder een kwetsbare 
groep burgers gehouden. 
Mensen worden echt knettergek gemaakt, en eindigen in het gunstigste geval bij een psychiater, of vervallen in 
crimineel gedrag, in zelfdoding, of als een geestelijk wrak..

55.  Cumulus 

8 Mrt 2009 om 20:04 

@Micha beluister oude opnamens van chauffeur van Dennink (hij moest gaan kijken of een jongen al dan niet is 
rijp gemaakt voor een benadering). Deze stalking - methode is al jaren aan de gang. Men kon het niet 
bewijzen, maar helaas worden mensen ’s nachts bewerkt (ook de kinderen) voor de misbruik zie alweer Belgie 
als voorloper. Dan lijkt dat zo een gehypnotiseerd kind vrijwillig contact heeft met een volwassen en het bewijs 
van stalking ontbreekt. Nog erger is het inbrengen van rfd-chip om hem overal te kunnen traceren. Je kunt je 
nergens meer verbergen. 
Het is bekend dat het leger van VS uitgerust is met deze chip en kunnen eigen mensen via satteliet traceren. 
Ook het imbrengen van stemmen doorlopend ook soms jaren zorgt er voor dat het met hypnose hun doel wordt 
beriekt.

56.  deef 

9 Mrt 2009 om 06:37 

Er wordt momenteel volop op burgers geexperimenteerd door een stel psychopaten van de eerste orde…… 
Mensen kom voor je rechten op en breng dit trieste onderwerp onder de aandacht…voor er nog meer doden 
vallen!!!!

57.  Paulus 

9 Mrt 2009 om 14:14 

Op dit moment heeft de regering Erdogan de Nederlandse regering volledig in haar greep. Wanneer Nederland 
gaat tegenspartelen met betrekking tot de toetreding van Turkije tot de EU - vurig gewenst door Erdogan - 
dreigt Erdogan eenvoudig alles wat hij weet over Demmink in de openbaarheid te brengen. De facto wordt de 
Nederlandse regering gechanteerd met het feit dat Juistitie via Demmink werd gechanteerd. De regering 
Erdogan is in het bezit van de troefkaarten - en houdt ze vooralsnog tegen de borst.

58.  donkey 

9 Mrt 2009 om 15:51 

@cumulus

welke opnamen bedoel je?

59.  donkey 

9 Mrt 2009 om 16:52 

@cumulus

links bovenaan op de homepage kun je terug naar oudere berichten.

60.  victor d.h 

9 Mrt 2009 om 18:02 

Eheu, 
U stelt dat u omslachtig schrijft zoals je dat doet in een mondeling gesprek. Ik voeg daar aan toe bij u een 
zekere breedsprakigheid en verwarring te constateren, die hoop ik voor u, het tijdelijk gevolg zijn van een van 
buitenaf komende oorzaak. 
U moet in mijn ogen in staat zijn korter en bondiger te schrijven en te voorkomen, dat door een 
woordenwaterval 
-wat Verbeet u terecht verwijt- de lezer door de bomen het bos niet meer ziet. 
Ik zie door de brei het positieve van uw bijdragen. En dat is, dat u het door mij veronachtzame gevaar van 
mindcontrol op de kaart heeft gezet. 
Eheu, kom op man/vrouw van ? jaar, tel je zegeningen en zie hoe knap je de eigen problemen hebt weten te 
overleven. Ga boven die idioten staan, die je materieel- en immaterieel te grazen hebben genomen en realiseer 
je, dat ook zij aan de beurt komen. 
Niemand op deze site zit zomaar een beetje voor de lol stukjes en uitsluitend de eigen problemen van zich af te 
schrijven. Immer, althans dat hoop ik, liggen vooral edele motieven aan onze epistels ten grondslag en 
verdienen wij wederzijds respect. 
Eheu en vele anderen, ook ik deel de bezorgdheid ten aanzien van het voortbestaan van een fatsoenlijke 
rechtsstaat en democratie. Daar is in mijn ogen al lang geen sprake meer van. U schrijft, dat u het meest 
onwaarschijnlijke en ongeloofwaardige is overkomen en dat u al van een kleine tegenvaller van slag geraakt. 
Zelfs als uw posting als spam wordt aangemerkt. Ga daar boven staan man. 
Ik geloof, dat reclame, de foute media, het toegenomen medicijngebruik, de vervuiling, de bestrijdingsmiddelen 
en het gamen inderdaad de mens zodanig hebben geconditioneerd, dat gesproken kan worden van een 
levensgevaarlijke ontwikkeling. 
Is er dan niets positiefs te melden? Wordt het ooit weer normaal? Ik zie in de huidige crisis een keerpunt. 

Wat mij de laatste bezig houdt is de vraag hoever het zover heeft kunnen komen? Ik ontkom dan niet aan de 
conclusie, dat het merendeel van de bestuurders, managers en politici in zijn algemeen van een 
wereldvreemdheid getuigen die zijn weerga niet kent. Voor hun kritische intelligente geesten zijn uit de 
samenleving verbannen of hebben prioriteit gesteld bij hun eigen geluk. 
Zij hebben de samenleving in grote getale de rug toegekeerd of lopen met emigratieplannen.
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Wat de aarde thans regeert en bestuurdt zijn mensen die dicennia geleden het nimmer voor het zeggen zouden 
hebben gekregen. Neem nou bijvoorbeeld Bos, Balkenende, De Hoop Scheffer. Het zijn ambtenaren, 
studiebollebozen die via hun feitelijk niets voorstellende partijen met hun ellebogen aan de macht zijn 
gekomen. In het bedrijfsleven zien we bestuurders, die zich volgens oud-bestuurders van 70-plus a-moreel en 
onverantwoord schuldig hebben gemaakt aan de huidige crisis. Een ramp die ook als zegen gezien kan worden. 
Misschien wordt het weer normaal na de komende grote onlusten, die de wereld op zijn kop zullen zetten. 

Hoe geconditioneerd en gemindcontrolled de burgers thans ook moge zijn staat voor mij vast, dat er ook sprake 
is van een ingehouden boosheid. En daarvoor is de elite -in het achterhoofd schuldbewust- bang. En daarom 
worden de zakken haastig gevuld en worden thans ver weg in Afrika en Zuid-Amerika de eigen belangen veilig 
gesteld. In de jaren 30 gebeurde precies hetzelfde. Ook toen zagen politici van vooral socialistisch huize niet 
het gevaar wat de vrede bedreigde. 
Daarom vind ik de houding van de SP inzake het Demmink-dossier zo verwijtbaar en roep ik de partij op actie 
te voeren tegen het Ministerie van Justitie en de mistanden in de Rechtspraak.

61.  MartijnX 

9 Mrt 2009 om 19:32 

@eheu 6 Mrt 2009 om 00:41 

Ik heb al eens vernomen dat in het gebouw van de NAVO in Brussel een groot centrum voor dit soort mind 
control praktijken is, net als het Tavistock Institute in Londen. 
Wellicht de beste manier om iemand volledig in je macht te krijgen is zo iemand een “trauma based mind 
control” behandeling te laten ondergaan waardoor er voor gezorgd wordt dat de persoonlijkheid van zo’n 
persoon versplintert door de amnesia barrieres die de menselijke geest bij hevig lichamelijk en/of emotionele 
trauma als overlevingsmechanisme creeert. De versplinterde delen weten niet van elkaars bestaan af, waardoor 
je dus op het oog een meervoudige persoonlijkheid krijgt. Zo’n afgesplitst deel is te programmeren voor 
specifieke taken. 
- 
Lieden als Joris Demmink zijn logebroeders. Naar alle waarschijnlijkheid in een wat andere loge dan de huis tuin 
en keuken blauwe loges. 
In zo’n loge vinden allerlei rituelen plaats die als doel hebben om de participanten op een bepaalde manier te 
conditioneren. Ook wordt in zo’n loge natuurlijk onvoorwaardelijk trouw te gezworen aan de mede 
logebroeders. Op verraad worden geen misselijke sancties medegedeeld zoals:”met een bijl in tweeen worden 
gehakt”, afrukken van ledematen, ingewanden verbranden etc. Dus, bijvoorbeeld Hirsch Ballin zal ten alle tijde 
zijn broeder Demmink de hand boven het hoofd houden. 
De katholieke leer is ook erg rituaal. De rituelen zijn mijns inziens allemaal niet zomaar ontworpen, maar is 
beraamd om de uitvoerders op een bepaalde manier te conditioneren. Het is dan ook geen toeval dat vele 
priesters kinderen misbruiken. 
Onze gerobotiseerde premier JP Balkenende is 25 jaar geleden al gerecruteerd om in deze tijd de premier van 
dit land te worden. Net als vele andere premiers, presidenten en meer hotemetoten uit diverse landen lang van 
te voren gerecruteerd worden om belangrijke posten te bemannen. 
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Visitor_Leadership_Program 
- 
Wat ik mij afvraag. Wie zijn de Josef Mengele’s van deze tijd en waar gebeurt dit. Heeft u daar enig zicht op? 
Zijn hier ook Nederlandse “doktoren” bij betrokken en heeft u ervaring met deze mensen?

62.  deef 

9 Mrt 2009 om 22:00 

Cumulus, het is echt waar wat hier gaande is… ik weet als geen ander wat een absurde experimenten er 
momenteel door universiteiten en leeghoofdige hoogleraren worden uitgevoerd…. Nadeel van dit gruwelijks is, 
dat het zo ongelofelijk gestoord is wat hier gaande is, 
dat je moet oppassen dat je zelf niet voor gek wordt verklaard…. precies zoals het systeem wilt en bedacht 
heeft…. echte randdebielen politiek. Maar ze zijn te ver gegaan deze keer, hier MOET aandacht aan besteed 
worden, want wat hier allemaal gaande is, is haast niet meer te geloven. Het is zo onrealistisch tegenstrijdig 
wat hier gaande is, het is aan ons om dit onder de aandacht te brengen. Ik heb op mijn mobiel niet 1 
telefoontje van je gehad trouwens, overdag kan ik niet mailen i.v.m. mijn werk. 
We spreken snel af Cumulus, dat is afgesproken..

63.  victor d.h 

10 Mrt 2009 om 11:53 

ZIJN SP-ers AAN PLUCHE GEHECHTE, CORRUPTE ZAKKENVULLERS EN COLLABORATEURS?

In relatie tot de zaak-Demmink vraagt Corulus wat ik van de SP en mr Jan de Wit wil. Als je iets van de SP 
verlangd is het volkomen misplaatst bovengestelde vraag te stellen. 

Want laat 1 ding duidelijk zijn, dat als er 1 partij in Nederland is waarvan het kader en de kamerleden worden 
gedreven door authentiek idealisme dat de SP wel is. 

Neem Jan de Wit bijvoorbeeld, een voormalig pro-deo advocaat, 30 jaar kamerlid, nooit voor het grote geld 
gegaan, altijd genoegen genomen met een normaal salaris van de partij is een door en door fatsoenlijk mens. 
Wat maakt het nu uit, dat hij van stropdassen en goede witte wijn houdt? Wat mij betreft mag hij er mee naar 
bed en slaapt hij met hoge hoed op.

In mijn vorige posting verweet ik de SP laksheid inzake het Demmink-dossier. De vraag is waarom doet de SP 
niets? Wat zit daar achter? Is dat alleen het verbod voor kamerleden over Justitie vragen te stellen als de 
staatsveiligheid in het geding is? 
Ik denk dat er een belangrijke andere reden is. 
Stel je eens voor hoe op dit moment de situatie in Nederland zou zijn als november 2007 de SP samen met 
PvdA, Groen Links, D66 en Rouvoet een kabinet hadden gevormd? Samen met die partijen de puinhoop -die 
toen niemand nog wilde zien- moest zien op te ruimen. 

Met andere woorden; als ik nu partij-strateeg van de SP bijvoorbeeld zou zijn, zou ik voor geen prijs aansturen 
op vervroegde verkiezingen, omdat er geen eer te behalen valt aan het trachten wederop bouwen van een 
rechtsstaat voordat deze eerst volledig is afgebroken. 

Stel je voor hoe nu de krantenkoppen van de foute media er uit zouden zien als Bos indertijd een linkse koers 
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zou hebben gekozen en de SP verantwoordelijkheid zou hebben genomen. Kortom er ingetuind zou zijn. Ik 
denk dat de SP de schuld zou hebben gekregen van de totale crisis in de hele wereld. Bos heeft op eigen houtje 
banken genationaliseerd. Als Marijnissen dat had gedaan zou hij door de media met Stalin zijn vergeleken en 
weer van maoisme worden verdacht.

Als er 1 partij is waarvan in de toekomst misschien iets te verwachten valt is dat de SP wel. Dus Micha niet nu, 
maar misschien later. Ondertussen blijf ik achter je staan.

64.  victor d.h 

10 Mrt 2009 om 12:20 

MartijnX,Cumulus en Ehua,

bedankt voor jullie reacties en kompliment. 

De vraag is hier gesteld; 

“wie zijn de Mengele’s van deze tijd? Heeft u enige ervaring met deze mensen”?

Mijn beste, 

corruptie is algemeen geworden en daardoor nog maar recent voortdurend bespreekbaar. Vroeger dacht men, 
dat corruptie ten zuiden van BaarleNassau begon.

Het zit thans overal en is immer moeilijk te zien. Dat nog niet zoveel burgers het willen zien komt omdat de 
mensen door trots liever geen kwaad van het eigen land willen horen. Dat zal nu denkelijk snel veranderen. 

Micha beschuldigde NRC van Mengele-praktijken en kreeg een proces aan zijn broek. Iedere burger die voor 
zijn burgerrechten opkomt waar de macht van de elite in het geding is heeft ervaring en… komt in aanvaring 
met de Mengele’s van deze tijd. 

Op deze site regent het burgers die schipbreuk hebben geleden en ten onrechte veroordeeld zijn. Cumulus, 
vluchten kan dan inderdaad niet meer.

65.  deef 

10 Mrt 2009 om 21:07 

Cumulus, hier deef…. ik heb af en toe ook van die vreemde gele balken onder mijn mail naar jou toe… 
Ken jij martijnX?.,ik zou graag in contact met hem komen… 
Martijn, deef wil graag met je in contact komen.

66.  deef 

10 Mrt 2009 om 21:27 

cumulus,ik heb je mobiel net gebeld, kreeg je voicemail…
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Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur
Gepubliceerd door admin 20 december, 2004 in Media. 

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK: KLACHT MDI TEGEN DEZE SITE SLECHTS ‘GEDEELTELIJK 

GEGROND’

Door Pamela Hemelrijk 

Klokkenluideronline gaat vooruit! Werden twee eerdere klagers tegen deze site volledig in het gelijk 

gesteld, de derde klager, de linkse extremist en terrorist Ronald Eissens, voormalig directeur van het 

MDI (Meldpunt Discriminatie Internet) is slechts gedeeltelijk in het gelijk gesteld. Wie weet gaan we 

ooit nog eens volledig vrijuit! 

Ik had niet mogen schrijven dat Ronald Eissens ‘deelneemt aan terreuracties’. Die beschuldiging is 

lasterlijk en ongegrond, zo heeft de Raad voor de Journalistiek in zijn oneindige wijsheid bepaald. 

Ach, you can’t win ‘em all, zeg ik altijd maar. Want dat Ronald actief lid is van de extreemlinkse 

terreurbeweging AFA, subsidiegeld misbruikt om zijn politieke vijanden te censureren en ‘zwarte 

lijsten’ aanlegt van ‘foute’ (lees: niet-linkse) journalisten: dat hoef ik allemaal niet terug te nemen.  

Die stellingen kunnen wellicht ‘op details worden betwist’, zo leert het vonnis, ‘maar de Raad kan dat 

niet beoordelen’. Raar. Ik dacht dat het nou juist de taak van de Raad was om daar w?l over te 

oordelen. Waar betalen we die gozers anders voor? 

 
Overigens behoud ik mij onverminderd het recht voor om de acties van de AFA, inclusief de actie in 

Kerkrade waar Eissens aan heeft deelgenomen, als ‘terreur’ te bestempelen. Ik nodig Eissens dan ook 

bij deze uit om bij het OM (waarmee hij zulke goede diplomatieke contacten onderhoudt) aangifte 

tegen mij te doen wegens laster of smaad. 

Hoe moet je het anders noemen als een club anonieme gebivakmutste taartsmijters stelselmatig 

legale demonstraties van andersdenkenden onmogelijk maakt door het gemeentebestuur c.q. de 

politie voor de keus te stellen: ?f je trekt die vergunning in, ?f je kunt van ons een ordeverstoring 

verwachten waar de honden geen brood van lusten? Talloze gemeenten zijn voor dit dreigement door 

de knie?n gegaan. (Als het niet zo onsmakelijk was, zou ik bijna in de verleiding komen een 

vergelijking trekken met de geuniformeerde knokploegen van een zekere Adolf H. Die hebben met 

deze strategie ook zoveel succes gehad.) 

Maar goed. Kennelijk mag je de term ‘terreur’ wel bezigen in verband met de Diamantbuurt (dat 

hebben vrijwel alle kwaliteitskranten dan ook gedaan) maar niet jegens 1000 autonome bivakmutsen 

die een legale demonstratie van de NVU tot moes willen slaan en daarvan slechts door inzet van 10 

pelotons ME kunnen worden weerhouden. 

Hier wreekt zich weer het feit dat er politici in de Raad voor Journalistiek zitten. Die nemen het 

uiteraard niet als je hun collega-politici verwijt dat zij een terreuractie hebben gesteund. Maar ik kan 

het ook niet helpen dat alle gemeenteraadsfracties van Kerkrade als ??n man achter die AFA-

demonstratie stonden. Ik wist dat niet eens. Ik hoorde het pas op de zitting van Bas de Gaay 

Fortman. Die was ontzettend op zijn pik getrapt, had ik sterk de indruk, omdat ik met mijn kritiek op 
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de AFA dus impliciet ook een stelletje gemeenteraadsleden had beledigd. Want als iets gesteund 

wordt door gemeenteraadsleden, dan kan het natuurlijk nooit terreur zijn. Da’s logies. 

Ondertussen hoort u mij niet klagen, want het feit dat Eissens subsidiegelden misbruikt is door de 

Raad voor de Journalistiek niet tegengesproken. Afschrift van dit vonnis gaat dan ook linea recta naar 

de ministeries van Justitie en Vreemdelingenzaken, met de vraag of de subsidie aan die 

extreemlinkse straatvechter, die al tien jaar op kosten van de belastingbetaler in dure restaurants zit 

te schransen met zijn vriendin, nou eindelijk eens kan worden ingetrokken. 

Ze zullen bij het ministerie wel weer tegenwerpen dat Eissens intussen is afgetreden als directeur van 

het MDI (de grond werd hem blijkbaar toch te heet onder de voeten), en de fakkel heeft 

overgedragen aan een andere subsidiejunk. Dus veel hoop is er niet.

PS. Wanneer gaat de Raad voor de Journalistiek die politici er nou eindelijk eens uitknikkeren? Komt 

daar nog wat van, meneer de secretaris? U heeft het me zelf zwart op wit beloofd! 

10 Reacties op “Raad: geweld tegen extreem-rechts 
is geen terreur”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  gevangenevandedemocratie 

21 Dec 2004 om 01:18 

klasse. Nu de overtreffende trap van Eissens, Naftaniel van het CIDI. 
Gesponsord door de ambassade van Israel benoemd hij elke kritiek op de staat Israel als antisemitisme.

2.  Anoniem 

22 Dec 2004 om 12:25 

Precies, you can’t win em all… 
En daarom blijf je gewoon lekker wild om je heen slaan, vooral niet gehinderd door nuance, zelfkritiek of een 
brede visie. 
Eigenlijk lijk je enorm op die Eissens, ook wel eens voor hem op je knieen gezeten? 
Treurig verzuurd mens.

3.  Anoniem 

22 Dec 2004 om 12:47 

Leuk dat zo?n anonieme flodder Tokkie het lef heeft om Pamela Hemelrijk een ?treurig verzuurd mens? te 
noemen. Zegt meer over ?anonieme? dan Pamela. 
Ooit bij het Linkse VerdraaiingsInstituut de Raad Voor de Journalistiek geweest? 
Nee zeker? 
Houden zo. 
Want je kunt net zo goed naar een ambtenaar van een gemiddlelde gemeente-instelling gaan; die doet ook 
niets, is net zo insuffici?n , links en nietszeggend als de zittende politici in de (afhankelijke) Raad voor de 
Journalistiek.

Dag, linkse, anonieme zuurpruim, fijne kerst en een gelukkig niet-links nieuwjaar!

H.Lobler

4.  robert 

25 Dec 2004 om 15:35 

je haalt de woorden uit mijn mond meneer Lobler.

5.  Anoniem 

7 Jan 2005 om 11:40 

Mohammed Jabri - redacteur van het Islamitische internetmagazine Elqalem.nl - gaat volgende week een ‘Anti-
Joden-Manifest’ via zijn website verspreiden. “De inhoud zal werkelijk verrassen”, laat hij aan Politiek-Digitaal 
weten. Vooralsnog weigert Jabri die inhoud te onthullen.

http://www.politiek-digitaal.nl/recht_en_veiligheid/archief_200412/
redacteur_elqalem_komt_met_anti_joden_manifest
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6.  Anoniem 

10 Jan 2005 om 03:36 

je moet niet anti mensen zijn

er zijn goede joden 
goede moslims 
goede humanisten 
boeddhisten

allemaal mensen die een overtuiging hebben 
ook mensen zonder overtuiging mogen er zijn

de mensen die antie mensen zijn moeten leren dat mensen elkaar ter ondersteuning nodig hebben - en dat zij 
het elkaar moeten gunnen te zijn wie ze willen zijn. 
alleen dictators willen b.v. hitler - fidel castro - neelie kroes maar niet zo machtig als genoemden - bepalen hoe 
een mens moet zijn - willen de baas zijn. 

alleen bange mensen verlangen naar macht. ik ben niet bang dus ik heb geen macht nodig.

.

7.  Anoniem 

20 Jan 2005 om 03:11 

Naftaniel en zijn club geeft de term “jodenvervolging” een geheel nieuwe betekenis:

“Jodenvervolging” betekent nu: VERVOLGING VAN NIET-JODEN door JODEN.

Denk aan de vervolging van revisionisten (”holocaust-ontkenners”) en critici van de schurkenstaat Israel (”hate-
speech”).

8.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 21:00 

“De raad kan niet beoordelen of deze stellingen kloppen”. Dat hoeft ook niet. Want even verder schrijft de raad: 
“Deze beweringen mogen zonder meer gepubliceerd worden” (ze schrijven het anders, met drie ontkenningen, 
maar goed). Als ze dit nou *eerst* hadden geconcludeerd, hadden ze niet over dat beoordelen hoeven 
piekeren. Ze zeggen: “Of de stellingen kloppen of niet, je mag ze opschrijven”. Klaar. 

De enige stelling die niet ‘mag’ van de raad, gaf een veroodelinkje. Ga ik voor u lezen; zodadelijk meer.

9.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 21:56 

Ben ik weer. Over de veroordeling. Moet je horen. De raad schrijft letterlijk: 
“… is de Raad van oordeel dat uit het enkele feit dat tijdens de demonstratie in Kerkrade tien pelotons ME zijn 
ingezet, niet volgt dat vaststaat dat Eissens heeft deelgenomen aan een terreuractie.” 
Inderdaad. En zo redeneerde Hemelrijk dan ook niet. “… het enkele feit”? Da’s juridisch voor: ik knip uit wat ik 
nodig heb. De raad kon PH natuurlijk niet helem’a'al vrijuit laten gaan.

PH beschrijft dat AFA tegendemonstraties organiseert, die uitlopen op knokpartijen met de ME. Da’s terreur 
(Van Dale: Terreur= georganiseerd geweld om politiek () doel te bereiken). Punt. 
PH beschrijft dat Eijssens erbij was. Dit blijkt uit zijn eigen schrijfsels in het AFA-blad. Bijvoorbeeld in Kerkrade. 
Geeft Eijssens ook toe. Punt.

Moet Eijssens achteraf niet zielig klagen dat hij niet “deelnam” aan die terreuraxie. Daar wordt geen moslim 
meer mee vrijgesproken.

En dan de raad nog. Omdat terreuraxies een beladen onderwerp zijn, vindt de raad het “diffaam” dat PH, 
zonder onderzoek, over die deelname schreef (zonder onderzoek? zie boven). “Maatschappelijk niet 
aanvaardbaar”, “grenzen overschreden”, dat taaltje. Onbruikbaar gezwets, ze hoeven zich toch nergens te 
verantwoorden.

PS Waarom geen media-konsumenten in de raad?

10.  DNH 

10 Mrt 2009 om 20:42 

En geweld tegen pedofielen? 
En geweld tegen antipedofielen? 
Ja, nu wil ik het weten ook!
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Groen Links haalt super-pedo naar Kamer
Gepubliceerd door Micha Kat 6 maart, 2009 in Algemeen. 

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’. 

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: 

Van Marthijn Uittenbogaard:

Stel je vindt dat de leeftijdsgrens voor seksuele contacten (inclusief met ouderen) op 12 jaar moet 

komen en dat voor kinderpornodeelname dezelfde leeftijdsgrens moet gelden. Zelf vind ik dit niet zo 

gek, maar goed. Stel dat je dit vindt en in de Tweede Kamer zit. Dat zou nog eens nieuws zijn, toch?

Nee hoor, a.s. dinsdag treedt Mathieu Heemelaar toe tot de Tweede Kamer voor GroenLinks (hij 

vervangt een zwangere Azough) en de PNVD heeft zowat alle media gemaild maar niemand schrijft 

iets over deze hypocrisie. Hypocriet want GL distantieerde zich volledig van de PNVD vanwege diens 

seksuele standpunten.

Schrijf jij er iets over? Niet dat ik uit ben op het aan de schandpaal nagelen van Heemelaar, maar het 

is hoogtijd voor een debat hierover en debatten over taboe-onderwerpen vinden in dit land enkel 

plaatst via schandaaltjes.

— 

PNVD vindt GroenLinks hypocriet

De 53-jarige Mathieu Heemelaar, lid van de Landelijke Werkgroep Politiek (LWP) van het COC, wordt 

dinsdag geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer [1].

Heemelaar en de LWP van het COC zijn voor een 12-jaargrens voor seksuele contacten, ook als de 

partner volwassen is.
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Dit herhaalde Mathieu Heemelaar op vrijdag 15 juni 2007 op het symposium over pedofilie in de 

Pauluskerk. Hij werd toen gewezen op de door de LWP in 2001 geschreven COC Nota over pedofilie: 

http://www.pnvd.nl/docs/17augustus2007_2.html

Volgens Heemelaar is voorgaande nog altijd het officiële standpunt van het COC. Naast de 12-

jaargrens voor seksuele contacten wordt in de COC Nota gepleit voor het ongemoeid laten van 

privébezit van 

kinderpornografie. Ook voor het produceren van kinderporno zou die 

12-jaargrens moeten gelden.

Heemelaar is docent aan de opleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening van De Haagse 

Hogeschool. Marc van Bijsterveldt, pedagoog, schreef in De Nieuwe Sekstant (het verenigingsblad 

van de NVSH) van voorjaar 2001: “In Heemelaars opvatting moeten [zijn studenten] als 

professionals hun eigen erotische en seksuele gevoelens onderkennen, ook als ze deze koesteren 

voor cliënten of pupillen.”: http://www.xs4all.nl/~mathieuh/seksualiteit/recensies.html

Seksuoloog (en voormalig bestuurslid van de Brongersma Stichting) Frits Wafelbakker, die het altijd 

voor pedoseksualiteit opnam, schreef het voorwoord van Heemelaars boek Seksualiteit, intimiteit en 

hulpverlening.

Heemelaar is van GroenLinks. In april 2007 kwam de voormalig landelijke partijvoorzitter van die 

partij, Herman Meijer, in opspraak door diens kijk op pedoseksualiteit [2]. [later distantieerde hij zich 

ineens, een gemiste kans op een debat…]

De Eerste Kamerfractie van GroenLinks stemde in 2002 tegen afschaffing van het klachtvereiste dat 

een juridisch gedoogbeleid voor seksuele contacten tussen minderjarigen en volwassenen inhield [3].

Politieke partijen spreken schande van de PNVD, maar ondertussen worden ook onze meest 

controversiële standpunten gedragen door diverse politici. Toen minister Roger van Boxtel aftrad 

durfde hij plots te melden dat hij van religieus gebonden onderwijs afwil. De PNVD pleit als enige 

partij al jaren voor de afschaffing van religieuze basisscholen. PNVD’ers spelen tenminste direct open 

kaart. Veel geklaag van politici over ons is hypocriet!

[1] http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=5937 

[2] http://metropoint.metro.lu/20070412_MetroHolland.pdf 

[3] http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vg1jd28m5000

Van ‘V’:

Hoi Micha,

Ik heb vernomen van R. dat jij inmiddels op de hoogte bent van het bandje. Ik zal mij -
voor zover nog nodig- allereerst netjes aan je voorstellen. Ik ben V. en mijn broer is 
jarenlang misbruikt en mishandelt door zijn leerkracht op de X-school. Hiermee heb je 
genoeg gegevens om Google te raadplegen. Wat Google je niet kan vertellen kan ik wel,  
dat hij inderdaad jarenlang is mishandelt en is misbruikt. Het voert te ver om dat in een 
mail te plaatsen en ik wil deze gegevens alleen persoonlijk vertellen.

Vanwege het bovenstaande heb ik toen o.a. contact opgenomen met X. Zij attendeerde mij 
op een pedofielenbijeenkomst te Rotterdam. Ik ben daar als belangstellende naar toe 
gegaan en iedereen kon gewoon naar binnen. Je hoefde geen kaartje te kopen, afspraken te 
maken of op een andere manier je komst kenbaar maken. De pedofielenbijeenkomst werd 
in een kerk gehouden!!! Ging ik voor de sensatie? Nou, nee, als vrouw zijnde voelde ik mij 
echt niet veilig. Ik wilde hun reden om seks te hebben met een kind begrijpen. Wat denkt 
en voelt een pedofiel wat een andere man niet kan waarnemen. Wat zijn hun plannen?

Waar is over gesproken? Ook dat voert te ver om op te schrijven omdat het -naar ik mij 
kan herinneren- om en de nabij 3 a 4 uur heeft geduurt. Ik was die dag volkomen van slag. 
Wat daar werd verteld en geloofd: walgelijk!! Kort door de bocht komt het er op neer dat 
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een pedofiel werkelijk denkt dat het kind seks met hem wil en dat dit ten goede komt in 
zijn (het kind) ontwikkeling. Ik heb ook nog een vrouwlijke pedofiel gezien. Sprekers, met 
naam en toenaam voor zover hij/zij zich bekend maakte, waren hoorbaar. Ook de boekjes 
van dominee Visser getiteld: Pedofilie en De ander kant van de medaille over de vraag: is 
pedofilie misbruik van kinderen? zijn in mijn bezit. Ook werd verteld en uitgelegd hoe je uit 
handen van justitie kunt blijven en hoe je je dient te gedragen als je voor het hekje komt te 
staan als zijnde een pedofiel.  Namen van de sprekers: Dr. Visser, Gert Hekma, Mathieu 
Heemelaar. (dacht nog een vierde persoon, kan ook de voorspreker zijn geweest) Sprekers 
vanuit de zaal stellen zichzelf voor en dus is hun naam ook hoorbaar. Niet iedere spreker 
heeft zichzelf voorgesteld omdat vele de voorkeur gaven aan anonimiteit. Werden er 
gevoelige zaken besproken ivm kerkgeld? Zelf luisteren en zelf oordelen. Was of werd de 
naam Demmink genoemd? Nee! Kun je Gert Hekma een behoorlijke deuk laten oplopen 
als je weet wat hij in de Pauluskerk heeft gezegd? Ja! En Mathieu? Ach, als Femke Halsema 
dit zou hebben geweten. Dr. Visser? Ik denk dat Nederland niet zou begrijpen dat die man 
nog een pensioen van de kerk ontvangt.

Voor zover de allereerste infomatie.

Dàg, V.

30 Reacties op “Groen Links haalt super-pedo naar 
Kamer”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  MH 

6 Mrt 2009 om 11:11 

Het getuigt niet van journalistieke kwaliteit om dergelijke beledigende beschuldigingen op internet te plaatsen 
zonder hoor en wederhoor toe te passen. U baseert zich daarbij op een van de bestuursleden van de PNVD, de 
pedopartij, die er op uit is andere politici zwart te maken nadat het hen niet gelukt is hen voor hun karretje te 
spannen. Die bronnen zijn daarmee bedenkelijk. 
Het is niet fair dat een deskundige publiek verdacht gemaakt wordt, omdat hij hulpverleners opleidt in de 
preventie van ongewenste seksuele contacten. Ik vind het juist erg belangrijk om te voorkomen dat mensen 
daadwerkelijk overgaan tot pedoseksuele handelingen. Dat was de reden dat ik sprak op het congres van 
dominee Visser. Mijn inbreng was expliciet gericht op het voorkomen van pedoseksueel gedrag.

Juist omdat het zo’n gevoelig thema is, mag ik verwachten dat er recht gedaan wordt aan mijn opvattingen. 
Vandaar de volgende opmerkingen:

• Ik ben een verklaard tegenstander van pedoseksuele handelingen en kinderporno en onderschrijf de huidige 
strafwetgeving en de daarin verankerde leeftijdsgrenzen ten volle. Daarnaast dring ik al lang aan op 
verbeteringen in het preventiebeleid.

• Ik ben als professional en docent aan de Haagse Hogeschool deskundig in de opleiding van hulpverleners die 
geconfronteerd worden met vraagstukken van seksualiteit en intimiteit. Ik geef hen trainingen en heb daar 
onder andere het handboek ‘Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening’ over geschreven.

• Juist uit oogpunt van preventie is het belangrijk dat hulpverleners goed beslagen ten ijs komen om te 
voorkomen dat mensen met pedofiele gevoelens zich aan kinderen vergijpen. Ook is het belangrijk om de 
kwaliteit van de seksuele vorming van kinderen te verbeteren, juist om hun weerbaarheid te verhogen. Een 
aantal van mijn uitgewerkte ideeën daarover zijn te vinden op de website van RozeLinks: http://rozelinks.
groenlinks.nl/node/14012

• De COC nota waar gewag van wordt gemaakt is een gedateerd stuk uit 2001. Deze nota is opgesteld door de 
Landelijke Werkgroep politiek van het COC. Ik ben pas in 2006 lid geworden van die werkgroep en heb niets te 
maken gehad met de totstandkoming van deze nota. Inmiddels ben ik geen lid meer van deze werkgroep. 
Overigens heeft de toenmalige voorzitter van het COC, Frank van Dalen, de nota in 2007 als achterhaald 
bestempeld.

• Voor alle duidelijkheid: ik val op volwassen mannen. Het staat u vrij mij een superhomo noemen, hoewel dat 
te veel eer is. De term superpedo is volstrekt onjuist en beledigend.

Mathieu Heemelaar

2.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 11:26 

Lijkt me een duidelijke reactie, en ook erg snel en open gegeven. 

Was het niet beter geweest als Micha Kat de verdenkingen eerst aan Mathieu Heemelaar zelf had voorgelegd, 
en/of aan de GL-fractie, en dan pas eventueel de zaak in de openbaarheid gebracht? 
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Weliswaar hebben Tweede Kamerleden de gewoonte om niet of nauwelijks te reageren op e-mails, maar dit 
kersverse lid blijkt dus een uitzondering. Dat geeft hoop.

3.  MartijnX 

6 Mrt 2009 om 11:42 

Nou Mathieu Heemelaar, er ligt een schone taak voor u. Zorg dat u zich inzet om Joris Demmink voor het 
gerecht te krijgen!! 
Als dat gebeurt zou ik mijn idee dat Groen Links een vergaarbak van geschifte, geperverteerde idioten is, 
wellicht iets bij kunnen stellen.

4.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 12:14 

MH, 6 maart 2009 om 11:11 
=== 
Het getuigt niet van journalistieke kwaliteit om dergelijke beledigende beschuldigingen op internet te plaatsen 
zonder hoor en wederhoor toe te passen. 
/===

Misschien was het artikel van Micha Kat inderdaad wel beledigend en ongepast. Zijn stijl is dan ook niet mijne, 
hoewel ik zelf op mijn site (http://rudhar.com) soms ook scherp, sarcastisch en cynisch ben.

Maar ik wil er wel op wijzen dat dergelijke harde benaderingen sterk in de hand gewerkt zijn door de opstelling 
van de politiek zelf: 

Kwesties als die van Joris Demmink, en ook die van de schrijfproeven in de Deventer moordzaak, zijn al heel 
vaak, door heel veel mensen, op een beleefde, vriendelijke, respectvolle en opbouwende manier onder de 
aandacht van Tweede Kamerleden gebracht. Maar de politiek LUISTERT GEWOON niet. Men negeert de 
problemen, maakt geen standpunten bekend, geeft meestal helemaal geen antwoord, legt niets uit, pakt niets 
aan, stelt geen vragen aan de regering, eist geen maatregelen. Zelfs de PvV, die laatst dan eindelijk eens twee 
vragen heeft durven stellen over genoemde kwesties, pakt vervolgens niet door, maar neemt genoegen met 
geen antwoord resp. een nietszeggende dooddoener.

Als je je als politici jarenlang collectief zo opstelt, moet je niet raar opkijken als steeds meer mensen, uit een 
soort wanhoop (”het haalt toch niks uit”) of cynische onverschilligheid (”als je beleefd bent luisteren ze niet, als 
je onbeschoft bent ook niet, maar misschien schudt het eens iemand wakker”) rare dingen gaan doen.

Dat het zo loopt, laat alleen maar des te meer zien wat een megagroot imago- en vertrouwensprobleem de 
huidige generatie politici heeft gekweekt.

Als Nederland een functionerende democratie was, met een echte volksvertegenwoordiging, dan waren al die 
confronterende websites niet nodig geweest, want dan waren de problemen al jaren geleden aangepakt en 
opgelost. Het probleem zit echt bij de regering en bij de Tweede Kamer die consequent weigert haar 
controlerende taak uit te voeren.

5.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 12:24 

Maar ja, ik verwacht toch ook niet dat met Mathieu Heemelaar nu een frisse wind gaat waaien. Je ziet dat altijd: 
nieuwe Kamerleden, of leden die nog niet eerder met de problemen te maken hadden, die zijn wel direct, snel 
en spraakzaam. Ik had dat verschijnsel ook met Mei Li Vos van de PvdA: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080815.htm#PvdA

Vervolgens gaan ze in hun fractie eens wat informeren en vergaderen, en dan zijn ze al gauw terug in de 
strakke fractiediscipline: “niet op reageren, doodzwijgen, hier doen wij niks aan”. Tenminste ik denk dat het zo 
toegaat, ik kan het anders niet verklaren.

Ik verwacht daarom van Mathieu Heemelaar verder ook niets meer te vernemen. En na een tijdje komt mevr. 
Azough weer terug, die als vanouds ook nooit ergens op in gaat; “en gaat over tot de orde van de dag.”

De parlementaire democratie functioneert helemaal niet in Nederland.

6.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 13:33 

Wat bedoel je daar eigenlijk mee, Micha, met die aanduiding ‘man’, tot twee keer toe? Homo’s zijn in jouw visie 
geen ‘echte mannen’? Inderdaad wel beledigend, vind ik. Spreekt hier niet een vorm van homohaat uit, of word 
ik nou beledigend?

Ik ga er zelf nog altijd vanuit dat iedereen, ongeacht geaardheden en andere eigenschappen, respect verdient, 
zeker als iemand zegt de wet te onderschrijven en respecteren. 

Sta je achter artikel 1 van de grondwet, of wil je dat, net als wijlen Pim Fortuyn, ter discussie stellen? 
=== 
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
/===

Onder “op welke grond dan ook” valt toch ook seksuele geaardheid?

7.  Frank Black 
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6 Mrt 2009 om 14:54 

http://www.mathieuheemelaar.nl/seksualiteit/kaartjes.doc

8.  Frank Black 

6 Mrt 2009 om 15:07 

Nu niet meer: http://www.xs4all.nl/~mathieuh/wafelbakker.html

Toen wel: http://web.archive.org/web/20020610083137/http://www.xs4all.nl/~mathieuh/wafelbakker.html

9.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 15:08 

Zoals wel vaker post Frank Black weer nietszeggende links zonder duidelijk te maken wat hij daar nou eigenlijk 
mee wil zeggen. 
Een betere link is: 
http://www.mathieuheemelaar.nl/

10.  MartijnX 

6 Mrt 2009 om 15:55 

Ruud, de term “‘man’” gebruikt Micha volgens mij niet omwille van de homosexuele geaardheid van dhr. 
Heemelaar, maar om diens mogelijke bedenkelijke banden met en gedachten over pedofilie.

11.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Mrt 2009 om 17:56 

Er vanuit gaande dat de reactie echt van Heemelaar is.

Heemelaar zei in 2007 dat hij achter die COC-nota stond en vond 16 jaar te hoog als leeftijdsgrens. Maar het is 
politiek niet haalbaar om dit anno nu aan te kaarten en daarom zei hij dat ze voor seksuele voorlichting op 
scholen zijn, want dat is realistischer.

Heemelaar liegt. Naar analogie Theo van Gogh over D66′er: Hij zou joden zo naar de gaskamers sturen als dat 
politiek zijn hachje zou redden.

Andere gasten die daar spraken waren Frans Gieles (vanuit de zaal), Hans Visser en Gert Hekma, allen voor 
pedoseksuele contacten vanaf i.i.g. 12 jaar.

— 
‘Ik vind het juist erg belangrijk om te voorkomen dat mensen daadwerkelijk overgaan tot pedoseksuele 
handelingen. Dat was de reden dat ik sprak op het congres van dominee Visser. Mijn inbreng was expliciet 
gericht op het voorkomen van pedoseksueel gedrag.’ 
— 
Daar heb je geen seconde over gesproken Mathieu. Iedereen daar aanwezig is getuige.

Leugenaar, je hoort thuis tussen die andere leugenaars in Den Haag.

Ik wil helemaal niemand aan de schandpaal nagelen, wil enkel een debat. Als mensen daarna gaan liegen dan 
zetten ze zichzelf in een schandblok, dat doe ik niet.

Tijd dat de PNVD in de Kamer gaat komen, de enige eerlijke partij van Nederland! Micha doe je mee? 12-jaar-
grens komt er voorlopig toch niet, maar eerlijk debat is nodig over allerlei onderwerpen.

12.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Mrt 2009 om 18:15 

Dat van Dalen anti-pedo-uitspraken deed… terwijl hij zelf twee relaties met jonge jongens had. Eentje zijn ex 
was nog geen 16 of net wel? Gehoord van iemand die zijn ex sprak in het homo-uitgaansleven die (de ex) toen 
18 was en al jaren terug de relatie met hem onderhield… En andere onder de 16 (van de 16-min-boot) maar 
slechts vriendschappelijk contact vanwege gezamenlijke politieke interesses, jaja. En dan net herkozen worden 
tot voorzitten voor nieuwe periode van 2? jaar en vlak daarna aftreden nadat dit naar buiten dreigde te komen 
omdat een moeder iedereen op de hoogte aan het brengen was. Ik sprak jou (Mathieu) hierop aan maar je zei 
dat het COC nog altijd achter die nota stond. 
Maar politiek niet haalbaar in deze tijden en dan maar liegen. Jij bent er voor verantwoordelijk dat steeds meer 
mensen levenslang vastzitten. Vuile fascistische Hitlerteef! 
Vroeger werden jullie flikkers levend verbrand en wat doet Heemelaar nu?: fascistje spelen.

En je valt op mannen, nee niemand valt op onder de 16. Toen ik zei Jim (Idols) mooi te vinden, 15 jaar; zei jij 
dat je Jamai leuk vond. Ja veilig he, die was 16.

13.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Mrt 2009 om 18:23 

Ad van den Berg, Norbert de Jonge en ik hadden juist vanuit de zaal een debat maar Heemelaar - die achter de 
tafel op het podium zat - vond dat wat wij deden averechts werkte. Mijn mede bestuursleden alsook alle andere 
aanwezigen zijn mijn getuigen. Ad zie nog, ja lekker wachten totdat iedereen in de log stay zit. Heemelaar heeft 
nergens tijdens dat symposium aangegeven tegen pedoseksuele contacten te zijn.
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Van de webarchiveslink die iemand anders plakte:

Heemelaar over overleden Wafelbakker: 
“Iemand die begrip toont voor “de andere kant” van seksuele contacten tussen jongeren en volwassenen, die 
een historisch kader biedt inzake seksuele bevrijding wat net weer een tikkeltje anders is als andere analyses. 
Zijn voorwoord bij mijn boek heb ik weer eens herlezen, het is nog steeds onverminderd van kracht.”

14.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Mrt 2009 om 18:37 

Bij GL lopen allemaal angsthazen rond. Andere RozeLinkser (Van Schijndel) die in Eerste Kamer zat en in 
bestuur stichting zat waarvan andere 2 bestuursleden voor kinderporno werden opgepakt, deze vond de 
pedovervolging net de jodenvervolging (zou dingen eigenlijk op tape moeten opnemen alhoewel daar ook 
anderen bij waren, enkelen van DWARS en ik meen Ireen van Engelen toen ook), maar ondertussen wel je 
mond houden… Hij schrok helemaal, tijdens vergadering RozeLinks, zei hij toen de naam Van Engelen viel, een 
pedojaagster.

Initiatiefnemer van het homomonument maar ook al een angsthaas, alhoewel hij wel tegen de nieuwe 
zedenwetten stemde begin deze eeuw.

Wat ben ik blij dat ik RozeLinks en GroenLinks de rug toe heb gekeerd.

Een politicus die niet liegt: geen burger in welk westers land dan ook die dat gelooft. Ik denk dat meer mensen 
mij (en mijn medepartijleden) op mijn woord geloven.

Eerlijkheid duurt het langst.

15.  Marthijn Uittenbogaard 

6 Mrt 2009 om 19:51 

Bij alle GroenLinks-werkgroepen zou tijdens de vergadering iemand van het landelijke GroenLinks-bestuur 
aanwezig zijn. Ik vernam (noem geen naam) dat er niemand van het bestuur aanwezig was bij RozeLinks 
vanwege mijn aanwezigheid. Wat een angstpartij. Dit was voor mij mede een reden te bedanken. 
1 keer was er iemand van het bestuur tijdens een vergadering maar daarna dus niet meer. Ik had hem nog 2 
OK-magazine’s overhandigd, volgens mij die met daarin de interviews die ik had met Robert Long en Henk Krol, 
dit om te laten zien dat niet iedereen bang is.

Ik maak me weer eens druk, iedereen liegt maar en ik blijf me er toch steeds weer over verbazen waarom dat 
nou nodig is. Ja mensen denken aan hun eigen hachje en aan de korte termijn. Straks sterf je en ben je nooit 
eerlijk geweest, slechts een product.

P.S. Ik heb maar een blauwe maandag bij RozeLinks gezeten, en iedereen kan daar zo bij. Zelfs niet 
GroenLinks-leden en zonder dat er voor toelating wordt gestemd. En ik zat nooit in de kerngroep, maar in de 
ring daarbuiten; samen toen 10 man of zo, klein cluppie. De werkgroep was net weer uit de mottenballen 
gehaald, na Fortuyns opleving van de politiek. Dit ter verduidelijking.

Site RozeLinks linkt sinds kort niet maar naar site martijn.org Nieuw beleid. 
Meijer loog ook dat dit rapport (zie link) de reden was dat hij van mening was veranderd. Niet eens zo heel lang 
nadat hij mij telefonisch zei dat een meisje op en scholierenforum juist GL ging stemmen vanwege zijn 
standpunt over pedofilie. Vreemd dat je zo snel daarna van mening verandert. Hij belde omdat hij link naar 
uitspraak van hem niet prominent op martijn.org wilde. (Plus dat hij beweerde dat het niet betekende dat hij 
niet meer achter die uitspraak stond). Vlak daarna werd hij herkozen tot voorzitter. Dat was zijn reden dus.

Over Meijer en rapport: http://www.martijn.org/blog/?p=652

Dus meelezende GroenLinksers, dan weten jullie dit ook over jullie leugenachtige politici. 
Angst is een slechte raadgever. Ik heb ook angsten maar mijn principes gaan voor.

Nu ben ik wel klaar met reageren. Het is niet onopgemerkt gebleven, het staat geschreven.

Leve Reve, leve Fortuyn, leve Brongersma.

16.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 20:02 

Marthijn Uittenbogaard, 6 Mrt 2009 om 17:56 
=== 
Er vanuit gaande dat de reactie echt van Heemelaar is. 
/===

Daar twijfel ik geen moment aan. Hij mailde me namelijk dezelfde tekst ook vanaf zijn adres bij de Tweede 
Kamer, in antwoord op mijn vraag aan de GL-fractie, CC aan hemzelf, om een standpunt over het artikel van 
Micha, of eigenlijk meer: een standpunt over pedofilie, leeftijdsgrenzen en kinderporno.

17.  johnmans 

6 Mrt 2009 om 21:46 

Uit helemaal NIETS blijkt dat meneer het nieuwe kamerlid pedofiel zou zijn. Een schandelijke kop derhalve en 
dito stukje. Als een serieus medium dit zou schrijven zou het terecht door de RvJ berispt worden.

Micha, wees een vent en ga svp zsm in gesprek met dit Kamerlid! 
Niet langer dan 1 min. over die onzin hierboven, maar om hem te helpen zijn eigen statements waar te maken. 
Hij is toch maar interim, dus heeft relatief weinig te verliezen. En jij kan hem helpen met al je kennis. 
Levert je meer op dan De Wit voor l*l zetten en dit soort prut schrijven.
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PS ben geen homo, val op mijn eigen vrouw van mijn eigen leeftijd en stem waarschijnlijk weer VVD. 
John

18.  Marthijn Uittenbogaard 

7 Mrt 2009 om 00:31 

Heemelaar zei ook dat hij het aankomende verbod op bestialiteit belachelijk vond. Hij bekritiseerde hierover de 
christelijke partijen. Dit terwijl zijn eigen partij ook voor zo’n verbod was op dat moment. 
@ johnmans, Micha overdrijft vaak, er is geen reden om aan te nemen dat Heemelaar pedofiel is. Wel liegt hij 
over zaken. 
Ik reageerde misschien te fel, maar aan de andere kant raakt het mij erg. Hij zet mij en mijn 
medebestuursleden eigenlijk weg als onbetrouwbaar. Plus sluit hij af met deze zin: ‘De term superpedo is 
volstrekt onjuist en beledigend.’ 
Dat van onjuist snap ik, dat van beledigend is voor mij een belediging. Kijk als iemand onterecht mij een neger 
noemt dan reageer ik: ‘Dat is onterecht,’ maar ik zal niet zeggen dat het beledigend is. Let wel, een pedofiel is 
iemand met een bepaalde voorkeur.

Die Wieteke, aanwezig toen in de Pauluskerk, werd ook geen fan van Heemelaar trouwens. Haar beschrijving is 
betrouwbaar. Naast dat ze een andere mening heeft dan ik, heeft ze het correct weergegeven.

Zelf ben ik geen pedofiel maar mens met allerlei seksuele gevoelens (waaronder ook voor kinderen). 
Gert Hekma, controversieel docent aan de UvA, gaf een lezing (in 9 delen op youtube). Ik kan me erg vinden in 
zijn kijk op de maatschappij wat sekstaboes betreft: http://www.youtube.com/watch?
v=bOhqex9H2DE&feature=channel_page

Zonder internet zouden we helemaal in een schijnwereld leven. 
Heemelaars reactie doet me denken aan: In the end you will remember not the words of your enemies but the 
silence of your ‘friends’. 
Zij zijn het meest verantwoordelijk voor de hetze, mensen die eigenlijk genuanceerder denken maar uit angst 
geen tegengas geven waardoor een fronthetzer eerder nog tot bezinning komt dan een angsthaas.

Het AD vond geen tegenstanders van pedofilie tijdens het symposium… 
— 
Tegenstanders van pedofilie lieten zich deze vrijdag niet horen in de Pauluskerk waar het symposium werd 
gehouden. Wel zeiden verschillende genodigden af omdat ze bevreesd waren voor problemen.

,,En dat zal de komende tijd ook niet beter worden,’’ aldus Mathieu Heemelaar (GroenLinks) die op eigen titel 
sprak. ,,Daar ben ik heel pessimistisch in.’’ 
— 
Zie: http://www.ad.nl/rotterdam/article1439835.ece

19.  Roelfzema 

7 Mrt 2009 om 00:48 

Hmmm. 
De reacties zijn hier wel het meest teleurstellend. Ik zal trachten de gedreven commentaar lezer wat prettiger 
vermaak te geven.

Zoals te zien in de brief, komen deze pedofielen samen in een Rooms Katholieke Kerk. Wat is een Rooms 
Katholieke Kerk? Antwoord: De Rooms Katholieke kerk heeft in de 16de eeuw circa 250 000 Nederlanders 
vermoord, vaak op pijnlijke wijze, omdat ze weigerden Rooms Katholiek te zijn. Het Rooms Katholicisme maakt 
verder gebruik van Propaganda, al voordat ze begonnen in ANNO 325 Na Christus. 

We kennen deze Propaganda al uit de tijd van het seculiere Romeinse rijk, waar Brood en Spelen werden 
gebruikt, om het volk gedwee alle corruptie der staat te laten gedogen. Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, 
zoalng de Nederlanders te eten hebben, vinden de meesten de uitslag van voetbalwedstrijden belangrijker als 
de affaire Demmink. 
Petje af voor heer Kat dus.

Welnu. Een Amerikaanse politie agent die dit militair georganiseerde Pedofiel Netwerk onderzocht in de USA, 
Jim Rothstein, ontdekte dat de Kardinaal van New York, Cardinal Spelman, de ergste pedofiel was van Amerika. 
De connectie in deze brief zien we opnieuw gelegd, er is verder weinig connectie met de Staten Generaal, maar 
de commentaren hier gaan de schuld weer afschuiven op “De politiek”.

Wat is “Politiek”? 
Want dat is de logische vraag. Welnu, deze Romeinse Seculiere staat 2000 jaar terug, gebruikte Brood en 
Spelen als Propaganda voor een politiek genaamt : Democratie. 
O wat Democratisch. 
Jaja. Democratie werkt ondermeer op de slechte kant van de menselijke natuur, de meerderheid van de minder 
intelligente burger, geavanceerde Propaganda na Datamining en leugens/suggesties/foute historische 
voorstellingen op de scholen.

Katholicisme is Propaganda. 
Dat is gemakkelijk te begrijpen, als men de inhoud van de Bijbel kent. Ook Heer Christus werd gekruisigd door 
de Democratische Romeinen, Democratische Romeinen kruisigen iedereen die lekt over de corruptie der 
militaire elites. Een homofiele elite, zowel het Katholicisme als de Romiense Democratie werd militair bestuurd 
door een homofiel netwerk.

Tot aan 1965, het einde van het 2e Vatikaans Concilie, was het verboden voor Katholieken om de Bijbel te 
lezen. Maar het 2e Vatikaans Concilie had Charismatische Eucumene voor ogen, dus is het sedert 1965 voor 
Katholieken toegstaan een Bijbel in huis te hebben. Als men enigzins bekend is met dit boek,ik zal u helpen, 
zoek “Zondag” eens op. Hier een leuke pagina over de Hypocratie van de Nederlandse staat; 
http://www.remnantofgod.org/award.htm 
Je kan daar 10 000 aflaatbrieven verdienen, Dollars wel te verstaan, als je de Christelijk Gereformeerde leer 
van Andre Rouvoet en Jan Peter Balkenende kan bewijzen als juist. Zo niet, dan rest mij niet anders dan 
Gereformeerde, Hervormden, vooral Remonstranten papisten te noemen. Moch u thuis zijn in die propaganda 
systemen, die momenteel de kinderverkrachters lopen te beschermen, behalve hun riant loon van de inquisitie 
om Nederland te vernietigen, het woord Eucumene werd al gebruikt in het eerste Concilie van Nicea.

Verder las ik enige jaren terug, dat Hara Majesteit een Remonstrantse Kerk bezoekt. Na enige research 
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ontdekte ik daarna, dat Prins Maurits Johan van Oldenbarnevelt had onthoofd, omdat Oldenbarnevelt een 
Remonstrant was, Prins Maurits een Contra-remonstrant. Remonstranten doen al sedert hun aanvang in de 
17de eeuw aan Eucumene. Eucumene, het eerste Concilie van Nicea in 325 Na Christus.

Irritant die Guy Fawkes als Klokkenluider overigens. 
Nouja, die papisten zelf weten niet eens dat ze hun hele leven besotemieterd worden. Ik vraag me echter ten 
stelligste af, of Katholieken als Pim Fortuyn of John F Kennedy ook maar enige aanval op de corruptie 
overleven, ze begrijpen hun eigen verdorven sekte niet eens.

Ik strijd mee voor de vrijlating van Tony Alamo!

20.  Samantha 

7 Mrt 2009 om 03:54 

Juist, ik moest ook cynisch lachen toen men verontwaardigd reageerde dat de pedofielenbijeenkomst in een 
kerk gehouden werd. Natuurlijk dat! Wat is er immers meer geschikt dan een kerk?.. Heel het 
machtselitezooitje dat de NWO opstart is doorweekt van pedofilie. Ze vormen de triniti: London city het 
financiële centrum, Vaticaanstad (jawel!!) het geloofscentrum en Washington DC het economische centrum… 
Waarom raakt de zaak Demmink niet opgelost? De roze balletten in België, gelinkt aan de zaak Dutroux? Moet 
er nog meer zand zijn misschien? Het maakt niet uit welke partij trouwens, ook daar zitten kopstukken te 
snakken naar een aandeeltje in diezelfde machtselite. En om kopstuk te worden moet men onderaan beginnen… 
Hoe meer overeenkomsten hoe meer kansen dus. 

Sam

21.  donkey 

7 Mrt 2009 om 05:13 

he meneer hemelaar!

wat een toestand he! 
Wellicht kunt u een en ander verhelderen voor de camera van JDTV. 
Kunnen we het meteen even hebben over het standpunt van groenlinks in de zaak demmink. Als u echt zo 
tegen pedofilie bent, wilt u femke vast wel uitnodigen om u ondersteuning te geven. Ik neem aan dat zij toch 
ook duidelijk zou willen uitdragen dat groen links tegen pedofilie is en dat de kwestie demink per direct moet 
worden onderzocht!

22.  RuudHarmsen 

7 Mrt 2009 om 09:58 

Marthijn Uittenbogaard, 7 Mrt 2009 om 00:31 
=== 
Heemelaar zei ook dat hij het aankomende verbod op bestialiteit belachelijk vond. 
/===

Vind ik ook, want hoe moet dat dan met de in agrarische kringen algemeen gebruikelijke KI (kunstmatige 
inseminatie) bij paarden, koeien en varkens? Mag ook niet meer? Indien wel, hoe wordt zo’n uitzondering 
sluitend in de wet gedefinieerd?

23.  RuudHarmsen 

7 Mrt 2009 om 10:01 

Roelfzema: 
=== 
Antwoord: De Rooms Katholieke kerk heeft in de 16de eeuw circa 250 000 Nederlanders vermoord, vaak op 
pijnlijke wijze, omdat ze weigerden Rooms Katholiek te zijn. 
/===

Vertel je er ook even bij hoeveel MIJN voorvaderen en hun helden (bijv. de geuzen) er omgekeerd hebben 
verkracht en afgemaakt en hoewel kerkinterieuren ze gemold hebben (beeldenstorm)?

24.  Gebruikersnaam 

7 Mrt 2009 om 10:14 

Het is niet voor niets dat Mei li Vos in de Tweede Kamer zit, ze ziet er uit als een kind van 12 en dat wordt 
opgewonden gevonden.

25.  rabarberke 

7 Mrt 2009 om 10:47 

Al die iPedofilie verslaggeving leidt er wel toe dat andere schrijnende toestanden onderbelicht blijven. Wordt het 
niet tijd dat er een aparte site komt met dit thema? Dan kan deze site zich weer richten op wat algemenere 
onderwerpen, b.v. verspilling bij de overheid, nieuwe bouwfraudes, fraude van de overheid bij ruilverkaveling 
van verontreinigde grond etc. etc.

Een grotere diversiteit aan onderwerpen zou de site alleen maar goed doen.

26.  RuudHarmsen 

7 Mrt 2009 om 10:56 
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Gebruikersnaam, 7 Mrt 2009 om 10:14 

Walgelijke opmerking. Echt om te kotsen.

27.  DNH 

8 Mrt 2009 om 15:48 

@ Mathieu Heemelaar: U noemt zich deskundig maar weet niets van de waarheid of wilt ze niet horen. 
Kinderen houden van seks en kinderen houden van seks met volwassenen. 
Omdat ze misschien niet van seks met U houden wilt dat nog niet zeggen dat seks met kinderen ook verkeerd 
is.

En wat bedoeld u met eigen mening? 
De hele bevolking hangt die mening aan en een andere mening wordt overla gecensureerd, dus u heeft nog 
nimmer een weerwoord van die ‘eigen mening’ van u gehoord, laat staan dat u de mening van een kind heeft 
gehoord, daar luistert u waarschijnlijk niet eens naar omdat u kinderen minacht en wilsonbekwaam vindt!

Maar u bent dus werkzaam in de ’seksueel misbruik-industrie’, en dat verklaart alles! 
Het werkelijk belang van kinderen lapt u aan de laars en het enige belang in deze is uw ambitie, met als 
werkelijke slachtoffer pedofielen én kinderen.

Dat kunt u gerust aannemen van een ex-kind dat zo veelvuldig door heterofielen en antipedofielen in zijn 
kindertijd mishandeld en verwaarloosd is. 
Bah, nah en nog eens bah!

Er komt een tijd dat u en mensen zoals u zich voor een tribunaal moeten verantwoorden net zoals de nazi-
moordenaars destijds in Neurenberg!

28.  RuudHarmsen 

8 Mrt 2009 om 16:47 

DNH, 8 Mrt 2009 om 15:48 

Volkomen geschifte scheldpartij.

29.  DNH 

9 Mrt 2009 om 11:26 

Boevndien, Mathieu, werpt u zich op als ‘deskundige’, maar hangt dezelfde mening aan als mijn buurvrouw.

@ Ruud: Mijn intelligentiequotiënt heeft hier niks mee te maken! :P
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OM behandelt Demmink-aangifte niet
Gepubliceerd door Micha Kat 4 maart, 2009 in Algemeen. 

 

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.
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4 Mrt 2009 om 22:19 

Helaas werkt de link “aflevering 10″ niet.

2.  Jos 

4 Mrt 2009 om 23:14 

Video staat op prive…

3.  Herman van Houten 

5 Mrt 2009 om 00:09 

Het filmpje werkt hier in alle perfectie. Lex Runderkamp, die goed werk verrichtte met het onthullen van de 
kinderverkrachtingen door Joris Demmink, is nu volledig kaltgestellt.

Mijn complimenten niet alleen voor Micha Kat maar ook voor degene die de video vervaardigd heeft - de 
telefoongesprekken zijn ondertiteld, heel nuttig omdat ze soms slecht verstaanbaar zijn.

4.  MartijnX 

5 Mrt 2009 om 00:35 

Het volume van het introducerende deuntje zou misschien iets lager kunnen.

5.  Jos 

5 Mrt 2009 om 01:03 

Vreemde zaak hoor, Mevrouw van der Plas heeft toch aangifte gedaan namens Mustafa Y.?

Ik zou zo snel mogelijk contact opnemen met mevrouw van der Plas om te verifieren of er inderdaad een 
discussie tussen haar en het OM is of dat de aangifte simpelweg is geweigerd.

Ook duidelijk is nu waarom de antwoorden op de kamervragen van de heer van Roon(PVV) zo vaag waren: 
http://ikregeer.nl/document/KVR34864

6.  Jos 

5 Mrt 2009 om 01:06 

Trouwens volgens dit nieuwsbericht heeft er ook al eerder een Turkse advocaat namens Mustafa Y. aangifte 
gedaan: http://www.dimitri.nu/site/index.php?option=com_content&task=view&id=5216&Itemid=86

7.  jdk 

5 Mrt 2009 om 07:51 

De politiek dient de minister immers te dwingen het OM een ‘aanwijzing’ te geven tot behandeling van de 
aangifte over te gaan.

Micha Kat. Wanneer je serieus bent met deze zaak, en van de huidige politiek niks verwacht, waarom help je 
dan niet mee het politieke bestel op de kop zetten? Doe mee met Mijn Partij, en die aanwijzing komt vanzelf.

8.  ger 

5 Mrt 2009 om 09:24 

Het OM was kennelijk te druk met het verkrijgen van de ‘zwarte doos’ van het vliegtuig. Die was toch in goede 
handen bij Pieter van V.

Ik vroeg me af of die Turkse piloten voor de landing met hun pik zaten te spelen ?

Want als je bijvoorbeeld in de auto zit dan moet je toch soms ook remmen en/of gas geven binnen 1 seconde. 
Dan ga je toch ook geen 100 seconden wachten, ook al zit je alleen in de wagen !

Goed werk van Pieter van Vollenhoven.

De piloten zijn in ieder geval geen helden en terzake moet het niet gekker worden.

9.  groot 

5 Mrt 2009 om 10:58 

@Jos 
5 Mrt 2009 om 01:03 

“2 en 3 Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend. ”

Inmiddels is het een standaard antwoord van de hoogste *kuch* vertegenwoordigers van het apparaat dat ze 
PERSOONLIJK niet op de hoogte te zijn van wat er ONDER HUN VERANTWOORDING afspeelt.

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165177 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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En Niemand die ze daarop afschiet. INCLUSIEF de pvv.

De poppenkast lijkt steeds meer op een eh, poppenkast.

10.  Rudolf Paul 
5 Mrt 2009 om 12:01 

http://www.nujij.nl/een-netwerk-van-topambtenaren-twee-hoofdofficieren.5005333.lynkx

11.  Jos 

5 Mrt 2009 om 18:01 

@jdk

Ga eens ergens anders lopen spammen, contactgestoorde met de ilussie om premier te worden. LOL!

12.  DNH 

5 Mrt 2009 om 21:11 

@ Beste Micha: Ja, maar naturlijk behandeld het Openbaar Ministerie de aanklacht van dat jochie niet. 
Het betrof immers een daad van L I E F D U ! 
En de liefde staat gelijk aan God! 
En zeg me, wie durft nou God aan te klagen?

O, neen. Niet jij, Micha Kat!

13.  joep 

5 Mrt 2009 om 22:16 

@ Groot en @ Jos

“2 en 3 Van het beweerdelijke bezoek is mij niets bekend. ”

Inmiddels is het een standaard antwoord van de hoogste *kuch*

deze regel moet je op zijn Clinton’s lezen: “ik had geen sex met die vrouw.”

Van het beweerdelijk onderzoek is mij niks bekend betekent: 
- ik heb niet enig geschreven stuk in mijn dossier 
- mocht zo een stuk mijn kant op dreigen te komen dan duik ik 
- van ‘horen zeggen’ heeft geen status 
- mocht er toch een stuk in het dossier zitten dan is dat een vervalsing 
- en mocht ik een opdracht tot onderzoek geven dan verwoord ik die zo dat de opdracht een aantal naar mijn 
oordeel minder belangwekkende zaken uitsluit opdta de resulaten van het onderzoek met vertrouwen tegemoet 
gezien kunnen worden 
- bovendien kan u weten dat over zaken die ‘onder de rechter’ zijn (ge- of verneukt worden) geen uitspraken 
worden gedaan. Dit laatste natuurlijk alleen als het niet de Hr. Wilders betreft.

14.  jdk 

5 Mrt 2009 om 22:26 

@ Jos

Doe jij ook even mee grappenmaker. Help je Kat van deze belachelijke Demmink zaak af. Of wil je voor eeuwig 
dat verhaal op klokkenluideronline.nl zien?

15.  ger 

5 Mrt 2009 om 23:34 

HOOGSTE TIJD VOOR GEIN.

SO

TURKISCH AIRLINES = RUKKIE IN AIR

16.  Cumulus 

6 Mrt 2009 om 00:23 

Micha je doet me denken aan hem hier: 
http://ac4.yt-thm-a02.yimg.com/image/a4002d5352c85950

17.  donkey 

6 Mrt 2009 om 00:59 

hhhhmmm ger jouw “sink rate” is nog groter dan die van die turkish kist! Slechte dag gehad ofzo dat je je ff 
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moet afreageren op een setje dode piloten?

@ Joep, Groot en @ Jos 
Wacht maar op aflevering 11 van JDTV, het word steeds gekker!

18.  groot 

6 Mrt 2009 om 07:56 

@joep

Een kapitein torst het karma van een heel schip en kan zich daarom nergens aan onttrekken.

Een stuurman raakt een ijsschots. 
Kapitein Ballinga: “Ik lig te slapen, ‘daarvan is mij niets bekend’, ‘is gewoon niet waar’, ‘u moet ophouden’. ”

MS Nederland zinkt en haar onderdelen zijn allang voor schroot verkocht door het spook van Bernhard. 

@donkey 
Hoeveel gekker KAN het worden?

19.  RuudHarmsen 

6 Mrt 2009 om 13:47 

joep 
=== 
bovendien kan u weten dat over zaken die ‘onder de rechter’ zijn […] geen uitspraken worden gedaan. Dit 
laatste natuurlijk alleen als het niet de Hr. Wilders betreft. 
/===

Acht redenen voor terughoudenheid: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071105.htm

Trias politica: niet bij moslims: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080906.htm

Trias politica: tot aan de landsgrens: 
http://rudhar.com/politics/tripolnl.htm

20.  Roelfzema 

7 Mrt 2009 om 00:16 

Volgens mij gaat het hier niet om pedofilie, maar om verkrachting en moord.

21.  donkey 

7 Mrt 2009 om 05:23 

@groot

veel gekker!

…..word vervolgd!

22.  Rudolf Paul 
9 Mrt 2009 om 18:55 

De “Duitse Demmink”: 
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/BTQO1236519960.html 
en 
http://www.nujij.nl/een-duitse-demmink-wel-aangepakt.5044408.lynkx
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Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht
Gepubliceerd door Micha Kat 4 juni, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_1.jpg 1994: De naam Demmink duikt voor het eerst op in verband met misbruik 

van minderjarigen in politie-onderzoeken (bron:De Telegraaf)

3 november 1996: Het Susurluk-incident vindt plaats dat banden blootlegt tussen de Turkse 

overheid en de georganiseerde misdaad. Zie verder onder 5 april 2007.

Maart 1998: De Koerdische zakenman Baybasin in Nederland aangehouden en gevangen gezet.

20 april 1998: Uitzending van Netwerk. Uit de beschrijving in de archieven van Beeld en Geluid: 

Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit 

Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het 

vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in 

Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de 

Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige 

jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in 

een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens 

adres. Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een 

TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte 

telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland 

mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het 

circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE 

TOPAMBTENAAR “JORIS” tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

Najaar 1998: Parket Amsterdam staat op het punt arrestaties te verrichten inzake het ‘Rolodex’ of 

‘Embargo’-onderzoek naar een pedo-netwerk met leden tot in de hoogste kringen. Tot de leden 

behoren ondermeer een oud-advocaat van Koningin, twee hoofdofficieren van justitie, een oud-

bewindsman en een Amsterdamse professor. In het kielzog van dit onderzoek krijgt de BVD 

meldingen binnen over de seksuele escapades van Demmink. In de Runderkamp-papers staat dat 

Demmink ‘een belangrijke rol speelde’ in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door 

informatie door te spelen aan verdachten. Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse 

hoofdofficier Vrakking. Volgens De Telegraaf is dit onderzoek ‘geneutraliseerd’ door Rene Ficq, 

destijds waarnemend PG. 

In de loop van 2000: “Demmink trok de aandacht van de researchredactie van het NOS Journaal 

die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland”. Met name 

zijn rol in het ‘Embargo-onderzoek’ naar een pedo-netwerk van Nederlandse hooggeplaatsten 

waaronder een ‘oud advocaat van de Koningin’ en een ‘oud-bewindsman’ trekt de sterke aandacht.
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22 juli 2002: Piet-Hein Donner treedt aan als minister van Justitie in het kabinet Balkenende-I. 

Enige maanden na zijn aantreden wordt Demmink benoemd tot SG bij Justitie. Donner was 

informateur van het kabinet en lid van de Raad van State.

Augustus 2002: Baybasin tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-gesprekken.

1 november 2002: JD benoemd tot SG van Justitie. De AIVD heeft bij deze benoeming ‘ongeveer 40 

geruchten over de levenswandel van JD onderzocht’. De zusterdienst MIVD die voor Defensie werkt 

zou eerder een benoeming van Demmink als SG op dat departement hebben tegengehouden wegens 

zijn seksuele levenswandel.

6 februari 2003: Zembla zendt de documentaire Afluisteren uit over het gemanipuleerde strafproces 

tegen Baybasin. De research is van Wim van de Pol.

mei 2003: De affaire-Fons Spooren begint te spelen die al spoedig zal uitgroeien tot de affaire-

Demmink 2. Panorama en GayKrant beginnen journalistieke samenwerking.

9 augustus 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister Hilbrand Nawijn 

over Demmink. Nawijn geeft vele details.

7 oktober 2003: Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich ene ‘Bakker’ bij Panorama en GayKrant 

in een poging de naderende publicatie pro-Demmink te beinvloeden. Zie dit verhaal voor de 

gebeurtenissen in deze periode.

8 oktober 2003: Panorama en de Gaykrant publiceren uit stukken waaruit blijkt dat JD zowel in 

Eindhoven (Anne Frankplantsoen) als in Praag (sexbar Pinoccio) minderjarige kinderen misbruikt. In 

beide gevallen zette JD hiertoe zijn dienstauto in. Frank L. meldt zich bij GayKrant als ’super-getuige’.

8 oktober 2003: Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank L. waarbij deze laatste 

vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de pornofilm in Tsjechie waarbij een 

kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.

14 oktober 2003: De ‘jeugdprostitue Frank L.’ doet aangifte tegen JD wegens kindermisbruik. Het 

NOS Journaal noemtde naam van de ‘topambtenaar’ Joris Demmink.

15 oktober 2003: Minister Donner dreigt alle media die ‘de ambtenaar’ nader identificeren ‘voor de 

rechter te slepen’ en meldt ook ‘dat er nog geen spoor van rook is, laat staan vuur’. Frank L. thuis 

opgehaald door de recherche voor ‘nader verhoor’ hetgeen betekent dat hij onder extreme druk 

wordt gezet zijn aangifte in te trekken.

15 oktober 2003: Harro Knijff, advocaat van Joris Demmink, treedt op in NOVA.  Hij ‘bijt van zich 

af’ en zegt ondermeer dat de feiten zoals gepresenteerd door Panorama en GayKrant ‘onjuist zijn’ en 

dat Demmink nimmer jongensbordelen heeft bezocht of zich schuldig heeft gemaakt aan sex met 

minderjarigen. Hij brengt voorts Henk Krol in diskrediet.

16 oktober 2003: Het OM laat weten dat de aangifte tegen JD vals is en ziet ‘geen aanleiding voor 

verder onderzoek’.

19 oktober 2003: De hoofdredacteuren van Panorama en Gay Krant hebben een gesprek met JD bij 

hem thuis. JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD 

brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek 

wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op emails over deze ‘bemiddelingspoging’ en ook 

op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag 

‘gay bars te hebben bezocht’ en bekent een relatie ‘met een jonge Tsjech die meespeelde in 

pornofilms’. Ook geeft Demmink in het gesprek toe ‘dat hij op jonge mannen valt’. Het stuk wordt 

niet gepubliceerd. Later zal meer explosief materiaal uit dit gesprek boven tafel komen.

30 oktober 2003: Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone 
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Westbroek, wordt ‘een deal’ gesloten ‘waarover niemand iets naar buiten mag brengen’. JD geeft aan 

deze ‘deal’ dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op 

aandrong.

Begin november 2003: Er ontstaat ‘rumoer’ op de redacties van de Gay Krant en Panorama omdat 

er gedwongen zou moeten worden gerectificeerd ‘terwijl Demmink toch van alles heeft toegegeven’.

5 november 2003: Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, Harro Knijff, nemen de twee 

tijdschriften wat gas terug in een hoofdredactioneel commentaar. “Wij concluderen dat de 

oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt 

aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.”

5 november 2003: Een van de hoofdredacteuren (of beiden) ‘loopt leeg’ tegen Hans Laroes van het 

NOS Journaal. Hij zegt dat hij ‘onderdeel is geworden van een doofpot-affaire’ en ‘eieren voor zijn 

geld heeft gekozen’. Ook beaamt of vertelt hij dat JD in het gesprek op 19 oktober ‘drie Tsjechische 

jongens met naam en toenaam heeft genoemd’ en ‘niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige 

jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest’. JD heeft volgens deze 

‘journaalbron’ toegegeven niet altijd naar de leeftijd van ‘zijn jongens’ te hebben gevraagd. De 

‘journaalbron’ belooft berichtgeving door het journaal op dit punt ‘niet te zullen ontkennen’. Die 

avond (20:00 uur) bericht het Journaal over de ‘stap terug’ van de beide bladen maar zegt daarna 

dat Demmink het kindermisbruik wel zelf heeft toegegeven. Dit is de letterlijke tekst: ““De 

topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n 

gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en 

Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met 

jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de 

rechtszaal uit te vechten.” Laroes later: “Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist 

omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn priveleven.” Harro Knijff hangt direct aan de lijn. Dit leidt tot 

een licht aangepaste tekst in de editie van 22:00 uur: ““De topambtenaar heeft een schikking met de 

bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op 

straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft 

hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze 

waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een 

onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen over een 

rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt ‘fermere juridische stappen’ aan.

7 januari 2004: deze website publiceert het stuk thriller rond topambtenaren ‘Joris’ over de 

identiteit van de topambtenaar uit de Netwerk-uitzending van april 1998.

14 januari 2004: JD dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.

24 mei 2004: Demmink bezoekt de Filippijnen in het kader van de Global Commission in 

International Migration.

29 juni 2004: Klacht van JD bij de Raad gegrond verklaard. De Raad: Het door verweerders 

aangedragen materiaal levert aldus geen deugdelijke grondslag op voor de bewering dat klager 

‘achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s/mannen en dat 

hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren’. Ook anderszins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer 

ernstige beschuldiging voldoende grondslag bestaat.’. Het Journaal heeft ‘de grenzen overschreden 

van wat, gelet de op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is’. 

Voorzitter van de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State op dat moment een soort 

‘ondergeschikte’ van JD en bovendien een oud-collega van Donner die Demmink benoemde.

22 juli 2004: Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte tegen Demmink. Hij 

krijgt echter niet de maximale straf van twee jaar cel, maar slechts twee maanden voorwaardelijk.

14 oktober 2004: Op de website stelling.nl verschijnt het bericht dat de chauffeur van Demmink, 
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ene Mosterd, ‘vrij plotseling is overleden’ nadat hij ‘groeiende morele problemen had’ met de manier 

waarop Demmink de achterbank van zijn dienstauto inzette voor het landsbelang terwijl Mosterd 

stuurde.

29 mei 2006: In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van Nederland door de 

Turkse overheid eind jaren negentig met het ‘dossier-Demmink’ om af te rekenen met Baybasin.

Maart 2007: Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali 

in het kader van onderzoek naar een programma over Joris Demmink.

2 april 2007: De Koerdische zakenman Baybasin doet via zijn advocate A. van der Plas aangifte 

tegen JD wegens “pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, 

uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname 

aan een criminele organisatie.” Aan deze aangifte ligt een nog geheim rapport ten grondslag van de 

Turkse overheid over de chantage van Nederland ‘via’ JD.

5 april 2007: Klokkenluideronline publiceert het stuk ‘Nederlandse Staat Gechanteerd door Turkije’

9 april 2007: Open brief aan minister HB op klokkenluideronline.

10 april 2007: Op Kleintje Muurkrant verschijnen berichten over de betrokkenheid van Demmink bij 

de staatsgreep van Desi Bouterse toen hij nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie (tot 

1982): Volgens onze CRI-bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij 

Defensie van seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben 

onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk 

was voor de September-moorden. Ook Stan de Jong schrijft over dit aspect van de affaire.

12 april 2007: JD ‘brengt een bezoek’ aan Baybasin in de gevangenis. Zijn advocate Van der Plas is 

hierover zo boos, dat ze via KG vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de 

detentie van Baybasin. De eis wordt afgewezen.

13 april 2007: Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, licht de aangifte tegen Joris Demmink 

toe in EenVandaag.

16 april 2007: De PVV stelt (als enige partij) kamervragen over de kwestie. Deze worden reeds 

binnen drie uur beantwoord door HB. De minister zegt dat het OM ‘een orierterend onderzoek’ is 

begonnen.

31 mei 2007: De website Geenstijl besteedt aandacht aan de zaak-Demmink.

13 juni 2007: Actualiteitenrubriek EenVandaag komt met een uitzending over de affaire-Demmink 

waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de Netwerk-uitzendingen van 1998.

16 juni 2007: Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf publiceren het artikel Topambtenaren in 

Pedonetwerk waarin ook wordt stilgestaan bij Demmink zonder dat zijn naam wordt genoemd.

18 juni 2007: NRC Handelsblad komt met uitgebreid ‘portret’ van JD (door Jan Meeus en Jos 

Verlaan) die wordt omschreven als ’scherp, geestig, slim en teruggetrokken’. Thom de Graaf: “Ik ken 

Joris als een studentikoze man.” Hans Dijkstal: “Ik heb nooit iets negatiefs over het priveleven van 

Demmink gehoord.” De krant: “Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te 

weerleggen.”

22 juni 2007: In navolging van de PVV stellen nu ook de SP en de VVD kamervragen over de 

Demmink-kwestie aan minister Hirsch Ballin. Ook in deze antwoorden wordt geen millimter ruimte 

geboden ook maar een begin aan de dag te leggen van mogelijke erkenning van strafbare feiten door 

Demmink gepleegd.

25 juni 2007: De Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali wordt vastgenomen op het vliegveld 
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van Istanbul om hem te beletten in Nederland te getuigen tegen Demmink in het kader van de 

aangifte van Baybasin.

Rond deze tijd: Demmink bedreigt Zembla-journalist Sinan Can met de dood als hij door bljft gaan 

met onderzoek naar zijn pedofiele activiteiten.

5 juli 2007: NRC Handelsblad kopt ‘Topman justitie is schoon’. Herhaald onderzoek door de AIVD 

heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij strafbare feiten door topambetnaar J. 

Demmink van het Ministerie van Justitie. In een interview met Stan de Jong zegt advocate Van der 

Plas dat er echter helemaal geen onderzoek is gedaan.

14 juli 2007: De Volkskrant komt met het stuk ‘Een hardnekkige fluistercampagne‘ door Lidy 

Nicolasen. De laatste aliena: “Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem nauwelijks raakt, dat hij 

ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft ingeboet.” Over de affaire in de mainstream-

media zie ook Stan de Jong.

15 juli 2007: Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van JD.“Van het Openbaar 

Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen 

en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities 

waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan”

8 juli 2007: Onderzoeksjournalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de ‘Joris’ uit de uitzending 

van Netwerk uit 1998 niet JD is, maar een andere topambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware 

identiteit van deze ‘andere Joris’ is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.

augustus 2007: Een tipgever meldt dat JD zijn departement heeft opgelicht bij de (miljoenen euro’s 

kostende) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door het bureau Premsela Vonk met een van de 

directeuren waarvan hij een ‘weinig platonische verhouding’ zou hebben.

23 augustus 2007: Lex Runderkamp van het NOS Journaal geeft via een posting op 

klokkenluideronline de ‘Runderkamp-papers’ vrij die de meeste feiten bevatten waarop deze 

reconstructie is gebaseerd. Deze stukken werden gemaakt naar aanleiding van de zaak die Demmink 

tegen het NOS Journaal aanspande en waren bestemd ter verweer.

2 juni 2008: Advocate Van der Plas probeert via een artikel 12-procedure bij het Hof alsnog 

vervolging van Demmink af te dwingen mede op basis van nieuw bewijsmateriaal. Dit is verzameld 

door Klaas Langendoen die in opdracht van Van der Plas onderzoek deed in Turkije.

3 juni 2008: Voormalig Zembla-journalist Wim van de Pol wijdt een artikel aan de zaken-Demmink 

en Baybasin in Vrij Nederland. Het is een vrij compleet overzichtsstuk.

rond 10 juni 2008: Lex Runderkamp haalt de link naar de ‘Runderkamp-papers’ weg van deze site.

13 juni 2008: Op de site van Stan de Jong verschijnt een stuk met sterke aanwijzingen dat ook 

Prins Claus deel uitmaakte van het pedo-netwerk rond Joris Demmink.

19 juni 2008: Deze website komt als eerste met een min of meer complete ‘beschrijving‘ van een 

Nederlands pedo-netwerk waarvan ook Joris Demmink deel uitmaakte.

21 juni 2008: De Telegraaf maakt een draai van 180 graden en komt met een pro-Demmink verhaal 

waarin de theorie wordt gelanceerd dat het allemaal zou gaan om een ‘bewuste beschadigingsactie’ 

vanuit de onderwereld.

23 juni 2008: Demmink blijkt zich te bevinden in Azerbaidjan waar hij opnieuw alle gelegenheid 

heeft ‘toe te slaan’.

29 juni 2008: Bekend wordt dat Demmink op een feestje bij hem in de buurt een van de obers heeft 

verkracht.
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2 juli 2008: Via de website HetVrijeVolk wordt opgeroepen tot een ‘cyber-bombardement‘ op De 

Telegraaf dat uitvoerig bericht over ‘gewone’ pedofielen maar Demmink de hand boven het hoofd 

blijft houden.

3 juli 2008: Nadat deze website druk is gaan uitoefenen op Stan de Jong om de naam te onthullen 

van de ‘tweede Joris’ (zie 7 januari 2004) ontstaat er een discussie op zijn weblog waaruit juist blijkt 

dat het wel Joris Demmink is die in Netwerk ‘optrad’. De zaak is thans helemaal ‘rond’; oproep op 

HetVrijeVolk en deze website om Demmink vast te nemen.

10 juli 2008: Arrow Classic Rock laat Micha Kat aan het woord over de Demmink-zaak. Een waterval 

aan reacties komt op gang, maar de mainstream-media blijven zwijgen. Het interview wordt op 

Youtube en andere websites gezet en duizenden keren beluisterd (medio september bijna 25.000 

keer).

20 augustus 2008: Wicher ‘de Rammende Rechter’ Wedzinga zegt dat oud-minister van Justitie 

Donner en de huidige minister Hirsch Ballin samen met Joris Demmink een SM-club hebben bezocht 

in Breda.  Later kondigde hij aan deze website te zullen dagvaarden wegen de publicatie van deze 

informatie, maar dat is er niet van gekomen.

1 september 2008: Adam Curry wordt ontslagen bij Arrow Classic Rock. Hieraan ging een 

slandering campaign vooraf door de website Geenstijl.

10 september 2008: Stan de Jong interviewt oud-rechercheur Klaas Langendoen in een nieuw 

crime-magazine. Langdoen heeft onderzoek gedaan naar de gedragingen van Demmink in Turkije. 

Langedoen in Koud Bloed: ‘Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik 

hoef het bewijs niet sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor 

het hof Den Haag besluit dat er nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan 

dat dat gebeurt. Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd 

door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand 

is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.’

27 oktober 2008: Bekend wordt dat het gerechtshof Den Haag het verzoekschrift (zie 2 juni 2008) 

ter vervolging van Demmink afwijst.  Hierbij hebben de raadheren geweigerd het feitenmateriaal te 

bekijken.

27 oktober 2008: Een nieuwe aangifte tegen Demmink door de Turkse jongen Mustafa Y.  Voor 

uitgebreide achtergronden deze link. Het is de derde aangifte, na die van Frank L. en H. Baybasin.

31 oktober-3 november 2008: Op Hyves wordt een pagina gelanceerd ter mobilisatie van het 

Nederlandse volk tegen Joris Demmink. Binnen 12 uur zijn er bijna 1200 leden. Op zondagavond 2 

november verdwijnt de site uit de lucht. Op maandag 3 november rond het middaguur is de site weer 

online.

13 november 2008: Op Youtube worden 4 filmpjes geplaatst over de zaak-Demmink.  Dit is de best 

bekeken video.

18 november 2008: Deze site publiceert het eerste deel van de serie ‘Uit het dossier-Demmink 2′ 

waarin gedetailleerde informatie staat over de zaak-Demmink.

23 november 2008: De Volkskrant ontvangt als gevolg van een oproep aan de lezer (’waar moeten 

we over schrijven?’) tientallen aansporingen de zaak-Demmink aan te pakken, maar dat weigert de 

krant.

24 november 2008: Interview met Micha Kat over de zaak-Demmink op FunX FM Radio.  Ook deze 

zender krijgt direct van het management te horen geen verdere aandacht te besteden aan deze zaak.

25 november 2008: De Hyves-website over de zaak-Demmink breekt door de grens van 5000 leden.
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15 december 2008: Via een bekende actualiteiten-rubriek komt een lijst boven tafel van belangrijke 

mensen die zich ooit ‘bemoeid’ hebben met de zaak-Demmink.

19 december 2008: De Volkskrant wordt via een YouTube-filmpje ontmaskerd als verlengstuk van 

de ‘Demmink-lobby’.

30 december 2008: Gerard Hamer, de advocaat van Frank L., valt dood van zijn fiets op weg 

tussen zijn kantoor en zijn woning.

14 januari 2009: Het gewraakte fragment uit he NOS Journaal van 5 november 2003 waarin 

Demmink het misbruik van minderjarigen zelf toegeeft komt weer ter beschikking nadat de NOS 

heeft geweigerd het af te staan.

6 februari 2009: HP/de Tijd komt met een reconstructie van de zaak-Demmink onder de kop 

Topambtenaar Onder Vuur.

27 februari 2009: JDTV breidt het arsenaal aan filmpjes uit met telefonische interviews met Jan de 

Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de 

Bruin van het OM. Alle filmpjes zijn thans te zien op een steeds geupdate playlist op YouTube.

27 Reacties op “Affaire Joris Demmink: het 
feitenoverzicht”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  joris voorhoeve 

4 Jun 2008 om 13:03 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4154505/_Pedofiel_ging_18_jaar_vrijuit__.html

Op Instituut Clingendael dachten we eve dat bovenstaand artikel uit De telegraaf over Joris Demmink ging.

2.  Meneer 

4 Jun 2008 om 15:26 

Het amateuristische optreden van de Minister van Defensie tijdens Scebrenica komt weer bovendrijven joris…

3.  Henk ZH 

4 Jun 2008 om 22:01 

Gisteren dacht ik nog, komt er nu nog eens een vervolg op de affaire Joris Demmink of is de Grote Doofpot nog 
omvangrijker dan wij argeloze burgers zouden durven denken?? 
Nee, gelukkig is daar mw Van der Plas die haar voornemen om Demmink tenminste juridisch aan te pakken 
heeft doorgezet. Petje af voor alle acties tot nu toe om aan deze Grote Misstand een eind te willen maken! Dit 
raakt de grondvesten van onze rechtsstaat. 
Net als iedere bezoeker ben ik ook benieuwd wanneer deze bizarre zaak eindelijk eens de voorpagina’s haalt 
van NRC, Volkskrant en Telegraaf, maar voorlopig volg ik de zaak via deze site.

4.  Inanna 

12 Jun 2008 om 08:45 

Micha, weet jij ook wanneer die chauffeur Mosterd is overleden? 
Overigens bedankt voor de tijdslijn!!!

5.  Micha Kat 

12 Jun 2008 om 10:33 

@Inanna: 
Nee, maar daar komen we spoedig achter!

6.  R. Hartman 
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13 Jun 2008 om 07:37 

Het stuk van Lex Runderkamp is inmiddels van het web gehaald… 
De door hem gegeven link naar http://web.mac.com/lexrun/ABC/Lex_Runderkamp.html loopt nu dood.

7.  albert 

13 Jun 2008 om 14:53 

nu begrijp ik ineens waarom nederland het wereldwijde centrum is van de kinderporno. Petje af voor de here 
journalisten en dame advocate!

8.  Leonard 

4 Jul 2008 om 01:09 

Een correctie: bij 5 november 2003 staat dat de journaalbron leegloopt tegen Hans Laroes. Volgens mij moet 
dit zijn Lex Runderkamp. Hans Laroes citeert Runderkamp in zijn brief aan de Raad voor de Journlaistiek.

9.  jorden 

10 Jul 2008 om 18:13 

Micha, ik heb vanmorgen je interview gehoord met Adam Curry, echt klasse! Ik hoop van harte dat er 
kamervragen gesteld gaan worden en dat deze hooggeplaatste smeerlappen hun terechte straf zullen krijgen, 
inclusief iedereen die hen de hand boven het hoofd gehouden heeft.

Maar valt het nog ergens na te luisteren?

10.  Elles 

11 Jul 2008 om 12:22 

Ik heb er na de uitzending van Arrow helemaal niets over gehoord in de media. 
Das toch op zijn minst vreemd. Hopelijk pakt iemand dit op en komt de waarheid boven tafel. Hoewel ik denk 
dat het gewoon niet lukt. Teveel hoge pieten met macht over media, politie, justitie en politiek die het de kop 
gaat kosten.

11.  rob dekker 

11 Jul 2008 om 18:19 

Heb net de info over deze man in wikipedia aangepast! Was mauwelijks iets over te lezen.

12.  Weduwe 

19 Jul 2008 om 15:38 

‘In Naam Der Koningin’

‘Om Godswil’

Weledelgestrenge hooggeachte Advocaten,

Wees onbevreesd.

Laat met JD doen zoals bijvoorbeeld PrdV met de verborgen camera deed …………. : ‘een persoon met dezelfde 
wapenen bestrijden’, laat zien hoe een pedo zich aan een kind vergrijpt, het in zijn klauwen neemt om aan dit 
kind zijn ontluikende kinderziel en zijn jeugd te ontnemen, het laat kolkhalzen in zijn smerig zaad en het de 
mond snoert.

Zorgt U ervoor dat die man levenslang krijgt.

13.  M. 
2 Sep 2008 om 16:28 

Dit overzicht heeft ook weer een updeetje nodig :-D

14.  tess 

6 Jan 2009 om 11:52 

Hoi Micha, kan jij die voorlaatste link PNVD van tessonome (1 januari 2009) weghalen? Hij staat er namelijk 
niet meer. Hartelijk dank.

15.  tess 

12 Jan 2009 om 10:54 

Hieronder volgt een link naar het in de Rode Hoed gehouden Volkskrantdebat over de vraag of er een 
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onderzoek moet komen naar de deelname van Nederland aan de oorlog in Irak.

Interessant zijn de woorden van Van Mierlo:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1119314.ece/Oud-ministers_Irak-onderzoek_nodig

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Vrij Nederland en andere linke documenten 

Pingback op 5 Jun 2008 om 15:14 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat is op Joris-jacht 

Pingback op 22 Jul 2008 om 20:11 

3.  NWO-INFO » Blog Archive » Kat en de e-mails van Wedzinga 

Pingback op 1 Sep 2008 om 10:18 

4.  Curry weg bij Arrow: om de muziek of om de verhalen? « Apollo98 

Pingback op 2 Sep 2008 om 12:21 

5.  Vervloesem verliest indien Demmink wint … · Tessonome 

Pingback op 11 Sep 2008 om 06:57 

6.  Leuk is anders - Niet alles is altijd even leuk 

Pingback op 15 Sep 2008 om 09:23 

7.  NWO-INFO » Blog Archive » De zaak Baybasin-Demmink en de persversie 

Pingback op 29 Okt 2008 om 09:30 

8.  NWO-INFO » Blog Archive » Joris gaat mainstream: De Joris D. Hyve 

Pingback op 11 Nov 2008 om 18:30 

9.  Crimineel pedonetwerk in Nederland « AIRVD 

Pingback op 23 Nov 2008 om 18:20 

10.  PNVD: ik ben geen pedojager · Tessonome 

Pingback op 1 Jan 2009 om 11:32 

11.  Boeven vangen via internet · Tessonome 

Pingback op 6 Jan 2009 om 11:11 

12.  Balkenende vertoont regenteske trekjes · Tessonome 

Pingback op 12 Jan 2009 om 10:51 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« ‘Gezien de bekendheid Demmink geen vervolging’ Demmink durft niet naar Thailand en Sri Lanka »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Big four-mafia zat aan knoppen bij kredietcrisis
Gepubliceerd door Micha Kat 25 september, 2008 in Accountancy. 40 Reacties 

dassen1.jpg MET OVERZICHT ACCOUNTANTSKANTOREN VAN FALENDE BANKEN

De externe accountant van Lehman Brothers was Ernst & Young. Lehman is failliet, de accountants 

hebben nooit iets laten horen en het jaarverslag van 2007 zonder voorbehoud goedgekeurd. Het 

absurde is dat de site van Lehman met alle propaganda over philantropy en dergelijke nog gewoon 

on air is! Lehman Brothers 2007 annual report contains detailed information on our global activities 

en financial performance aldus de site, maar deze informatie was blijkbaar niet accuraat genoeg om 

de beleggers te laten inzien dat de hele onderneming amper een half jaar na het uitkomen van dit 

jaarverslag zijn faillissement moest aanvragen! Overdrijven we als we stellen dat de ‘controleurs’ van 

Ernst & Young criminele zakkenvullers zijn die hun wettelijke taak van onafhankelijk controleurs 

‘verkopen’ voor eigen gewin? Zijn we paniekzaaiers als we nog een keer waarschuwen voor de 

corrupte en criminele activiteiten van de big four-accountants die maar een taak hebben: de 

stakeholders op afstand houden met leugens en goed nieuws-shows om het management tijd te 

gunnen de onderneming leeg te plunderen? Is het dan geen feit dat de Lehman-top (met goedkeuring 

van Ernst & Young) een ‘potje’ voor zichzelf heeft gereserveerd met $2,5 mrd? 

Verder lezen ‘Big four-mafia zat aan knoppen bij kredietcrisis’

Open brief aan Roger Dassen van Deloitte
Gepubliceerd door admin 24 mei, 2007 in Accountancy. 5 Reacties 

ROGER DASSEN, U TREKT EEN SPOOR VAN VERNIELING DOOR NEDERLAND!

Geachte heer Dassen,

Op uw weblog op de site van Deloitte geeft u voortdurend blijk van uw nobele intenties om een einde 

te maken aan alle ellende in de wereld. In de laatste aflevering zijn het een Ronald McDonald-huis en 

gehandicapten waarvoor Deloitte zich inzet. Eerder gaf uw hoog op van de inspanningen van Deloitte 

de honger in Afrika op te lossen. Nobel en getuigend van ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid?’ 

Was het maar waar. De werkelijkheid is dat deze zogenaamde ‘weldoenerij’ een heel ander verhaal 

moet maskeren: Deloitte opereert als een criminele organisatie om in samenspanning met het 

management van controleklanten aandeelhouders en andere stakeholders te bestelen en te bedriegen 

waarbij uw partners de zakken vullen en door louter geldzucht gedreven de ene onrechtmatige daad 

na de andere plegen. Dat is de onluisterende en smerige waarheid over uw zogenaamde 

‘kwaliteitsorganisatie’. Ja, laat die waarheid nu eindelijk maar eens gezegd worden! Nu weer bij 

Spyker Cars, een ‘fake-fonds’ dat mede dankzij de falende pseudo-controle van Deloitte een spoor 
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van vernieling door de financiele markten trekt. Op uiterst laffe wijze probeert Deloitte bij Spyker 

door de achterdeur te ontsnappen nadat het de zakken heeft gevuld ten koste van de 

aandeelhouders. Opnieuw en voor de zoveelste keer. 

Verder lezen ‘Open brief aan Roger Dassen van Deloitte’

Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte
Gepubliceerd door admin 29 april, 2007 in Accountancy. 0 Reacties 

DELOITTE: ‘WIJ BEHOUDEN ONS ALLE RECHTEN VOOR’

door Micha Kat 

De onderstaande vragen werden op 25 april gesteld aan Irwin Broen, de woordvoerder van Deloitte 

Nederland:

Dag Irwin,

In verband met nieuwe publikaties op Accountingweb de volgende vragen:

waarom is Deloitte aan de kant gezet door McGregor?

is er een verband met het aan de kant zetten door Spyker?

wat is de reactie van Deloitte op het verwijt dat actief is meegewerkt aan het oppompen van de 

cijfers van beide ondernemingen?

deed of doet Deloitte advieswerk voor beide ondernemingen? zo ja, welk?

In de hoop op spoedige antwoorden, 

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Dit weekeind kwam het volgende antwoord binnen: 

Verder lezen ‘Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte’

Meer aanwijzingen voor fraude bij Spyker Cars
Gepubliceerd door admin 23 april, 2007 in Accountancy. 0 Reacties 

ZOWEL SPYKER ALS MCGREGOR ZETTE DELOITTE AAN DE KANT

Door Micha Kat 

Het afgelopen boekjaar heeft men nog eens goed gekeken naar de benchmarks en vervolgens een 

tender uitgeschreven aan drie partijen, waaronder Deloitte. De administratieve organisatie en de 

interne controle zijn inmiddels goed ontwikkeld. Een nieuwe frisse kijk hierop doet de onderneming 

goed en op basis van de thans uitgebrachte offertes wordt thans voorgesteld KPMG Accountants te 

benoemen. (…) Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat hierover geen vragen zijn stelt hij voor 

KPMG te benoemen tot externe accountant voor het boekjaar 2005-2006. Aldus gescheidt bij 

acclamatie. De voorzitter bedankt Deloitte voor de goede samenwerking en ondersteuning de 

afgelopen jaren.

Aldus de notulen van de AVA van beursfonds McGregor (kleding, ondermeer het merk Gaastra) van 

28 april 2005. McGregor werd mede opgericht door Victor Muller, de huidige CEO van Spyker Cars. In 

april 2004 trad Muller af als voorzitter van de Raad van Commissarissen van McGregor in verband 

met zijn positie als topman van Spyker dat enige weken daarna naar de beurs ging. Muller verkocht 

een jaar later, op 20 april 2005 (dus daags voor de AVA waar Deloitte werd vervangen door KPMG) 
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voor 3,7 mio Euro 211.000 aandelen McGregor aan de twee resterende bestuurders Jeroen 

Schothorst en Ben Kolff. Hij behield een belang van 5,1%. Het trio bestuurders richtte na de 

beursgang van McGregor in 1999 een geheim vehikel op met de naam ‘Waardevol’ om te ontkomen 

aan de individuele meldingsplichten (de drie hadden samen bijna de helft van de aandelen in handen) 

en ‘de beurskoers te stimuleren via aankopen van aandelen’. Topman Schothorst werd in mei 2006 

veroordeeld wegens handel met voorkennis en het omzeilen van de meldingsplicht tot een taakstraf 

en een boete; Muller werd niet verorodeeld omdat hij ‘geen hoofdrol’ speelde in de koersmanipulatie. 

Verder lezen ‘Meer aanwijzingen voor fraude bij Spyker Cars’

Fortis, ABN Amro en Ernst & Young
Gepubliceerd door admin 18 april, 2007 in Accountancy. 0 Reacties 

FORTIS HEEFT GOUDEN TROEFKAART IN OVERNAMESTRIJD: ERNST & YOUNG

De strijd om de overname van ABN Amro begint surrealistische trekjes te vertonen met wrange, zelfs 

diepzwarte kanten, zoals de mega-beloning voor de falende CEO Rijkman Groenink die volgens Pim 

Fortyun ‘in de bak thuishoort’. Eerder berichtte deze site dat het Britse Barclays koudwatervrees heeft 

wegens (met dank aan Rijkman en zijn miljoenen) de diepzwarte zakelijke reputatie van ABN Amro. 

In de tussentijd zag een ‘consortium’ van drie banken kans een opmerkelijke (en voor ABN Amro, -

weer dank, Rijkman- buitengewoon vernederende) opmars te maken. Een van deze drie banken (nog 

vernederender, het kan niet erger, goed zo, Rijkman!) is Fortis, tot voor kort toch vooral bekend als 

B-merk en als sponsor van een voetbalclub in de ondergang. (De andere twee banken van het 

consortium zijn Royal Bank of Scotland en Banco Santander). Fortis beschikt over een ijzersterk 

wapen in de overnamestrijd: de accountants van Ernst & Young. Want die controleren niet alleen de 

boeken van de Nederlands-Belgische bank-verzekeraar, maar ook van ABN Amro! Een absurde 

situatie van belangenverstrengeling waar Ernst & Young natuurlijk ook niets aan kan doen, maar wat 

de ‘overnamestrijd’ wel extra bizar maakt. 

Verder lezen ‘Fortis, ABN Amro en Ernst & Young’

Deloitte gaat door met bedrog en fraude
Gepubliceerd door admin 11 april, 2007 in Accountancy. 2 Reacties 

NA AHOLD, VAN DER HOOP, CSS: DELOITTE FAALT OOK BIJ SPYKER

Door Micha Kat 

De jaarcijfers van Spyker Cars van 2006 blijken te zijn gecontroleerd door Ernst & Young. Dat mag 

toch wel erg verassend worden genoemd. Deloitte was immers de vaste accountant van Spyker vanaf 

2001. Laten we eens kijken naar wat er bij Spyker is besloten over de benoeming van de externe 

accountant op de AVA waar de cijfers over 2005 werden besproken. Deze vergadering vond plaats op 

20 april 2006 te Zeewolde. Dit staat in de notulen:

“De voorzitter (J. Lindenbergh, vz, Raad van Commissarissen) deelt mee dat het initiatief is genomen 

om door middel van een tenderprocedure te vergelijken wat de proposities van andere 

accountantskantoren voor Spyker Cars zouden kunnen zijn. Zoals bekend heeft Deloitte de afgelopen 

vijf jaren de jaarrekening gecontroleerd. Aan de AVA wordt thans gevraagd ermee in te stemmen dat 

de RvC een voorlopige opdrachtverstrekking verstrekt aan hetzij Deloitte, hetzij een ander kantoor, 

tot onderzoek van de jaarrekening over 2006. De keuze zal in de jaarvergadering 2007 ter 

bekrachtiging aan de AVA worden voorgelegd. De voorzitter vermeldt dat het alternatief zou zijn om, 

zodra de keuze is gemaakt, deze voor te leggen aan een daartoe bijeen te roepen buitengewone 

aandeelhoudersvergadering. Vervolgens vraagt hij of de vergadering bereid is in te stemmen met de 

voorlopige opdrachtverlening. De vergadering besluit aldus bij acclamatie.”
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Welk spelletje wordt hier gespeeld? 

Verder lezen ‘Deloitte gaat door met bedrog en fraude’

Boekhoudfraude bij Spyker Cars?
Gepubliceerd door admin 26 maart, 2007 in Accountancy. 5 Reacties 

SPYKER-CEO VIKTOR MULLER IN GEWEER TEGEN FRAUDE-VERWIJTEN

Door Micha Kat 

Spyker-CEO Victor Muller beet dit weekeind in de AutoTelegraaf fel van zich af als reactie op de 

groeiende kritiek op zijn onderneming. De Telegraaf: “Het moet nu maar eens afgelopen zijn. 

Bestuursvoorzitter Victor Muller van Spyker Cars is het helemaal zat. Geruchten over onjuiste 

productiecijfers, verplaatsing van de productie naar het buitenland, ontslag van de helft van het 

personeel: allemaal onzin, meent Muller. “Wie heeft er toch belang bij om al dit soort verhalen de 

wereld in te brengen?” Even verderop: “Als voorbeeld noemt Muller de verdachtmakingen van de 

directeur van IQ Parts, een leverancier van rubber slangen die onlangs in de pers de productiecijfers 

van Spyker in twijfel trok. “Een bedrijf dat ons voor zegge en schrijve 4000 Euro aan rubbertjes heeft 

geleverd! Een eenpitter uit Nieuw-Vennep waar we al sinds 2005 geen zaken meer mee doen. En 

daar moet dan uit blijken dat Spyker onjuiste productiecijfers afgeeft? Laat me niet lachen. Het gaat 

ons gewoon te goed. Dan willen we in Nederland blijkbaar graag iets negatiefs lezen.”” 

Verder lezen ‘Boekhoudfraude bij Spyker Cars?’

Waarom Deloitte tot de ondergang gedoemd is
Gepubliceerd door admin 13 maart, 2007 in Accountancy. 2 Reacties 

DELOITTE BETOONT GEEN ENKEL BESEF VAN EIGEN FALEN

Zelfs nu de aartsconservatieve Raad van Tucht voor Registeraccountants gehakt heeft gemaakt van 

de lachwekkende wijze waarop Deloitte-accountant John van den Dries de cijfers van Ahols-dochter 

US Foodservice meende te kunnen ‘controleren’ (voor alle feiten en omstandigheden zie de site van 

SOBI) gaat Deloitte onverschrokken voort op de weg richting afgrond: iedereen heeft ongelijk 

behalve wij, wij zijn de enige die iets begrijpen van accountancy, wij gaan maar weer eens in hoger 

beroep. Zie hier het persbericht van Deloitte over de uitspraak en huiver over de kop ‘Deloitte slechts 

gedeeltelijk tevreden’. Blijkbaar is het enige criterium waarop Deloitte uitspraken van de tuchtrechter 

beoordeelt de vraag in hoeverre de Raad van Tucht de organisatie ‘tevreden kan stellen’. Uit de 

stukken komt een dermate ontluisterend beeld naar voren van de wijze van ‘controleren’ door 

Deloitte dat de betrokken accountants eigenlijk linea recta de gevangenis in zouden moeten. En juist 

hierom is Deloitte gedoemd ten onder te gaan: naarmate er steeds meer bewijzen komen voor de 

fundamentele incompetentie van de Deloitte-accountants gaat Deloitte des te harder roepen hoe 

geweldig en fantastisch het is en hoe fout de rest van de wereld. Hierdoor onstaat een kloof tussen 

Deloitte en de rest die compleet onoverbrugbaar wordt waarbij Deloitte meer en meer in de wereld 

van leugen en manipulatie komt te staan omdat het de werkelijkheid niet kan en wil aanvaarden. 

Hiermee komt een neerwaartse spiraal op gang die Deloitte niet anders dan noodlottig kan worden. 

Verder lezen ‘Waarom Deloitte tot de ondergang gedoemd is’
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Guilty as hell: prof. mr. Jaap Winter van De Brauw
Gepubliceerd door Micha Kat 17 september, 2008 in Advocatuur. 9 Reacties 

westbroek.jpeg We stellen ons een dorp voor, laten we dat ‘Westbroek’ noemen. Een mooi dorp 

met veel historische panden en hoge, eerbiedwaardige bomen. Maar het gaat 

niet goed in het dorp. De burgemeester, de hooggeleerde heer Winter -aardige vent, niets mis mee- 

is er namelijk tevens de hoofdinspecteur van politie. Daarnaast is meneer Winter -hij doet zijn 

ambtsketen dan netjes af, dat wel- ook nog hoofdonderwijzer op de dorpsschool. Maar al deze drie 

genoemde functies zijn eigenlijk maar bijzaken voor de heer Winter. Want de meeste tijd brengt hij 

door in een sjiek en schitterend verbouwd herenhuis waar Winter Enterprises & Consultancy is 

gevestigd. Tegen een uurtarief van 500 Euro geeft Winter daar adviezen aan iedereen die business 

wil doen in Westbroek en ga er maar vanuit: dat kan Winter als de beste! Wat meneer Winter 

allemaal wel niet kan regelen voor zijn clienten is werkelijk niet te geloven! Maar zoals gezegd: het 

rommelt in Westbroek. Mensen vertrouwen het niet meer. Zeker niet toen aan het licht kwam dat de 

koekjesfabriek Fortis die door adviseur Winter naar het dorp was gehaald en van juridisch advies was 

voorzien, van burgemeerster Winter voor een prikje een toplocatie kreeg toebedeeld, van politie-

inspecteur Winter straffeloos de omgeving mag vervuilen terwijl hoofdonderwijzer Winter op zijn 

school weer reclame maakt voor de heerlijke koekjes van Fortis en tegen de slimste kinderen zegt: 

jullie moeten bij Fortis gaan werken! 

Verder lezen ‘Guilty as hell: prof. mr. Jaap Winter van De Brauw’

Nieuwe aanwijzingen in zaak-Moszkowicz
Gepubliceerd door admin 4 april, 2007 in Advocatuur. 3 Reacties 

MINK K. LEURDE MET GEKOCHTE JUSTITIE-STUKKEN

Crimineel Mink K. die over een fonds beschikte van miljoenen om informatie te kopen bij corrupte 

justitie-ambtenaren heeft deze informatie ook toegespeeld aan Willem Endstra. Dat onthullen Joost 

de Haas en Bart Mos vandaag in De Telegraaf. Mink K. bood Endstra ook aan om hem tegen betaling 

stukken van Justitie aan te leveren die betrekking hadden op hemzelf. De consequenties van deze 

nieuwe feiten zijn groot. De conclusie kan worden getrokken dat er door de corruptie bij justitie 

inmiddels een geest uit de fles is geraakt die nooit meer kan worden teruggeduwd. Wie kan er thans 

nog gehakt van maken? De grote vraag is en blijft natuurlijk: wie zijn deze corrupte justie-

ambtenaren die de zakken hebben gevuld met het fonds van Mink K? En: aan wie buiten 

Endstra heeft Mink K. nog meer geheime stukken gegeven of verkocht, stukken die dus ook terecht 

zijn gekomen bij Joost de Haas en Bart Mos hetgeen eens te meer een grote aanwijzing is voor de 

aanname dat Mink K. op grote schaal aan het ‘leuren’ was met zijn ‘aankopen’, natuurlijk ook om op 
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die wijze justitie verder in het nauw en in diskrediet te brengen? Door de onthulling is het in elk geval 

veel waarschijnlijker geworden dat ook Willem Holleeder over de staatsgeheimen beschikte en 

daarmee diens advocaat Bram Moszkowicz. 

Verder lezen ‘Nieuwe aanwijzingen in zaak-Moszkowicz’

Interview met Bram Moszkowicz
Gepubliceerd door admin 3 april, 2007 in Advocatuur. 2 Reacties 

BRAM MOSZKOWICZ OVER DE ZAAK-MOSZKOWICZ EN HOLLEEDER

Onderstaand interview is een bewerking van een interview dat verscheen in het meest recente 

nummer van Het Advocatenblad. De auteur heeft deze ‘gepopolariseerde versie’ aangeboden aan 

diverse media, maar geen wilde het publiceren. Het interview vond plaats op dinsdag 6 maart ten 

kantore van Bram Moszkowicz

Bram Moszkowicz slaat terug

Zelden heeft een advocaat meer onder vuur gelegen dat Bram Moszkowicz als (inmiddels voormalig) 

raadsman van Willem Holleeder. Het Openbaar Ministerie, Jort Kelder en de rest van de media lijken 

een free hunt te zijn begonnen om de icoon van de Nederlandse strafadvocatuur van zijn voetstuk te 

trekken. Hoe houdt Moszkowicz zich in dit spervuur staande? Een interview.

Door Micha Kat

Ook Zembla is naar hem ‘op jacht’. Journalisten van het VARA-documentaireprogramma hebben zelfs 

zijn ex-vrouw van wie hij al meer dan tien jaar is gescheiden en waar een van zijn kinderen woont 

benaderd. Intussen wordt juridische actie voorbereid tegen Elsevier dat hem en de hele 

‘advocatendynastie’ Moszkowicz in een coververhaal (‘de val van Bram Moszkowicz; 24 februari) 

reeds ten grave heeft gedragen, loopt het spoedappel tegen het ‘maffiamaatjes-vonnis’ en Jort Kelder 

op volle toeren en zoekt Moszkowicz ook via dit interview de confrontatie met zijn tegenstanders. 

Bram vecht terug. Hij is tenslotte strafpleiter. 

Verder lezen ‘Interview met Bram Moszkowicz’

Waarom herriep Justitie Moszkowicz-informatie?
Gepubliceerd door admin 27 februari, 2007 in Advocatuur. 3 Reacties 

DE VOLKSKRANT EN ANDERE MEDIA BEDROGEN DOOR JUSTITIE

Erg opmerkelijk: afgelopen weekeind het bericht in De Volkskrant dat Justitie eerdere berichten als 

zou het kantoor van Moszkowicz Advocaten aan de Herengracht in Amsterdam door Willem Holleeder 

zijn gebruikt als postadres voor zijn bankrekening-afschriften ‘herroept’. Justitie heeft nu voor deze 

stellingname ‘geen bewijzen’. Waarom ontkent Justitie dit zo expliciet en waarom juist op dit 

moment? Woordvoerder van het Landelijke Parket De Bruin zegt hierover het volgende: “De 

Volkskrant belde op 23 februari om te verifieren dat het kantoor van Moszkowicz door Holleeder werd 

gebruikt als postadres voor bankafschriften. Wij hebben De Volkskrant toen medegedeeld dat Justitie 

daarvoor geen bewijs in handen heeft.” Dit is toch wel verbijsterend. De Volkskrant zet het kantoor 

van Moszkowicz eerst neer als een soort jeugdhonk voor de Amsterdamse mafia, wordt vervolgens 

geconfronteerd met een ontketende Leon de Winter en gaat dan in de stress en de problemen 

gebracht bellen met Justitie of het allemaal wel klopt! 

Verder lezen ‘Waarom herriep Justitie Moszkowicz-informatie?’
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Eerste leugens OM tegen Moszkowicz erkend
Gepubliceerd door admin 24 februari, 2007 in Advocatuur. 0 Reacties 

MOSZKOWICZ HAALT EERSTE SLAG IN MEDIA-OORLOG BINNEN

‘Afschriften Holleeder gingen niet naar adres Moszkowicz’ kopt De Volkskrant vanochtend. Het is te 

prijzen dat het ochtendblad dit bericht (zij het veel te klein en te zeer weggemoffeld) opneemt nadat 

eerder redacteur Marc van den Eerenbeemt door Leon de Winter ongenadig aan de schandpaal was 

genageld wegens gemanipuleerde anti-Moszkowicz berichtgeving waarin het ontvangen van 

bankafschriften van Holleeder door Moszkowicz een cruciaal onderdeel was. De Volkskrant weigerde 

eerder de ingezonden corrigerende brief van De Winter af te drukken maar laat ‘redacteur-leugenaar’ 

Van den Eerenbeemt nu blijkbaar zelf rectificeren via een eigen bericht. Raar is alleen dat de 

genoemde kop in De Volkskrant tussen aanhalingstekens staat hoewel Justitie zelf de bron van de 

mededeling is. Anti-Moszkowicz berichten uit de koker van Justitie werden door De Volkskrant 

immers zonder meer als waarheid in de krant geslingerd. Nu Justitie terugkomt op eerdere ‘feiten’ en 

erkent (moet erkennen) dat er op het kantoor van Moszkowicz geen bankafschriften voor Holleeder 

zijn binnengekomen staat dit opeens tussen aanhalingstekens! Zelfs in hun wijze van rectificeren is 

de krant nog infaam en abject bezig! 

Verder lezen ‘Eerste leugens OM tegen Moszkowicz erkend’

‘Moszkowicz heeft informatie over corruptie bij 
Justitie’
Gepubliceerd door admin 22 februari, 2007 in Advocatuur. 11 Reacties 

MOET BRAM MOSZKOWICZ KAPOT OM WAT HIJ WEET OVER JUSTITIE?

Een feit: de Amsterdamse topcrimineel Mink K. runde een ’speciaal fonds’ voor het omkopen van 

justitie-mensen. Deze onthulling door De Telegraaf ligt ten grondslag aan de behandeling die 

journalisten Bart Mos en Joost de Haas van De Telegraaf ten deel is gevallen zonder dat er sprake 

was van welke onrechtmatigheid dan ook van hun kant. Het betrof hier pure intimidatie.  

Een feit: niemand heeft ooit de vraag druven stellen: welke justitiemensen zijn dan omgekocht met 

de ‘miljoenen van Mink’? Volgens De Telegraaf zijn er ook hoge mensen omgekocht zoals officieren 

van justitie. We kunnen gerust aannemen dat deze officieren niet verbonden zijn aan de parketten 

van Assen of Almelo. 

Een feit: met de ‘miljoenen van Mink’ (en wellicht ook met ander geld) is door de ‘mafia’ ‘informatie’ 

gekocht bij politie en OM. Deze informatie werd aangeleverd in de vorm van floppy’s en memory-

sticks. Toen de informatie die daarop stond was ‘veiliggesteld’ zijn deze ‘informatiedragers’ weer 

‘teruggebracht’ naar de ‘rechtmatige eigenaren’ door ze bewust overal te laten ‘rondslingeren’. Dit bij 

wijze van ‘contra-strategie’ om Justitie nog verder in diskrediet te brengen. 

Een feit: Bram Moszkowicz heeft vanuit zijn jarenlange relatie met Willem Holleeder die natuurlijk 

weer allerlei contacten had met Mink K. en vanuit andere bronnen uitgebreide kennis van de 

corruptie-praktijken van de ‘groep Mink’. 

De conclusie: Moszkowicz weet welke mensen van Justitie zich hebben laten omkopen en is dus van 

levensgevaar voor de Staat! Het antwoord van de Staat is even voorspelbaar als effectief: de 

criminalisering van Moszkowicz zelf! 

Verder lezen ‘‘Moszkowicz heeft informatie over corruptie bij Justitie’’

Meer aanwijzingen voor samenzwering tegen 
strafpleiter
Gepubliceerd door admin 21 februari, 2007 in Advocatuur. 5 Reacties 
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WAAROM MOET BRAM KAPOT? WIE ZITTEN HIER ACHTER?

In een titanengevecht om de publieke opinie staan op dit moment advocaat Bram Moszkowicz en 

zowat het hele Nederlandse establishment in de boksring in een gevecht met als inzet: wie wint de 

publieke opinie? Moszkowicz’ vriend Leon de Winter scheerf op de website van Elsevier een 

uitstekend stuk waarin hij alle leugens en halve waarheden die over Moszkowicz in de media worden 

verspreid nog eens de revue laat passeren. Maar tegen de achtergrond van dit alles dient zich een 

steeds prangender vraag aan: wie zitten achter de campagne tegen Moszkowicz? Waarom moet hij 

kapot? Hieronder een overzicht van de belangrijkste spelers in deze strijd die de hele Nederlandse 

juridische wereld in zijn greep krijgt. 

Verder lezen ‘Meer aanwijzingen voor samenzwering tegen strafpleiter’

Operatie ’sloop Moszkowicz’ beeindigd: 100% succes
Gepubliceerd door admin 18 februari, 2007 in Advocatuur. 12 Reacties 

EXIT BRAM MOSZKOWICZ, EINDE VAN EEN TIJDPERK, EINDE RECHTSTAAT?

door Micha Kat 

Nadat ik op 26 januari al een uitgebreid stuk met links schreef op deze site over de achtergronden 

van de operatie ’sloop Bram Moszkowicz’ die is ingezet door Justitie in samenwerking met enkele 

andere partijen, blijkt dit weekeind dat deze operatie succesvol is afgerond: mission accomplished. 

‘Dramatische val is schuld van Moskowicz zelf’ constateert een site als Elsevier juichend. Natuurlijk, 

er is veel leedvermaak over de harde landing van de arrogante en in veel opzichten ongetwijfeld 

dubieuze strafpleiter. Maar dat er aan de andere kant een smerig spel wordt gespeeld met Bram, dat 

is 100% zeker. Daarvoor maakt de hele operatie een te gecoordineerde indruk en bovendien is het 

niet de eerste keer dat het Justitie-establishment zich tegen Moszkowicz keert op een wijze die 

nimmer eerder is vertoond en tal van alarmerende vragen oproept. De Telegraaf van dit weekeind is 

het enige medium dat ook wat vraagtekens zet bij de gang van zaken, vooral bij de rol van Haico 

Endstra, opeens de grootse vriend van Justitie (ik schreef al eerder dat het er alle schijn van heeft 

dat hij is aangezet de tuchtklacht in te dienen) en het opvallende zwijgen van de Orde van Advocaten 

die geen pink wil uitsteken om Bram te redden. Ik constateer dat de berichtgeving over de zaak 

dermate veel vragen oproept en zo veel oncontroleerbare elementen bevat, dat ook dat een red flag 

vormt die het ergste doet vrezen. Laten we eens wat feiten op een rij zetten om te zien of we daaruit 

een beeld kunnen creeeren over de bejegening die Moszkowicz ten deel valt. 

Verder lezen ‘Operatie ’sloop Moszkowicz’ beeindigd: 100% succes’
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ABN Amro: biedingsstrijd wordt biedings-soap
Gepubliceerd door admin 27 mei, 2007 in Corporate. 3 Reacties 

AFM HAALT IN RANCUNE KEIHARD UIT NAAR VEB/P.P. DE VRIES

In een alarmerende vorm van machtsmisbruik en intimidatie die we inmiddels zo goed van de 

Nederlandse Staat hebben leren kennen heeft ‘beurswaakhond’ AFM keihard ingezet op het 

intimideren en in diskrediet brengen van de VEB en diens charismatische (scheidend) voorzitter Peter 

Paul de Vries. Er hoeft weinig twijfel te bestaan over de beweegreden van de AFM en diens (iets 

minder charismatische) voorzitter A. Docters van Leeuwen die nauwe banden onderhoudt met het 

establishment van corporate Nederland: grote woede (en wellicht ook jaloezie) over de prominente, 

succesvolle maar bovenal verstorende rol die de VEB speelt in de overname-soap ABN Amro, met 

name door de door de VEB geinitieerde en gewonnen procedure tegen de verkoop van LaSalle bij de 

Ondernemingskamer. De AFM zegt het nota bene zelf in de brief aan de VEB die op de website is 

gezet: de AFM ‘vordert’ een overzicht van de instellingen en de natuurlijke personen die 

betrokken waren bij het instellen van de procedure bij de Ondernemingskamer en het 

voorbereiden van de aangifte. (Een raar woord hier, aangifte; dat doe je bij politie of OM. Bedoeld 

is waarschijnlijk ‘verzoekschrift’). Dit gaat buitengewoon ver. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. 

VEB-voorzitter De Vries vindt die woorden dan ook niet (zie link). Hij is totally flabbergasted. 

Verder lezen ‘ABN Amro: biedingsstrijd wordt biedings-soap’

Conflict ABN Amro blijft maar escaleren
Gepubliceerd door admin 10 mei, 2007 in Corporate. 5 Reacties 

AFFAIRE-ABN AMRO: NU OOK REPUTATIE TOPADVOCATUUR OP HET SPEL

Uit het Financiele Dagblad van vanochtend: “Dat betekent dat ABN Amro’s besluit om LaSalle zonder 

toestemming te verkopen, de bank en zijn aandeelhouders ernstige schade kan opleveren. Topman 

Rijkman Groenink heeft de claim al geschat op euro 1 mrd. Mogelijk is dat aanleiding voor beleggers 

om verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Groenink verklaarde tijdens 

de rechtszaak gehandeld te hebben op advies van advocaten van Allen & Overy en Nauta 

Dutilh. ABN Amro’s commissarissen accordeerden het besluit na advies van advocaten van 

Stibbe. Ook diverse zakenbanken, waaronder UBS en Goldman Sachs, stonden achter de verkoop, 

aldus Groenink.” 

Hier wordt nogal wat gezegd. Hebben de ‘topadvocaten’ van de genoemde kantoren ‘fout’ 

geadviseerd als gevolg waarvan de bank honderden miljoenen schade lijdt en bestuurders mogelijk 

persoonlijk aansprakelijk gesteld gaan worden? Met het arrest van de Ondernemingskamer van 
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vorige week moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Voorlopig althans, want de bank heeft 

vanochtend aangekondigd in cassatie te gaan. Hierbij gaat het dus niet alleen meer om het 

doordrukken van de overname door Barclays via de ’stiekume’ verkoop van LaSalle, maar ook om de 

reputatie van de duurste advocatenkantoren van Nederland. En om de financiele toekomst van die 

kantoren, want als bestuurders persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld… 

Verder lezen ‘Conflict ABN Amro blijft maar escaleren’

ABN Amro en de ethiek van het bankieren
Gepubliceerd door admin 25 april, 2007 in Corporate. 0 Reacties 

GROENINK KAN HET NIET, HET SPEL EERLIJK SPELEN!

Topman Rijkman Groenink van ABN Amro heeft opnieuw een verbluffend bewijs geleverd van zijn 

totale gebrek aan moreel besef en achterbakse manier van handelen zoals al zo vaak in zijn loopbaan 

is gebleken. Op de site van Elsevier zijn de reacties op de nieuwste goocheltruc van Rijkman 

veelzeggend: ‘puur list en bedrog’ aldus een ‘aandeelhouder en private banking-klant’ van ABN Amro. 

We doelen natuurlijk op de verkoop op stel en sprong van LaSalle, de Amerikaanse dochter van ABN 

Amro, met als uitsluitende bedoeling het ‘consortium’ van drie banken kallt te stellen als overnemers 

ten faveure van het Britse Barclays waarmee Groenink eigenmachtig overeenstemming bereikte. Ook 

hierbij speelden de eigenbelangen bij Rijkman de hoofdrol want, zoals een gisse lezer ook opmerkt op 

de site van Elsevier, in de Raad van Commissarissen van de nieuwe ‘quatro-bankencombinatie’ was 

voor hem zeker geen plaats geweest terwijl hij nu mag aanschuiven in de board van Barclays. Het is 

precies het beeld dat ook oprijst uit de wijze waarop hij voor zichzelf een commissariaat bij Shell 

‘regelde’ op het moment dat hij zijn bank in de uitverkoop aan het doen was. Wie rekent eindelijk 

eens af met Rijkman? Pim Fortuyn en Johan Cruijff deden dat reeds! 

Verder lezen ‘ABN Amro en de ethiek van het bankieren’

Twijfel aan cijfers ABN Amro neemt toe
Gepubliceerd door admin 16 april, 2007 in Corporate. 5 Reacties 

BOEKEN VAN ABN AMRO WORDEN ONVOLDOENDE VERTROUWD

Inleiding van de redactie 

Het is een publiek geheim dat ABN Amro een grootbank is met lage ethische standaarden. Hierin 

volgt de bank de persoonlijke corporate ethics van topman Groenink. Voor kenners zijn woorden als 

‘diamantfraude’. ‘ABN als tier 1-Enron bank’, ‘Groenink en HCS’, de ‘Libie-Iran connectie’ en de 

‘Amerikaanse hypotheekfraude’ typerend voor de cultuur binnen ABN Amro. Recent werd bekend dat 

delicten die de bank in de VS pleegde de mogelijke overname in de weg kunnen staan. Thans krijgt 

deze site veel alarmerender berichten: met de boeken van ABN Amro zou structureel iets mis zijn. 

Twijfel over de betrouwbaarheid van de financiele verslaggeving door ABN Amro (goedgekeurd door 

de accountants van Ernst & Young) bezorgt de potentiele overnemers steeds meer koudwatervrees 

net als Barclays terugdeinst voor de slechte reputatie van ABN Amro in de VS. Hieronder de tekst van 

de melding van de klokkenluider. De redactie nodigt financiele deskundigen van harte uit hun visie 

hierop te geven. 

ABN-AMRO is kampioen in het oversluiten van Hypotheken. Dit gaat als volgt. De netto contante 

waarde van alle toekomstige marges van de lening worden berekend. De bank doet er nog wat bij op 

en de hoogte van de boete is bepaald. De klant betaalt dit en denkt vervolgens dat hij lagere 

woonlasten heeft door een kortlopende lening met lagere rente af te sluiten. Letterlijk heeft de bank 

hiermee de toekomstige winsten contant gemaakt. Of anders gezegd: Dit jaar geactiveerd. De 

winsten die de ABN-AMRO vandaag dus laat zien zijn eigenlijk winsten uit de toekomst. Tenslotte zijn 

langlopende contracten naar vandaag verdisconteerd. Er zijn dus niet meer zaken gedaan, meer 
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klanten gevonden of betere kredieten afgesloten. De gaten worden vandaag gestopt met de 

cashflows uit de toekomst.Vergelijk dit nou eens met Royal Dutch. 

Verder lezen ‘Twijfel aan cijfers ABN Amro neemt toe’

We worden bestolen, bestolen, bestolen (5)
Gepubliceerd door admin 12 februari, 2007 in Corporate. 1 Reactie 

OPTREDEN SPIGTHOFF IN CRISIS-LANGEREIS UNIEK

Door Micha Kat 

Het is de grootste nachtmerrie van elk advocatenkantoor: een partner die het vertrouwen in de geode 

naam van het kantoor bezoedelt. Maar af en toe komt het voor. Er is geen onderwerp denkbaar 

waarop een groter taboe heerst dan dit. Juist daarom is het resolute optreden van Spigthoff zo 

bijzonder: nog niet eerder in de geschiedenis van de Nederlandse advocatuur nam een kantoor in 

openheid afscheid van een in diskrediet geraakte partner. Spigthoff deed dat daarbij op een wijze die 

recht deed aan de ernst van de situatie, maar Langereis ook zoveel mogelijk in zijn waarde liet. Nu 

zijn er in het geval-Langereis wel enkele bijzondere omstandigheden aan de orde, zoals het feit dat 

zijn overtredingen plaatsvonden in de hoedanigheid van commissaris van een beursgenoteerde 

onderneming. Hierdoor is het onmogelijk zaken onder de pet te houden. Ook het feit dat het OM 

onderzoek doet naar Langereis en dat zijn overtredingen nu juist een van de kerncompetenties van 

het kantoor raakten (effectenrecht) zullen omstandigheden zijn geweest die zijn aanblijven als parter 

onmogelijk maakten. Het zijn bovendien zaken die in eerdere gevallen van partners van grote 

kantoren die vertrokken als gevolg van ‘foute’ handelingen niet aan de orde waren. Wat waren die 

eerdere gevallen en hoe reageerden die kantoren toen? 

Verder lezen ‘We worden bestolen, bestolen, bestolen (5)’

We worden bestolen, bestolen, bestolen (3)
Gepubliceerd door admin 16 januari, 2007 in Corporate. 3 Reacties 

DE HOGESCHOOL VAN KLASSENJUSTITIE: EX-SENATOR ADRIENNE VRISEKOOP

Adrienne Vrisekoop is advocate te Amsterdam en was senator voor D66. Op een niet nader 

gedocumenteerde wijze is zij erin geslaagd zich binnen te werken bij automatiseringsbedrijf Landis 

als commissaris. Landis was de facto een criminele organisatie waarvan de top (uniek in Nederland) 

ook is veroordeeld tot celstraffen. Ook commissaris Vrisekoop kreeg een veroordeling aan haar broek 

van de strafrechter van 120 uur taakstraf wegens het ter zelfverrijking antedateren van 

aandelenopties wat neerkomt op valsheid in geschrifte en diefstal van de aandeelhouders. Op dat 

moment had de ondernemingskamer reeds bevolen tot een onderzoek naar de malversaties bij Landis 

en dochters. Een advocate die commissaris is bij een criminele onderneming en zichzelf verrijkt door 

valsheid in geschrifte te plegen: kan die wel advocaat blijven? Absoluut! 

Verder lezen ‘We worden bestolen, bestolen, bestolen (3)’

We worden bestolen, bestolen, bestolen! (2)
Gepubliceerd door admin 13 januari, 2007 in Corporate. 4 Reacties 

MANAGERS GOOIEN ALLE REMMEN LOS QUA GRAAIEN

Beloning van bestuurders van de honderd grootste ondernemingen van Engeland is de afgelopen zes 

jaar 17 keer zo sterk gestegen als de gemiddelde lonen in die periode. Dat blijkt uit recente cijfers 

van het Trade Union Congress. Een andere studie, van Mercer Human Resource Consulting, laat zien 

dat CEO’s van Europese banken en verzekeraars in 2006 meer bonus hebben ontvangen dan salaris 
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(gemiddeld 121% van het basissalaris voor bankiers en 101% voor verzekeraars). Van het totale 

financiele pakket waarmee top-bankiers jaarlijks naar huis gaan (gemiddeld 3,7 mio dollar) is slechts 

25% ‘gewoon’ salaris: driekwart blijkt te bestaan uit de bonussen en andere long-term incentives, 

aldus de studie. Tot zover de ‘journalistiek verantwoorde’ cijfers. Je kunt het in gewoon Nederlands 

ook zo zeggen: top-bankiers plunderen hun eigen banken ten eigen bate! 

Verder lezen ‘We worden bestolen, bestolen, bestolen! (2)’

We worden bestolen, bestolen, bestolen!
Gepubliceerd door admin 10 januari, 2007 in Corporate. 2 Reacties 

OPTIE-SCHANDAAL IN VS; OOK IN ONS LAND PLUNDERT MANAGEMENT

Rond de 200 beursgenoteerde ondernemingen in de VS worden thans onderzocht door de SEC 

wegens het manipuleren van de uitgiftedata van aandelenopties. Bij een bedrijf als Home Depot 

bleken opties ‘routinematig’ van uitgiftedatum te veranderen om zo meer geld in de zakken te 

loodsen van het management. Op deze wijze is meer dan 200 mio dollar vanuit de onderneming 

weggevloeid naar de prive-rekeningen van de bedrijfstop. Opties geven het recht aandelen van de 

eigen onderneming te kopen tegen de koers op de uitgiftedatum na een vastgestelde periode van 

vaak enkele jaren. Hoe hoger dus de stijging van de koers tussen het moment van uitgifte van de 

opties en het moment van uitoefenen, hoe meer de opties waard zijn. Door nu te uitgiftedatum te 

‘verplaatsen’ naar een moment dat de koers lager was dan op het moment van uitgifte, wordt de 

koersstijging vergroot en stijgt de waarde van de optie. Stel dat je in 2004 opties hebt gekregen om 

in 2007 1000 aandelen te kopen tegen koers 50 en de koers is nu 52, dan maak je maar 2000 winst. 

Maar als je de opties antedateert naar 2000 toen de koers nog 40 was, maak je 10.000 winst! 

Duizenden managers en zelfs ook commissarissen (outside directors) hebben op deze wijze de 

zakken gevuld ten koste van de aandeelhouders, ook bij gevestigde ondernemingen als Apple en 

United Health Group. In de VS krijgt het schandaal veel aandacht: medio december vorig jaar waren 

al meer dan 60 bestuurders en commissarissen als gevolg van het schandaal ontslagen! Maar in 

de gecorrumpeerde Nederlandse media wordt er nauwelijks over geschreven. 

Verder lezen ‘We worden bestolen, bestolen, bestolen!’
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Klokkenluideronline en het Pentagon
Gepubliceerd door admin 1 november, 2006 in Internationaal. 1 Reactie 

AMERIKAANSE MEDIA-MAFIA NU OOK SPECIAAL VOOR INTERNET

Dit is toch wel weer buitengewoon schokkend wat we hier moeten lezen: het Pentagon heeft een 

nieuwe afdeling in het leven geroepen om ‘foute berichtgeving’ over de oorlog tegen het terrorisme te 

corrigeren speciaal voor internet! De media-watchers in Washington zitten 24/7 achter de PC om 

websites zoals deze te screenen op fouten en die dan ogenblikkelijk te corrigeren. Hoe? Door postings 

te gaan plaatsen waarin het Pentagon-standpunt uiteen wordt gezet? Uit het gelinkte BBC-bericht 

blijkt wel dat het Pentagon niet zozeer denkt aan Klokkenluideronline alswel aan websites die door ‘de 

terrorsten’ in het leven zijn geroepen om de ‘propagandaoorlog’ te voeren die ze volgens het 

Pentagon ook aan het winnen zijn. Dat wil zeggen: zolang de Amerikanen geen groots propaganda-

tegenoffensief gaan beginnen. 

Verder lezen ‘Klokkenluideronline en het Pentagon’

Olie en gas: big business in Kazachstan
Gepubliceerd door admin 3 oktober, 2006 in Internationaal. 2 Reacties 

SHELL OPNIEUW GENAAID IN VOORMALIGE USSR?

Alles hier in Kazachstan draait om olie en gas. Nou ja, in ons huis valt continu de stroom uit en we 

hebben inmiddels een puike Chinese generator geinstalleerd, maar qua economie is het: only energy! 

Deze week vindt hier een grootse olie- en gas-fair plaats waarvoor ik ben uitgenodigd door iemand 

van de Nederlandse ambassade alhier. Er is mij een groots gala in het vooruitzicht gesteld met de 

machtigen der aarde op energie-gebied dus dat belooft wat… Helaas is geen enkel medium in ons 

land geinteresseerd in een verhaal hierover, maar ja… Balkenende en Bos, he? Dat is toch allemaal 

oneindig veel belangrijker? Intussen beschikken we over informatie dat onze Koninklijke Shell hier in 

Kazachstan (binnenkort in de top-10 van olieproducerende landen) opnieuw (na het Sachalin-drama) 

een flinke zeperd gaat oplopen in de voormalige USSR…. 

Verder lezen ‘Olie en gas: big business in Kazachstan’

HIV-schandaal in Kazachstan: massale volkswoede
Gepubliceerd door admin 1 oktober, 2006 in Internationaal. 1 Reactie 

MEER DAN 60 KAZACHSE KINDEREN MET HIV BESMET IN SHIMKENT

Het is al weken het gesprek dat alles domineert, op straat en in taxis: de massale besmetting van 
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jonge kinderenn in een ziekenhuis in Shimkent met het HIV-virus. In de media wordt gewezen op 

criminaliteit en corruptie als oorzaken van dit drama; de Times of India spreekt van ‘corruption and 

illicit sale of blood’. Het verhaal doet sterk denken aan een vergelijkbaar drama dat zich begin jaren 

tachtig van de vorige eeuw in Frankrijk afspeelde. Toen werden nog veel meer mensen besmet met 

HIV door corrupt gedrag van overheden en instanties. 

Verder lezen ‘HIV-schandaal in Kazachstan: massale volkswoede’

Voetbal in Kazachstan: een Nederlandse 
confrontatie
Gepubliceerd door admin 22 september, 2006 in Internationaal. 1 Reactie 

CLASH DER NEDERLANDSE ‘SUPERCOACHES’ IN KAZACHSTAN

Op 7 oktober vindt hier in Almaty een voetbalwedstrijd plaats die onze aandacht om meedere 

redenen verdient: Kazachstan-Polen. Twee Nederlandse bondscosches, Arno Pijpers van Kazachstan 

en Leo Beenhakker van Polen, zullen elkaar in de steppe op leven en dood gaan bestrijden in deze 

kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2008. In Kazachstan is voetbal iets nieuws maar door de 

miljarden die het binnenhaalt met olie en gas wordt er flink veel poen tegenaan gegooid om het land 

op te stuwen in de vaart der voetbalvolkeren. Wat dat betreft lijkt het een beetje op Rusland dat 

dankzij de energiemiljarden Guus Hiddink kan halen. Zo haalde Kazachstan in februari Pijpers van FC 

Utrecht waar hij assistent was van Foeke Booij. Onder Pijpers is Kazachstan bezig aan een unieke 

‘reeks’ die de spanning over de confrontatie met het Polen van Beenhakker flink doet oplopen. 

Langzaam maar zeker wordt het land voetbalgek. 

Verder lezen ‘Voetbal in Kazachstan: een Nederlandse confrontatie’

Duitse ex-minister nu ook complotdenker?
Gepubliceerd door admin 21 april, 2006 in Internationaal. 130 Reacties 

ANDREAS VON BUELOW: “9/11 WAS EEN “INSIDE JOB”

door Pamela Hemelrijk 

Bij de “complotdenkers” omtrent 9/11 heeft zich nu ook de Duitse ex-minister Andreas Von Bülow 

gevoegd. Hij verklaarde in een radio-interview dat de aanval op het WTC het werk is geweest van de 

Amerikaanse inlichtingendienst, en dat building 7 daarbij als commandocentrum is gebruikt. Het 

gebouw is daarna met explosieven vernietigd om de sporen van de misdaad uit te wissen, aldus Von 

Bülow:

Verder lezen ‘Duitse ex-minister nu ook complotdenker?’

Voer voor complotdenkers
Gepubliceerd door admin 23 maart, 2006 in Internationaal. 9 Reacties 

MAN VINDT WATERSTOFMOTOR UIT… EN STERFT!

door Pamela Hemelrijk 

Begin jaren negentig bracht een lokaal tv station in Californië een opmerkelijk bericht: “Goed nieuws 

voor automobilisten! Een eeuwenoude droom lijkt verwezijnlijkt! In Ohio heeft een plaatselijke 

uitvinder, Stanley Meyer, een motor ontwikkeld die rijdt op – believe it or not: WATER!” 

Het item werd gebracht op een luchtige toon, alsof het hier een grappige curiositeit betrof. Terwijl we 

hier, als het bericht tenminste juist was, toch te maken hadden met een doorbraak van olympische 

proporties, die de macht van de OPEC-landen (en de winsten van de oliemaatschappijen!) in één klap 
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zou wegvagen. 

Maar de twee anchorlieden van Action News presenteerden deze scoop van de eeuw alsof het een 

lollig human-interest item was. Waren ze daar nou werkelijk zo stom, bij Action News, dat ze de 

onmetelijke draagwijdte van dit nieuws niet inzagen? Of verdachten ze Meyer er heimelijk van dat hij 

de kluit belazerde met zijn watermotor? Maar als ze het zaakje niet vertrouwden, waarom dan toch 

een reportage aan zijn uitvinding gewijd? Zie voor het bewuste Action News filmpje deze link. 

Verder lezen ‘Voer voor complotdenkers’

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht
Gepubliceerd door admin 20 november, 2005 in Internationaal, Schiphol, Accountancy, Klokkenluiders, 
Rechterlijke macht, Media, Corporate en Politiek. 404 Reacties 

PRICEWATERHOUSECOOPERS HEEFT ‘EIGEN’ RECHTERS

Minimaal twee Nederlandse rechters staan op de payroll van PricewaterhouseCoopers. Hun fuctie bij 

de accountancy- en adviesgigant was niet vermeld in het verplichte openbare register van 

nevenfuncties dat voor elke burger toegankelijk is via de website www.rechtspraak.nl. Het gaat om 

M. Feteris en G. Kampschoer. Feteris is partner van PwC belastingadvieurs en raadsheer-

plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Kampschoer is als belastingspecialist verbonden aan het 

bureau Vaktechniek van PwC en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Arnhem. Het feit dat 

ht hier gaat om raadsheren van Gerechtshoven is van groot belang, omdat er in Nederland slechts 

vijf Hoven zijn. Aldus heeft PwC een ?voet tussen de deur? bij twee van de vijf instanties waar zaken 

in hoger beroep worden behandeld. Dit kwam naar voren in een rapport van de Lijst Pim Fortuijn van 

7 november dat de titel draagt ?Herstelplan Rechtsstaat?. Kort na het uitkomen van het rapport 

werden de hiaten op het register van nevenfuncties ingevuld. 

Verder lezen ‘Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht’

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal (3 of 3) [3/10/2009 11:00:28 PM]

http://www.lonelantern.org/h20poweredcar.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/272/voer-voor-complotdenkers.html#more-272
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html#more-212
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

Archief van de categorie 'Klokkenluiders' 

Nieuwe jas voor Klokkenluideronline
Gepubliceerd door Micha Kat 30 juli, 2007 in Klokkenluiders. 7 Reacties 

Na een ingewikkeld technisch proces (met veel dank aan onze uitstekende webmaster) zijn we erin 

geslaagd de site om te zetten naar een moderner en beter content-management programma, van 

Postnuke naar Wordpress 2.0 om precies te zijn. Dat betekent meer afbeeldingen, een veel 

toegankelijker archief, duidelijkere links naar de postings dus meer en betere discussie en nog veel 

meer moois. 

De site heeft deze move kunnen maken dankzij het grote succes. Op goede dagen trekt de site 

tussen de 2000 en 3000 bezoekers per dag. Met affaires als “Joris Demmink” en “Hans Westenberg” 

worden dat er natuurlijk nog veel meer. Klokkenluideronline zal er ‘persoonlijk’ voor gaan zorgen dat 

de pedofiele topambtebaar een ‘eerlijk en openbaar’ proces krijgt net als iedere andere Nederlander! 

De goede man heeft immers recht op de kans zijn met sperma bevlekte blazoen te zuiveren! Prove 

your fucking innocence, my dear Joris! 

Het team richt zich natuurlijk ook tot de jury van de Persprijs Jacques van Veen waarnaar deze site 

meedingt. Geachte jury onder het gewaardeerde voorzitterschap van R.J. Hoekstra, we hebben 

natuurlijk ook aan jullie gedacht bij het ombouwen van de site! 

Vanaf eind augustus gaan we er veel vol tegenaan. Stay tuned!

Reces van de webmaster tot eind juli
Gepubliceerd door Micha Kat 14 juni, 2007 in Klokkenluiders. 0 Reacties 

DEZE WEBSITE ZAL NOOIT STOPPEN DE KLOKKEN TE LUIDEN

Tot grote vreugde van uw webmaster vinden steeds meer mensen hun weg naar deze website. Thans 

bezoeken gemiddeld 2000 mensen per dag klokkenluideronline. Een rol speelt hier zeker dat het 

aantal schandalen in ons land waarover de klok kan worden geluid dagelijks lijkt toe te nemen. Deze 

website zit kortom in een ‘groeimarkt’. Het schandaligste aller schandalen is natuurlijk de steeds 

verder uitdijende Haagse ‘porno-affaire’. Hierin wil deze site een leidende rol blijven spelen maar 

daarbij is de hulp van lezers en bezoekers noodzakelijk. In dit verband is het zeer bemoedigend dat 

er steeds meer inhoudelijk interessante postings binnenkomen van mensen die beschikken over 

informatie over het Haagse porno-schandaal. Uw webmaster voorspelt dat dit schadaal niet onder de 

pet kan worden gehouden en dat er bloed gaat vloeien. De reputatie van Nederland is niet meer te 

redden. Uw webmaster vertrekt zaterdag voor een maand naar Kirgizie en Tadjikistan. Hij verwacht 

slecht beperkt on line te kunnen zijn. Vanaf augustus gaat de strijd om de waarheid weer verder!
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Landmijnen en Enschede revisited: nu de feiten
Gepubliceerd door admin 13 april, 2007 in Klokkenluiders. 29 Reacties 

CENSOR GEENSTIJL LEVERT BEWIJS: ER LAGEN MIJNEN IN ENSCHEDE

Het is toch niet te geloven dat een ‘censor’ met de naam ‘Chef’ op de weblog Geenstijl als een 

bezetene alle postings aan het weghalen is die een verband leggen tussen de landmijnenkwestie van 

Fred Spijkers en de vuurwerkramp? Een posting op nrcombudsman van ‘reaguurder’: “De laatste paar 

dagen heb ik enkele malen de combinatie Enschede/landmijnen gepost op GS. Ik raad het iedereen 

aan om eens te proberen. Degene die zijn post langer dan 5 minuten kan bekijken is spekkoper. De 

censuurfilters draaien overuren. Met dank aan Chef. Lafbekjes beginnen het te worden daar.” Er is 

maar een reden waarom deze ‘Chef’ het hiermee zo druk heeft: hij heeft de opdracht de waarheid 

onder het tapijt te vegen! Dank, ‘Chef’ van Geenstijl, dat u door uw ongelofelijke stompzinnige 

domheid de waarheid aan het licht brengt over de grootste en meest misdadige cover-up 

(hoeveel doden vielen er ook alweer? 20?) uit de Nederlandse geschiedenis! Beste chef: als 

u de postings gewoon had laten staan had er geen haan naar gekraaid! Zo ziet u maar weer: al is de 

leugen nog zo snel…. Laten we hieronder nog eens schematisch enige feiten (er zijn er nog veel 

meer) op een rijtje zetten die wijzen in de richting van een landmijnen-ramp en geen vuurwerkramp: 

Verder lezen ‘Landmijnen en Enschede revisited: nu de feiten’

Hoe Justitie levensgevaarlijke klokkenluider 
kalltstellt
Gepubliceerd door admin 18 januari, 2007 in Klokkenluiders. 23 Reacties 

RAMMENDE RECHTER VASTGEZET NA AANVAL OP JUSTITIE

‘Het Openbaar Ministerie is door machtsmisbruik, onkunde en bedrog verziekt’. Deze uitlating en nog 

veel meer aantijgingen aan justitie meende Wicher de ‘rammende rechter’ Wedzinga zich te kunnen 

permitteren in een column op Geenstijl. Dat Wedzinga gelijk heeft behoeft nauwelijks discussie, maar 

juist daarom sloegen alle stoppen door bij de Justitietop in Den Haag waar stande pede werd 

besloten: deze man moet per direct van het toneel verdwijnen! En aldus geschiedde: op 16 januari 

werd hij note bene in zijn eigen woning gearresteerd en afgevoerd naar de duistere kerkers van 

Groningen. Bij Justitie moeten ze gedacht hebben: nu de Rammende Rechter niet langer vrouwen als 

slachtoffer kiest, maar Justitie zelf kan hij al onze malversaties, blunders en corruptie aan de grote 

klok gaan hangen! Dat moeten we dus niet hebben! Vastnemen dus die man! Dat is allerminst een 

wilde theorie is, blijkt alleen al uit het feit dat Wedzinga als raadsheer in Leeuwarden nauw heeft 

samengerwerkt met Carla ‘nepotisme’ Eradus, tegenwoordig president van de rechtbank in 

Amsterdam! 

Verder lezen ‘Hoe Justitie levensgevaarlijke klokkenluider kalltstellt’

Rechtzaak staatssecretaris tegen klokkenluidersboek
Gepubliceerd door admin 14 december, 2006 in Klokkenluiders. 5 Reacties 

20 KEER DE KAMER VOORLIEGEN EN DAN NAAR DE RECHTER

Demissionair defensiestaatssecretaris Cees van der Knaap start een bodemprocedure tegen 

onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer, auteur van het boek Een man tegen de Staat over 

defensieklokkenluider Fred Spijkers. In zijn boek schrijft Nijeboer dat Van der Knaap tijdens zijn 

ambtsperiode twintig maal de  

Tweede Kamer heeft voorgelogen, waarbij de bewindsman mogelijk tot tweemaal toe valsheid in 

geschrifte pleegde door documenten te antedateren. Van der Knaap wil via de rechter afdwingen dat 

Nijeboer deze passages terugneemt.  
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●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten
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Eerder eiste landsadvocaat G. J. H. Houtzagers namens Van der Knaap excuses van de auteur. Ook 

wilde de bewindsman dat Nijeboer erkent dat de beschuldigingen onrechtmatig zijn. Nijeboer heeft 

geweigerd excuses te maken of onrechtmatigheid te erkennen, omdat hij de passages in het boek 

stevig onderbouwd vindt. Bovendien heeft de staatssecretaris meerdere malen de kans gekregen om 

tijdens het onderzoekstraject van de auteur de beschuldigingen te weerleggen. Hiervoor bedankte de 

bewindsman destijds. Het is onbestaanbaar dat deze ‘bewindsman’ die zelfs voortdurend delicten 

pleegt naar de rechter stapt om de journalist die deze delicten onthuld aan te klagen! Dit doet sterk 

denken aan de actie tegen de journalisten van De Telegraaf Joost de Haas en Bart Mos. 

Verder lezen ‘Rechtzaak staatssecretaris tegen klokkenluidersboek’

Doemscenario’s tegen het einde van 2006
Gepubliceerd door admin 11 december, 2006 in Klokkenluiders. 5 Reacties 

KERSTBESPIEGELINGEN VAN EEN ONHEILSPROFEET

In de bijbel (het oude testament dan, het nieuwe is wat optimistischer van toon) sjokken ze van stad 

naar stad om het volk te waarschuwen voor de apocalyps en de toorn van god. “Gedoemd zijt gij, 

burgers van Samaria! Elk moreel richtsnoer is hier zoekgraakt, rechters zijn dieven geworden, 

moeders hoeren en van lamlendigheid verdort het graan op de akkers! Maar God heeft er nu genoeg 

van! Eerdaags daalt in volle omvang zijn toorn neer over jullie en jullie stad!” Mooi proza. Maar heeft 

iemand zich wel eens gerealiseerd dat de bijbelse onheilsprofetieen van Jermia en Micha en al die 

andere vrolijkerds thans actueler zijn dan ooit? Dan we eind 2006 met z’n allen op de rand staan van 

de complete ondergang van onze cultuur en beschaving? De ramzalige ontwikkelingen stapelen zich 

de laatste tijd dusdanig snel en noodlottig op, dat een andere conclusie niet meer mogelijk lijkt. Een 

bizar element hierbij is de manifestatie van natuurrampen als aardbevingen en tsunami’s waarvan 

ook reeds in de bijbel wordt gezegd dat ze een onlosmakelijk onderdeel zijn van elke apocalyps. 

Eigenlijk wist ik helemaal zeker dat de ondergang nabij is toen ik in NRC Handelsblad moest lezen dat 

het Sociaal Cultureel Planbureau voor het eerst in zijn roemrijke geschiedenis een rapport heeft 

gemaakt alleen over ‘positieve ontwikkelingen’ in ons land. Waarom zou het SCP deze boude stap 

hebben gezet? 

Verder lezen ‘Doemscenario’s tegen het einde van 2006′

Weer dreigend conflict rond Spijkers-boek
Gepubliceerd door admin 17 november, 2006 in Klokkenluiders. 12 Reacties 

OOK STAATSSECRETARIS DREIGT NU MET JURIDISCHE ACTIE

Na eerder oud-minister Job de Ruiter en oud-topman van de Marechaussee Fabius heft nu ook een 

advocaat namens staatssecretaris Cees ‘zijne excellentie’ Van der Knaap zich gemeld bij Alexander 

Nijeboer, auteur van het onvolprezen (want nog nooit leidde een boek tot zo’n paniek in bestuurlijk 

Nederland!) boek Een Man Tegen De Staat over de klokkenluider Fred Spijkers. En het gaat bij de 

excellentie niet om zomaar een advocaat, maar om de hoogste landsadvocaat C.Houtzagers van Pels 

Rijcken & Droogleever Fortuijn. Van der Knaap eist echter geen inbeslagname van het boek of 

publieke rectificatie of schadevergoeding, maar slechts ‘excuses’ van de auteur hetgeen zijn actie een 

nogal bespottelijk karakter geeft. Zijne excellentie wil excuses omdat hij door Nijeboer wordt 

beschuldigd van valsheid in geschrifte. De feiten blijven echter de feiten en de excellentie zal toch 

moeten accepteren dat zijn daden pubiek worden gemaakt. 

Verder lezen ‘Weer dreigend conflict rond Spijkers-boek’

Nieuwe rechtszaak om Spijkers-boek?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders (3 of 4) [3/10/2009 11:00:38 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/368/rechtzaak-staatssecretaris-tegen-klokkenluidersboek.html#more-368
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/366/doemscenarios-tegen-het-einde-van-2006.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/366/doemscenarios-tegen-het-einde-van-2006.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/366/doemscenarios-tegen-het-einde-van-2006.html#more-366
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/350/weer-dreigend-conflict-rond-spijkers-boek.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/350/weer-dreigend-conflict-rond-spijkers-boek.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/350/weer-dreigend-conflict-rond-spijkers-boek.html#more-350
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/344/nieuwe-rechtszaak-om-spijkers-boek.html


Klokkenluiders archive at Klokkenluideronline

Gepubliceerd door admin 2 november, 2006 in Klokkenluiders. 1 Reactie 

OPNIEUW POGING SPIJKERS-BOEK UIT DE HANDEL TE NEMEN

Wat een goed boek moet dat zijn, Een Man Tegen De Staat van Alexander Nijeboer! Na ex-minister 

Job de Ruiter probeert nu ook de voormalige topman van de Koninklijke Marechaussee Diederik 

Fabius het boek via een dure advocaat uit de handel te nemen. Want ja… de waarheid mag natuurlijk 

nooit aan het licht komen! Liever honderd procedures en tonnen voor dure advocaten dan dat de 

burger mag vernemen wat er allemaal werkelijk is gebeurd in de meest onthutsende 

klokkenluiderszaak uit de Nederlandse geschiedenis waarin Defensie de dood van acht soldaten 

probeerde te verdonkeremanen, hun weduwen schaamteloos bedroog, de klokkenluider kapot maakte 

tot een zielig hoopje mens… In het geval van Fabius onthult Nijeboer dat deze op diverse momenten 

de uitkomsten van onderzoek naar het landmijnenschandaal heeft gemanipuleerd en bijwijsstukken 

voor Justitie heeft achtergehouden en verdonkeremaand. 

Verder lezen ‘Nieuwe rechtszaak om Spijkers-boek?’
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Persprijs accepteert kritische inzendingen
Gepubliceerd door Micha Kat 1 juni, 2007 in Media. 1 Reactie 

STICHTING: ‘INZENDINGEN ZIJN IN GOEDE ORDE ONTVANGEN’

Date: Thu, 31 May 2007 23:20:06 +0200 (CEST) 

Subject: bevestiging inzendingen Jacques van Veen persprijs 

From: “St. Persprijs Jacques van Veen”

View Contact Details Add Mobile Alert 

To: drsmkat@yahoo.com 

Geachte heer Kat,

Bij deze bevestig ik de ontvangst van uw e-mail bericht waarin u het artikel van Stan de Jong uit de 

Nieuwe Revue over de zaak Westenberg nomineert voor de Jacques van Veen persprijs.

Ook uw bericht waarin u uw website ‘klokkenluideronline’ aanmeldt voor de Jacques van Veen 

persprijs is door ons in goede orde ontvangen.

Beide journalistieke producties zullen wij aan de jury aanbieden.

Met vriendelijke groet,

Anke Pouw 

Verder lezen ‘Persprijs accepteert kritische inzendingen’

Weigert de Persprijs Jacques van Veen inzendingen?
Gepubliceerd door Micha Kat 31 mei, 2007 in Media. 4 Reacties 

PERSPRIJS JAQUES VAN VEEN NIET GEDIEND VAN KRITISCHE STUKKEN

Date: Wed, 23 May 2007 23:57:29 -0700 (PDT) 

From: “micha kat” View Contact Details View Contact Details Add Mobile Alert 

Subject: inzending Persprijs 

To: persprijs@xs4all.nl

Geachte heer Van de Pol,

Hierbij een inzending voor de Persprijs Jacques van Veen 2007. Het gaat om een verhaal van Stan de 
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Jong in Nieuwe Revu van januari 2007. In mijn ogen is het een bijzonder en zelfs uniek verhaal dat 

licht werpt op een aspect van de rechtspleging waar we maar zelden iets over mogen lezen: 

partijdigheid en/of corruptie binnen de rechterlijke macht.

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Note: forwarded message attached.

Hierna kreeg de secretaris van de Persprijs Jacques van Veen de volgende emails: 

Verder lezen ‘Weigert de Persprijs Jacques van Veen inzendingen?’

Geenstijl.nl krijgt schrijfverbod van ‘Chef’
Gepubliceerd door admin 10 april, 2007 in Media. 46 Reacties 

GEENSTIJL MAG LINK LANDMIJNEN-VUURWERKRAMP NIET LEGGEN

De redactie van klokkenluideronline ontving deze mededeling van klokkenluider Michiel Gielen.

Geenstijl.nl werkt overduidelijk onomstoten mee aan een doofpot als het gaat om samenzweringen! 

Gisteren heb ik een mail gestuurt naar redactie@geenstijl.nl met de vraag of ze over Fred Spijkers 

konden berichten.  

Dit was hun antwoord:

From : Ambroos Wiegers  

Sent : Wednesday, October 25, 2006 4:58 PM  

To : “Michel Gielen”  

CC : redactie@geenstijl.nl  

Subject : Re: De Grootste Nederlandse Conspiracy ooit! 

Hoi, 

Wat Fred Spijkers is overkomen is inderdaad zeer triest. Gelukkig heeft hij onlangs enige 

genoegendoening gekregen. Diep respect voor zijn gevecht tegen de gevestigde orde. 

Wat betreft de connectie landmijnen/Enschede, daar mogen we van Chef niets over schrijven. Kan 

helaas niet zeggen wie Chef is, maar laat ik het zo zeggen: Als er al een radio in je kies zou zitten, 

dan heeft Chef daarvan de exacte meeluisterfrequentie.

Groeten A.A.C.D Wiegers (pseudoniem) 

Verder lezen ‘Geenstijl.nl krijgt schrijfverbod van ‘Chef’’

Zes Irakese burgers gedood door Nederlandse 
militairen
Gepubliceerd door admin 15 februari, 2007 in Media. 11 Reacties 

ECHT NIEUWS OVER ONZE JONGENS IN IRAK HAALT DE KRANT NIET

door Pamela Hemelrijk 

Dat de mainstream media er niet op uit zijn om ons te informeren, maar om met kunst en vliegwerk 

de publieke opinie te manipuleren, dat wist ik al. Maar afgelopen zondag werd het wettig en 

overtuigend bewijs weer eens definitief geleverd. 

Zembla, dat zo langzamerhand in zijn eentje de eer van de journalistiek nog hoog houdt (ik zeg niet 

graag iets aardigs over de VARA, maar there it is), kwam zondag met het nieuws dat onze militairen 

in Irak sinds 2003 maar liefst zes burgers hebben doodgeschoten. 

●     JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
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Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Bezoekers

●     13 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165181 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media (2 of 4) [3/10/2009 11:00:48 PM]

http://www.revu.nl/4035
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/431/weigert-de-persprijs-jacques-van-veen-inzendingen.html#more-431
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/409/geenstijlnl-krijgt-schrijfverbod-van-chef.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/409/geenstijlnl-krijgt-schrijfverbod-van-chef.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=202&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/409/geenstijlnl-krijgt-schrijfverbod-van-chef.html#more-409
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/390/zes-irakese-burgers-gedood-door-nederlandse-militairen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/390/zes-irakese-burgers-gedood-door-nederlandse-militairen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/390/zes-irakese-burgers-gedood-door-nederlandse-militairen.html#comments
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.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Media archive at Klokkenluideronline

De triggerhappy daders beweren dat die burgers zich verdacht gedroegen bij een checkpoint, of 

explosieven in hun auto hadden, of zelf het vuur op onze jongens geopend hadden, en daar heeft het 

OM genoegen mee genomen. De boel is geseponeerd. Nederlandse militairen kunnen sowieso niet 

meer als verdachte worden gehoord, sinds de rechtszaak tegen Eric O. Dus ze gaan per definitie 

vrijuit, wat ze ook doen. Hun rechtspositie is nu veel sterker dan die van de voorbijgangers die zij 

neermaaien. Zoals een officier van justitie het in de uitzending uitdrukte: “Het is een kwestie van 

vertrouwen. We hebben het hier per slot niet over misdadigers, maar over goedgetrainde soldaten, 

die daar met gevaar voor eigen leven de vrede handhaven”. 

Verder lezen ‘Zes Irakese burgers gedood door Nederlandse militairen’

Commerciele adviseur aan de knoppen van 
martelverhaal
Gepubliceerd door admin 14 februari, 2007 in Media. 2 Reacties 

EWOUD NYSINGH COMMUNICATIE SPINDE DE ‘MARTELPRIMEUR’

Een commercieel communicatiebureau, Ewoud Nysingh Communicatie, blijkt aan de wieg te hebben 

gestaan van de ‘martelprimeur’ van De Volkskrant waarover enorme ophef is ontstaan. Eerder nog 

dan het PvdA-kamerlid Ton Heerts zat ex-journalist (De Volkskrant, NOVA) Ewoud Nysingh aan de 

knoppen van het verhaal waarvan voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek 

door politci is gezegd dat het is ‘gespind’ om de uitslag van de verkiezingen te beinvloeden. Uit 

mededelingen van Jan Hoedeman, ex-generaal en ’superbron’ Cees Neisingh en Ewoud Nysingh zelf 

blijkt dat Neisingh’s eerste handeling waarmee het hele noodlottige proces op gang kwam het bellen 

was van Ewout Nysingh. Hij belde hem met de vraag of hij gekoppeld kon worden aan een journalist 

die bereid was onderzoek te doen naar de behandeling van krijgsgevangenen in Irak in 2003. 

Nysingh kwam toen op de proppen met zijn oud-collega van De Volkskrant Jan Hoedeman. De rol van 

Nysingh is om meerdere redenen alarmerend. 

Verder lezen ‘Commerciele adviseur aan de knoppen van martelverhaal’

Twee criminelen over ‘Justitie en Mediamacht’
Gepubliceerd door admin 22 januari, 2007 in Media. 0 Reacties 

FOLKERT JENSMA EN DATO STEENHUIS SPREKEN HET VOLK TOE

In een provocatie die elk zinnig begrip te boven gaat gaan Folkert Jensma, oud-hoofdredacteur, 

commentator van NRC Handelsblad en mede-aanzetter tot de moord op een politicus die op het punt 

stond de verkiezingen te gaan winnen en oud-procureur generaal Dato Steenhuis die de rechterlijke 

macht bij voortduring in diskrediet heeft gebracht door het plegen van delicten en ‘obstruction of 

justice’ in debat over het onderwerp ‘Justitie en Mediamacht’. Vanuit Jensma is de provocatie extra 

bitter omdat juist zijn krant al jaren achtereen propaganda maakt voor Justitie en de waarheid 

opoffert aan slaafheid aan het gezag. Journalisten van NRC Handelsblad laten zich zelfs betalen door 

Justitie of klussen bij door in commissies te zitten die rechters mede benoemen. Daar komt dan nog 

bij dat het Openbaar Ministerie van Steenhuis een aangifte tegen Jensma van de advocaten Spong en 

Hammerstein wegens het demoniseren van Pim Fortuyn die door Jensma werd neergezet als mogelijk 

aanstichter van een nieuwe holocaust in de prullenbak heeft geworpen. Nu zitten deze twee 

criminelen dus samen achter de tafel om in duscussie te gaan over het onderwerp ‘Justitie en 

Mediamacht’. We zouden zeggen: gespreksstof genoeg! Kijk hier voor details over deze historische 

lezing en hier voor meer achtergronden.
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Pieter Broertjes speelt hardball
Gepubliceerd door admin 30 november, 2006 in Media. 4 Reacties 

BROERTJES: NOOIT VERZOEK OM RECTIFICATIE GEKREGEN

Het ministerie van Defensie heeft De Volkskrant herhaalde malen gesommeerd de berichtgeving over 

het ‘martelen’ door Nederlandse soldaten te rectificeren. Op nrcombudsman herhaalt defensie-

woordvoerder Joop Veen dit nog eens tot in alle details (29 november). Hij beklaagt zich erover dat 

men bij De Volkskrant maar blijft ‘doorvergaderen’ over de kwestie. Via de nrcombudsman kreeg de 

redactie van Klokkenluideronline het mobiele nummer van Pieter Broertjes (06-55783035) en dus 

konden we de ‘zoon van Bernhard’ zelve vragen hoe het nu zit met die rectificatie. Komt ie er of komt 

ie er niet? 

Verder lezen ‘Pieter Broertjes speelt hardball’

Defensie blijft bij rectificatie-eis Volkskrant
Gepubliceerd door admin 29 november, 2006 in Media. 0 Reacties 

VOLKSKRANT BLIJFT VERGADEREN OVER MARTEL-RECTIFICATIE

“We hebben De Volkskrant de afgelopen week meerdere malen herinnerd aan onze eis dat ze hun 

berichtgeving over de ‘martelpraktijken’ in Irak rectificeren. We kregen steeds als antwoord dat men 

daar nog over aan het spreken is.” Dat zegt Defensie-woordvoerder Joop Veen. De Volkskrant 

berichtte op 18 november over vermeende ‘martelpraktijken’ door Nederlandse mariniers in Irak eind 

2003. Deze berichtgeving bleek op tal van punten ondeugdelijk waarna Defensie om rectificatie 

vroeg. Veen wil niet zeggen wat de maatregelen van Defensie zullen zijn als De Volskrant de 

denkbeeldige deadline waarbinnen rectificatie voor Defensie nog acceptabel is overschrijdt. Veen: 

“Maar het is natuurlijk wel zo dat het gat tussen oorspronkelijke publikatie en rectificatie niet te groot 

mag worden. Want dan weet men niet meer waar het over gaat.” 

Verder lezen ‘Defensie blijft bij rectificatie-eis Volkskrant’
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Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend
Gepubliceerd door Micha Kat 6 juli, 2007 in Politiek. 21 Reacties 

JORIS DEMMINK MOET ASAP WORDEN OPGEKNOOPT, GENOEG BEWIJS

Hieronder een overzicht van de belangrijkste bewijzen en aanwijzingen tegen Joris Demmink, SG van 

het ministerie van Justitie. Demmink is verwikkeld in een epic battle met de feiten om zijn pedofiele 

nek te redden. Hij wordt hierbij gesteund door de politiek en door gevestigde media als NRC 

Handelsblad en Elsevier.

1. Minister Hirsch Ballin wierp zijn topambtenaar recent bij beantwoording van kamervragen een 

reddingsboei toe door te zeggen dat de topambtenaar ‘Joris’ die in de uitzending van Netwerk van 20 

april 1998 wordt opgevoerd als betrokken bij een kindersmokkel-organisatie (en daarvoor ook werd 

veroordeeld) niet de Joris Demmink is van Justitie. Er zou sprake zijn van een ‘persoonsverwisseling’ 

met een niet nader geidentificeerde ‘verdachte van zedendelicten’. Deze verdediging is, zo leert de 

geschiedenis, kenmerkend voor hopeloze situaties en is op zichzelf reeds een sterke aanwijzing voor 

de schuld van Demmink. Het was toch immers, zo herinneren we ons, niet Mabel Wisse Smit die een 

relatie onderhield met topcrimineel Klaas Bruinsma maar ene Ottolien Lels? En de gecorrumpeerde 

Haagse rechter Hans Westenberg, niet hij intimideerde advocaten en manipuleerde rechtsgangen, 

nee, dat was zijn (inmiddels gepensioeneerde) collega Tjebbes, echt waar! En dan de casus classicus 

aller ‘persoonsverwisselingen’: niet Joseph Luns was lid was de NSB (nee, hij had juist een eminent 

verzetsverleden!) het was zijn broer! Het verschil met de eerdere ‘persoonsverwisselingen’ is echter 

dat er in het geval van ‘topambtenaar Joris’ door de minister niet eens een andere persoon voor Joris 

Demmink in de plaats wordt gesteld! 

Verder lezen ‘Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend’

Affaire-Demmink in breder perspectief
Gepubliceerd door Micha Kat 6 juni, 2007 in Politiek. 3 Reacties 

DE JORIS DEMMINKEN RUKKEN OP IN HEEL EUROPA

Van Belgie wisten we het al: roze balletten, orgieen waar zelfs geimporteerde baby’s aan stukken 

zouden zijn gesneden, martelkelders: het is allemaal beschreven, gedocumeteerd en uitgebreid 

onderzocht. Maar du moment dat bleek dat het feestcircuit vooral draaide op politici en 

topambtenaren viel de vervolging opeens stil en gebeurden er steeds merkwaardiger zaken. 

Langzaam maar zeker komen ook in ons land de contouren in beeld van een porno-circus van 

topmensen waar opnieuw alles draait om misbruik van jonge kinderen. Joost Tonino, Joris Demmink, 

een vice-president van de rechtbank Maastricht: het circuit schijnt vooral te draaien op topmensen 
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vanuit Justitie die boven god en gebod verheven zijn. Maar dit alles ter inleiding, want want in dit 

stuk willen we de aandacht richten op de kinderporno-schandalen bij onze oosterburen. Die kunnen 

er namelijk ook wat van. We danken de vrienden van Kleintje Muurkrant waarvan het onderstaande 

stuk afkomstig is. 

Verder lezen ‘Affaire-Demmink in breder perspectief’

Europa wordt einde van Balkenende-IV
Gepubliceerd door admin 30 mei, 2007 in Politiek. 16 Reacties 

FRANS TIMMERMANS BLUNDERT NEDERLAND UIT EUROPA

Het is niet te geloven: het kabinet maakt anno 2007 precies dezelfde fout als in 2005: dreigen met 

hel en verdoemenis als we niet in het ‘Europese gareel’ gaan lopen en een nieuw supra-nationaal 

verdrag accepteren. In 2005 heette het dat we respectievelijk ‘een soort Bosnie’ zouden worden bij 

afwijzing van de Europese Grondwet (Donner) dan wel dat dan ‘het licht uit zou gaan’ (Brinkman). 

Het resultaat: een overdonderende meerderheid wees de gondwet af. Blijkens eveneens 

overdonderende anti-Europese reacties op de dreigementen van Timmermans zoals op de site van De 

Telegraaf zal het bij het nieuwe verdrag niet anders gaan. Als er althans een nieuw referendum komt. 

Timmermans spreekt stoere woorden (’ik ben niet bang voor een nieuw referendum’) maar uit zijn 

dreigende taal blijkt het tegendeel: hij poept groen en geel van angst. Maar je kunt het optreden van 

Timmermans ook heel anders uitleggen: als Nederland door zijn geblunder de EU moet verlaten 

conform zijn dreigement zou dat wel eens een zegen voor ons land kunnen zijn waarmee 

Timmermans alsnog de geschiedenis zal ingaan als de visionaire bewindsman die ons land met een 

uitgekiende strategie heeft gered van het Europese juk! Timmermans weet ook wel dat de weerzin 

tegen elke vorm van gevestigde politiek zo groot is, dat de mensen juist het tegenovergestelde doen 

van waartoe ze worden opgeroepen! Als hij een echte ‘Europeaan’ zou zijn zou hij het volk dus 

moeten oproepen het nieuwe verdrag massaal af te wijzen! Maar nu effe serieus: hier nog even de 

belangrijkste argumenten waarom we zo snel mogelijk uit de EU moeten stappen: 

Verder lezen ‘Europa wordt einde van Balkenende-IV’

Neelie Kroes liep bij verslaafde astroloog
Gepubliceerd door admin 2 mei, 2007 in Politiek. 8 Reacties 

JAN-DIRK PAARLBERG, NINA BRINK, PATRICK KLUIVERT EN NEELIE KROES

Neelie Kroes, de eurocommissaris de de strijd aanbindt met ondernemers als Bill Gates en reeksen 

bedrijven boetes oplegt van miljoenen euro’s, blijkt samen met gekende criminelen en zwendelaars 

als Nina Brink, Patrick Kluivert en Jan-Dirk Paarlberg gebruik te hebben gemaakt van de diensten van 

de drugsverslaafde en HIV-besmette ‘toekomstvoorspeller’ annex astroloog Simon Suiker (inmiddels 

overleden) te Rotterdam. Nu wisten we al dat er van alles niet deugde aan Neelie Kroes, maar 

hiermee is haar reputie wel definitief… nou ja, we laten de lezer zelf oordelen, natuurlijk. 

Verder lezen ‘Neelie Kroes liep bij verslaafde astroloog’

Kamervragen over kindermisbruik Justitie-SG
Gepubliceerd door admin 27 april, 2007 in Politiek. 5 Reacties 

ALLEEN PVV DURFT VRAGEN TE STELLEN OVER AANGIFTE TEGEN DEMMINK

De PVV heeft naar aanleiding van de aangifte vorige week Kamervragen gesteld. Deze werden binnen 

recordtempo (nog geen drie uur) beantwoord door minister Hirsch Ballin en luiden alsvolgt:

●     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

●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Bezoekers

●     13 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165181 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek (2 of 4) [3/10/2009 11:00:57 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/433/affaire-demmink-in-breder-perspectief.html#more-433
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/430/europa-wordt-einde-van-balkenende-iv.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/430/europa-wordt-einde-van-balkenende-iv.html#comments
http://www.fd.nl/ShowKrantArtikel.asp?Context=N%7C1&KrantArtikelId=575492
http://www.telegraaf.nl/binnenland/64519961/_Nederland_uit_EU_bij_nieuw__nee__.html?p=23,1
http://www.telegraaf.nl/binnenland/64519961/_Nederland_uit_EU_bij_nieuw__nee__.html?p=23,1
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/430/europa-wordt-einde-van-balkenende-iv.html#more-430
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/421/neelie-kroes-liep-bij-verslaafde-astroloog.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/421/neelie-kroes-liep-bij-verslaafde-astroloog.html#comments
http://www.ad.nl/binnenland/article1336520.ece
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=45750
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/421/neelie-kroes-liep-bij-verslaafde-astroloog.html#more-421
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=406&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.zapruder.nl/forums/viewthread/8721
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.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Politiek archive at Klokkenluideronline

Vraag 1 

Hebt u kennisgenomen van het bericht “Aangifte om pedofilie tegen een hoge ambtenaar”?

Antwoord 1 

Ja.

Vraag 2 en 3 

Bent u bekend met een rapport dat afkomstig zou zijn van de Turkse overheid en waarin vermeld zou 

staan dat een topambtenaar van uw ministerie in Turkije seks met jonge kinderen zou hebben 

gehad? Zo ja, sinds wanneer kent u dit rapport?

Hebt u een onderzoek ingesteld of gaat u een onderzoek instellen naar de authenticiteit van dit 

rapport? Zo ja, wilt u de Kamer informeren over uw bevindingen, conclusies en eventueel te nemen 

maatregelen? Zo neen, waarom niet? 

Verder lezen ‘Kamervragen over kindermisbruik Justitie-SG’

Joris Demmink, Bouterse, sex en de staatsgreep
Gepubliceerd door admin 15 april, 2007 in Politiek. 0 Reacties 

‘JUSTITIE-SG DEMMINK HIELP BOUTERSE MEDE IN HET ZADEL’

onderstaand bericht is afkomstig van Kleintje Muurkrant, 10 april 2007 

Nou, we hoefden niet diep te graven. Volgens de Rijks Voorlichtingsdienst was Joris na zijn studie in 

Leije eerst ruim tien jaar verbonden aan de juridische afdeling van het ministerie van Defensie. In 

1982 stapte hij pas over naar Justitie. En als je de verhalen geloven mag ging bij die gelegenheid bij 

Defensie de vlag uit. Een ouwe topper van de CRI zag het zelfs nog een nuance anders: “Joris werd 

door Defensie gedumpt, in een kleed gewikkeld, onder de tafel doorgerold, een tijdje uit het zicht 

gehouden en toen weer uit het kleed gepeuterd om brandschoon zijn carrière te kunnen vervolgen bij 

Justitie”. Bloemrijk. En we beginnen een beetje te bevroeden waarom op de site van Parlement en 

Politiek een nummertje geschiedvervalsing is weggegeven. Voor het vinden van het antwoord op de 

vraag waarom ze bij Defensie Joris in een kleed propten is het niet nodig om opnieuw de schop uit 

het schuurtje te halen. De oorzaak ligt namelijk in Suriname. 

Verder lezen ‘Joris Demmink, Bouterse, sex en de staatsgreep’

Open brief aan E. Hirsch Ballin, minister van Justitie
Gepubliceerd door admin 9 april, 2007 in Politiek. 15 Reacties 

ERNST HIRSCH BALLIN, BENT U MEDESCHULDIG AAN KINDERMISBRUIK?

Excellentie,

Inmiddels mag het voor feit worden aangenomen dat uw Secretaris-Generaal Joris Demmink een 

recidiverend pederast is die reeds op dit moment het leven van vele kinderen in Oost-Europa en 

Turkijke heeft vernietigd, wellicht ook wel in ons land. De inspanningen van uw voorganger Donner 

om de pederast te ‘redden’ in 2003 door de aangifte tegen hem via politieke powerplay van tafel te 

krijgen mochten hem dan nog enige jaren soelaas en verlengd kindermisbruik bieden, thans met de 

nieuwe feiten zoals geopenbaard in de aangifte tegen Demmink van de advocaten Van der Plas en 

Bakker Schut doet deze mogelijkheid zich niet meer voor. U kunt deze advocaten niet intimideren de 

aangifte tegen de pederast in te trekken viz. laten verklaren dat deze ‘vals was’ zoals Donner eerder 

wel lukte in het geval van de ‘28-jarige man’ die de SG in 2003 op de korrel had. Door zijn 

‘reddingsactie’ van Demmink is ook Donner schuldig aan het feit dat Demmink met zijn praktijken 

door kon gaan ten koste van volstrekt onschuldige jonge kinderen, maar daar de pederast thans 

onder uw autoriteit valt wenden wij ons tot uw persoon met een verzoek, neen, een smeekbede: 
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maak deze man zo snel mogelijk onschadelijk! Doet u dat niet, bent u mede-schuldig aan zijn 

perverse activiteiten vanuit vaste jurisprudentie die superieuren de plicht oplegt in te grijpen als zij 

kennis krijgen van delicten die hun ondergeschikten plegen. Dat u zich daarbij openlijk profileert als 

Christen zou reeds op zichzelf reden te over moeten zijn Demmink voor de rechter te brengen. 

Anders gesteld: als u weigert maatregelen te nemen tegen Demmink bent u zelf strafbaar zowel in 

strafrechterlijke zin als civielrechterlijk daar u immers onrechtmatig handelt tegen de toekomstige 

slachtoffers van Demmink en hun directe omgeving! 

Verder lezen ‘Open brief aan E. Hirsch Ballin, minister van Justitie’

Artikel over chantage-Demmink in Turkse krant
Gepubliceerd door admin 7 april, 2007 in Politiek. 6 Reacties 

EEN ONTSTELLEND DOCUMENT EN SCHOKKENDE VERKLARINGEN IN DE ZAAK BAYBASIN 

Anadolu haber grubu, maandag 29 mei 2006

met dank aan kleintje muurkrant 

Het Anadolu Nieuwsagentschap heeft de geheime onderhandelingen en betrekkingen aan het licht 

gebracht, volgend op de aanhouding en gevangenhouding in maart 1998 van Hüseyin Baybasin in 

Nederland. Anadolu Nieuws heeft de hand kunnen leggen op het document, waaruit blijkt, welke 

besprekingen en onderhandelingen gevoerd zijn door de bende, die zich stoorde aan de uitlatingen 

die door Baybasin in die periode werden gedaan met betrekkng tot de internationale dugshandel. 

(koptekst naast de foto met opschrift: Schokkende beweringen afkomstig van Baybasin) 

In het document met briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie, waarop Anadolu Nieuws 

de hand heeft weten te leggen, worden de onderhandelingen tussen bevoegde instanties in Nederland 

en Turkije met betrekking tot de bende gedocumenteerd. In het document van 15 Juli 1997 met 

briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie en waaruit blijkt dat door het team, dat binnen 

het ministerie met de operatie belast was, al eerder telefoongesprekken gevoerd werden, wordt de 

onderhandse afspraak gedocumenteerd met de volgende uitlating: “Het dossier – Baybasin wordt 

door de Turkse autoriteiten als een drukmiddel gebruikt om een andere zaak tot oplossing te 

brengen, die op het ogenblik deel uitmaakt van een uitwisseling van meningen. Omdat de heer 

Demmink donderdag met vakantie gaat, zullen wij trachten uiterlijk voor donderdag de ministeriële 

beschikking gereed te hebben.” De zaak, die tegenover de Turkse autoriteiten als drukmiddel 

gebruikt werd, heeft te maken met de in het document genoemde Joris Demmink. 

Verder lezen ‘Artikel over chantage-Demmink in Turkse krant’
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Geachte Joris Demmink, werk aan de winkel!
Gepubliceerd door Micha Kat 31 juli, 2007 in Rechterlijke macht. 8 Reacties 

De hoogste man van het Ministerie van Justitie, SG Joris Demmink, wordt op tientallen 

websites, ook internationale, beschuldigd van het misbruiken van kinderen. Maar hij komt 

niet in het geweer. Hoe veel groter moet de schade voor hemzelf en voor ons land nog 

worden?

Joris Demmink, u bent een smerige en achterbakse pedofiel die het leven van tientallen en wellicht 

zelfs honderden kinderen (en dat van hun ouders) heeft vernietigd door ze te misbruiken uitsluitend 

ten dienste van uw eigen perverse seksuele genot. Door uw weerzinwekkende gedrag helpt u ons 

land en onze rechtsstaat de afgrond in en verliest de overheid elk moreel gezag.

Veel gekker moet en kan het niet worden: de hoogste man van Juistitie laat zich teksten als deze nu 

al maand na maand welgevallen zonder in het geweer te komen, bijvoorbeeld tegen mijn websites 

klokkenluideronline.nl en nrcombudsman.nl die de ‘campagne’ tegen Demmink mede-aanvoeren, de 

eerste site al vanaf 2003. In een land waar mensen van ons koningshuis ‘roddelbladen’ voor de 

rechter slepen als deze foto’s publiceren van hun woning, waar een bergbeklimmer jaren procedeert 

tegen een krant die schrijft dat hij top X niet heeft bereikt, waar een advocaat compleet door het lint 

gaat bij de beschuldiging een ‘mafiamaatje’ te zijn, waar een ex-minister als Job de Ruiter 

ogenblikkelijk actie onderneemt als hij in een boek van vergelijkbaar gedrag wordt beschuldigd als 

Demmink, in datzelfde land zwijgt en zwijgt onze hoogste Justitie-ambtenaar, een functionaris die 

boven elke twijfel verheven dient te zijn, in alle toonaarden bij de meest huiveringwekkende 

beschuldigingen aan zijn adres! Dit is om meerdere redenen niet acceptabel. Daarom eis ik van 

Demmink dat hij zijn advocaat opdracht geeft mij per omgaande te dagvaarden. Meer ’smaad en 

laster’ over de pedofiel uitstorten dan ik deed in de eerste alinea van dit stuk is niet mogelijk. 

Althans….. als Demmink onschuldig is zoals hijzelf en de minister steeds maar weer benadrukken. Ik 

denk echter dat Demmink wel schuldig is. De omstandigheid dat de SG geen smaadzaak wil opstarten 

sterkt mij in die mening. 

Verder lezen ‘Geachte Joris Demmink, werk aan de winkel!’

Strop rond Joris Demmink verder aangetrokken
Gepubliceerd door Micha Kat 5 juli, 2007 in Rechterlijke macht. 5 Reacties 

NETWERK-UITZENDING GING WEL DEGELIJK OVER JORIS DEMMINK

Gisteravond heb ik gesproken met een journalist. Hij vertelde mij dat zijn Netwerk-collega´s hem 

hebben verzekerd dat de hoge ambtenaar Joris, die aan bod komt in de Netwerk-uitzending over het 
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Rotterdamse HIK-onderzoek (Handel In Kinderen) van 1994, inderdaad Joris D. is. Van een 

huiveringwekkende persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris zou geen sprake zijn.

Voorts een e-mail verzonden met vragen aan de advocaat van Joris D. Deze liet mij vanochtend 

weten dat de heer D. momenteel in het buitenland verbijft, en dat het antwoord nog even op zich laat 

wachten, maar wel zal komen.

Dit waren mijn vragen: 

Verder lezen ‘Strop rond Joris Demmink verder aangetrokken’

Showdown nadert in Demmink-zaak
Gepubliceerd door Micha Kat 20 juni, 2007 in Rechterlijke macht. 6 Reacties 

LOT JORIS DEMMINK HANGT NOG AAN EEN HALVE ZIJDEN DRAAD

Uw webmaster onderbreekt zijn reces kortstondig om toch een beetje ‘mee te kunnen genieten’ van 

de spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak.

1.Een nieuwe loot kan worden toegevoegd aan het steeds omvangrijkere Haagse justitiele pedo-

netwerk in de figuur van Hans H., de huidige griffier van het Joegoslavie-tribunaal die ooit 

hoofdofficier was van het Landelijk Parket in Rotterdam. Hij verloor die positie omdat hij chantabel 

was wegens zijn pedo-activiteiten en werd weggezet bij Milosevic. Soort zoekt soort zullen we maar 

zeggen.

2. Ronduit sensationeel is de lead in de Nieuwe Revu van deze week dat Eddy de Kroes zijn vrijbrief 

te danken zou hebben aan zijn kennis van de pedo-activiteiten van de hoge Haagse heren. Deze site 

zinspeelde al eerder op die mogelijkheid. Het kon gewoon niets anders zijn dan chantage 

waaraan De Kroes zijn ongekende behandeling te danken heeft gehad. Het is daarbij heel 

goed voorstelbaar dat de drievoudig veroordeelde vleesfraudeur en onroerend goed-magnaat (die 

recent nog een van zijn pandjes verkocht aan de Raad voor de Rechtspraak) ook over kennis 

beschikte inzake Joris Demmink. 

Verder lezen ‘Showdown nadert in Demmink-zaak’

Moorden die niet opgelost mogen worden
Gepubliceerd door Micha Kat 13 juni, 2007 in Rechterlijke macht. 40 Reacties 

IS ONZE OVERHEID IN STAAT TOT MOORD? ZO JA, HOE GAAT DAT DAN?

door Micha Kat 

Zowel van het front-Vaatstra als van het font-Holloway dezer dagen interessant nieuws. Marianne 

Vaatstra zou alsnog vermoord zijn door een psychopatische asielzoeker uit het nabijgelegen AZC 

Kollum, maar die informatie moest natuurlijk ‘onder de pet worden gehouden’. En Nathalie Holloway, 

daarvan ‘wordt nu gezegd’ dat het onderzoek aan alle kanten is gemanipuleeerd en tegengewerkt, 

net als in de zaak-Vaatstra trouwens. Wat is hier aan de hand? Dat is vrij simpel: overheden hebben 

een direct eigenbelang bij het verhinderen van een oplossing van deze moorden. Wat is dat 

eigenbelang dan? Inzake Vaatstra zou het dan gaan om het uitschakelen van alles wat een bedreiging 

kan vormen voor de multiculturele knuffel-samenleving. Een asielzoeker die een psychpatische 

moordenaar blijkt te zijn valt zeker in die categorie ‘bedreigingen’ en moet dus worden ‘weggewerkt’ 

net zoals Ayaan Hirsi Ali, ook een bedreiging voor de multiculturele samenleving, werd ‘weggewerkt’ 

via een complot waarover nog altijd ruzie wordt gemaakt. Bij Nathalie Holloway heeft de staat ook 

een motief een oplossing tegen te werken: de betrokkenheid van de familie Van der Sloot met pa als 

lid van de rechterlijke macht. Insiders weten al lang dat de Antillen een verbanningsoord zijn voor de 

grootste sexual perverts van de rechterlijke macht zoals Cor Merx ,nota bene ooit de hoogste man 
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van van het OM op de Bovenwindse Eilanden en ook de wegens kinderporno veroordeelde vice-

president van Maastricht Fokke Fernhout vond er emplooi net als de prostituant Ernst Wesselius. Het 

zal klimaat wel zijn daar, maar een moord in de directe omgeving van een lid van de rechterlijke 

macht, daar hebben we met z’n allen natuurlijk geen zin in, het is al aardig genoeg dat de heren 

juristen zich op de eilanden mogen overgeven aan seksuele orgieen en kindermisbruik (wat doen 

Joris Demmink en Joost Tonino eigenlijk nog in Den Haag?), maar moorden…. En dus sleept het 

onderzoek zich voort en voort tot we er niets meer van willen weten. Maar laten we de mogelijke rol 

van de overheid bij een aantal andere moorden eens wat nader bekijken. 

Verder lezen ‘Moorden die niet opgelost mogen worden’

Vragen aan nieuw hoofd voorlichting van het OM
Gepubliceerd door Micha Kat 7 juni, 2007 in Rechterlijke macht. 14 Reacties 

GEACHTE MEVROUW SCHADDELEE, HOE ZIT HET MET JORIS DEMMINK?

Per juni dit jaar heeft het Parket Generaal van het Openbaar Ministerie in Den Haag een nieuw hoofd 

voorlichting, de blakende en talentvolle carrierevrouw Esther Schaddelee, afkomstig van corporate 

communicatiebureau Droge & Van Drimmelen. Mevrouw Schaddelee houdt vast van aanpakken en 

daarom stellen we haar via deze site vast twee vragen in de stellige verwachting dat ze ook ‘en 

public’ zal antwoorden via een opmerking onder dit stuk zodat alle lezers van klokkenluideronline op 

de hoogte kunnen raken van de voortvarendheid waarmee het OM ten strijde trekt tegen de misdaad 

in dit land. Hier komt de eerste vraag:

Hoe staat het met de vervolging van de SG van Justitie Joris Demmink tegen wie begin april aangifte 

is gedaan wegens pedofilie? We zijn thans ruim twee maanden verder en de lezers van deze site zijn 

erg benieuwd wanneer Demmink wordt gearresteerd, want de aangifte bevat vele bewijzen van dit 

buitengewoon ernstige delict. Daar komt dan nog bij dat ook het landsbelang op het spel staat, want 

als we de aangifte moeten geloven wordt de Nederlandse Staat ook nog eens gechanteerd met de 

onverkwikkelijke activiteiten van de bronstige SG. 

Verder lezen ‘Vragen aan nieuw hoofd voorlichting van het OM’

Staat is tegen getuigenverhoren Haarlemse rechters
Gepubliceerd door Micha Kat 6 juni, 2007 in Rechterlijke macht. 3 Reacties 

STAAT: HAARLEMSE RECHTERS MOGEN NIET WORDEN GEHOORD

door Micha Kat 

“Als het bezwaar van de Staat gegrond wordt verklaard, kan er geen onderzoek gedaan worden naar 

de vraag of er fundamentele rechtsbeginselen zijn verontachtzaamd in de procedure van Chipshol 

tegen Luchthaven Schiphol en de Provincie Noord-Holland voor de rechtbank Haarlem. De Staat wil 

dat onderzoek niet. En dat verwondert. Transparantie van de rechtspraak dient immers de publieke 

zaak. Wat is er tegen transparantie? Wat is er tegen externe verantwoording van een rechterlijke 

organisatie voor maatregelen die wantrouwen wekken, niet alleen bij een procespartij maar ook bij 

het publiek dat daar kennis van neemt? Een kort en overzichtelijk voorlopig getuigenverhoor met 

openbare zitting is daar in deze zaak het aangewezen -en het enige- middel voor.” Aldus advocaat M. 

Kaaks van Chipshol afgelopen maandag voor de rechtbank Den Haag waar een bezwaarprocedure 

diende van de Staat tegen het verzoek van Chipshol via openbare getuigenverhoren (lees hier alle 

achtergronden) achter de waarheid te komen van de unieke vervanging van het complete college dat 

moest oordelen over de hoogte van de schadevergoeding die Schiphol aan Chipshol moet betalen. 

Over deze vervanging is op deze site al eerder uitvoerig bericht, zijn advertenties geplaatst in kranten 

waarin openlijk werd getwijfeld aan de onafhankelijkheid van de Haarlemse rechtbank en hebben 

geleerden van naam en faam hun diepe twijfel uitgesproken. 
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Verder lezen ‘Staat is tegen getuigenverhoren Haarlemse rechters’

OM maakt deel uit van georganiseerde criminaliteit
Gepubliceerd door admin 20 mei, 2007 in Rechterlijke macht. 3 Reacties 

OM WAARSCHUWT DE CRIMINELE JURIDISCHE VRINDEN VOOR EIGEN ACTIE

Over super-PL (pathologische leugenaar) Harm Brouwer van het OM valt heel wat te vertellen maar al 

die dingen komen steevast op hetezelfde neer: Brouwer liegt, bedriegt en manipuleert er vrijelijk op 

los; de gave des onderscheids tussen leugen en waarheid is bij deze magistraat geheel en al afwezig. 

Dat is ernstig. Maar thans is Brouwer een geheel nieuwe weg ingeslagen: die van het actief steunen 

en helpen van de georganiseerde misdaad is ons land. Hoe kunnen we de duidelijke en openlijke 

waarschuwing aan het adres van ‘topcriminelen uit de kring rond Holleeder’ dat zij ‘binnenkort 

opgepakt gaan worden’ anders duiden? Helemaal zorgwekkend is nog wel dat Brouwer speicifiek 

aankondigt dat ook mensen uit de ‘bovenwereld’ gaan worden aan- dan wel opgepakt. Dan hebben 

we het dus bijvoorbeeld over juristen en advocaten, de juridische vrinden van Brouwer in sjieke 

advocatenkantoren die de papierversnipperaar thans op volle toeren kunnen gaan laten draaien. Wat 

bezielt deze Brouwer? De man is een volslagen idioot, een levensgevaarlijke gek, een desperado! Zou 

de affaire-Demmink hier op de achtergrond een rol spelen? Dat Brouwer weet dat hij eigenlijk de 

pedofiele SG moet gaan vervolgen maar dat hij dat dus niet wil en dan maar absurde dingen gaat 

roepen omdat hij het ook allemaal niet meer weet? 

Verder lezen ‘OM maakt deel uit van georganiseerde criminaliteit’

Wapenhandelaren gaan in ons land vrijuit
Gepubliceerd door admin 16 mei, 2007 in Rechterlijke macht. 10 Reacties 

KONGSI TUSSEN DE POLITIEK EN DE WAPENHANDEL, MEDIA ZWIJGEN

door Kees Kalkman 

Op zijn eigen website toont Peter R. de Vries zich bijzonder verbolgen. Ook voor hem blijken na 

dertig jaar journalistiek de media moeilijk voorspelbaar te zijn. Op zijn avondvullende uitzending over 

wapenhandelaren die vrijuit gaan wegens het geheime leger Gladio, is door geen enkel medium 

gereageerd behalve het Algemeen Dagblad (AD). Op zich een knappe prestatie van die krant want de 

door het AD gepubliceerde artikelen over deze affaire werden geplaatst in de twee dagen die 

voorafgingen aan de uitzending van de Vries. Niettemin is zijn boosheid begrijpelijk en terecht. Want 

wat is de kern van de affaire zoals die 22 april op SBS-6 werd gepresenteerd? 

Bij een gerenommeerde wapenhandel, Munts aan de Middenweg in Amsterdam, wordt in 1997 door 

de politie een inval gedaan. Daarbij worden tassen met illegale wapens in beslaggenomen waarbij 

van een aantal de nummers verwijderd zijn. Het ziet eruit als zendingen voor de mafia. De vondst 

leidt tot een gezamenlijk Belgisch-Nederland rechercheonderzoek, waarbij blijkt dat Munts en 

Belgische collega´s in Luik en St. Niklaas zich al jarenlang bezighouden met omvangrijke 

wapensmokkel waarbij ontraceerbare wapens worden geleverd aan criminele organisaties in heel 

Europa. 

Verder lezen ‘Wapenhandelaren gaan in ons land vrijuit’
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Schiphol weigert Chipshol ook te laag bedrag te 
betalen
Gepubliceerd door admin 7 mei, 2007 in Schiphol. 0 Reacties 

BETALING DOOR SCHIPHOL MOET VOOR RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN

Op 4 april van dit jaar werd Schiphol in een zich jarenlang voortslepende bodemprocedure door de 

rechtbank Haarlem veroordeeld tot betaling van 16 mio Euro plus rente (samen 19 mio Euro) aan 

gebiedsontwikkelaar Chipshol. Dit bedrag is om meerdere redenen veel te laag en werd ‘berekend’ 

door ‘deskundigen’ van wie vast is komen te staan dat ze partijdig zijn pro-Schiphol. Om de zaak 

voor de luchthaven helemaal in veilig vaarwater te brengen werden ook nog eens alle rechters in 

deze zaak vervangen door een nieuw college dat reeds direct duidelijk maakte weining gevoel te 

hebben met de positie van Chipshol. Deze site berichtte reeds eerder uitgebreid over deze 

vervanging. Zie ook de advertentie over deze vervanging die Chipshol in De Volkskrant liet plaatsen. 

Maar naar thans blijkt weigert Schiphol zelfs het extreem lage schadebedrag tot welke het door de 

rechter is veroordeeld aan Chipshol over te maken. Hierdoor is een nieuwe procedure noodzakelijk, 

nu om Schiphol tot betaling te dwingen. 

Verder lezen ‘Schiphol weigert Chipshol ook te laag bedrag te betalen’

Schultz van Haegen ziet het niet meer zitten
Gepubliceerd door admin 11 augustus, 2006 in Schiphol. 4 Reacties 

MELANIE HEEFT ZICH COMPLEET IN DE NESTEN GEWERKT ROND SCHIPHOL

Staatssecretaris van V & W Melanie Schultz van Haegen gooit het politieke bijltje erbij neer. Dat mag 

opmerkelijk worden genoemd. Maar verklaarbaar is het wel: de staatssecretaris heeft zich diep in de 

nesten gewerkt door de kamer jarenlang voor te liegen over het Schiphol-dossier en meer specifiek 

recent over de problemen tussen de luchthaven en gebiedsontwikkelaar Chipshol. Schultz is 

overigens niet de eerste bewindspersoon van V & W die de kamer structureel blijkt te hebben 

voorgelogen. Sterker: alle bewindslieden hebben dat gedaan! Voorop liep ‘Tubo-Tineke’ Netelenbos 

die zelfs zover ging eigenhandig rapporten van deskundigen te veranderen en te manipuleren! Karla 

Peijs, de baas van Schultz, heeft trouwens ook maar direct gezegd dat ze ermee wil kappen. Een 

baantje in de Eerste Kamer lijkt haar wel wat. Maar terug naar Melanie. Als ze zou zijn gebleven, was 

ze zonder enige twijfel afgeslacht op het Chipshol-dossier. Er is inmiddels te veel informatie boven 

tafel gekomen waaruit blijkt dat zij in samenwerking met Gerlach Cerfontaine op ongekende wijze 

heeft samengespannen om een private onderneming kapot te krijgen. 

Verder lezen ‘Schultz van Haegen ziet het niet meer zitten’
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Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht
Gepubliceerd door admin 20 november, 2005 in Internationaal, Schiphol, Accountancy, Klokkenluiders, 
Rechterlijke macht, Media, Corporate en Politiek. 404 Reacties 

PRICEWATERHOUSECOOPERS HEEFT ‘EIGEN’ RECHTERS

Minimaal twee Nederlandse rechters staan op de payroll van PricewaterhouseCoopers. Hun fuctie bij 

de accountancy- en adviesgigant was niet vermeld in het verplichte openbare register van 

nevenfuncties dat voor elke burger toegankelijk is via de website www.rechtspraak.nl. Het gaat om 

M. Feteris en G. Kampschoer. Feteris is partner van PwC belastingadvieurs en raadsheer-

plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Kampschoer is als belastingspecialist verbonden aan het 

bureau Vaktechniek van PwC en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Arnhem. Het feit dat 

ht hier gaat om raadsheren van Gerechtshoven is van groot belang, omdat er in Nederland slechts 

vijf Hoven zijn. Aldus heeft PwC een ?voet tussen de deur? bij twee van de vijf instanties waar zaken 

in hoger beroep worden behandeld. Dit kwam naar voren in een rapport van de Lijst Pim Fortuijn van 

7 november dat de titel draagt ?Herstelplan Rechtsstaat?. Kort na het uitkomen van het rapport 

werden de hiaten op het register van nevenfuncties ingevuld. 

Verder lezen ‘Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht’

Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek
Gepubliceerd door admin 28 september, 2005 in Schiphol, Accountancy, Rechterlijke macht, Corporate, Politiek, 
Media en Advocatuur. 152 Reacties 

BONNETJES-ONDERZOEKER ELZINGA IS LID VAN DE PVDA

De ?onafhankelijke deskundige? die voor de gemeente Amsterdam de ?bonnetjes-affaire? heeft 

uitgezocht, is lid van de PvdA. En laat nou uitgerekend die partij, als een der weinigen in de 

Amsterdamse raad, niet hebben gefraudeerd! Althans volgens Douwe Jan Elzinga, hoogleraar 

Staatsrecht.  

Gisteren presenteerde burgemeester Cohen het eindrapport van het onderzoek dat Douwe Jan naar 

de fraude heeft ingesteld. Vijf politieke partijen moeten in totaal 2,2 ton terugstorten, omdat zij hun 

budgetten voor fractie-ondersteuning voor andere doeleinden hebben gebruikt. De SP, die zowat 

stikte van verontwaardiging toen de VVD en het CDA door de bonnetjes-affaire in opspraak raakten, 

blijkt zelf geen haar beter te zijn: de Amsterdamse SP-fractie sluisde haar fractie-ondersteuning linea 

recta door naar het landelijk partijkantoor. De fractie moet nu 65.000 euro terugstorten. Dan zijn er 

nog Mokum Mobiel en Leefbaar Amsterdam, die eveneens publiek geld hebben verduisterd. Zij 

moeten respectievelijk 70.000 en 15.000 euro terugstorten. De partijen hebben overigens al laten 

weten zich niet zomaar bij de plicht tot terugstorten te zullen neerleggen. Dat kan nog leuk worden! 

Verder lezen ‘Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek’

PricewaterhouseCoopers aangeklaagd om Schiphol
Gepubliceerd door admin 21 april, 2005 in Schiphol. 0 Reacties 

LAKEMAN: PwC VERHULT JUIST BEELD POSITIE SCHIPHOL

Pieter Lakeman, voorzitter van SOBI, heeft vandaag een klacht ingediend bij de Raad van Tucht voor 

Registeraccountants tegen PricewaterhouseCoopers in de hoedanigheid van accountant van de NV 

Luchthaven Schiphol. Aanleiding voor de klacht is dat PwC in de jaarrekening van 2004 verzwijgt dat 

de luchthaven recent is veroordeeld door de rechtbank te Haarlem tot het betalen van een 

schadevergoeding aan gebiedsontwikkelaar Chipshol die wordt geschad op rond de 100 mio Euro. 

Schiphol trof een voorziening van slechts 10 mio Euro en PwC keurde dat goed zonder verdere 
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argumentatie te verlangen. Eerder schreef deze site al uitvoeriger over deze kwestie. De complete 

tekst van de tuchtklacht is te lezen op de site van sobi.

Kamervragen over schadevergoeding Chipshol
Gepubliceerd door admin 14 januari, 2005 in Schiphol. 10 Reacties 

JURIDISCHE ZEGE CHIPSHOL VERSCHERPT CONFLICT SCHIPHOL-MINISTERIE

Het harde vonnis van de Haarlemse rechtbank van 12 januari dat Schiphol ontwikkelingsbedrijf 

Chipshol dient te compenseren voor de schade die het heeft opgelopen als gevolg van het 

tegenhouden van bouwplannen kan verregaande politieke gevolgen krijgen. Zoals uit eerdere 

publicaties op deze site bleek (zie ook het stuk Megaclaim Chipshol schuift door naar Schiphol) is er 

namelijk een hooglopend conflict ontstaan tussen Schiphol en het Ministerie van Verkeer en 

Waterstaat over wie er voor deze schade (geclaimd is 97,2 mio Euro) dient op te draaien. Begin vorig 

jaar heeft Schiphol, dat de nederlaag zag aankomen, het ministerie in vrijwaring gedaagvaard voor 

dezelfde Haarlemse rechtbank. De eis: de staat moet Schiphol vrijwaren van het schadeloos stellen 

van Chipshol. Het kamerlid W. Duyvendak (Groen Links) heeft over de kwestie inmiddels 

kamervragen gesteld aan de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

Verder lezen ‘Kamervragen over schadevergoeding Chipshol’

Wie is Ronald Eissens?
Gepubliceerd door admin 16 juli, 2004 in Schiphol en Media. 13 Reacties 

PORTRET VAN ‘ONZE’ INTERNET-POLITIEAGENT

‘Wij krijgen regelmatig rare briefjes van mensen die zich onderzoeker of journalist noemen. Wij 

hebben daar een speciaal postvakje voor, genaamd “oh really”. (.) Nee, wij hebben geen zwarte lijst 

van journalisten, maar als wij die zouden hebben stond u er bij deze op.’ 

Zo reageert Ronald Eissens (1963), directeur van het Meldpunt Discriminatie  

Internet, op onze vragen. Haantje de voorste om iemand af te blaffen die kritische vragen durft te 

stellen. Maar achter het toetsenbord is hij een held, al waakt er wel continu een camera boven de 

buitendeur van zijn woon-werkpand. En mocht het alsnog uit de hand lopen, staat de politie altijd 

voor hem klaar, iets wat moeilijk gezegd kan worden van al die mensen die hij nu al acht jaar te kust 

en keur beschuldigt van discriminatie op internet. 

Zijn collega-activisten noemen hem Oom Ronald. In hun gezelschap blaakt hij van zelfvertrouwen. 

Een oud-medewerkster van een discriminatiemeldpunt: ‘Hij  

brult altijd van het lachen. Om zijn eigen flauwe grapjes. En hij beschikt over een woordenstroom die 

niet valt in te dammen.’ Wie is Ronald Eissens? 

Verder lezen ‘Wie is Ronald Eissens?’

Ruzie tussen Schiphol en VWS om 80 mio
Gepubliceerd door admin 19 juni, 2004 in Schiphol. 13 Reacties 

WIE STELT CHIPSHOL SCHADELOOS?

Geachte mevrouw Van Lier Lels,

Conform uw verzoek heb ik een ontwerpbesluit genomen inzake bouwontwikkelingen die het gebruik 

van de Aalsmeerbaan zouden belemmeren. Hiervan heeft u een afschrift ontvangen. Zoals u weet is 

eventuele planschade die uit het besluit kan voortvloeien conform de Luchtvaartwet voor uw 

rekening. Ten einde misverstanden hierover te voorkomen wens ik zeker te stellen dat u zich van 

deze mogelijke financiele kwestie bewust bent. Gaarne ontvang ik hiervan een schriftelijke 
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bevestiging.

Met vriendelijke groet, 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

namens deze 

DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART 

Prof. dr. F.L. Bussink 

Verder lezen ‘Ruzie tussen Schiphol en VWS om 80 mio’
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Over
Welkom bij klokkenluideronline!

De website waarop iedereen elke misstand anoniem aan de kaak kan stellen. Een team gelouterde 

journalisten dat uit de aard der zaak onbekend wenst te blijven zal uw tips bekijken en vervolgens 

beoordelen welke actie er ondernomen dient te worden.

Die actie kan bestaan uit het natrekken en verifieeren van uw tip waarna een journalistieke publicatie 

volgt op de site die voldoet aan alle eisen die aan een gedegen atikel mogen worden gesteld.
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« Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink »

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

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. 

Zo zet Rozendaal niet alleen ‘horroropa’ Fritzl in om zijn lezers over de vaccinatie-streep te trekken, 

maar ook zijn eigen dochter waardoor hij een loopje neemt met elke vorm van journalistieke 

distantie. Daar komt dan nog bij dat Rozendaal wordt betaald door Cervarix-producent 

GlaxoSmithKline zonder dat hij dat uit eigen beweging heeft gedisclosed zoals tegenwoordig 

bijvoorbeeld verplicht is voor wetenschappelijke auteurs. Overbodig te zeggen dat Rozendaal tevens 

zwijgt over de alarmerende bijwerkingen met vaak mogelijk dodelijke afloop van de 

baarmoederhalskanker-vaccins. Dit alles zou juridisch voldoende ruimte moeten bieden voor een 

claimzaak tegen Elsevier en Rozendaal wegens moedwillig en corrupt bedrog van de lezer met 

mogelijk grote gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke levenssfeer. Zie voor de parallelle 

zaak tegen NRC het pleidooi destijds van uw webmaster waarin Rozendaal overigens een curieuze rol 

blijkt te spelen. Het petitum zal worden verwoord samen met een advocaat maar zal in elk geval de 

eis bevatten dat Rozendaal zich in de toekomst verre dient te houden van propaganda voor de 

farmaceutische industrie, zich ook dient te verdiepen in de negatieve aspecten van big farma en aldus 

‘evenwichtig’ dient te gaan berichten. Tevens dient hij betalingen door farmaceutische bedrijven en 
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal at Klokkenluideronline

soft payments als reisjes en verblijven te vermelden.

Mensen die willen deelnemen aan de claimzaak dienen te willen verklaren dat zij hun dochters 

hebben laten inenten mede op basis van de Cervarix-propaganda door Simon Rozendaal. Ook 

mensen als ‘Nagalm’ kunnen zich melden als zij willen verklaren dat zij door de propaganda van 

Rozendaal in grote verwarring zijn gebracht omdat zij de neiging hebben af te gaan op wat een 

‘gezaghebbend’ medium als Elsevier vertelt. Zij kunnen zich melden via de contactfunctie van deze 

site (anoniem) of via een posting onder een van de artikelen.  

16 Reacties op “Meldt u nu voor claim tegen 
Elsevier en Rozendaal”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  janick 

3 Mrt 2009 om 12:28 

De artikelen, boeken en zakelijke contacten laten zien dat Simon Roozendaal DE HOURNALIST van Nederland is.

2.  Nihil Dicens 

3 Mrt 2009 om 13:14 

Heb je het al gehoord Micha? Vandaag werd bericht dat PCM in handen is gekomen van de Belgen. Daar gaan 
de Volkskrant (Azijnbode) en al die andere waardeloze prulkranten in een Belgische prullenbak…

3.  Nihil Dicens 

3 Mrt 2009 om 13:16 

Meer over de PCM-uitgevers affaire:

http://www.dag.nl/binnenland/uitgeverij-pcm-belgische-handen-234757

4.  Breinbrouwsels 

3 Mrt 2009 om 13:30 

Je hakt er goed in en mijn applaus heb je al binnen. 
http://www.breinbrouwsels.blogspot.com 
Alle beetjes helpen.

5.  RuudHarmsen 

3 Mrt 2009 om 15:03 

Micha Kat: 
=== 
Zie voor de parallelle zaak tegen NRC het pleidooi destijds van uw webmaster waarin Rozendaal overigens een 
curieuze rol blijkt te spelen. 
/=== 
“Waarin”? Waarin? In onze webmaster? In dat pleidooi? In de NTC? In de parallelle zaak?

6.  RuudHarmsen 

3 Mrt 2009 om 15:05 

=== 
Heb je het al gehoord Micha? Vandaag werd bericht dat PCM in handen is gekomen van de Belgen. 
/===

Misschien gaan diverse kranten dan nu met meer distantie schrijven over Nederlandse kwesties, zodat ze 
onafhankelijker worden en kritischer? Alleen maar gunstiger. Misschien kan SBS de Telegraaf overkopen, dat 
dat ook helpt?

7.  Juriste 

3 Mrt 2009 om 18:43 

Om te begrijpen wat Micha bedoelt, moet je echt even naar het filmpje met Rozendaal op de site van Elsevier 
kijken. Misselijkmakend! 
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal at Klokkenluideronline

Elsevier distantieert zich overigens min of meer van Rozendaal, want de kop luidt: Dwarse Rozendaal. “Een 
voorbeeld van een Gore Leugen”.

Het filmpje zou a la Nekschot (over de moslims) uitgelegd kunnen worden als een satire op de intenting met 
het vaccin, want dit is toch geen taal van een wetenschapsjournalist. Misschien heeft Rozendaal helemaal geen 
dochter? Er is toch geen enkel verband met het vaccin en de incest door een Oostenrijker, die z’n dochters in de 
kelder opsloot. 

Het lijkt mij dat de producent van het vaccin een klacht kan indienen wegens dit filmpje. Bah!

8.  bzzmn 

4 Mrt 2009 om 00:05 

mijn mond viel van verbazing en walging zover open dat mijn onderkaak op de grond ligt.

waar haalt deze %$#@#$% het gore lef vandaan om nederlandse vaders op zo’n smerige, achterbakse, 
leugenachtige en onmenselijke manier aan te spreken?! de vergelijking met fritzl is van een dusdanig laag 
niveau dat men alleen maar kan twijfelen aan zijn cognitieve vermogens.

of dit nou satire is of niet, dat doet er helemaal niet toe. er zijn mensen die zich na het zien van dit wanstaltige 
filmpje misschien schuldig gaan voelen dat ze hun dochter nog niet inge-ent hebben en alsnog over de streep 
getrokken gaan worden.

that’s the point!

het is crimineel en als de elsevier hier aan meegewerkt heeft zijn ze er direct verantwoordelijk voor.

als iets ooit een bevestiging was dat de nederlandse dagbladen geen bestaansrecht meer hebben dan is dit het 
wel.

gatverdamme!

9.  Nihil Dicens 

4 Mrt 2009 om 18:04 

Hallo MICHA!

JE HEBT EEN MEDESTANDER GEKREGEN IN DE STRIJD TEGEN BIG-FARMA !

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/03/corruptie-baarmoederhalskanker-en.html

10.  Micha Kat 

4 Mrt 2009 om 19:05 

Mis dit filmpje niet: 
http://www.webregio.tv/11764948

11.  Nihil Dicens 

4 Mrt 2009 om 22:12 

Hallo Micha,

Ik weet niet of je dit geluidsfragment hebt gehoord. Het betreft hier Agnes Kant van de SP in de Tweede Kamer 
over het vaccin tegen baarmoederhalskanker. En moet je eens luisteren wat ze zegt!

http://www.radio1.nl/contents/2990-onduidelijkheden-rond-vaccinatie-tegen-baarmoederhalskanker?
autostart=3145

De artsen en onderzoekers van het Nederlands Kankerinstituut vinden deze inenting niet zinvol:

http://www.nd.nl/artikelen/2008/augustus/27/-invoering-vaccin-niet-zinvol-

Anneke Bleker een Nederlandse moeder is een actie gestart tegen deze inenting:

http://www.novatv.nl/page/detail/uitzendingen/6751#

De vergelijking met SOFTENON (dat ook zo veilig leek te zijn) doet zich hier voor: onvoldoende uitgetest 
geneesmiddel met als gevolg, de meest verschrikkelijke uitwerkingen voor de ongeboren vrucht die men zich 
maar kon voorstellen!

12.  Juriste 

4 Mrt 2009 om 22:17 

M.i. is er geen basis voor een claim. Het filmpje van Rozendaal is voor velerlei uitleg vatbaar. Het leek er op dat 
hij eigenlijk boos was dat de kosten uit eigen zak betaald moesten worden. Maar de kosten van het vaccin 
worden toch door de belastingbetalers gezamenlijk betaald, via verhoging van de zorgpremie wellicht. 

De farmaceutische industrie mag overigens geen reclame maken voor recept-medicatie, alleen maar voor 
zelfzorgmedicatie. Dus de reclame uiting van Rozendaal zou in dit kader ongeoorloofd kunnen zijn.
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13.  Herman van Houten 

5 Mrt 2009 om 00:02 

De farma-mafia maakt (via hun betaalde kracht Simon Rozendaal) reclame voor receptmedicatie buiten de 
medische pers, wat inderdaad verboden is.

Ik weet helaas niet of dat strafrechtelijk verboden is dan wel op andere wijze.

14.  Nihil Dicens 

5 Mrt 2009 om 12:01 

Ook de Telegraaf lezers lieten zich niet bedotten door de Farma-bedrijven. Een behoorlijk aantal lezers vonden 
het middel tegen baarmoederhalskanker “experimenteel”.

http://www.wuz.nl/artikel/20174.Uitslag Stelling: Twijfel over kankervaccin.html

15.  Nihil Dicens 

7 Mrt 2009 om 00:08 

Een nieuw slachtoffer van Gardasil (een broertje van Cervarix) op het onderstaand blog:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/03/corruptie-kanker-en-farmabedrijven-deel.html

Gemelde verschijnselen; zwellingen, pijn, verlammingen aan het gezicht en een dodelijke hersenziekte 
Cerebrale Vasculitis als gevolg door een inenting van Gardasil. 

Lees en huiver!

1.  Cryptocheilus Weblog 

Trackback op 4 Mrt 2009 om 01:52 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix »

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot
Gepubliceerd door Micha Kat 2 maart, 2009 in Algemeen. 

nzlijn.jpeg Is er een aansprekender en aangrijpender symbool te bedenken voor de totale 

ineenstorting van ons land dan de situatie heden ten dage in onze hoofdstad? Een 

stinkende, walmende beerput van modder en drek van het Centraal Station tot diep in Zuid, de 

verkankerde ruggengraat van wat ooit het ‘Venetie van het Noorden’ werd genoemd, is als een 

monument voor decennia van bestuurlijk falen, hysterische grootheidswaan en met alocohol en seks 

overgoten incompetentie van ‘wereldverbeterende’ stadsbesturen en theedrinkende burgervaders. En 

maar Auschwitz herdenken! En maar huilebalken over de ‘Februaristaking’ terwijl de eigen burgers 

worden begraven onder torenhoge bergen puin en afval en de eigen zakken op schaamteloze wijze 

worden gevuld met gemeenschapsgelden. De burgers van Amsterdam betalen zelf voor hun Noord 

Zuid-graven en het inferno waarin ze jaar in jaar uit moeten leven! Alsof Job Cohon cs. met een 

collectebus langs de deuren zijn gegaan: geef met gulle hand voor de ondergang van uw stad, uw 

huis, uw leven! En vergeet uw bestuurders daarbij niet! Niemand, ook de decadente en feestende 

bestuurders niet, weet hoe het thans verder moet met de Noord Zuid-lijn, waar de uitgang uit deze 

nachtmerrie zich bevindt, welke deus ex machina nog redding kan bieden zoals eens de redding 

kwam voor Gijsbrecht van Amstel 

die aldus kon verzuchten: het hemelse gerecht heeft zich ten langen leste, erbarremt over mij en 

mijn benauwden veste… maar ook die redding bleek slechts schone schijn! Net zo zal de ‘redding’ 

voor de huidige falende en aftredende belegeraars van de Amsterdamse trots en waardigheid mocht 

deze ooit komen schijn blijken te zijn…. Amsterdam is kapot. Komt nooit meer goed. Toeristen blijven 

nu al en masse weg, los van van enkele plunderende durgsrunners. Job Cohen, Schelto Patijn, Ed van 

Thijn, Wim Polak en al die andere Auschwitz-herdenkers… bedankt! Vanaf 1946 heeft de PvdA onze 

hoofdstad gesloopt, kapot-herdacht, de Gay Parade geintroduceerd, de Ajax-Arena bedacht, de 

Olympische spelen willen binnenhalen, de Wallen willen sluiten en -het fatale nekschot- de 

megalomane en totaal overbodige Noord Zuid-lijn willen aanleggen…

cohen.jpeg Welke overbetaalde bestuurder durft de beslissing te nemen waar het volk nu 

massaal om vraagt en het hele project af te blazen om nog meer rampspoed -mocht 

dat nog mogelijk zijn- te voorkomen? Antwoord: geen enkele! Want de arrogante, decadente en 

incestueuze ‘bestuurdersklasse’ is totaal vervreemd van den volke en nog louter bezig met het 

schoonvegen van de eigen straten en wallen! Nooit zullen de Geert Dalesjes, de Wimmetjes Kohler, 

de Jobjes Cohen en de Maartentjes van Poelgeest hun falen toegeven, nee, liever sleurt deze ‘klasse’ 

de complete stad mee in de ondergang van modder en lekkende stationswanden zolang zij zelf elke 

druppel pek en elke bundeltje veren maar kunnen vermijden! Amsterdammers, waarom niet in plaats 

van de herdenking van de Februari-staking opgerukt naar de Stopera om het hele zooitje aan hun 

oren naar buiten te sleuren en een verfrissend bad aan te bieden in de belendende Amstel? Er is 

verdomme wel om minder revolutie uitgebroken!
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Het tragische bij dit alles is dat die hele NZ-lijn in den beginne totaal overbodig was. Er ligt immers 

reeds bijna 20 jaar een

vijzelgracht.jpeg

 perfecte metro-lijn van het CS naar het Amstelstation, zo ongeveer direct 

naast het traject van de NZ-lijn. Deze bestaande lijn had met een poep en 

een scheet kunnen worden verlengd naar Schiphol. Klaas is Kees Job.  Maar 

dat mocht allemaal niet worden gezegd, nee, naast de bestaande kanaaltunnel moest nog een 

tweede kanaaltunnel worden gegraven, gewoon, omdat het kan! Omdat we er schijt aan hebben! 

Maar vooral omdat we zo corrupt zijn, dat we onze oren hebben laten hangen naar de bankiers-mafia 

van de Zuidas die perse een ‘eigen lijn’ wilden naar hun megalomane kantoren. Goed, dat speelde 

nog voor de kredietcrisis uitbrak en voordat deze ‘bankiers’ door hun wanbeleid en graaizucht geheel 

Nederland aan de rand van de afgrond brachten, de bestuurders van Amsterdam dachten toen nog 

dat deze ‘bankiers’ betrouwbare mensen waren met de wijsheid in pacht en dus dachten ze: als zij 

dat willen, dan zal het allemaal wel goed komen! Amsterdam moest immers ook het ‘financieel 

centrum van Europa’ worden, Manhattan aan de Amstel, Holland Financial Center…Maar de banken 

zijn inmiddels vrijwel failliet of genationaliseerd en dus loopt de walmende hoop modder en drek 

thans van het CS linea recta naar dat andere Amsterdamse kerkhof, dat van de gesneuvelde ambities 

van de corrupte koopmannen anno 2009, de bankiers…Vaer wel, mijn Amsterdam, verwacht een 

andren heer!

9 Reacties op “Amsterdam, die mooie stad, is 
finito, kapot”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Juriste 

2 Mrt 2009 om 14:08 

Dit is het gevolg van te veel bestuurders. De bestuurders zitten te vergaderen in allerlei netwerken en ze 
moeten allemaal een achterban tevreden houden, subisidies uitdelen en opdrachten gunnen. De burgers, die 
aan een opgebroken straat wonen, moet zich dan ook weer organiseren in een belangengroepering. Op die 
manier ontstaat er een sneeuwbaleffect van overlegvormen, waarvoor ook weer coordinatoren moeten worden 
aangesteld en projectleiders, adviseurs en procesmanagers. Intussen komt er weinig van de grond, want 
degenen die zitten te vergaderen en te adviseren nemen een grote hap uit het overheidsbudget en de 
contracten met de aannemers zijn veelal niet waterdicht, waardoor de budgetten worden overschreden. 
Bovendien zijn er vele tegengestelde belangen, zodat de bestuurders elkaar intern tegenwerken. Het knelpunt 
is m.i. dat ambtenaren niet worden afgerekend op resultaten. 

In NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag staat een artikel van Jan Marijnissen, die pleit voor het behoud van 
de regionale kranten en landelijke kranten, omdat de journalisten de democratie zouden waarborgen middels 
waarheidsvinding.

2.  janick 

2 Mrt 2009 om 14:11 

Asscher en Cohen, was dat niet het illustere voorzitters-duo van de Joodse Raad? Hoe was hun record ook 
alweer? De nazaat van Cohen is tegenwoordig life-style docent in Den Haag, nadat hij naast de Wallen had 
gesekst. De nazaat van de andere Asscher, de handelaar in diamanten, is jawel Lodewijk Asscher. Hij zorgt 
ervoor dat Amsterdam proper wordt en dat er geen Rob Oudkerk meer is die naast de pot piest, die als straf 
zijn geld verdiend met het doceren van het vak life-style. Maar niet in A’dam, want daar is hij het lachertje van 
Asscher. Ondertussen kost dat wel wat raamtoerisme op de Wallen. Niet getreurd, het huidige duo A&C (dus 
niet C&A), heeft zijn eigen ramp gecreerd, de bouwput voor de Metrolijn in A’dam. Het VVV blij, want er wordt 
net zoals bij het Turkse ongeluksvliegtuig, veel ramptoerisme verwacht. 
Ook is in A’dam als gevolg daarvan door astronomen en economen een gemeenschappelijke conferentie 
gepland met als titel ‘Zwart-gat in de Vijzelstraat’. Uitleg is natuurlijk niet noodzakelijk.

Dus allemaal heel vermakelijk en van het niveau van de PvdA/VARA-komiek, Paul de Leeuw, dus lachen, gieren 
en brullen.

3.  Breinbrouwsels 

2 Mrt 2009 om 15:37 

Het volgende gigantische project staat reeds op stapel: 
http://breinbrouwsels.blogspot.com/2009/02/wegwijzers.html 
maar dit keer komt alles goed.
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2 Mrt 2009 om 16:03 

Alleen Amsterdam kapot? 
Beste Micha, mag ik zo vrij zijn deze bewering door te trekken naar geheel Nederland en zeggen dat heel 
Nederland allang kapot is?

Drie keer raden waarom…

5.  janick 

2 Mrt 2009 om 16:29 

The funny couple of the canals of Amsterdam 

Thanks to Breinbrouwels a Cohen is traced in the canals of Amsterdam. 
http://www.webfilmpjes.be/gratis-grappige-leuke-filmpjes/986/Borat-op-de-Wallen-Amsterdam.html 
Even Max Tailleur could not imagine these jokes.

Redlight Fashion designed by Lodewijk Asscher and Redligth Jokes performed by Cohen. Can it be funnier?

6.  Nihil Dicens 

2 Mrt 2009 om 17:40 

Ach Micha, je weet de helft van het hele verhaal niet eens. Ik ben zelf Amsterdammer, en moest met mijn 
familie in 1968 de stad al ontvluchten omdat het totaal onleefbaar was geworden. Onleefbaar door de 
jarenlange burenterreur in de Tweede van Swindenstraat. We hadden niet eens een douche, geen warm water, 
en de muren waren deels van karton opgetrokken. We leden honger, hadden geen geld om eten te kopen. Mijn 
eigen Hel heb ik als kind daar beleefd. Maar God zij dank gingen we daar weg! Ik heb er tot de dag van 
vandaag geen spijt van gehad, laat staan dat ik heimwee heb!

Weg van al die dolgedraaide malloten, weg van al die kinderen die mijn leven verpestten op school, alwaar ik 
bijna elke dag in elkaar werd geslagen. Weg van de terreur van die lui die de “waarheid” als krant hadden. Weg 
van die stank, weg van Sodoma en Gemorrah. Al jaren leef ik nu in het zuiden des lands en nu besef ik pas 
goed dat God met ons medelijden heeft gehad. Hier in Maastricht leven nog de fatsoenlijke mensen. Hier word 
je niet weggetreiterd door je plaatselijke overheid. Hier kan je nog MENS zijn!

7.  98006887 

3 Mrt 2009 om 11:24 

quote 
” , dat speelde nog voor de kredietcrisis uitbrak en voordat deze ‘bankiers’ door hun wanbeleid en graaizucht 
geheel Nederland aan de rand van de afgrond brachten” 

Ik krijg toch sterk het gevoel dat het een propaganda verhaal is. Net als met 911 ‘the war on terror’ 
propaganda op de televisie krijg ik nu telkens voorgeschoteld dat de schuld van de crisis bij de graaiende 
bankiers ligt. 
Kan het niet zo zijn dat het maar een heel klein groepje van graaiende bankiers zijn die verantwoordelijk voor 
de crisis zijn net als in 1933 ?? Is de criminele organistaie ‘jp morgan’ niet weer stinkend rijk geworden de 
afgeopen periode…??

8.  Roelfzema 

6 Mrt 2009 om 23:56 

Hoogst Naïef verhaal. 
Om te weten wat er werkelijk achter de schermen met Nederland en Amsterdam gebeurd, kan je MokumTV 
volgen. Dat is een website van het Vatikaan, getiteld: In Amsterdam tussen de Rooden.

De Rooden, dat zijn wij. De inheemse Hollanders. Wij worden momenteel vernietigd. Ondermeer door 
rassenmix. Een land vol mulatten is gemakkelijk met Propaganda te regeren, want mensen van 2 rassen 
kunnen gemakkelijker hun eigen ras verraden. Barrack Obama bijvoorbeeld, zal gemakkelijk te Zwarte mensen 
in Amerika verraden, omdat ie een blanke moeder heeft.

Daarnaast is het zo, dat er minder Roomschen zijn gekomen sedert de 6oer jaren. Het Vatikaan realiseerde zich 
dat dit niet gemakkelijk te herstellen is, de leegloop van de paapse tempels, dus ging moslims importeren in 
Nederland. De bedoeling is een rassen oorlog, waarbij links samenspant met Islam en rechts samenspant met 
de Katholieken. Als die oorlog voorbij is, worden die moslims opgeruimt, zoals in Srebrenica gebeurde, de niet-
katholieken wordt daarvan de schuld gegeven, zoals de Serven (Partizanen) van voormalig Joegoslavië, dan is 
Nederland weer Katholiek. Of Atheïstisch, want atheïsten kunnen zich niet verdedigen tegen Rooms 
Katholicisme, het Vatikaan is in principe Atheïstisch.

Pissig wordt ik vooral hier van die hypocriete fanatieke overtuigingen van Juriste. Ik ben haar best dankbaar 
voor leuke informatie onder andere commentaren, maar van mij mag ze verder oprotten uit mijn land. Alsof we 
nog niet genoeg Arabieren hebben hier. Beetje GELD verdienen met een illegaal cannoniek wetssysteem, dan 
de held gaan uit hangen op een papistisch klinkende website.

Ja Micha Kat, ik heb veel respect voor je vasthoudendheid, maar ik vraag me wel af waarom je zo’n 
afschuwelijk woord als “Klokkenluider” gebruikt. Ik zag al andere commentaren hier met dezelfde opmerking 
komen. De Rooms Katholieke Kerk is Nederland aan het vernietigen, maar een hoernalist neukt met een woord 
dat papisme promoot. 

Volgens mij begrijpt ie het nog steeds niet :)  
Nouja. Rotterdam is er net zo erg aan toe als Amsterdam. Ik heb daar wel eens gewerkt, hele wijken daar zijn 
zwarte getto’s. Dat zou niet zo erg zijn, als ze voor ons zouden werken. Maar de realiteit is andersom, ze stelen 
onze technologie, zetten moslims van de moslimbroederschap in de overheid, zijn een belangrijke factor in de 
maffia en verzieken elk protest. Deze staatsvijandige moslims, die Saoudie Arabië als hoofdstad hebben, 
Mekka, worden hier beschermt door de Politie. What’s new. Ik ken lokale fietsendieven die beschermt worden 
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door de Politie, de Politie berooft oude vrouwtjes in het park.

Amsterdam en Nederland wordt vernietigd door de Contrareformatie. Opzettelijk vernietigd. Maar het verhaal 
van Micha Kat doet de indruk geven, dat het perongeluk gebeurd. Dat is niet zo. Al de problemen zijn 
gemakkelijk op te lossen, maar we hebben Zondagsplicht en Cannonieke wetten, nadat onze grondwet en 
cultuur is vernietigd ten tijde van Napoleon. Allereerst, 18de eeuw, werd dit land bijna vernietigd door de 
Patriotten Factie voor een Bataafse Republiek, het gewraakte Pamphlet van Baron Capelle tot aan den Pol wordt 
door de huidige overheid in Nederland beschouwt als het fundament voor de filosofie van de Staten Generaal. 
De filosofie van de Patriotten Factie is de VVD. In de 19de eeuw kwam het Socialisme als succesvolle 
staatsvijandige kracht omhoog, maar goed, de grondwet was toen al vernietigd.

Om kort te zijn: 
Zolang er in dit land een bij wet verplichtte Zondag gehouden wordt, wordt dit land vernietigd. Het is niet te 
stoppen. De laatste jaren is Koningin Beatrix zelfs het Katholicisme gaan promoten door kersttoespraken te 
houden. Niet van: Kappen met papisme jullie! Neen. Ze gedoogt die vuile papenzooi.

In de 80-jarige oorlog, een oorlog die nooit gestopt is maar goed, was het Sinterklaasfeest verboden. Volgens 
buitenlandse bronnen, was Nederland, of de stichting daar van met de 7 Provinciën, de succesformule voor de 
Reformatie. De belangrijkste gebeurtenis. Nederland hielp in de bekering van Koningin Elisabeth, waardoor de 
Armada verslagen kon worden.

Deze bewuste vernietiging voor de Jezuïeten orde heet: 
De wraak voor Willem de Zwijger.

Ik wordt een beetje ongeduldig van verhalen als hierboven. Het is belangrijk het volk in te lichten, niet om te 
spelen met de propaganda instrumenten die het gebrainwashte volk mag beschouwen.

9.  Nihil Dicens 

8 Mrt 2009 om 11:57 

Sommige mensen zijn niet te genezen.

Ik laat ze maar in hun eigen gegraven kuil vallen.
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‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten
Gepubliceerd door Micha Kat 1 maart, 2009 in Algemeen. 

ceesfasseur.jpeg door Hans Vogel 

Hoera, we hebben weer een onderzoekcommissie! De Commissie Davids die moet “onderzoeken” of 

de Nederlandse regering juist heeft gehandeld in de dagen dat de grote baas in Washington Irak de 

oorlog aandeed. Er moet blijkbaar weer wat in de doofpot worden gestopt, want daarvoor dienen 

onderzoekscommissies, vooral in Nederland. En wie zit er in de commissie? Cees Fasseur, de nijvere, 

volgzame hofbiograaf. Wel ja, een historicus, dan moet er echt wat aan de hand zijn. Want in 

Nederland laten historici zich al tientallen jaren door de macht misbruiken. W.F. Hermans noemde 

journalisten “hoernalisten,” want zij moeten opschrijven wat hun baas wil. In Nederland is er een 

grote categorie “hoerstorici,” historici in dienst van de politiek. Gramsci zou ze “organische 

intellectuelen” noemen, maar de term “intellectueel” is misschien wel te veel eer. Ik geloof dat tot die 

groep ook Cees Fasseur behoort. Ooit verklaarde hij “als het hof je vraagt dan kun je eigenlijk niet 

weigeren.” Blijkbaar dacht hij nu: “als de regering je vraagt dan kun je eigenlijk niet weigeren.” 

Afgaande op de literaire kwaliteiten van de hofbiografieën van de hand van professor Cees (zoals we 

hem in Leiden vaak noemden), kun je verwachten dat er straks een dik, onleesbaar rapport op tafel 

zal liggen, vol niet ter zake doende détails. Een soort van luchtbel eigenlijk. Of liever gezegd, een 

rookgordijn.

ceesfasseur2.jpeg Als de commissie archiefstukken gaat bestuderen houdt dat wel een zeker 

risico in. Over Professor Cees circuleren in archievenland namelijk al geruime 

tijd hardnekkige geruchten dat hij  archiefstukken steelt, bijvoorbeeld uit het Nationaal Archief in Den 

Haag. Een verontwaardigd historicus, Henk Looijestein, wilde daarover ooit een stuk publiceren in het 

Historisch Nieuwsblad, maar dat durfde de redactie toch niet aan uit angst voor represailles.

Professor Cees was in Leiden niet zozeer bekend als geleerde, maar vooral als bestuurder. Veel tijd 

voor onderzoek had hij niet, te druk met besturen. Onderzoek was voor anderen, de vruchten voor 

Professor Cees. Zo liet hij zijn promovendi (bijvoorbeeld Vincent Houben, nu professor in Berlijn) 

onderzoek doen over de 19de-eeuwse geschiedenis van Java. Dat kwam goed uit, want Houben 

kende Javaans, Fasseur niet. Dan werd een stuk geschreven onder beider naam, en vervolgens ging 

Fasseur zo’n stuk voorlezen op een congres in een mooi, warm buitenland. De collega die al het werk 

had geleverd moest dan ook nog Fasseur zijn colleges overnemen tijdens diens afwezigheid. Het is te 

hopen dat in de Commissie Davids voldoende lui zitten die bereid zijn het werk van Professor Cees 

over te nemen.

En dan de bestuursstijl van Professor Cees! In 1991 nam hij zitting in het bestuur van de Stichting 

Schouwenburgfonds, een club die de beoefening van de militaire geschiedenis wilde bevorderen, 

onder andere door toekenning van een prijs. De eerste laureaat (in 1992) was Petra Groen, 

promovenda van Professor Cees, voor haar proefschrift. Vrijwel onmiddellijk daarop verzocht de 
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Stichting aan de Leidse Letterenfaculteit, waar Professor Cees toen decaan van was, om een leerstoel 

militaire geschiedenis te mogen instellen. Ja natuurlijk!!! En raad eens wie de leerstoel als eerste 

mocht bekleden? Juist! Diezelfde Petra Groen. Mooi toch hoe alles keurig samenkomt. En reken maar 

dat alles ook nog eens mooi neutraal op papier staat. Klopt allemaal, zo op het oog.

Tenslotte, Cees Fasseur staat dan wel te boek als historicus, maar hij is in wezen jurist. Professor 

Cees is ooit begonnen als ambtenaar op justitie en heeft lange tijd gewerkt bij deze club van 

Demmink. Fasseur is de opsteller van de politiewet die zo briljant en vlekkeloos functioneert. Althans 

zo op het oog. Hijzelf is raadsheer in Amsterdam en zijn vrouw (mr. J. Fasseur-Van Santen) is vice-

president van het Haagse gerechtshof. Davids komt van de Hoge Raad, evenals commissielid 

Koopmans. Drie lui van de rechterlijke macht. Dat belooft wat, want zoals bekend door deze site, is 

het Nederlandse juridisch apparaat door en door corrupt, in al zijn geledingen.

Me dunkt, er komt straks een lijvig rapport, maar ik denk dat niemand het ooit echt zal kunnen lezen. 

Na drie regels val je al in een ronkende slaap. Maar de boekhandel kan gerust zijn, niemand zal zo’n 

werk ooit willen stelen, je kunt er dus stapels van laten aanslepen. Heb je nog eens iets om op te 

zitten als de klandizie terugloopt.

Hans Vogel was jarenlang als deskundige Latijns Amerika verbonden aan de Universiteit van Leiden 

en aldus een collega van Cees Fasseur.  

24 Reacties op “‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw 
doofpotten”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  DNH 

1 Mrt 2009 om 11:26 

Doofpotten kunne ze hier wel goed gebruiken. 
Doofpotten over hoeveel kinderen ze doodmaken en stilzwijgen, goedpraten door de daders als ‘psychisch 
zwaar onder druk’ door te laten gaan. 
Hoe ze lek jaar tientallen kinderen doodrijden en dan doodleuk doorrijden alsof er niks gebeurt, tja, de 
economie, hm? 
Over kinderen die in inrichtingen zelfmoord plegen omdat ze het leven te zuur is gemaakt. 
Doofpotten over kinderen die massaal gepest worden onder de ogen van anti-pedofielen die daar niks over 
zeggen. Kinderen die opgroeien voor galg en rad. 
Abortussen omdat het kind een hazelip heeft en kinderen die onschuldig jarenlang in gevangenissen zitten. 
En dfan heb ik hety nog niet over het buitenland of over kinderen die door hetero’s opgejutte pedofielen worden 
vermoord. 
Daar hebben we allemaal een grote doofpot voor nodig in Nederland.

De rest gaat gewoon verder met elke dag pedofielen de schuld te geven alsof jullie van die kindervrienden zijn. 
Dat is de doofpot, de pedohetze!

2.  RuudHarmsen 

1 Mrt 2009 om 11:35 

Ik maak van de mij hier geboden gelegenheid gebruik om me zonder het artikel gelezen te hebben al meteen 
nadrukkelijk te distantiëren van de titelkeuze, vooral met betrekking tot het eerste woord.

Kat doet weer eens zijn uiterste best om door niemand meer serieus te worden genomen. Jammer, want zijn 
onderwerp kloppen soms of vaak wel.

3.  Rudolf Paul 
1 Mrt 2009 om 11:38 

@ Ruud Harmsen 
het artikel is niet van Micha Kat maar van Hans Vogel

4.  RuudHarmsen 

1 Mrt 2009 om 12:09 

Micha Kat: 
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> W.F. Hermans noemde journalisten “hoernalisten,”

Is dat zo, dat hij die uitdrukking uitgevonden heeft? Dat wist ik niet eens, ik dacht dat het een Geen Stijl-
geintje was. Kejje nagaan hoe onbelezen en onwetend ik ben!

5.  RuudHarmsen 

1 Mrt 2009 om 12:15 

Ha! En het stuk is niet eens van Micha Kat, maar van een gastauteur! Beter lezen, Harmsen, en niet mauwen 
voordat je de stukken gelezen hebt.

6.  Rudolf Paul 
1 Mrt 2009 om 12:21 

Ruud Harmsen, ga je schamen. Iedereen behalve jij weet dat Hermans het altijd over hoernalisten had: http://
www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4RNWE_enNL311NL311&q=hermans hoernalisten

7.  Rudolf Paul 
1 Mrt 2009 om 12:23 

Oeps, verkeerde link? 
Moet deze zijn: http://www.google.com/search?sourceid=navclient&aq=h1&oq=hermans&ie=UTF-
8&rlz=1T4RNWE_enNL311NL311&q=hermans hoernalisten

8.  Rudolf Paul 
1 Mrt 2009 om 12:25 

Shit! Allebei verkeerd; ik geef het op. Ik had gegoogled met woorden Hermans en hoernalisten of hoernalistiek. 
Lukt niet.

9.  RuudHarmsen 

1 Mrt 2009 om 12:31 

Rudolf Paul:

1) Inderdaad, ik ben een cultuurbarbaar, ik weet bijna niks op dat gebied. 
2) Na enig plakken en knippen lukte de zoektocht wel. Nu duidelijk, dank voor de tip, weer wat geleerd.

10.  Jos 

1 Mrt 2009 om 13:14 

Ton Biesemaat heeft het ook al door:

http://pengun.tonbiesemaat.nl/21887/

11.  Gebruikersnaam 

1 Mrt 2009 om 14:51 

Wat kan die Fasseur liegen op TV, ongelofelijk. Kontlikkende hoerstorici. Sorry voor de platte uitdrukking, maar 
een andere omschrijving is er niet voor die man.

Ik had nooit gehoord van Hans Vogel maar onlangs las ik een stuk van zijn hand op www.pravda.ru. Was een 
zeer treffend stuk over de politieke situatie in Nederland. 

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106707-0

12.  indian 

1 Mrt 2009 om 15:49 

Ruud, als je iets te berde brengt, tel eerst tot tien voordat je dat doet. 
Nu Fasseur. 
Wat mij bij de irak kwestie is opgevallen is het volgende: 
Bakellende heeft jaren lang een onderzoek getrainneerd. 
Topen dat kortgeleden NIET meer lukte, zag je aan zijn lichaamstaal heel duidelijk dat hij NOT AMUSED was. 
Rutte zei letterlijk: Een premier in het nauw. 
Dat was ook duidelijk te zien en heeft enkele dagen geduurt. 
Nadat een zg ONAFHANKELIJKE persoon als DAVIDS tot voorzitter werd benoemd, die zelfs oud prmiers NIET 
tot zijn clubje toeliet, hetgeen WEL door Balkellende was gevraagd, leek het voor het gepeupel, dat er een 
ONAFHANKELIJK onderzoek zal komen. 
Nu er dus een “handlanger” is tussengekropen, is het zelfvertrouwen van Balkellende weer terug als nooit 
tevoren. 
De onzekerheid die hij nog afstraalde als een brokje radium , alpha straling uitzend, is weer volledig verdwenen. 
DAT IS DUIDELIJK AAN ZIJN HOUDING TE ZIEN. 
Hij maakt zich GEEN zorgen meer om de uitkomst van het onderzoek, en gaat gewoon door op de ingeslagen 
gravel road. 
Er komt een NIETS zeggend eindrapport, daar durf ik rattengif op in te nemen.
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13.  Herman van Houten 

1 Mrt 2009 om 16:31 

Die Davids is helemaal niet onafhankelijk, hij was nota bene hoofd van de Hoge Raad, en vond het toen goed 
dat de SG van justitie kinderen verkrachtte en dat onschuldigen zoals Ernest Louwes veroordeeld werden. Een 
door en door corrupt persoon dus.

Chanteerde de CIA de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld met sexgeheimen van Demmink en Claus? Mogelijk, 
maar een commissie Davids/Fasseur/Koopmans zal daar nooit iets over vermelden. het zal precies zo gaan als 
toen een andere “onafhankelijke commissie” van corrupte pedovrienden de moord op Pim Fortuyn zou 
uitzoeken.

14.  indian 

1 Mrt 2009 om 21:52 

van Houten, volledig met je eens, ik schreef zelf ook zg betekend zogenaamd, en onafhankelijk met 
hoofdletters, en dat was dus sarcastisch bedoeld. 
We zijn het 300 procent met elkaar eens. 
Wat een teringzooi, hier in nederland. 
Komt daar dan NOOIT een eind aan?

15.  Nihil Dicens 

1 Mrt 2009 om 22:59 

Toen een commissie van onderzoek werd ingesteld in het geval Willem Aantjes (die lid bleek te zijn geweest 
van de NSB, de Nederlandsche SS, de Germaansche SS en de Waffen-SS) toen bleek opeens dat er sprake was 
van “verzet in de oorlog” van meneer Aantjes en dat we dit geval toch met de nodige “kanttekeneningen” 
moesten bekijken. Hierbij moet ik dank zeggen aan mevrouw Guusje ter Horst die in een brief aan mij deze 
“kanttekeningen” naar voren bracht. Maar die “kanttekeningen” bleken afkomstig van landverrader Aantjes te 
zijn, en gaf dit vervolgens door aan de “onderzoeks-commissie” die zijn geval moest gaan beoordelen.

Nu zit Willem Aantjes thuis en uitgekotst door zijn eigen partij compleet met een koninklijke onderscheiding die 
hij in 1970 had gekregen. Maar de minister heeft mij intussen fijntjes laten weten dat Aantjes de landverrader 
niet hoeft te rekenen op een gedwongen teruggave van zijn koninklijke onderscheiding…

16.  Nihil Dicens 

1 Mrt 2009 om 23:00 

Wat ik dus wil zeggen: 

Wat zijn onderzoekscommissies nu eigenlijk waard in dit land?

17.  Herman van Houten 

1 Mrt 2009 om 23:52 

Inderdaad.

Aantjes werkte in 1944 als postbode in Duitsland en als hij aan familie een telegram overhandigde dat een zoon 
was omgekomen, en de familie reageerde op een “landsverraderlijke” wijze, dan gaf Aantjes dat door aan de 
Duitse politie.

Volgens de onderzoekscommissie was dat “van ondergeschikt belang”.

Niet hier opgemerkt om Aantjes alsnog te vervolgen (de man is ongeveer 85 jaar en staat binnenkort voor de 
eeuwige rechter) maar om aan te geven dat “onafhankelijke onderzoekscommissies” in Nederland nooit 
onafhankelijk zijn.

18.  groot 

2 Mrt 2009 om 09:34 

@Herman van Houten

Waaraan kan worden toegevoegd dat “Demmink”, in tegenstelling tot “Aantjes”, voor mainstream anno nu geen 
onderwerp is om over te schrijven. 
Kennelijk is er iets “veranderd” in de pers.

Het tellen van de vertegenwoordigers van mainstream “Demmink” vs “Aantjes” is verhelderend:

“Joris Demmink” 
http://www.google.nl/search?hl=nl&safe=off&q=“joris demmink”&btnG=Zoeken&meta=cr=countryNL 

“Willem Aantjes” 
http://www.google.nl/search?hl=nl&cr=countryNL&safe=off&q=“willem aantjes”&start=10&sa=N

19.  R. Hartman 

2 Mrt 2009 om 16:49 
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Kleintje Muurkrant heeft ook al een paar keer aandacht gechonken aan deze betrokkenheid, de medewerking 
door JPB na een ‘eyes-only’ briefje van Blair en de beloning daarvoor in de vorm van het NAVO-voorzitterschap 
voor Jaap de Hoop Scheffer. Dat mag naturlijk niet officieel worden. Als het klopt, maar KM is in de regel 
redelijk goed geïnformeerd.

‘Kleintje’ artikelen zijn niet rechtsreeks te linken, ga naar http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html en scroll 
omlaag naar de stukjes “Niet lekker” en “Jan Peter en Canossa”. De moeite waard.

20.  R. Hartman 

2 Mrt 2009 om 16:56 

Nihil Dicens 
1 Mrt 2009 om 23:00 

“Wat zijn onderzoekscommissies nu eigenlijk waard in dit land?”

De leuke bonussen voor hen die er zitting in nemen. En de kans om weer even in beeld te komen. Verder nul 
komma niks. Maakt niet uit: de belastingbetaler betaalt toch wel, goedschiks of kwaadschiks.

Ik ben altijd tegenstander geweest van dit onderzoek. Niet omdat het niet nodig is, maar omdat de uitkomst bij 
voorbaat vast staat. Daarmee is het gereduceerd tot geldverspilling, oftewel een gewone linkse hobby.

Als JPB er een paar nachtjes slecht van slaapt is dat meegenomen, maar a) zullen we dat nooit weten en b) is 
het de prijs niet waard.

21.  Frank Black 

2 Mrt 2009 om 18:52 

biografieën – Met een tiendelige serie biografi eën beoogt het fonds het genre van de biografie als vorm van 
geschiedschrijving te stimuleren. Alle biografi een in deze serie gaan over personen uit de periode 1880-1960, 
die niet alleen op hun eigen vakgebied van grote betekenis waren, maar ook voor de ontwikkeling van de 
Nederlandse samenleving in die periode. Per schrijver is een bedrag van € 45.378 beschikbaar gesteld. 

Stipendia werden verleend aan: C. Fasseur (Koningin Wilhelmina, twee 
delen, verschenen)

http://www.prinsbernhardcultuurfonds.nl/media/cultuurfonds/downloads/jaarverslag/2005/jaarverslag2005.pdf

22.  Frank Black 

2 Mrt 2009 om 19:06 

VAN GALEN-HERRMANN (1984) 
R.E. van Galen-Herrmann, Berechting van strafbare feiten in eigen kring, in: J.A.M. van Angeren, C. Fasseur, E.
M.H. Hirsch Ballin en J.J. Wiarda (redactiecommissie),

Kracht van wet − opstellen over publiekrechtelijke wetgeving, aangeboden aan mr. W.J. van Eijkern bij zijn 
afscheid als hoofd van de Stafafdeling Wetgeving Publiekrecht van het Ministerie van Justitie, Zwolle 1984, p. 
115 e.v. 
http://dissertations.ub.rug.nl/FILES/faculties/jur/2003/e.gritter/litopg.pdf

JAARVERSLAG 2003-2004 van de Commissie van Toezicht 
betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Samenstelling van de commissie 
De commissie bestaat uit drie leden, van wie één voorzitter is. Voor de nogal ingewikkelde 
benoemingsprocedure wordt verwezen naar artikel 65 van de wet. Bij haar instelling is de 
commissie als volgt samengesteld:

Mevrouw mr. I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam, lid tevens voorzitter Mr. C. Fasseur en B.A. Lutken, leden. 
Met ingang van 25 augustus 2003 is mevrouw drs. P.W.M. Wiegers aangesteld tot ambtelijk 
secretaris van de commissie.

De commissie beschikt over een kleine staf, die op 1 april 2004 bestond uit twee juridische medewerkers, 
werkzaam als junior onderzoeker, en een secretaresse. De benoeming, schorsing en het ontslag van de tot de 
staf c.q. het secretariaat van de commissie behorende ambtenaren tot en met schaal 14 is opgedragen aan de 
voorzitter van de commissie.5 Alvorens hun werkzaamheden aan te vangen hebben alle leden en medewerkers 
van de commissie een veiligheidsonderzoek van de zwaarste categorie ondergaan. Na hun benoeming hebben 
de leden van de commissie in handen van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de eed afgelegd 
als vermeld in artikel 65, vijfde lid, van de WIV 2002. 
http://www.depolitiebonden.nl/Bestanden/280105jaarverslagcommissievantoezicht2004.pdf

Fasseur, C. 
Een legislatief Utopia. De IRT-enquete en haar consequenties voor wetgeving en politiebestel 
Trema, 1996, nr. 4, pp. 89-92 
http://www.wodc.nl/images/ob222_Literatuurlijst_tcm44-58498.pdf

23.  Verbeet 

2 Mrt 2009 om 21:30 

Frank Black, welkom back.

1.  BOUblog » Onderzoek de oorlog in Irak 
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« Ook nieuwe Fortis-topman een sado-pedofiel? Het Farmaceutisch Complot (10): the children »

SP trekt de handen af van de zaak-Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 5 november, 2008 in Algemeen. 

jan-de-wit.jpg “Het is net alsof ik naar de eerste de beste backbencher luister van het CDA! U 

bent toch van de SP? Daar mogen we toch wel iets meer van verwachten?” 

Kamerlid Jan de Wit (SP, justitiespecialist) ontstak bij deze opmerking in grote woede. “Waarom 

roept u dat?” schreeuwde hij. Toen verbrak hij de verbinding. Niets wil de SP meer weten van de 

zaak-Demmink nadat kamerlid Krista van Velzen in 2007 (bekijk hier de betreffende uitzending) bij 

EenVandaag nog zo’n grote mond had over rechtvaardigheid en het tegengaan van klassenjustitie. Nu 

redeneert De Wit aldus: er is opnieuw aangifte tegen Demmink gedaan, zo heb ik vernomen. We 

wachten af wat er van deze aangifte gaat komen en van de artikel 12-procedure die daar ongetwijfeld 

weer op gaat volgen. Tot die tijd doen we niets. In de tussentijd gaat Demmink- met goedkeuring 

van de SP- natuurlijk gewoon door met het verkrachten van minderjarigen waarmee hij al vanaf 

begin jaren 90 bezig is. De Wit weigert net als het Haagse gerechtshof naar de feiten te kijken en 

spreekt slechts van ‘verdenkingen’.  Als we tegen hem zeggen dat ‘gewone burgers’ tegen wie veel 

minder belastend materiaal bestaat wel voor de rechter worden gebracht, roept de dappere socialist 

dat dit een ‘a contrario-redenering is’ waar hij niet op wenst te reageren. 

De SP is een bende laffe verraders die kiezers probeert te lokken met ronkende woorden over 

rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid, maar deze kiezers vervolgens schaamteloos verraadt door 

samen te spannen met de corrupte onderdrukkers die het zegt te willen bestrijden. Deze 

weerzinwekkende claim op het ‘morele gelijk’ maakt van deze partij de meest foute club van 

Nederland.  Ach, we wisten natuurlijk al wat voor vlees we in de kuip hadden met de SP toen ze 

opeens begonnen te roepen dat ze als een blok achter het Huis van Oranje staan. Mao, Lenin, 

Bernhard, Beatrix: het maakt ze bij de SP niet uit, als het maar de macht is! Bel nu met Jan de Wit 

(06-18305948) en vertel hem wat je van de SP vindt!
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1.  E-bee 

5 Nov 2008 om 18:41 

Precies Micha, maar je trekt de conclusie nog niet. 
Dit is de SP, maar ook bij de VVD of welke partij dan ook, kom je niets verder. Maw, het is een criminele 
samenzwering. Daarbij schieten deze lieden voortdurend in de stress als je het woord morele erbij haalt. En 
grijpen dan meteen de mogelijkheid aan om de discussie te beeindigen. De waarheid is pijnlijk. 
De vraag is, wat kun je hieraan doen?
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2.  E-bee 

5 Nov 2008 om 18:52 

Mooie SP woorden. Ook de SP doet aktief mee aan het embargo over heikele vragen over justitie. 
Politie doet “onderzoek”? Wat stelt dat voor in een land waar voortdurend missers worden gemaakt door 
justitie? En de belangenverstrengeling binnen justitie. Ik heb zelf ook aan de SP een brief gezonden over de 
politie Amsterdam-Amstelland. Niets meer van gehoord. 

Goedkope SP verkiezingspraatjes en gesubsidieerde baantjes. Kortom, net als alle andere politieke partijen, 
volksverlakkerij. 
Want men zit tot zijn nek in deze kinder-drek, nietwaar alle politieke partijen van NL?

3.  M. 
5 Nov 2008 om 18:54 

Sjaak schreef:” 
… Daarnaast zou het zeer onverstandig zijn om voorbarig te gaan lopen roepen terwijl de nieuwe feiten niet 
echt overtuigend zijn…”

Niet erg overtuigend ??!?

Lees je eerst eens in man,uit je reactie blijkt dat je geen idee hebt hoe de stand van zaken is, maar je doet hier 
wel heel gepikeerd, geheel ten onrechte.

Lees bijvoorbeeld eens over de de recente bevindingen van Klaas Langendoen. Hij is onlangs in Turkije geweest 
en heeft daar uitgebreid onderzoek gedaan, en daar een rapport over geschreven.De inhoud is ronduit 
schokkend, en alle informatie kan geverifieerd worden. Stan de Jong heeft hier een uitstekend artikel over 
geschreven (gepubliceerd in ‘Koud Bloed’). Dit rapport is door advocate Adele van der Plas als aanvullend 
bewijs aan het Hof aangeleverd. En guess what, men heeft er niet eens naar willen kijken. 

Nogmaals, informeer je eerst goed voor je jezelf een oordeel vormt, een zeer onjuist oordeel in deze. Juist 
omdat jij in jouw reactie stelt dat SP ‘de partij is die zich inzet voor klokkenluiders’. Nou, dat hoop ik, en velen 
met mij die deze zaak volgen, van harte. Weinig van gemkert tot nu toe.

Of geldt dat standpunt van de SP niet meer als het om echte grote zaken gaat, wordt het dan te eng of 
gevaarlijk?

4.  AIRVD 

5 Nov 2008 om 18:57 

Zeer zwak van de SP. Ik heb weleens op ze gestemd maar ik heb al een tijd geleden besloten nooit meer te 
stemmen. Hoogstens blanco. Waarom zou je gaan stemmen als het geen reet uitmaakt wat voor regering er 
komt. Alles staat op voorhand vast, de politieke partijen mogen een beetje kibbelen over de marges. 
Dank u vriendelijk, dan stem ik liever niet. 
En Marijnissen heeft z’n poot ook niet stijf gehouden bij de kabinetsbesprekingen. Als een laffe hond vluchtte hij 
weg nadat hem -volgens eigen zeggen- in niet mis te verstane woorden te kennen was gegeven dat hij niet 
welkom was.

5.  M. 
5 Nov 2008 om 18:59 

Ik heb ooit ook op de SP gestemd. Die vergissing zal ik niet meer maken. 

Ik vind de reacties van Sjaak bijna lachwekkend, als het allemaal niet zo intens triest zou zijn.

6.  E-bee 

5 Nov 2008 om 19:18 

Een stel kamerleden, ook de SP, heeft dit soort afspraken over de controle op justitie gemaakt onder elkaar. 
Het resultaat is nu een topman van justitie die pedofiel gedrag vertoont. Daar mag niets van gezegd worden 
maar er is/wordt bewijs geleverd vele smoking guns. 
Dat is dan een criminele afspraak. Men dient kennelijk een samenzwering van pedofielen onder elkaar.

En kennelijk is in die kringen chanteerbaarheid goed voor je CV en het touwtje waaraan Demmink hangt, net 
als Volkert van der G. Het touwtje van een chanteerbaar pedofiel verleden. Die kun je alles laten doen en het 
zal daarom wel zijn dat Demmink,s verleden zo moeilijk na te trekken is, al het bewijs is, zomogelijk, 
opgeruimd.

7.  M. 
5 Nov 2008 om 19:31 

Sjaak, ik herhaal: lees je in. Als je het hebt over 
‘ … niemand echt overtuigend bewijs heeft behalve insinuaties en vage verdachtmakingen…’ maak je jezelf bijna 
belachelijk.

Het aangeleverde bewijs valt absoluut niet te bestempelen als ‘vaag of insinuerend’. Of wil je die moeite niet 
nemen? Mijn vraag aan jou, in hoeverre heb je je ingelezen over het rapport van Langendoen, of bv de 
persverklaring van Adele van der Plas? Je zou als schijnbaar overtuigd SP’er toch op zijn minst moeten kennis 
nemen van het materiaal dat er ligt, voordat je je uitspreekt over deze zaak?

Dat komt over als -op z’n minst- nogal naief, of wellicht is er sprake van gespeelde onwetendheid?
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8.  E-bee 

5 Nov 2008 om 19:34 

Hallo? SP? 

-Hoe zit het nou met dat embargo op lastige vragen over justitie? 
-Hoe zit het nou, dat u zich klokkenluiderspartij noemt maar mijn 
brief over de Politie Amsterdam-Amstelland dan niet beantwoord?

Voor de politie werkende beveiligingsbedrijven, zoals TSAP, soms zonder vergunning en zelfs met criminele 
directeuren met een strafblad, die frauderen voor een stichting van Justitie als SAOA en onder leiding van 
Cohen staan? Om maar even 2 puntjes te noemen. En nu nog steeds geen aanstalten maakt om de 
personeelsleden(straatcoaches!) terug te betalen van het van hun verduisterde geld?

9.  M. 
5 Nov 2008 om 19:34 

En de conclusie van E-bee, ik kan me goed voorstellen dat dat voor velen die niet goed geinformeerd zijn nogal 
ongeloofwaardig klinkt. Echter, als je je echt gaat verdiepen in dit hele ‘gebeuren’, lijkt deze stelling ineens niet 
meer zo onwarschijnlijk te zijn.

10.  Pierre Lebon 

5 Nov 2008 om 19:58 

Ik denk dat Sjaak integer reageert, en ik ben geen SP’er. 
Diegenen die mij en mijn reacties kennen op dit forum weten ook dat ik me net zo druk maak over Demmink en 
Lippens en alle andere hooggeplaatsten die zich over kindertjes ontfermen als iedereen hier. 
Maar laten we het wel redelijk en beschaafd houden, al was het maar omdat de daders van deze vergrijpen dat 
niet zijn.

11.  E-bee 

5 Nov 2008 om 20:14 

Vermoedt wordt allerwegen dat TSAP dit al 10 jaar doet. Dat is kennelijk het touwtje waar Job TSAP weer aan 
heeft bungelen. Als je weet wat die allemaal ongestraft flikken in Amsterdam. 
Job is ook niet fris achter zijn grote oren. Maar je hebt het hier over een gemeenteraad die zich door een man, 
die op 2 van de 3 foto,s staat afgebeeld met een ketting en een keppel, in een vergadering die gaat over 
scheiding van geloof en staat, de deur op een kier weet te houden tav individuele subsidieverstrekking. Geen 
ballen dus of ze zitten allemaal aan towtjes. 
En de Wit van de rechtbank Amsterdam heeft al laten weten dat hiervan geen aangifte hoeft te worden gedaan
( oplichting, verduistering en valsheid in geschrifte!) en verder is Job korpsbeheerder. Welkom in de politiestaat 
Nederland. De criminelen worden hier door justitie beschermd. 
Praten we toch over tonnen aan verduistering, ook belasting geld, van vele beveiligers en straatcoaches.

12.  E-bee 

5 Nov 2008 om 20:19 

Dus, SP, wij leven in een democratie?

13.  E-bee 

5 Nov 2008 om 20:38 

Er zijn feiten. Ga eens praten met die Langendoen. Vraag die aangiftes/PV,s dan op. Het is toch al niet normaal 
dat een secretaris generaal van justitie met aleen al deze berichten nog in functie is? Maar u wacht liever een 
onbetrouwbaar instituut als justitie af met een voorspelbaar resultaat wat we eerder zagen in andere zaken. 
Bijv. Spijkers. Dan bent u ook weer verschoont.

14.  joep 

5 Nov 2008 om 20:43 

Sjaak, 
lees je toch eens rustig in. 
Doe aan eigen oordeelsvorming. 
Zoek is op internet. 
Op de hyves en op deze site kan je genoeg links vinden. 
Zoek ook eens naar “Regina Louf”. 
Ook al loopt er een rechtzaak, dan staat niets justitie in de weg om als er voldoende verdenkingen zijn om een 
onderzoek te starten. 
Probeer zo oorspronkelijk moeglijke bronnen te vinden. 
Wantrouw elk statement van welk kamp dan ook. 
Realiseer je wel dat er sprake is van echte dode meisjes in Belgie, meer dan een. 
Realiseer je wel dat justitie zich wel eens heel erg verkaffert. 
Weet dat justitie op niveau niet geschikt geacht werd om de fraude bij de woningcorporaties op te lossen, 
daarom werd dit door het departement VROM al maanden onderzocht. (Rochdale etc.) 
Kijk eens bij http://nl.wikipedia.org/wiki/Justitiële_dwaling op wiki. 
En kom dan tot je conclusies.

15.  Inanna 
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5 Nov 2008 om 21:09 

Beste Micha, 
Je kunt nou wel met je geblaas iedere potentiële medestander de gordijnen in jagen, maar zo red je het niet. 
Vriendelijkheid is de moeder van de porseleinkast en goede manieren zijn de sleutel tot de draaideur. Het ware 
beter als we de SP aan onze zijde kregen. Want misschien zijn zij wel integer en misschien zijn zij wel bereid tot 
het veroorzaken van de val van Joris D. 
Krabben en bijten in het wilde weg geeft hier geen pas. Wees dus eens even poeslief! Een brave Kat weet heel 
goed hoe dat moet… 

Prrrrrrrrrrrrr………. ;-)

16.  E-bee 

5 Nov 2008 om 21:18 

Er is een embargo op vragen over justitie, alle politieke partijen zijn daarmee akkoord. Dat is het probleem. 
HOE politieke partijen daarmee akkoord kunnen gaan is me een raadsel.

17.  Dorotee 

5 Nov 2008 om 21:21 

Hoewel ik groot respect heb voor M.Kat, gaat hij nu te ver. GSM-nummers kan kamerleden zet je niet in een 
nieuwsbericht. Van kamerleden kun je al evenmind verwachten dat ze reageren op kwesties die bij een 
rechtbank dienen. Pas je bericht aub aan Micha.

18.  Pierre Lebon 

5 Nov 2008 om 21:23 

Ik ben het hiermee helemaal eens. 
Hetzelfde geldt voor Wilders. De boodschap en zijn ongerustheid zijn uitstekend en begrijpelijk, maar de wijze 
en de toonzetting van de verpakking, deugen niet. 
Het moet een redelijke en beschaafde discussie blijven, vooral ook om de tegenstanders hiervan geen tools te 
verstrekken die tegen onze beweringen kunnen worden gebruikt, zonder het onderwerp links te laten liggen. 
Beschaafd verontwaardigd zijn: daar heeft het kabinet het ECHT moeilijk mee!!!

19.  Pierre Lebon 

5 Nov 2008 om 21:24 

Pffff… moet zijn: en het onderwerp etc etc

20.  Kantklosser 

5 Nov 2008 om 21:41 

De SP, dat zooitje opportunistisch-hypocriete powersocialisten, is natuurlijk als de dood dat Joris D. op zijn 
beurt weer een boekje open doet over de escapades van Harry van Bommel…

De zaak-D. zelf heeft overigens nauwe banden met de IRT-affaire, waarover weliswaar een parlementaire 
enquête heeft plaatsgevonden, maar waarvan slechts een fractie aan dubieuze praktijken aan het licht is 
gekomen. Misschien wil Klaas Langendoen daar nog wel eens een boekje over opendoen…

21.  joep 

5 Nov 2008 om 21:43 

beste Sjaak, 
je zegt eerst de rechtzaak afwachten… 
Dat wil nog wel eens heel lang duren. 
En de klok tikt door.

De narigheid is dat de rechter een dienaar is van Joris D. 
Dat helpt niet zo erg voor een zuivere procesgang. 
Ik heb mensen voor minder naar de baas zien likken en naar onderen zien trappen.

Weet je, herinner je de Schiphol brand nog? Er was niks aan de hand, totdat Pieter van Vollenhoven de andere 
waarheid boven tafel bracht. Zo betrouwbaar is Donner en zijn toenmalige club. Macht corrumpeert. 
Maar ik ben het met je eens, een vage theorie is niks. Dus moet je hem concreet maken. 
Laten we het het ‘hollands vlaams mannenbroeders complot’ noemen. Ieder mag zijn bijdrage op basis van 
argumenten aan deze complottheorie aanbieden. Onderdelen die niet deugen worden beargumenteerd 
geneutraliseerd, of zelfs verworpen. 
Onderdelen waar aanvullende onderbouwing voor is, winnen aan kracht.

zullen we eens kijken? 

Dan moet Micha wel een apart draadje daarvoor opzetten. :-)

22.  Kantklosser 

5 Nov 2008 om 22:17 

@Sjaak

Opportunistisch-hypocriet…? Ach, neem diezelfde Van Bommel. In de Kamer of in columns stoere taal uitslaan 
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over (bijvoorbeeld) het afschaffen van het artikel over godslastering (terecht overigens), maar vervolgens aan 
de website van die fudamentalistische Haagse griezelimam (je weet wel, die domme baaraap met die 
omgekeerde emmer op z’n hoofd) een interview geven dat qua kruiperigheid, onderdanigheid en slijmerigheid 
in de Nederlandse journalistiek zijn weerga nauwelijks kent. Hij hoopte zeker dat er in die kringen zieltjes te 
winnen waren voor Jan, de Grote Maoistische Volksleider. Dit om te voorkomen dat ze straks allemaal voor de 
PvdA kiezen, die al even schaamteloos waardenverkwanselend te werk gaat.

23.  Kantklosser 

5 Nov 2008 om 22:18 

pardon: baardaap

24.  Pierre Lebon 

5 Nov 2008 om 22:42 

Micha, waar zijn de reacties van Sjaak? of is dat een stomme vraag?

25.  AIRVD 

6 Nov 2008 om 02:00 

Hehe, de berichten van SP marionet Sjaak zijn verdwenen. Zo doen ze dat ook op de weblog van Maorijnissen. 
Als je daar wat kritiek hebt wordt dat direct verwijderd.

26.  Micha Kat 

6 Nov 2008 om 09:48 

Ik had geen idee waar de postings van Sjaak waren, maar nu staan ze er in elk geval op. 
@Sjaak: je roept steeds dat er ‘een rechtzaak loopt’ tegen Demmink maar dat is nu juist het punt: die loopt 
NIET! Het enige waar we voor pleiten is een EERLIJK PROCES voor Demmink zodat de rechters kunnen oordelen 
op grond van DE FEITEN maar die feiten zijn zo overweldigend dat er maar een weg is om Demmink te 
beschermen: het tegenhouden van het eerlijke proces en een weigering om het feitenmateriaal op waarde te 
schatten. 
Aan de laatste zonde maakt ook Jan de Wit zich schuldig en dat is HET ERGSTE dat een politicus kan doen: 
weigeren naar de feiten te kijken om corrupte en criminele machthebbers de hand boven het hoof te houden. 
Daarom is Jan de Wit zelf een crimineel, op ONGEHOORDE WIJZE verraadt hij zijn kiezers en het Nederlandse 
volk. Ik hoop dat iedereen hem belt om hem de waarheid te zeggen: hij vult zijn zakken met bloedgeld, al zijn 
mooie woorden ten spijt. We dragen de vernietigde levens van de honderden kinderen dir door Demmink zijn 
misbruikt en verkracht op aan De Wit en de SP die met woorden wel tegen dit soort WEERZINWEKKEN 
MACHTSMISBRUIK willen strijden, maar als het op daden aankomt als laffe jakhalzen kermend de woestijn in 
rennen.

27.  a.bos 

6 Nov 2008 om 11:48 

Wat een ongenuaceerd stuk onzin. Dit raakt werkelijk kant noch wal. Ik heb altijd veel waardering gehad voor 
deze site maar na dit artikel houd ik het maar voor gezien. 
Wie zichzelf zulke onzin permitteert kan wat mij betreft beter voor de varkens schrijven.

28.  Observator 

6 Nov 2008 om 11:57 

Nou Bos, het mag dan een wat ongenuanceerd stuk zijn (daar ben ik het wel mee eens), maar de waarheid die 
er in zit ontgaat je kennelijk. 
Je noemt een en ander ‘onzin’. Dat zul je dan moeten verklaren, want onzin is het zeker niet. Want we hebben 
toch heus met feiten te maken. 
Op zijn minst zou de SP moeten aandringen op onderzoek naar die feiten. Dat dat (vooralsnog?) niet gebeurt 
vind ik een beetje slap van een partij die anders (en vaak terecht) zoveel heeft aan te merken op de huidige 
maatschappij. 
Vermoedelijk spelen er heel andere belangen mee in het verhaal. 
De vraag is WIENS of WIER belangen.

29.  M. 
6 Nov 2008 om 12:21 

Zeer eens met de posting van Joep gisteravond om 20.43 en die van E-bee daarvoor. Uit de bevooroordeelde 
reacties van Sjaak blijkt overduidelijk dat hij slecht geinformeerd is, ondanks zijn uitspraak dat hij ’sinds een 
paar dagen wel alles gelezen heeft’.Doet me een beetje denken aan de reacties van ene Emile een paar 
maanden terug. Als hij werkelijk goed geinformeerd -voor zover mogelijk natuurlijk-zou zijn, zou hij niet blijven 
beweren dat ‘er geen bewijs is’, het moge inmiddels wel duidelijk zijn dat er wel degelijk bewijs is. En dat is nou 
juist het hele punt, de categorische weigering van het Hof om naar het bewijsmateriaal te willen kijken/
luisteren en de weigering van Justitie om een onderzoek in te stellen.

Roepen dat men hier voor ‘eigen rechter speelt’ is ook grote onzin, ik denk juist de dat meesten die hier 
reageren willen dat Demmink een eerlijk proces krijgt!! Micha merkte terecht op dat er dus inderdaad geen 
‘reachtszaak’ loopt. Sjaak, het Hof in Den Haag heeft ondanks het aangeleverde bewijsmateriaal gesteld dat de 
aanklacht ongegrond is. Ook acht het Hof het niet nodig dat er nader onderzoek wordt ingesteld. Dit terwijl er 
GEEN KENNIS IS GENOMEN van het rapport van Klaas Langendoen, ook heeft men niet naar de verklaringen 
van betrokkenen (waaronder een slachtoffer) willen kijken. Iedere simpele ziel kan naar aanleiding van deze 
feiten het optelsommetje toch maken? Er is overduidelijk sprak van klassejustitie, wat natuurlijk niet zo vreemd 
is als je in ogenschouw neemt dat een van de beklaagden de op een na hoogste baas van Justitie is.
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Ook kan ik me vinden in de reacties van Inanna en Dorotee, ik ben een bepaalde stijl van Micha Kat inmiddels 
gewend, maar ik vind het ook te ver gaan door hier een GSM-nummer te publiceren. Aan de andere kant, een 
beetje rellen wil wel eens helpen om de aandacht te krijgen en mensen wakker te maken. Maar ik denk net als 
een aantal andere reageerders dat het toch erg belangrijk is om de beleefdheidsvormen in acht te nemen.

30.  AIRVD 

6 Nov 2008 om 12:39 

Micha, ik geef je groot gelijk als je SP marionetten censureert dat doet Marijnissen aan de lopende band op z’n 
weblog. Vrijheid van meningsuiting kennen ze niet daar bij de SP. In ieder geval op de website van SP niet. 
Voor de rest: het in het harnas jagen van mensen (ook al dan doen ze niets) is niet echt handig, toch?

31.  censuur 

6 Nov 2008 om 12:50 

ik heb speciaal een account aangemaakt om hier nu te reageren. ik heb in het verleden wel vaker stukken over 
Demmink gelezen, voornamelijk wanneer Inanna ze aandroeg op zaplog. en ik moet zeggen dat ik het een 
uiterst merkwaardige en niet minder verontrustende zaak vind. 

echter vind ik de teneur in dit artikel, en al helemaal met het gsm nummer als aflsuiting, zo gigantisch 
verkeerd. veelvuldig gebruik van bijvoegelijke naamwoorden als laf, corrupt of fout brengen al een bepaalde 
sfeer met zich mee, maar het schenden van de privacy van een SP lid op een dergelijk onbeschofte manier vind 
ik werkelijk buiten proporties en onacceptabel. dergelijke “geenstijl-tactieken” heb ik een broertje dood aan, 
BAH!!!

als men denkt dat men op deze wijze de bal in de juiste richting kan rollen wil ik er op wijzen dat ik denk dat 
het een averechts effect zal hebben. niet goed voor de zaak dus!

gezien we niet in een anarchistisch tijdperk leven maar in een democratische rechtstaat lijkt mij enig respect, 
voor lieden en partijen die die niet direct geheel op jouw lijn zitten, erg belangrijk. er zal toch geprobeerd 
moeten worden via de “regluiere” weg tot een rechtzaak te komen. met de weg die nu ingeslagen is lijkt het mij 
meer voor de hand liggen dat Kat eerder voor het gerecht dient te verschijnen dan Demmink. dat kan nooit de 
bedoeling zijn lijkt me en is een verspilling van het “krediet” dat de feiten momenteel nog hebben. verpeel dit 
krediet aub niet, en laat dit niet ontaarden in een emotionele samenzwering theorie, maar blijf met beide benen 
op de grond staan en laat de hersenen de juiste weg kiezen om tot een rechtzaak tegen Demmink te komen… 
gebruik je verstand en zet je emotie aan de kant!

32.  Micha Kat 

6 Nov 2008 om 12:59 

@censuur 
het was de heer De Wit die begon te schreeuwen en de verbinding verbrak. 
Blijkbaar voelde hij zich zeer aangesproken door mijn opmerking dat hij zich menifesteert als een ‘backbencher 
van het CDA’. Maar zo werkt het nou eenmaal: vanaf het moment dat de SP een ‘grote partij’ is, is er van de 
nobele uitgangspunten niets meer over. Dat is wat de ‘de macht’ noemen.

33.  Pierre Lebon 

6 Nov 2008 om 13:17 

Ik blijf het voor zowel de zaak tegen Lippens alsook Demmink uitermate verontrustend vinden, dat er 
uitgerekend tegen mensen op zulke belangrijke posities dit soort beschuldigingen worden geuit, (en veelal zeer 
goed onderbouwd) zonder dat ze er zelf wakker van schijnen te liggen. 
Als ik uit een vooraanstaande familie zou komen, verschillende top posities zou hebben bekleed met 700 mio 
eigen vermogen, of ik zou onder HBallin de belangrijkste justitietopman zijn, dan zou toch voor mij de onderste 
steen boven komen om mijn naam te zuiveren. 
Het mag toch duidelijk zijn dat je op een dergelijke positie niet meer kan en mag functioneren als dergelijke -
met veel belastend feitenmateriaal gestaafde- beschuldigingen blijven circuleren. 
Welke andere conclusie kan een normaal mens trekken, dan de conclusie dat mensen met macht kennelijk de 
rechtvaardigheid kunnen manipuleren, terwijl een zieligert met een PC vol kinderporno met veel tamtam op het 
schavot wordt gezet?

De kruistocht van Kat tegen pedofilie en geweld/moord op minderjarige kinderen wordt door sommigen als 
potsierlijk en ongeloofwaardig aangeduid, maar ook al zou er slechts 10% van waar zijn dan nog… 
Soms komen feiten en veronderstellingen (te) sterk uitvergroot over de bühne, maar iedere acteur kan je 
vertellen dat dat met een goed theaterstuk op toneel ook gebeurt en kennelijk helpt het, want de belangstelling 
hiervoor neemt dagelijks toe. 
Deze zaken dienen zo te worden uitgezocht dat er na het onderzoek geen enkele twijfel meer bestaat en Klaas 
Langendoen was/is qua geloofwaardigheid en ietwat ongelukkige keuze, wat overigens niets afdoet aan zijn 
rapport in mijn ogen, maar voor justitie??

34.  M. 
6 Nov 2008 om 13:42 

@ Pierre Lebon,

ik vraag me af, waarom vind je de keuze voor Langendoen ongelukkig? Vanwege de IRT-affaire?

35.  Dorotee 

6 Nov 2008 om 14:09 

Micha, je eist van anderen steeds dat ze op besluiten terugkomen en in jouw richting bijdraaien. Mag het in dit 
geval één keertje andersom? Je verliest nu (met name door het publiceren van een GSM-nummer) voor velen 
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je geloofwaardigheid.

36.  censuur 

6 Nov 2008 om 14:15 

@ Micha Kat,

het kan best zijn dat de SPer zich niet van zijn beste kant heeft laten zien, schreeuwen en ophangen getuigd 
van onmacht. ik kan echter niet goed oordelen daar ik het gehele gesprek niet heb gehoord en het moet doen 
met slechts een klein stukje informatie van 1 partij…

dit doet echter niets af aan de tendentieuze toon van dit bericht. het heeft, zoals ik reeds zei, een “geenstijl”-
smaak, en daar heb ik helaas een broertje dood aan… zeker door af te sluiten met het gsm nummer van de Wit.

het is belangrijk dat jouw berichten worden gelezen, ik lees het zelf dan ook met enige regelmaat (met dank 
aan Inanna). maar probeer niet emotioneel tegen alles en iedereen aan te gaan schoppen wanneer men niet 
exact op jouw lijn zit, of zelfs geheel niet op jouw lijn zit. ik denk dat het belangrijker is om niet te schoppen 
tegen “andere” elementen maar juist op zoek te gaan naar gelijkgestemden… anders kun je wel eens lezers 
verliezen in plaats van te winnen, ondanks dat je het gelijk wel eens aan je kant zou kunnen hebben. dat kan 
nooit je bedoeling zijn lijkt me…

37.  victor 

6 Nov 2008 om 14:56 

Graag zie ik, dat de SP reageert op het artikel van Kat. 90% van de lezers op deze site denkt en/of stemt links. 
De boosheid en zijn stijl van schrijven is te begrijpen. De SP is een grote partij geworden. Het vele goede werk 
in de wijken en Tweede Kamer zal de partij verder doen groeien. Eensgezindheid binnen de partij, een stevige 
organisatie en een kader met veel dossierkennis is daarbij van groot belang. Jan de Wit is niet de man, die je 
telefonisch moet vragen een standpunt in te nemen en even actie te ondernemen. Juist om verdeeldheid te 
voorkomen en de eengezindheid binnen de partij te bewaren kan De Wit niet a la minute Kat’s verzoek 
beantwoorden. Daar moet eerst over vergaderd worden. Als er 1 partij is, waarvan we in het kader van de 
wederopbouw van de rechtsstaat iets kunnen verwachten, dan is het de SP wel. Daarom vind ik het heel 
verstandig, dat de SP geen (ondergeschikte) in het corrupte Balkenende-regime wilde meespelen. De SP heeft 
geleerd -van Fortuyn- dat je in Nederland niet de monarchie moet aanvallen, maar als een sprookjesachtig 
gegeven moet beschouwen. De linkse kiezer denkt nog dat de Oranjes niets te vertellen hebben. De minister is 
politiek verantwoordelijk. Het staatshoofd is onschendbaar, doch bepaald wel de benoemingen. Ook die van 
haar vriend Joris. Senior-SP-er De Wit is geen weerzinwekkende, criminele zakkenvuller. Hij krijgt van de SP 
iets meer dan een modaal-salaris. Ik ben 10 jaar SP-er en ben het niet eens met De Wit. Vind ook, dat hij te 
gematigd en mild is. Kansen laat liggen. Vergeet niet, dat na het overlijden van zijn collega’s Van Traa en 
Fortuyn de angst er goed in zit bij de critici van het huidige regime. Lezers en schrijvers van deze site, verenig 
u en geef elkaar hoe moeilijk dat soms ook moge zijn, het voordeel van de twijfel en de tijd een standpunt in te 
nemen. Micha kalm aan svp. Je had De Wit het probleem, jouw visie moeten voorleggen en moeten vragen 
wanneer je weer kan bellen om zijn standpunt te vernemen. Zoals je nu hebt gehandeld werkt niet. Met alle 
respect hoor. Ik vind in deze discussie, dat de bal nu wel ligt bij het SP-bestuur. Niets doen en tegen beter 
weten in een corrupte SG niet aanpakken, slaat nergens op, gaat kiezers kosten.

38.  Wim 

6 Nov 2008 om 15:29 

Victor: “90% van de lezers op deze site denkt en/of stemt links.”

Wat een onzin, hoe kun je dat nou weten? Wishful thinking?

39.  Ton Biesemaat 

6 Nov 2008 om 16:16 

Ik denk dat het in deze zaak toch gaat om de benadering van Micha Kat. Enige tijd terug was Jan de Wit zeer 
benaderbaar en ik heb gewoon een afspraak met hem gemaakt om vertrouwelijk over deze zaak te praten. 
Micha Kat lijkt mij het slachtoffer te zijn geworden van zijn emoties. Een excuus aan Jan de Wit lijkt mij op zijn 
plaats. Het publiceren van zijn 06-nummer is bovendien beneden alle peil.

40.  Blogsom 

6 Nov 2008 om 16:17 

Ben met Censuur en Victor eens. (Trouwens ik moest al vier keer een password opvragen, kan nooit op jullie 
site inloggen). 
Micha, als je inderdaad iets wil bereiken, dan op een intellectuele manier. 
Ik heb een voorstel; stuur per mail of publiceer alle krantenknipsels uit de landen die beweren dat de misdaden 
bij hun zijn gepleegd (het kan vertaald worden) en kost niets. Zie hoe graag Turkij tot EU wil treden en is in alle 
staten om hoge heren te intimideren, terwijl ze zelf Richar Dawkins website hebben geblokkeerd en recentelijk 
You Tube???? Als ze echter op waarheid uit zijn, dan zullen ze juist R.D. moeten omarmen. Ik geloof ze niet. 
Eerst kijken om welke landen het gaat in relevantie met hun interesses. 
Het is heel erg moeilijk om mensen te beschuldigen zonder feiten. Er zijn genoeg mensen die op eigen initiatief 
foto’s kunnen nemen; maar weet dat alles kan gemanipuleerd worden, zelfs je stem. Mijn telefoon en internet 
zijn jaren gemanipuleerd zonder dat ik weet door wie (zelfs heb ik mensen betrapt die zich aan de telefoon 
uitgaven voor mij en mijn dochter en spraken met mijn stem). Later blijkt dat het wel mogelijk is en dat de 
politie zo iets heeft. Mijn dochter lag op dat moment met hersenschuding en was onder de douch, maar zag per 
ongeluk het lichtje van mijn telefoon branden en nam het op (anders had ik het nooit geweten). Wel hoorde ik 
vaker dat men namens mij sprak en afspraken regelde, maar ik kon niemand geloven tot dat ik ze op heterdaad 
betrapte. Vandaar dat ik voorzichtig ben met oodelen over andere mensen. Alles kan in scene gezet worden. Ik 
ben van buitenlandse afkomst en weet dat ze alles aan doen om mij te dwingen om te gaan met ex 
landgenoten, maar daar voel ik niets voor en dus dan moeten ze zich bedienen met slimmere technieken. Mocht 
ik ooit een goede functie bekleden, komen ze met tapes met mijn stem of die van mijn dochter (die wel een 
goede baan heeft). Zo werk dat. Sindsdien blog ik niet meer, heb op mijn weblog alle misstanden staan. Nu ben 
ik verder aan het studeren. Er komt ooit een dag dat ik ze betaald zet. 
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De SP stemmers en bloggers weten dat ze gecensureerd worden. Zeij onderwerpen zich net als Jehova’s aan 
een absurde gelijkheid (niet gelijkwaardigheid, maar gelijkheid); iedereen verdient evenveel en de rest gaat 
naar de partijkas. Mochten deze dames en heren winnen, dan is er geen mogelijkheid tot individuele 
verschillen. Lijkt me niet bepaald stimulerend. Dat een arts met jaren studeren evenveel verdient als een 
arbeider of een deliquent die de boel alleen heeft zitten kapot maken. Dat terwijl elk individu anders is en het is 
van groot belang van ons allen zich te realiseren dat wij vrij zijn en niet willen in een maatschappij leven die 
opgelegd is van bovenop. Mijn ouders hebben mij geleerd mijn talenten te ontwikkelen en neutraal te denken 
en onafhankelijk te zijn. Ze dachten in een wereld te leven waar men het onderwijs stimuleert en hoe meer 
wetenschappers en uitvinders, hoe beter het voor hun en andere zal worden. Maar de wetenschappers 
tegenwoordig zijn net heksen in de middeleeuwen. Zij mogen niet meer hun theorema’s onderbouwen zonder 
godsdienst. Niemand heeft zich gerealiseerd dat het geloof opnieuw zijn intrede zou doen en de vooruitgang en 
de vrouwen rechten, opnieuw te reduceren tot de bijbelse aanrechtnormen. Dat de wetenschappelijke 
instellingen afhankelijk worden gemaakt van gelden die andere doelen dienen dat ze zouden moeten doen. 
Dus, Micha de Kat, van SP krijg je partijdigheid en van andere partijen ook (logisch, anders waren ze geen 
partijen). Er moeten spontane organisaties tot stand komen, die onafhankelijk zijn en intrinstiek en die hun 
oorspronkelijke doelen nastreven in plaats dat hun doel is, zoals nu bij alle organisaties (het handhaving van 
eigen bestaan). Er moet ook een rechtelijke organisatie komen die neutraal is en die controleerbare taken 
overneemt. Nu controleert niemand de controleurs en de verstrengeling van belangen wordt gezien als een 
soort netwerk?

41.  Micha Kat 

6 Nov 2008 om 16:28 

@victor en anderen

eerst vergaderen? vergeet niet dat de SP reeds medio 2007 bij monde van Krista van Velzen (zeer) hoge 
verwachtingen had gewekt over hun stellingname in deze zaak. Deze verwachtingen worden vervolgens bij 
lange niet waargemaakt. Bekijk de uitzending met Krista op EenVandaag (via www.onderzoekjorisd.hyves.nl) 
en oordeel zelf. 

Irritatie 1: Krista verwaardigde zich niet om zelf te reageren om mijn email aan haar 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7236 
Die was toch keurig opgesteld?

Irritatie 2: Ik krijg Krista niet aan de lijn en ze belt niet terug. Ze duikt.

Dan maar Jan de Wit bellen omdat ik toevallig zijn 06 heb.

Irritatie 3: De Wit laat om geen enkele wijze zien Demmink te willen aanpakken zoals Krista een jaar geleden 
nog liet zien. Integedeel: vanaf de eerste seconde is hij defensief, afhoudend, zo’n lastige ‘man uit het veld’ die 
wat wil!

Irritatie 4: De Wit blijkt het feitenmateriaal niet te kennen maar zich toch een inhoudelijk oordeel (’slechts 
verdenkingen’) aan te meten.

Irritatie 5: De Wit wordt boos als ik zijn politieke integriteit ter discussie stel en verbreekt de verbinding.

Ik vind het optreden van de SP in deze zaak beneden alle peil en voor mij mag deze partij stante pede de stront 
in. Ik heb mijn eigen standaarden en uitgangspunten en daarin is geen plaats voor het laffe machtsdenken van 
mannetjes als Jan de Wit. Dit zijn geen medestanders in de strijd, zelfs geen potentiele en daan dit zooitje is 
dus niets verloren gegaan. Nogmaals: ik hoop dat iedereen De Wit belt en hem de waarheid zegt.

42.  Pierre Lebon 

6 Nov 2008 om 17:23 

Je vecht niet tegen de Wit maar tegen Demmink en terecht! 
SP geen steun?? jammer, gaan we door met zoeken. 
Hyves is al een goede doorstart nietwaar?

43.  bzzmn 

6 Nov 2008 om 17:41 

beste micha,

bedankt voor je inzet in deze zaak en de onverschrokken manier waarop je jezelf profileert, hulde!

@sjaak: hoewel je principieel misschien gelijk hebt in je kritiek naar micha toe, meen ik echt dat je conclusies 
trekt op basis van te weinig relevante informatie. soms vind ik je commentaren zelfs een beetje naief en 
getuigen van onvoldoende parate kennis van het functioneren van het nederlandse rechtssysteem. 

hoewel het erop lijkt dat het in nederland allemaal zo goed is geregeld, kan men zeker stellen dat het recht in 
nederland dood is. overleden en begraven. dit zeg ik uit eigen ervaring omdat ik nogal wat rechtszaken tegen 
de staat heb gehad en nog heb lopen.

zonder opgaaf van reden worden rechters gewisseld (juist die rechters die het met je eens blijken te zijn); 
rechter-plaatsvervangers zijn aan de orde van de dag; corrupte advokaten; de pikmeer-arresten; het afschaffen 
van de actio-popularis.

moet ik nog even doorgaan? pas als je de omvang en diepte van dit probleem kunt overzien zal je begrijpen 
waar micha’s handelswijze op gebaseerd is: kennis van zaken en de bereidheid om tegen heilige huisjes aan te 
schoppen ongeacht de persoonlijke consequenties. dit is zeer moedig te noemen.

dat zo’n suffe politicus een beetje boos wordt vind ik alleen maar leuk. laat ze maar zweten, die schoften!

iedereen die na het lezen van het feitenoverzicht er nog aan twijfelt of de groffe bezem door het kabinet en 
justitie moet is in mijn ogen ziende blind en horende doof. geen belediging, slechts een observatie.
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wat mij betreft mag je nog wat harder schoppen, micha!

44.  M. 
6 Nov 2008 om 17:46 

En de reacties van Sjaak zijn wederom verdwenen. Vaag!

45.  Oogeg 

6 Nov 2008 om 17:48 

Deze hyve over de affaire Demmink heeft wat vrienden die je niet zo 1, 2, 3 zou verwachten…

http://stoppedofilen02.hyves.nl/

Huh ? Wilders en Bos ?

46.  Micha Kat 

6 Nov 2008 om 17:52 

@M 
Klinkt misschien wat vaag maar ik heb geen idee wat er speelt met de reacties van Sjaak. Heb zojuist een mail 
gestuurd naar mijn webistebeheerder. Ik wil ze er natuurlijk op hebben.

47.  bzzmn 

6 Nov 2008 om 17:53 

kan je je eigen reacties op deze site verwijderen?

48.  Micha Kat 

6 Nov 2008 om 17:59 

@bzzmn 
Weet ik niet. Ga het uitzoeken!

49.  M. 
6 Nov 2008 om 18:06 

Micha, 
toen ik hier net geregistreerd was kon ik mijn reacties ook een keer niet meer terugvinden. Later stonden ze er 
weer. OOk veel inlogproblemen gehad toen. 
Ben benieuwd naar het antwoord van je beheerder.

50.  Oogeg 

6 Nov 2008 om 18:06 

@Micha,

Ik begrijp je frustraties maar in deze door- en doorrotte zogenaamde rechtsstaat ben je, als criticaster daarvan, 
gedoemd tegen de stroom in te roeien. Ik wil wel mijn bewondering uitspreken voor je vasthoudendheid met de 
kanttekening dat een welles-nietes spelletje met politieke hosselaars je niet dichter bij je doel brengt.

51.  joep 

6 Nov 2008 om 19:50 

Micha, 
ik begrijp je reactie. 
Toch is het waarschijnlijk niet de meest effective weg. Gelijk hebben en gelijk krijgen is duidelijk twee. 
“politike hosselaars” dat zijn er inmiddels heel wat. 
Wat in hemelsnaam brengt al deze mensen, waarvan je aan mag nemen dat velen weldenkend waren, tot dit 
allooi? 
We zullen maar denken dat de gestage druppel de steen uitholt. 
Een ander punt, minstens net zo zorgelijk, is dat velen die je van algemene ontwikkeling en enig intellectueel 
niveau zou mogen betichten totch domweg napraten en niet aan eigen oordeelvorming doen.

52.  R. Hartman 

6 Nov 2008 om 20:42 

“Socialistisch” en “integer” zijn natuurlijk begrippen die haaks op elkaar staan. Micha, ik vind je verwachtingen 
van de SP dan ook wel wat naïef. Weet je nog hoe groot ze groeiden bij de laatste verkiezingen? Maar te laf 
waren om mee te regeren? Dat heet kiezersbedrog. Niet dat de meeste SP aanhangers daar een consequentie 
uit trekken, maar als ze daar het vermogen toe hadden waren ze natuurlijk geen SP aanhanger geworden, dat 
dan weer wel.

Het heeft er alle schijn van dat iedereen binnen de incestueuze nomenclatura wel iets van iedereen weet, dat 
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ernstig genoeg is om hele volksstammen het pluche te doen verlaten. En dat kunnen we natuurlijk niet hebben. 
Zo houdt iedereen iedereen in gijzeling, en gaat deze bananenmonarchie gewoon door met het uitknijpen en 
oplichten van de burger.

Demmink gaat er, net als Lippens, gewoon van uit dat hij nooit ter verantwoording geroepen zal worden, omdat 
hij veel te goed beschermd wordt. En als je goed kijkt naar wat er in het Haagse rondloopt, kijk alleen al eens 
naar types als Donner en Hirsch Ballin, die geen enkel principe maar wel een grote machtshonger hebben, kon 
hij daar nog wel eens gelijk in hebben ook.

Zum Kotzen.

53.  E-bee 

6 Nov 2008 om 23:41 

Men heeft het beeld nog steeds dat de beste voor de job wordt uitgezocht op grond van vaardigheden en 
kennis. Dat is een belangrijk deel van de illusie. “Men”(degenen die de werkelijke macht uitoefenen, gezien het 
gehalte aan pedofielen in NL, de Mossad & co) wordt uitgezocht voor dat soort functies en zeker sleutelposities, 
binnen de regering, politieke partijen, politie en justie etc., op zijn/haar extreme sexuele zwakheden. 
Allerwegen wordt men overal als kinderen behandeld door incompetente overheden die allelei agenda,s hebben. 
We worden bedrogen in ieder opzicht maar zij en wij doen net alsof het niet zo is. We zijn we op weg naar ultra 
socialisme of neo communisme, en men heeft de mensen alvast beroofd van hun geld ook. Niet alleen geld 
maar ook al van zijn rechten. Tegenwoordig komen ze in vermomming, onder het mom van uw welzijn. De 
huigelaars van de SP passen daar volkomen in maar het heeft helemaal niets meer met partijen, liberaal, 
democratisch, socialistisch, pro- milieu en vooral links of rechts te maken. Men heeft allen 1 sinistere agenda 
maar men verdeelt iedereen. En wij trappen daar nog steeds in.

54.  victor 

7 Nov 2008 om 09:52 

Micha, 
Na het lezen van je irritaties begrijp ik je verontwaardiging en boosheid beter dan ik eerder al deed.

WIM, ik schreef eerder, “dat 90% van de lezers op deze site denkt en/of stemt links”. Je hebt gelijk, dat dat 
onzin is. 
Ik bedoelde en had beter kunnen schrijven te denken, dat een meerderheid van de lezers links georrienteerd is, 
of zoiets. 

Voorts, heb ik gelezen, dat er nogal wat reageerders zijn, die het vermelden van het gsm-nummer van Jan de 
Wit negatief beoordelen en zelfs schandalig vinden. Dat is lief en goed bedoeld. 
Wij moeten daarover echter niet zo spastisch denken. Een volksvertegenwoordiger heeft gekozen voor een 
openbare functie. Dat brengt nadelen met zich voor het prive-leven. Een vertegenwoordiger van het volk hoort 
in mijn ogen maximaal bereikbaar te zijn voor de burger. En dus met zijn telefoon-fax en gsmnummer gewoon 
in het telefoonboek te staan,zodat iedereen hem/haar kan bellen. Je kunt het antwoordapparaat of voicemail 
aanzetten. Voor prive kun je aparte toestellen nemen. Zo bezien had Micha in zijn artikel dus ook kunnen 
schrijven, dat de lezers Jan De Wit’s telefoonnummers in de gids van ??? kunnen vinden. 

Micha heeft niet een voor openbare functie gekozen. Ik zie deze site zo’n beetje als een ondergrondse 
verzetskrant met vooral anonieme reageerders. Als we allemaal over Micha’s gsm-nummer zouden beschikken, 
zou hij geen tijd overhouden nog iets te schrijven. 

Ik ben overigens voorstander van maximale openbaarheid van persoonlijke- en bedrijfsgegevens zoals dat in 
Zweden bijvoorbeeld het geval is. Ik denk aan het schrijven van een concept-wetsartikel met het doel de veel 
te dure aangetekende brief te doen vervangen door een fax. Mijn kennis is achterhaalt. Wie heeft ideen en 
kennis?

55.  Micha Kat 

7 Nov 2008 om 12:31 

@ Sjaak en anderen:

dit meldt mijn websitebeheerder over de comments van Sjaak:

Oeps de comments van sjaak waren door de anti spambot 
als spam gemarkeerd. Ik wilde ze net terughalen maar ipv 
recover selected drukte ik remove selected zucht je raadt het al 
de comments van sjaak zijn pleite. 
Sorry foutje zal volgende keer beter opletten.

Immer de uwe,

Micha

56.  Oogeg 

7 Nov 2008 om 12:37 

@ Micha

Hahaha, that figures… 
Kan je de reacties van Sjaak niet terugvinden in de cache en terugplaatsen ?

57.  M. 
7 Nov 2008 om 14:02 

Nou, dat was toen bij mij dus ook het geval, geouwehoer met een spambot enzo, en het is me vaker opgevallen 
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dat mensen aangeven problemen te hebben met inloggen en het plaatsen van reacties. 

Zonde, hoe meer mensen hier kunnen reageren hoe beter, misschien kan je webbeheerder hier nog eens goed 
naar kijken?

58.  RuudHarmsen 

8 Nov 2008 om 16:31 

Micha Kat 
=== 
Irritatie 4: De Wit blijkt het feitenmateriaal niet te kennen maar zich toch een inhoudelijk oordeel (’slechts 
verdenkingen’) aan te meten. 
/===

Het zou ook wel erg schandalig zijn als een Kamerlid strafbare feiten bewezen verklaart als ze nog niet eens 
voor de rechter zijn geweest. De heer Kat staat kennelijk niet de rechtstaat voor? Liever geen Trias Poltica? 
Geen onafhankelijke rechtspraak maar liever volksgerichten en lynchpartijen?

Ook ik vind dat deze principes nu niet goed in de praktijk worden gebracht, maar de principes _op zich_ deugen 
naar mijn mening wel en die wil ik ook beslist gehandhaafd zien. Micha Kat niet? Liever de dictatuur van het 
volk?

59.  E-bee 

8 Nov 2008 om 22:54 

@RuudHarmsen. 
Irritatie 1. 
Uw inzichten zijn redelijk beperkt. Uw meningen regelmatig “off the point” en u geeft hier blijk op dezelfde weg 
verder te willen met ondeudelijke justitiele instrumenten die gebleken heillooss is. Uw mening is regelmatig 
persoonlijk gericht, nogmaals, off topic en wellicht dat u op uw eigen blog verder uw persoonlijke mening over 
Micha Kat kunt ventileren. Het haalt regelmatig de discussie hier er uit. Of is dat juist uw bedoeling?

60.  indian 

4 Mrt 2009 om 20:04 

Ik begrijp nu ook de positie van de SP. 
De Grote Roerganger was altijd hun boegbeeld. 
Maar deze vuile hond (Mao) was wellicht de grootste pedosexueel van heel China, en de grootste moordenaar 
ter wereld. 
Lust je nog peultjes? 
Erik, ik ga voedsel verbouwen.
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POLITIE SLUIT MISDRIJF UIT!

Door Pamela Hemelrijk 

Een milieu-ambtenaar van VROM, tevens statenlid in Noord-Holland, wordt dood gevonden in een 

afgelegen stuk bos bij Ede, en het haalt de pers niet eens! Nou ja, een piepklein kattebelletje in het 

Parool van gisteren, op pagina 9. 

Het blijkt te gaan om de 49-jarige Cees Roele, statenlid voor de VVD sinds januari 2004. Hij vertrok 

begin juli per motor uit zijn woonplaats Wogmeer, en werd sindsdien vermist. Een dag na zijn 

verdwijning werden zijn motor en zijn motorpak aangetroffen bij een parkeerplaats langs de A 12 bij 

Ede. 

 
Afgelopen zondag werd eindelijk zijn lijk gevonden. De politie wil thans over de doodsoorzaak niets 

meedelen, behalve dan dat ?een misdrijf wordt uitgesloten?. 

????????? Over jumping to conclusions gesproken! Ook de voorzitter van de VVD-fractie NH, ene Dr? 

Kraak, haast zich om te suggereren dat het waarschijnlijk zelfmoord is geweest: ?Cees maakte een 

moeilijke periode in zijn leven door?, aldus Kraak in het Parool. 

Dat wil ik graag geloven. Had Cees misschien problemen met militante milieu-activisten? Net als 

milieu-ambtenaar Chris van de Werken, die het altijd aan de stok had met Volkert van der Graaf, en 

eveneens dood in de bossen werd gevonden? Volkert is over die moord aan de tand gevoeld door de 

recherche, maar ging vrijuit omdat zijn baas, de directeur van de Vereniging Milieu Offensief, hem 

een alibi verschafte: Volkert zou op de dag van de moord op zijn werk zijn geweest. Een rammelend 

alibi, als ik het zeggen mag, want Van de Werken werd vermoord op een zondag. 

Er zijn nog meer overeenkomsten: Cees Roele heeft, net als Volkert van der Graaf, gestudeerd in 

Wageningen; de bakermat van het gesubsidieerde milieu-activisme. De gemeente, waar PvdA, Groen 

Links en de SP de touwtjes in handen hebben, steunt onder andere de militante ecologische 

Wageningse krakersvrijstaat ?De Wijde Wereld?. En de Wageningse GroenLinks-wethouder Bogers 

tipte indertijd (in strijd met zijn ambtseed) de Vereniging Milieu Offensief over de arrestatie van 

Volkert, waarna de Vereniging haastig een zwik computerbestanden wiste, zodat de politie het 

nakijken had. 

Dingen die ik mij afvraag. Was Cees Roele misschien een bekeerling, gestart als vroom lid van de 

Wageningse bivakmutsenbeweging, en op zijn oude dag overgelopen naar de VVD? Hij was sinds 

januari 2004 statenlid voor die partij. Was hij in het verleden misschien lid van een andere partij, en 

wordt hij daar nu gezien als een verrader en een bevuiler van het eigen nest? 

Enig onderzoek lijkt me op zijn plaats, maar aangezien de politie nu al zeker weet dat het geen 

misdrijf is geweest, heb ik daar een hard hoofd in. Tot slot wil ik er nog even op wijzen dat ook Roele 

weer een dubbelfunctie had: ambtenaar van VROM, en tevens statenlid. Hij controleerde dus eigenlijk 

zichzelf; een veelvoorkomend euvel in dit land, waartegen niet genoeg kan worden geprotesteerd.
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EWOUD NYSINGH COMMUNICATIE SPINDE DE ‘MARTELPRIMEUR’

Een commercieel communicatiebureau, Ewoud Nysingh Communicatie, blijkt aan de wieg te hebben 

gestaan van de ‘martelprimeur’ van De Volkskrant waarover enorme ophef is ontstaan. Eerder nog 

dan het PvdA-kamerlid Ton Heerts zat ex-journalist (De Volkskrant, NOVA) Ewoud Nysingh aan de 

knoppen van het verhaal waarvan voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek 

door politci is gezegd dat het is ‘gespind’ om de uitslag van de verkiezingen te beinvloeden. Uit 

mededelingen van Jan Hoedeman, ex-generaal en ’superbron’ Cees Neisingh en Ewoud Nysingh zelf 

blijkt dat Neisingh’s eerste handeling waarmee het hele noodlottige proces op gang kwam het bellen 

was van Ewout Nysingh. Hij belde hem met de vraag of hij gekoppeld kon worden aan een journalist 

die bereid was onderzoek te doen naar de behandeling van krijgsgevangenen in Irak in 2003. 

Nysingh kwam toen op de proppen met zijn oud-collega van De Volkskrant Jan Hoedeman. De rol van 

Nysingh is om meerdere redenen alarmerend. 

 
1. Nysingh’s carriere staat grotelijks in het teken van Defensie. Hij is reserve-officier en ook als 

journalist volgde hij vooral Defensie, ondermeer in voormalig Joegoslavie. Hij blijkt ook ‘lid’ te zijn 

van een transatlantische lobbyclub en de titel te mogen voeren van German Marshall Memorial 

Fellow. Hij heeft als journalist dus vrijwel de hele top van het departement leren kennen en daarom is 

het geen wonder dat Defensie een prominente klant werd van het communicatiebureau dat hij in 

2005 begon. In die zin is het te volgen dat Cees Neisingh hem belt. Maar hoe is het te begrijpen dat 

Ewoud Nysingh met deze professionele achtergrond en met Defensie als opdrachtgever meewerkt aan 

een verhaal dat Defensie enorm en geheel onterecht in diskrediet brengt? Had Nysingh voor deze 

klus een andere opdrachtgever? 

2. Door Neisingh in contact te brengen met uitgerekend Jan Hoedeman van De Volkskrant wist 

Nysingh zeker dat het verhaal van Neisingh misbruikt zou gaan worden voor politieke doeleinden. 

Hoedeman is namelijk geen journalist, maar een soort ‘troubleshooter’ voor de PvdA die eerder het 

compleet gespinde verhaal de wereld in bracht dat Ad Melkert een ‘doorgeladen pistool’ kreeg 

toegestuurd. Koppelde Ewoud Nysingh de ex-generaal juist om die reden aan Jan Hoedeman? Hadden 

Neisingh en Nysingh Hoedeman nodig voor het uitzetten van hun spin? 

3. Jan Hoedeman en Cees Neisingh hebben elkaar tegensprekende verklaringen afgelegd over de rol 

van Ewoud Nysingh. Volgens Neisingh maakte hij na zijn initieerende telefoontje een afspraak met 

Ewoud Nysingh waarbij Hoedeman ‘aanschoof’. Volgens Hoedeman had hij een a deux-samenzijn met 

Neisingh. Meer over dit aspect van de affaire bij nrcombudsman. Als de lezing van Neisingh klopt (en 

dat is waarschijnlijk zo) geeft dat eens te meer aan dat Ewoud Nysingh de grote spindoctor is achter 

de hele ‘martelprimeur’.  

4. Nadat Hoedeman dus in De Posthoorn in Den Haag door Neisingh en Nysingh op ‘het juiste 
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martelspoor’ is gezet, komt fase twee van de spin: nu draaft opeens PvdA-politicus Ton Heerts op die 

Hoedeman vergezelt naar het tweede gesprek met Neisingh. Mocht er nog iemand twijfelen aan de 

politieke bedoelingen van de hele martel-excercitie, dan maken de rol van ras-opportunist Heerts en 

de timing van de operatie (het is inmiddels 19 oktober, een dikke maand voor de verkiezingen) daar 

wel een einde aan. De conclusie moet dus luiden dat Hoedeman tijdens de hele totstandkoming van 

de ‘martelprimeur’ niet zelfstandig opereerde: eerst liep hij aan de hand van zijn voormalig collega 

Ewoud Nysingh, daarna aan die van PvdA-politicus Heerts. Hiermee valt toch wel uit te sluiten dat 

Hoedeman opereerde als een gewone, onafhankelijke journalist. 

5. Tot slot dient het absurde optreden van Pieter Broertjes genoemd te worden die voor Radio 1 

onthulde dat Cees Neisingh de ‘bron’ van het martelverhaal is. Dankzij deze ongekende Judas-actie 

van Broertjes heeft Neisingh nu een aangifte aan de broek hangen van Henk Kamp. Of maakt ook de 

onthulling van de ‘bron’ deel uit van de spin en is bedoeld om de ware bronnen uit het zicht te 

houden? 

Wat dreef Cees ‘generaal X’ Neisingh om in de zomer van 2005 naar buiten te willen komen met een 

verhaal over halfzachte gebeurtenissen in 2003 die bovendien ook al onderzocht waren door het 

Openbaar Ministerie? In hoeverre handelde hij samen met Ewoud Nysingh? Of is Nysingh ‘op de loop 

gegaan’ met het verhaal van Neisingh door Hoedeman in te schakelen? Een ding is zeker: met 

journalistiek heeft de hele ‘martelprimeur’ niets maar dan ook niets te maken!
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Edwin de Roy en de vastgoed-mafia
Gepubliceerd door Micha Kat 9 december, 2007 in Algemeen. 

edwin.jpg Al weken zingt het rond en krijgen we tips binnen: voor die vastgoed-fraude rond het 

Bouwfonds moet je bij Edwin de Roy van Zuydewijn zijn! Die weet daar alles van want 

zat zelf mede aan de knoppen! Nu is Edwin een goede bekende van deze site en heeft hij af en toe 

interessante en ook gevoelige onthullingen gedaan maar thans houdt de ‘vastgoedontwikkelaar in 

ruste’ zich gedeisd; zijn mobiel staat steeds uit. We weten dat Edwin van 1999 tot 2001 bij 

Bouwfonds Vastgoedontwikkeling BV werkte; volgens een tipgever was hij daar een soort ‘broker’die 

vastgoeddeals in elkaar moest timmeren met name in het buitenland; Oost-Europa werd genoemd, 

meer specifiek Tsjechie. Recent kreeg deze site een exemplaar teoegespeeld van het tijdschrift… 

… Holland Real Estate, issue 2001. Op de cover staat een foto van Cees Hakstege, CEO of Bouwfonds 

Holding die werd verkozen tot man of the year. OP blz. 175 staat het complete bestuur van dochter 

Bouwfonds Vastgoedontwikkeling BV met foto’s van de bestuurders. We lopen het hele lijstje even 

langs:

Jan F.M. van Vlijmen, managing director

Olivier P. Lambert, deputy managing director

Dr. E.K.W. de Roy van Zuydewijn, general manager Bouwfonds Property Development EURL

Dennis R. Lesmeister MRE, property developer

Albert Klijnsma, general manager Bouwfonds Property Development GmbH & Co. Kg

Diederink Stradmeijer MRE, managing director Commercial Affairs

Eric Kemperman MBA, financial manager Europe

Simon J.M. van Vlijmen, sales & lease manager

Rick P. Bakker, general manager Bouwfonds Property Development NV

In hoeverre waren al deze bestuurders op de hoogte van de zakkenvullerij van Jan van Vlijmen? 

Deelden ze zelf mee? Edwin lijkt financieel in elk geval naast de pot gepist te hebben, want onze 

indruk is nou niet direct dat hij beschikt over verborgen miljoenen. Maar you never know. Alarmerend 

is de aanwezigheid van een ‘tweede van Vlijmen’, Simon, over wie geen nadere informatie wordt 

gevonden. Wel bevestigt een insider dat het familie is van Jan. Ook alarmerend is natuurlijk de 

betrokkenheid in de fraude van de allerhoogste man van Bouwfonds, Cees Hakstege van de Holding.  

Is het denkbaar dan de andere bestuurders van de belangrijkste dochter van Bouwfonds -want dat is 

Vastgoedontwikkeling- van dat alles onkundig waren, dat Edwin dus ook van niets wist? Volgens 
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bronnen ging Edwin vooral veel om met Olivier P. Lambert (de nieuwe ‘heer O.’) die hij zou kennen 

uit corporale studentenmilieus. ‘Heer O.’ zou het net als Edwin bij voorkeur aanleggen met ‘adelijke 

dametjes’ en dat schept natuurlijk een band.

11 Reacties op “Edwin de Roy en de vastgoed-
mafia”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

9 Dec 2007 om 12:07 

http://www.kempermanagement.nl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=13

zie bovenstaande link voor Eric Kemperman.

2.  Rudolf Paul 
9 Dec 2007 om 23:09 

“adellijke dametjes” met twee ellen, heb ik net opgezocht. verbeteren en m’n reactie weghalen..

3.  Ton Biesemaat 

10 Dec 2007 om 17:05 

Ik heb De Roy van Zuydewijn over zijn vastgoedervaringen uitgebreid geïnterviewd. Leverde smeuïge verhalen 
op die nu onderdeel zijn van een machtstrijd over wel of niet publicatie van een boek over De Roy van 
Zuydewijn. De tapes met mijn interviews met De Roy van Zuydewijn zijn in beslag genomen door de 
Amsterdamse politie.

4.  Micha Kat 

10 Dec 2007 om 17:46 

HI Ton!

Dank voor deze interessante reactie! Ik kan dus net zo goed bij jou terecht voor het verhaal ‘Edwin in 
Vastgoedland’! Als de tapes toch in beslag zijn genomen (waarom? hoe ging dat? interessant!) kun je net zo 
goed op internet wat tipjes van de sluier oplichten… 
groet 
Micha

5.  Ton Biesemaat 

11 Dec 2007 om 12:00 

De tapes zijn door de Amsterdamse politie in beslag genomen bij Campus TV al waar die tapes van mij lagen. 
De tapes zijn in beslag genomen omdat iemand uit die tapes zonder mijn toestemming gelekt had op internet 
over bepaalde problemen tussen prinses Margarita en haar oudere broer. Toen is er door zo’n prins De Bourbon 
etc aangifte van smaad en laster gedaan tegen die persoon en zijn dus mijn tapes met interviews met De Roy 
van Zuydewijn door de recherche in beslag genomen. Ik heb bij de hoofdofficier van Justitie te A’dam 
geprotesteerd dat ik mijn journalistieke materiaal/informatiedragers terug wil maar dat gebeurt dus niet. Zelf 
ben ik ook nog door de A’dams politie verhoord in deze zaak van smaad en laster of ik niet de kwade kracht 
was achter het openbaar maken van die belastende informatie op internet. Niet dus maar het liet bij mij een 
vreemde smaak na hoe in dit land de politie heel hard gaat lopen als een ‘royal’ gaat klagen. Naast dit probleem 
speelt er ook nog dat De Roy van Zuydewijn dreigt met een kort geding als ik de inhoud van mijn interviews 
met hem openbaar maak in een boek. Een belangrijke bron van mij, Patric Roctus, heeft al een uitspraak van 
de rechter aan zijn broek hangen (in appel) dat openbaar making van documenten die niet in het publieke 
domein aanwezig zijn hem 25.000 euro per ‘openbaring’ kost. Daarvoor moest hij al het manuscript van het 
boek dat eigenlijk klaar is drie weken voor publicatie ter inzage geven aan De Roy van Zuydewijn. Notabene 
terwijl hij geen auteur is maar een bron waarvan ik gebruik maak. Ergo: het is een kluwen aan zaken die 
publicatie zeer bemoeilijken. Alles wat gefundeerd maar kritisch het koningshuis volgt en er over publiceert 
heeft in dit land een moeilijk leven of wordt op zijn minst dood gezwegen. Ga er wel van uit maar ik kan het 
niet verder toelichten dat De Roy van Zuydewijn in de tapes (ik heb natuurlijk een typoscript) sensationele 
uitspraken doet over Bouwfonds en zijn werkzaamheden bij die club. Ik vertelde je gisterenavond bij de VVOJ-
bijeenkomst al een voorbeeld die ik niet publiekelijk kan herhalen vanwege de geschetste juridische 
hindernissen. Zoals gisterenavond bij de VVOJ-bijeenkomst toegelichte juridische problemen die freelance 
onderzoeksjournalisten ontmoeten ben ik vanwege tactische redenen helaas genoodzaakt op dit moment (nog?) 
mijn kaken op elkaar te houden.

6.  Micha Kat 

11 Dec 2007 om 16:56 

Ligt hier geen gouden kans voor ‘onze’ Edwin zijn blazoen te zuiveren en ook nog after all zijn zakken te vullen 
door zijn kennis over Bouwfonds en de vastgoed-mafia te ‘verkopen’ aan het OM? ‘Supergetuige Edwin troef 
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van OM’, ik zie de koppen in De Telegraaf al voor me! 
Maar zo zal het vermoedelijk niet lopen, want ik denk dat ook deze kans op eerherstel Edwin niet zal worden 
gegund. Ze laten nog liever de complete mafiose vastgoed-top lopen dan de ‘vernedering’ te moeten ondergaan 
verklaringen van Edwin serieus te nemen!

7.  groengelekanarie 

11 Dec 2007 om 21:44 

@Ga er wel van uit maar ik kan het niet verder toelichten dat De Roy van Zuydewijn in de tapes (ik heb 
natuurlijk een typoscript) sensationele uitspraken doet over Bouwfonds en zijn werkzaamheden bij die club.

@Ze laten nog liever de complete mafiose vastgoed-top lopen dan de ‘vernedering’ te moeten ondergaan 
verklaringen van Edwin serieus te nemen!

Bouwfonds en de complete mafiose vastgoed-top lopen al jaren ongehindert door alle gelederen van de macht 
heen; OM, ambtenarenapparaat, politieke partijen, media; 
alles is vergeven en verweven. 
Onze maatschappij is in verval.

8.  GOX-2 

13 Dec 2007 om 02:31 

De Stadhoudersbrief was een fake een poging om de Duitsers te misleiden. Niet Bernhard, maar Brittish 
Intelligence zat hier achter.

9.  Ex falso sequitur quod libet 

13 Dec 2007 om 11:07 

17 maart 2008 komen de “Holland-papers” vrij uit de archieven van de CIA.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Stadhoudersbrief

10.  Rooiepoes 

20 Dec 2007 om 01:29 

Kan ik ook privé informatie verstrekken zonder een bericht op internet achter te laten?

11.  Micha Kat 

20 Dec 2007 om 09:42 

@rooiepoes 
ja via de functie ‘contact’!
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Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen
Gepubliceerd door admin 15 februari, 2007 in Rechterlijke macht. 

DE CRIMINALISERING VAN MAURICE DE HOND

door Paul Ruijs 

In wat bekend staat als de Schiedammer Parkmoord schreef rechtspsycholoog Peter van Koppen in 2004 

dat Cees B. niet de dader kon zijn. Een jaar later als een verdachte wordt aangehouden die toevallig 

bekent dat hij de echte dader is, krijgt van Koppen gelijk, het OM ongelijk en Cees B. gelukkig zijn 

vrijheid terug. Dan wordt ook schokkend duidelijk dat het OM zijn hand er niet voor omdraait om 

ontlastend bewijsmateriaal buiten dossiers te houden. Het omgekeerde komt overigens ook voor. 

Belastend materiaal dat buiten het dossier blijft zodat sommige personen en organisaties probleemloos 

wegkomen bij aangiftes. Klassenjustitie noemen ze dat, en ik ken geen jaartal waarin dat in Nederland 

werd afgeschaft. Maar iedereen kan zelf bedenken hoe groot statistisch gezien de kans is dat, zoals in 

Schiedam, de echte dader langs deze weg gevonden werd. Anders gezegd: als de echte dader niets had 

gezegd, had Cees B nog onschuldig gevangen gezeten. 

 
Een andere, minstens zo verontrustende conclusie is dat er statistisch gezien veel meer onschuldigen 

gevangen moeten zitten, omdat veel dames en heren van het OM en de rechtbanken weinig benul hebben 

van waar ze mee bezig zijn. Tenminste, je moet aardig verknipt zijn om ontlastend bewijsmateriaal te 

negeren, wetende dat je daardoor de verkeerde opsluit. ”Wij hebben meldingen van politiemensen die in 

gewetensnood komen als het OM hiertoe besloot” durfde de politievakbond ACP nog te melden, maar daar 

bleef het dan ook bij want je maakt geen vrienden en carrière als je dat geweten volgt. 

En dan zitten we midden in de Deventer moordzaak. 

Maurice houdt ook steeds minder vrienden over en je ziet het hele justitie-apparaat denken …Nee, niet 

nog een keer! In de Deventer moordzaak hebben we niet te maken met een aangehouden verdachte die 

toevallig bekent, maar met Maurice de Hond die net als Peter van Koppen destijds in de Scheidammer 

zaak concludeert dat de veroordeelde, Ernest Louwes in dit geval, niet de dader kan zijn. Dat hij als extra 

service met een steekhoudend verhaal de klusjesman aanwees doet aan het voorgaande niets af maar 

betekende wel dat hij de klusjesman én het hele justitie-apparaat tegenover zich trof. Beiden hebben er 

belang bij dat de Hond nooit zijn gelijk krijgt en beiden trekken aandoenlijk eensgezind op. Dus moet de 

Hond langzaam, subtiel, soms bot, maar onvermijdelijk geridiculiseerd, gemarginaliseerd en 

gecriminaliseerd worden. Delen van de pers en de staatsomroep zullen de Hond ook nooit steunen bij een 

actie die het complete faillissement van het OM en de rechterlijke macht zou blootleggen. De 

schadeclaim, aangiftes, strafvervolging en onlangs de huiszoeking bij de Hond - de cameraploeg was 

tijdig geïnformeerd - bewijzen hoe dicht Maurice bij de waarheid komt en op hoeveel begrip, 

medewerking en bescherming de klusjesman en diens advocaat van het OM kunnen rekenen. Het OM 

nam de betrokkenheid van de Hond bij de computerkraak bij advocaat Vlug dan ook zeer hoog op. 

Natuurlijk, want stel je voor dat daaruit zou blijken dat Ernest Louwes onschuldig opgesloten zit!  
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Dat de paniek bij het OM groot is, blijkt vooral uit de uitleg bij die actie. Al jarenlang frustreert het OM de 

rechten van verdachten vanwege het afluisteren, buiten sluiten, tegen-werken en badineren van 

advocaten maar ineens valt het OM bij de Hond binnen omdat “in deze zaak inbreuk wordt gemaakt op 

het vertrouwen dat mensen moeten kunnen stellen in hun advocaat”. Als het OM, dat normaal 

gesproken niet vooruit te branden is bij aangiftes tegen frauderende of louche advocaten (en 

notarissen) die hun klanten belazerd hebben, dit soort argumenten nodig heeft, dan weet je 

zeker dat ze liegen. Blijkbaar moet de klusjesman hoe dan ook buiten beeld blijven. Misschien heeft ie 

wel belastende informatie over magistraten? ’t Zou kunnen want naast rammende, rukkende en liegende 

rechters zijn er ook ”kinky” magistraten die naar vieze plaatjes kijken of met hun handen niet van kleine 

jongetjes kunnen afblijven. Laat het OM daarom dus eerst maar eens op de staatsomroep uitleggen hoe 

dat precies zit met het alibi van de klusjesman. 

18 Reacties op “Deventer moordzaak en waarheid 
gaan niet samen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 08:51 

Het is duidelijk dat De Hond beschadigd moet worden, nu dan met deze actie.. 
Het is idd nogal onsmakelijk om te zien, dat dan zomaar bij De Hond een inval wordt gedaan.  
En helemaal onkies wordt het als dan eerst nog de pers hiervan verwittigd blijkt te worden.

Het OM zou beter achter de frauderende advocaten en notarissen aan kunnen gaan, maar daar is dan geen tijd voor.

2.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 13:29 

De rol van het OM kan ik nog enigszins begrijpen (maar uiteraard totaal niet billikken), zij proberen de vuile was 
binnen te houden. De rol die de media spelen vind ik nog het meest verbijsterend.

3.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 13:55 

Goed stuk. Zou willen dat het zaterdag in alle landelijke dagbladen stond. Is dat te regelen?

m vr gr 
abc

4.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 13:59 

Het OM maakt inderdaad fouten.

Als je echter alle documentatie (op MdH weblog en het Om) doorneemt, kan je toch niet anders concluderen dat de 
juiste man vast zit.

5.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 14:00 

Het is niet te geloven hoe gemakkelijk de hele Nederlandse pers - alle media, met pen, microfoon en camera - zich 
in de luren laten leggen, erger nog, zich voor het verkeerde karretje laten spannen. 
En dat, terwijl HET BEHOUD VAN DE NEDERLANDSE RECHTSSTAAT OP HET SPEL STAAT

6.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 14:10 

Als je echter alle documentatie (op MdH weblog en het Om) doorneemt, kan je toch niet anders concluderen dat de 
juiste man vast zit. 

HUH, ga eerst ff lezen voordat je zulke onzin plaatst

7.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 14:24 
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Prima stuk! Zie ook http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070214.htm .

8.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 14:57 

http://www.ernestlouwes.web-log… Hier staan drie filmpjes op van het NFI, 2 pipettesten en 1 veegtest. Comedy 
Capers, om precies te zijn…

9.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 17:32 

Een mooi geschreven stuk! 
Machten , media, allen hebben verstrengelde belangen. 
Onze maatschappij is in verval. 
Het OM valt Onzorgvuldigheid en Machtsmisbruik te verwijten. 
Alle respect voor Maurice in deze zaak want hij vecht tegen een Over Macht. 
Een dader die vrij rondloopt en Ernest Louwes die al jarenlang onterecht vastzit. 
Het moet niet gekker worden in Nederland!

10.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 22:53 

bron: www.maurice.nl: 

(…)Ik heb al aangegeven dat ik op geen enkele wijze iemand gevraagd heb de mailbox van Vlug te kraken, laat 
staan hem heb betaald en ook niet iemand aangemoedigd heb om te doen.

Ik neem aan dat op basis van de computers van de kraker te zien is wat er aan mij gestuurd is. En ook wat ik naar 
hem gemaild heb. 
Ook daaruit zou precies op te maken moeten zijn hoe beperkt mijn passieve rol hierbij is geweest.

En toch komen ze vervolgens met 11 man bij mij thuis, kammen mijn hele huis uit, bekijken ieder papieren 
document in mijn huis. Zoeken in boeken en achter kastjes. Kopieren al mijn geheugendragers. Kopieren al mijn 
harde schijven, inclusief die van mijn beveilgingscamera. 

En dat om een aantal mailtjes te vinden en te analyseren?

Alles bij elkaar kan ik alles verwachten. Wie weet wat er gebeurt met de kraker. Juist omdat hij blijkbaar de actie 
heeft ondernomen uit zijn boosheid over het onrecht in deze zaak ga ik ervan uit dat hij de waarheid blijft zeggen. 
Maar misschien zetten ze hem wel onder druk om te gaan verklaren dat ik hem de opdracht heb gegeven?!

In deze zaak verbaas ik me over niets meer en ik ben blijkbaar zo een gevaar voor het OM geworden dat men 
bereid is mijn huis binnen te vallen alsof ik Holleeder ben!

Anderhalf jaar geleden zou ik zeggen dat iemand paranoide is die het bovenstaande schrijft, maar inmiddels stel ik 
vast dat dit in Nederland blijkbaar wel kan gebeuren!

Begrijp dus dat ik niet bij alles het acherste van mijn tong kan laten zien. Mijn tong zal er namelijk direct worden 
afgebeten. (end)

11.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 23:01 

http://www.deventermz.info/Quickstart/DocLib/Brieven/anonieme-brief.pdf

12.  Marion 

22 Feb 2007 om 20:57 

Ben ik de enige die zowel in het OM als in Maurice de Hond geen vertrouwen heeft?

13.  Anoniem 

22 Feb 2007 om 22:16 

nee hoor

14.  Anoniem 

6 Mrt 2007 om 21:30 

Dan ben je waarschijnlijk al na twee regels gestopt met lezen, anders kan ik deze conclusie niet verklaren.

15.  Anoniem 

10 Mrt 2007 om 12:23 

Openbaar Ministerie en de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. Tuchtrechter Hof van 
Discipline Winfried M. Poelmann.
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In het kader van de Burki-affaire (strafrechtelijk en tuchtrechtelijk veroordeelde Nijmeegse ex-advocaat) verzoek ik 
het Openbaar Ministrie voornoemde maffiose raad van toezicht te ontbinden. Deze organisatie dient in het algemeen 
belang te worden ontbonden. De raad meernoemd verleent mij goedkeuring als advocaat op het advocatenkantoor 
Burki te gaan werken. De tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde advocaat is toen reeds berispt, ontving een 
enkele waarschuwing.

Er bestaat weliswaar bij sommige raadsleden weerstand tegen de goedkeuring, maar de mafiose Winfried M. 
Poelmann drukt goedkeuring erdoor. Als voorzitter/Deken beschikt hij over deze kwalijke macht. In geval van 
discussie binnen de raad van toezicht heeft Tuchtrechter Hof van Discipline een allesbeslissende stem. Een macht 
gelijk aan de macht van een Godfather.

Mede raadslid mr J.F.E. van Halder - advocatenkantoor van den Wildenberg & van Halder te Nijmegen aan de St. 
Annstraat - verklaart voor het Hof van Discipline dat Tuchtrechter Hof van Discipline Winfried M. Poelmann de 
goedkeuring erdpoor heeft gedrukt; dat het enkel en alleen Poelmann’s beslissing is geweest.

In het kader van mijn vorderingen op mr G.E.D. Burki verwijst maffia-leider Tuchtrechter Hof van Discipline mr 
Winfried M. Poelmann mij naar mede-raadslid/maffia-lid mr J.F.E. van Halder. Van Halder heeft dan reeds 
tuchtrechtelijke bemoeienis met Burki. Maffia-lid van Halder had vanwege conflicterende belangen (hoezo Bram M. 
en conflicterende belangen?) mijn rechtsbelangen nimmer mogen behartigen. Maffia-leider Winfried M. Poelmann 
had om dezelfde reden mij nimmer naar maffia-lid mr J.F.E. van halder mogen verwijzen.

De raad van discipline leeuwarden 1993: conflicterende belangen moeten worden vermeden, zelfs de schijn van 
verwevenheid van belangen moet worden vermeden.

Tuchtrechter Hof van Discipline/Godfather Winfried M. Poelmann en maffia-lid J.F.E. van Halder/tuchtrechter raad 
van Discipline storen zich hier niet aan. 

Beide rechters waren lid van de voor de raad van toezicht collectief verantwioordelijk voor de aan mij verleende 
goedkeuring als advocaat te gaan werken op het Nijmeegse advocatenkantoor Burki, de tuchtrechtelijk en tot 15 
maanden gevangenisstraf veroordeelde advocaat.

Tuchtrechters Poelmann en van Halder worden positief beloond. Ontvangen het rechterschap voor hun 
mensontererend gedrag. Op dit punt gaat iedere vergelijking met de maffia eigenlijk mank, soi (positieve beloningen 
worden wel eens uitgedeeld. 

Overtreding van de maffia-gedragsregels worden als regel negatief beloond; Overtreding van de 
advocatengedragsregels worden positief beloond met het rechterschap bij de raad van discipline Arnhem (i.c. mr J.F.
E. van Halder) en het rechterschap bij het Hof van Discipline (i.c. mr Winfried M. Poelmann).

Beide rechters ovettraden de advocatenwet, de advocatengedragsregels, maakten zich schuldig aan overtreding van 
de strafwet en pleegden zijdens mij een onrechtmatige daad.

Beide rechters oordelen nu over anderen,

Beide rechters dienen te oordelen over henzelf, het rechterschap per onmiddellijke ingaang neer te leggen.

Tot op de dag van vandaag heeft het Openbaar Ministerie de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement 
Arnhem op grond van het algemeen belang niet ontbonden.

Neen, het Openbaar Ministerie pakt liever de Hell’s Angels aan.

Club motorrijders met leren pakken dagvaarden, OM pak het clubje togadragers o.l.v. tuchtrechter Hof van 
Discipline raad van toeizcht arrondissement Arnhem aan. Dat zal u sieren. De samenleving dient tegen Winfried M. 
poelmann en J.F.E. van Halder te worden beschermd. 

mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

16.  Anoniem 

10 Mrt 2007 om 12:40 

Aanvulling

Openbaar Ministerie pakt liever Maurice de Hond, mr Bram M. en de Hell’s Angels aan. 

nijmegen, 10 maart 2007 
mrhjampeters/alia mrraapie/mr raapie

17.  Anoniem 

18 Mrt 2007 om 12:45 

hallo maurice. 
ik heet henk en kom uit deventer, weet je dat de klusjesman voor de moord bij een kringloop bedrijf [hetgoed] 
werkte? daar liet hij zien dat hij een mes bij zich had. het mes zat in zijn laars en hij liet het zien aan enkele 
medewerkers,misschien weet je dit al ? het lijkt mij een zeer gevaarlijk persoon!!!!! 
als hij de moord gepleegd heeft waar stop je dan het moordwapen in? het is misschien mogelijk dat hij die laarzen 
nog heeft het lijkt mij iemand die mogelijk geen afstand kan doen van bepaalde dingen .of hij koopt ze nieuw of hij 
heeft het nog . ik ben anoniem maar het recht moet zegevIEREN HENK.CO. 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
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18.  Anoniem 

19 Mrt 2007 om 23:12 

www.stoppolitiegeweld.nl 
hartjes Haarlem 
chat pedo haarlem ontslag / is overgeplaatst weet te veel 
hofman bunnik Haarlem 
zie bijbanenregister van heer Hop censuur.nl 
26 maart krombank Haarlem veroordeling doostraf middels ggz electroschock stoel 
uniek samenwerkingsverband kenne me R land nie meer 
Wij OM zijn de baas in NL l 
Niks vluchten uit Nl opstaan het land is van de burgers en niet van 
zakken vullende plitie en semi overheids bestuurders die ook nog eens 
betaald ‘ salaris’worden middels de door ons betaalde belastingen. 
En laten we ook alle anderen die onschuldig vast zitten niet vergeten.

En oja die plitie die 10.000 euro ving voor onderzoek naar de moord op Pim 
zou ook ontslagen zijn nadat hij geen onderzoek had gedaan en geld in eigen zak had gestopt. stond wel meteen 
klaar in kogelvrijvest na moord op Pim. 
Blijven de belastingbetalers nu ook zo wachten. 
ik wordt hier zo moe van maar vecht wel door, pas 20 jaar met meer 
als 60 uur per week werken en plus 50% inleveren 
www.stoppolitiegeweld.nl
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« Donner’s fatale benoeming van Joris Demmink ‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond Demmink? »

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect
Gepubliceerd door Micha Kat 12 juni, 2008 in Algemeen. 

edelhausercropresizetmp.
jpg

Met de komst van de crimineel Joris Demmink bij Justitie -hoe kan 

het ook anders?- zijn alle standaarden van redelijkheid en billijkheid 

begraven en wordt nog slechts een enkel uitgangspunt gehanteerd: 

criminele antecedenten zijn een vereiste voor de benoeming op een aansprekende justitiele post. 

Soort zoekt soort en dus voelt het ministerie van Justitie onder Demmink zich het prettigst als er 

zoveel mogelijk geperverteerden en criminelen op sleutelposities worden benoemd. Alleen op deze 

manier kunnen we de benoeming verklaren van Bernadette Edelhauser tot rechter te Dordrecht. In 

zaak die bekend is geworden als de Schiedammer Parkmoord hield Edelhauser als Officier van Justitie 

ontlastend bewijs buiten het dossier en werd aldus de eerste verantwoordelijke voor de grootste 

‘rechterlijke dwaling’ uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraktijk. Advocaat Gerard Spong 

deed in 2005 namens zijn client Cees Borsboom aangifte tegen Edelhauser. Nu is het wachten op de 

benoeming van Joris Demmink himself tot de minister van Justitie.

4 Reacties op “Crimineel wordt rechter: het 
Demmink-effect”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Cees B. 
13 Jun 2008 om 06:07 

http://juridischdagblad.nl/content/view/2237/53/

Gefeliciteerd!

2.  lolke 

21 Jun 2008 om 08:22 

Wat vind u van deze rechters? ook crimineel?

Ik word nu 9 jaar beschuldigd van wat ik niet heb gedaan met alle bewijzen 
De gemeente geeft aan dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan

Maar de rechter blijft mij maar beschuldigen, ik mag mijn onschuld niet bewijzen dit noem ik crimineel gedrag 
zie ook www.dedoorzetter.nl 
klik boven in de rode balk op 
ONSCHULDIG MET BEWIJZEN 
KAN DIT 
EN WAT NU?

3.  Rudolf Paul 
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21 Jun 2008 om 10:15 

En dat walgelijke onmens, Bernadette Edelhauser, die haar best deed een onschuldige de gevangenis in te 
krijgen en hem daar te houden toen later bleek dat hij onschudig was, gaat nu recht spreken in Dordrecht? 
Gefeliciteerd Dordrecht, daar zijn jullie klaar mee!

4.  Hanna 

13 Jul 2008 om 12:04 

…weer een staaltje van ongelooflijke en belonende criminaliteit. 
Een zinnig denkend en voelend mens ontkomt niet aan het zien van deze omgekeerde wereld, een wereld 
waarin gerechtigheid dus per definitie en zeer doelbewust de kop wordt ingedrukt en voor dit systeem laten 
mensen zich gebruiken of worden ze stomweg gebruikt… 
Nu moeten we misschien nog verder gaan kijken: wat is het dat dit systeem in stand heeft gehouden?
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« “Ernest Louwes is de dader godverdomme!” Alarm! Stop de corrupte ‘journalist’ Bas Haan! »

Zembla en Can zakken weg in horror-moeras
Gepubliceerd door Micha Kat 30 januari, 2009 in Algemeen. 

Zembla verwijdert uitzending over Deventer zaak en Baybasin van site 

istanbul.jpeg “Sinan Can heeft Burhan Kazmali verraden aan de Nederlandse en Turkse 

autoriteiten zodat hij kon worden vastgenomen op het vliegveld van Istanbul. 

Hierdoor kon hij niet getuigen tegen Joris Demmink in Nederland. Can zou de overtocht van Kazmali 

namelijk regelen en zelfs ook zijn verklaringen vertalen. Can was als enige op de hoogte van de 

vluchtgegevens.” Dat zegt Huseyin Baybasin vanuit de gevangenis in een telefoongesprek met de 

webmaster. Baybasin: “De politie in Istanbul werd gezegd dat het om een belangrijke drugscrimineel 

zou gaan. Op het bureau bleek deze ‘drugscrimineel’ Burhan Kazmali te zijn, een van de bekendste 

journalisten van Turkije. Hij werd direct in vrijheid gesteld, maar heeft Nederland niet meer bereikt.” 

Zoals deze site eerder berichtte werkte Sinan Can met Zembla tot medio 2007 aan de zaak-Demmink 

maar ging toen samenwerken met de pedofiele SG. Can en Kazmali onderhielden in de ‘goede’ 

periode van Zembla een hecht contact. Later probeeerde Can Kazmali met een dure auto om te 

kopen om te stoppen met onderzoek naar Joris Demmink. Binnenkort zal Can onder ede worden 

gehoord over zijn rol in de zaak-Demmink. 

Zembla heeft intussen een belangrijke uitzending over de Deventer moordzaak en de zaak-Baybasin 

uit 2003 van zijn website verwijderd. Op Google is de uitzending nog wel te zien. Take a look, het is 

geen waste of time! Bedenk daarbij dat er in die dagen nog helemaal geen sprake was een link 

tussen Baybasin en Demmink. De uitzending maakt desalniettemin -op zuiver technische gronden, 

zonder dat er nog sprake was van achterliggende motieven- gehakt van de bewijsconstructies in 

tegen Louwes en Baybasin.

20 Reacties op “Zembla en Can zakken weg in 
horror-moeras”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  ger 

30 Jan 2009 om 21:22 

De hele reportage over Demmink wordt steeds troebeler; kan er geen touw meer aan vast knopen.

Tip: Haal alles eraf. 
Begin opnieuw 
en maak het inzichtelijker.

2.  RuudHarmsen 
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●     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
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●     

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

●     
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30 Jan 2009 om 21:27 

Micha Kat: 
=== 
Binnenkort zal Can onder ede worden gehoord over zijn rol in de zaak-Demmink. 
/=== 
Zijn daar al meer details over bekend? In het kader van welke rechtzaak, of kan zoiets ook los, als aparte zaak? 
Is zo’n zitting publiek toegankelijk? Ik zou er graag bij willen zijn, vanwege de lichaamstaal en niet-verbale 
communicatie van de ondervraagde.

3.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 21:29 

> Tip: Haal alles eraf.

Nee, alles laten staan, please!! (althans de artikelen, in de reacties mag best gewied worden). 

Ik wil t.z.t. naar artikelen kunnen verwijzen!

Het is allemaal best duidelijk, voor een goed verstaander.

4.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 21:30 

Micha, mocht je toch dingen gaan verwijderen, waarschuw me dan effe, dan ga ik stukken op mijn eigen site 
mirroren.

5.  Verbeet 

30 Jan 2009 om 22:09 

Micha, ik hoop (en neem aan) dat je dat Zembla materiaal in eigen beheer hebt veiliggesteld. 
Voor de volledigheid spreek ik ook de hoop uit dat je al je gegevens ook meerdere malen en op verschillende 
veilige plaatsen als backup hebt neergelegd en regelmatig updates daarvan maakt.

6.  Verbeet 

30 Jan 2009 om 22:29 

Te zien op het Elsevier.nl forum:

Klagmerot op vrijdag 30 januari 2009 21:41 
Politie en justitie – door en door rot. Ik spreek uit ervaring. 
Maar hoe kan het ook anders als de hoogste baas op het ministerie van justitie zelf een criminele, chantabele 
kindermisbruiker is. Tot die conclusie moet je wel komen als je leest wat de journalist Micha Kat op o.a. de 
website klokkenluideronline.nl over deze SG Joris Demmink (JD) heeft vastgelegd. Doordat JD chantabel is en 
was, zit nu bv Baybasin een onschuldige koerd, met levenslang in een Nederlandse cel. Dit is het gevolg van 
Turkije die JD onder druk heeft gezet wegens zijn kindermisbruik in Turkije. JD houdt onze ministers, 
parlementsleden, media, journalisten en wie al niet meer in zijn greep. Niemand durft nog iets te zeggen of te 
schrijven over JD. 
Ga googlen op Joris Demmink, Baybasin, Adele van der Plas (advocate van Baybasin), enzovoort. Het 
Nederlandse rechtssysteem is verrot tot op het bot, en niet in de laatste plaats door JD, als je Micha Kat e.a. 
mag geloven.

7.  donkey 

30 Jan 2009 om 22:58 

Net het nieuwe programma van Raoul Heertje gezien? 
Zón eerlijk programma wil het vast wel eens over demmink hebben. 
Er is al iemand zo aardig geweest om een draadje aan te maken. 
http://www.heerlijkeerlijkheertje.nl/forum/topics/bjoris-demminkb

8.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 23:12 

Re: Donkey

Ja gezien, tot Rita Verdonk verscheen, toen werd ik zo kwaad dat ik meteen schuimend van woede een e-mail 
aan haar ben gaan tikken. Deze verschijnt volgende week op mijn website. Stay tuned.

9.  Nihil Dicens 

31 Jan 2009 om 00:18 

Hallo Micha,

Heb je onderstaand artikel al gelezen? Ik neem aan dat dit verhaal je bekend in de oren klinkt.

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/01/grootschalige-bodemsaneringsfraude.html

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165184 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif
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10.  Juriste 

31 Jan 2009 om 00:25 

Zembla heeft meestal wel interessante uitzendingen. 

Misschien kun je nog aandacht vragen voor de kwestie Demmink in het programma:”De leugen regeert”. 
Vanavond was er een hilarische uitzending met een journalist van NRC Next, die de hoofdprijs hielenlikken 
verdient. 

Wat is het verband tussen de Wittenberg moordzaak en Baybasin? 
Wittenberg en zijn echtgenote waren erg close met de psychiatrische patienten en kochten zelfs antiek van een 
patient. Het antiek bleek nep te zijn bij taxatie na de dood van de weduwe, volgens het eigen verslag van 
Louwes.

11.  Frank Black 

31 Jan 2009 om 08:21 

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijke instantie, waar men terecht kan met klachten over 
journalistieke activiteiten.

De Raad geeft een oordeel over de vraag of met een bepaalde journalistieke gedraging grenzen van – kort 
gezegd – journalistieke ethiek zijn overschreden. 

http://www.rvdj.nl/

zou erg geestig zijn om daar een klacht over dhr. Can neer te leggen indien de beweringen op deze site over 
hem juist zijn. zijn meerdere belanghebbenden.

12.  Frank Black 

31 Jan 2009 om 08:56 

Over Warwick Spinks (1). Volgens een van onze welingevoerde bronnen zou deze internationale kindervriend in 
de tijd van de IJzeren Dame als Oosteuropees handelsagent in touw zijn geweest voor MI5. Aan die cloak and 
dagger-carrière zou een einde zijn gekomen toen hij Joris D. en diens amice Harry uitnodigde voor een tripje 
Londen om ze daar ondermeer te onthalen op een toefje vers vlees. Net toen het moment supreme in zicht 
kwam klopte een bromsnor van de Metropolitan op de deur. Harry kon zich nog net redden via de ensuitedeur, 
maar Joris zou het lulletje zijn geweest en op de bon zijn gegaan. Nou zou MI5 nog wel ervoor gezorgd hebben 
dat die bon bij Interpol onder het hoogpolig verdween, maar Spinks was passé. Hij week uit naar Nederland en 
woonde een tijdje samen met een journalist. Die kon helaas zijn wafel niet houden over Warwick’s kinderhandel 
en het Britse stuk ongeluk was genoodzaakt om nog verder uit te wijken. Naar Boekarest en Praag. Sindsdien 
begeleidt hij daar vlijtig buitenlandse investeerders zonder zichzelf te vergeten en ontvangt ie bij tijd en wijle 
kennissen uit de good old days. Ook Nederlandse. Wat verandert er eigenlijk? Geen Balli. Stay tuned. 
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel2007.html

http://www.droitfondamental.eu/07zandvoort-Warwick_spinks-GB.htm

Warwick Spinks who is now aged 42, is originally from London. Genuine visionary in matters of paedophile 
criminality, he began his carrier with a mail order pornography business from Brighton at the age of 17. He 
then moved to Holland from where he focused on importing children from Eastern Europe. He learns languages 
very easily and speaks at least French, German, Dutch, Afrikaans, Polish, Czech and English with whatever 
accent and be confused with a local where ever he goes. Very clever, he turned a grotty brothel controlled by 
the Dutch mafia into such a success, that the organisation couldn’t refuse him any favour. 

Scotland Yard lauches an international research warrant against Warwick Spinks. 
Brussels 28.02.2004 - Scotland Yard launched an international warrent against Warwick Spinks for the 
kidnapping of an English child. His named appeared in the Temse/Madeira case shown as from 1992 by Belgian 
NGO activists Werkgroep Morkhoven. This childtrader should have been put out of state to harm since 8 years. 

He was 25 when he earned enough money to buy the Gay Palace of Amsterdam. As from 1990, he was selling 
videos, presumably snuff movies, as they would cost 6000 euros each. His friends Norbert De Rijck and De 
Souza were running the Temse network (Belgium-Holland-Portugal), with organized holidays including filmed 
child abuse in Madeira. Warwick was then paying trips to Robert Van Der Naeten, who would smuggle children 
from Madeira to the Dutch brothels, but he was not sentenced, oppositely as the three others. 

As Marcel Vervloesem brought the Zandvoort to the Belgian, French and Dutch justices, Warwick and his friend 
Edward were arrested in Hoordorp, in the framework on an inquiry concerning filmed rapes, tortures and 
murders of at least 5 children. 

He was then suspected to have a part in the Manuel Schadwald case, because he was of the band he had 
contact with the Stasi, employer of the missing child’s father step: Wolf who himself now owes a sadomasochist 
club in Berlin. He also was close to Lothar Glandorf, another of those high rank criminals and in whose brothel 
Manuel was seen. Furthermore, Spinks will talk of a boy murdered in a Dutch snuff movie who, according to his 
friend Franck, was nicked named “Manny” and fitted the description of Manuel. 

Warwick Spinks left Holland for England and lived in Hastings, when he was finally charged for abducting and 
raping two street boys from London and selling one of them to a Dutch brothel. He was jailed for five years and 
as freed on parole, he flew away, presumably helped by the Dutch mafia, which still won’t refuse him anything. 

In 2004, Warwick Spinks is an extremely rich man. He had build “businesses” and bought properties in South 
Africa, Namibia, Poland, Czech Republic, Slovakia, Switzerland, France and England. An international warrant 
for his arrest was set in the framework of the kidnapping of a 4 years old child. He lives in Czech Republic, in 
one of his numerous properties, earned with child trafficking. He changes appearances, sometimes skinny, 
sometimes fat, and thanks to his language facilities, melts in the picture.

http://www.droitfondamental.eu/07zandvoort-Warwick_spinks-GB.htm

ZOU HET?
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James Cook University Australia 
Staff Roles & Responsibilities 
Updated on 22-Feb-2008 
DB43 
Assoc Prof Warwick Spinks 
6610 Warwick.Spinks@jcu.edu.au 

http://www.jcu.edu.au/phtmrs/JCUDEV_014864.html

Phone: 07 4781 6610 
Fax: 07 4781 6688 
http://www.staff.vu.edu.au/ExRehab/Job_Docs/EP_JCU_20_Feb_2007_1.doc

Pre-pubertal children and exercise in hot and humid environments: A brief review 
Warwick L. SPINKS 
Employment 
Director, Institute of Sport and Exercise Science, James Cook 
University 
Degrees 
Dip PE, BEd(PE), MA(Ed), PhD 
Research interests 
Factors influencing skill acquisition and performance in sport. 
E-mail: Warwick.Spinks@jcu.edu.au 
http://www.jssm.org/vol6/n4/1/v6n4-1pdf.pdf

Police ask for help to trace paedophile 
http://www.independent.co.uk/news/uk/this-britain/police-ask-for-help-to-trace-paedophile-676321.html

Further information and the Application for Research Candidature form can be found at 
the following address: 
http://www.jcu.edu.au/grs/JCUDEV_015302.html 
Applications close on 23 April 2008. 
Enquiries should be directed to Associate Professor Warwick Spinks on (07) 4781 6610 
or Warwick.Spinks@jcu.edu.au 
http://cmstest.jcu.edu.au/grs/idc/groups/public/documents/scholarships/jcudev_018351.pdf

In response to a legal request submitted to Google, we have removed 3 result(s) from this page. If you wish, 
you may read more about the request at ChillingEffects.org.

Notice Unavailable 
Defamation Complaint to Google 
http://www.chillingeffects.org/notice.cgi?sID=8175

13.  Frank Black 

31 Jan 2009 om 09:09 

ZOU HET?

Warwick Andrew Spinks (met foto) 
Thank you for everything. A quiet place to relax. 
CZ. 
Posted : 2007-02-08 14:10:42 
http://www.bangtaochalet.com/guestbook.php?page=9 
This is Google’s cache of http://www.bangtaochalet-phuket.com/guestbook.php?limit=240&title=21.

14.  Frank Black 

31 Jan 2009 om 09:31 

geen foto of beschrijving, de overigen wel 
http://www.aaess.com.au/index.php?q=node/210

NUCAP academic committee members 
Dr Barry Ridge

Prof Tony Parker

Prof Steve Selig

Assoc Prof Marg Torode

Assoc Prof Warwick Spinks

Assoc Prof Gordon Waddington

Assoc Prof Angus Burnett

Assoc Prof Leonie Otago

Prof Peter Milburn

A couple of years ago, I sat in the Blue Boy club on Spuistraat, amid the dry ice and the boys in thongs, and 
flicked through the catalogue on the bar, offering “truly the best boys in town”, and watched a Japanese 
businessman make his purchase. In search of their origins, I went to Berlin, to the Bahnhof Am Zoo, where the 
trains arrive from all over eastern Europe, bringing the destitute in search of a dream. A specialist social worker 
there, Wolfgang Werner, told me there were some 700 east European boys, aged from 11 to 17, who had 
ended up in the sex industry in Berlin. But, to his knowledge, many hundreds of others had been taken off on a 
kind of underground railroad which fanned out to Zurich and Hamburg and Frankfurt, and, most of all, to 
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Rotterdam and Amsterdam. 

http://www.guardian.co.uk/world/2000/nov/27/childprotection.uk

15.  Inanna 

31 Jan 2009 om 10:41 

Micha, misschien is dit wel belangrijk: 
Op 3 februari zit Bas Haan bij De Wereld Draait Door. Er zou een soort actie moeten komen….

16.  Wieteke 

31 Jan 2009 om 11:15 

Met zijn alle!!

Een nette potest….moet kunnen.

Hoe was het ook al weer? 
Wijze rechter Wijze rechter 
Slaapt Gij nog 
Slaapt Gij nog

Alle klokken luiden 
Alle klokken luiden

Bim Bam Bom!!

17.  Verbeet 

31 Jan 2009 om 11:31 

Juriste,

je link:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/01/grootschalige-bodemsaneringsfraude.html

levert niet op. Zit er een fout in?

18.  Verbeet 

31 Jan 2009 om 11:33 

Nihil Dicens 
je link:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/01/grootschalige-bodemsaneringsfraude.html

levert niet op. Zit er een fout in?

Sorry Juriste, ik heb dit bericht in eerste instantie aan jou opgehangen. Het was dus Nihil Dicens.

19.  E-bee 

31 Jan 2009 om 13:04 

@Wieteke 
Alle klokken luiden, bim bam bom, is goeie, die hou ik er even in…

20.  Juriste 

31 Jan 2009 om 14:14 

Inderdaad Frank. Een klacht bij de Raad voor de Journalistiek is door alle partijen mogelijk, gelet op de 
aanklacht van de voorzitter van het Bestuur van de Jeugdzorg bij de Raad voor de Journalistiek in het 
programma van gisteravond. 
Krokedillentranen huilen bij de Raad voor de Journalistiek over het feit dat in beeld werd gebracht dat een 
tiental miljoenen euro’s voor de Jeugdzorg aan de strijkstok van de organisatie waren blijven hangen. Het 
creatieve boekhouden was legaal, dus dat mochten de televisiekijkers niet weten van de bestuurder van 
Jeugdzorg. Er moest volgens hem afgeschreven worden op de gebouwen. Jeugdzorg is een bedrijf, legde de 
bestuurder van Jeugdzorg uit samen met de journalist van NRC next, die de tovenarij met 24 miljoen euro 
moest gladpraten in het programma “de leugen regeert”. Omdat Jeugdzorg een bedrijf is, zonder 
aandeelhouders, maar volledig gesubsidieerd door de overheid, is het resultaat niet van belang en is de klant 
geen koning. 
Als een journalistieke bijdrage over het creatieve boekhouden van Jeugdzorg voor de Raad kan, dan kon ook de 
hele NOS journaalredactie, inzake de mededelingen over Demmink voor de Raad voor de Journalistiek worden 
gebracht.
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Bedrog van Bas Haan reeds nu aangetoond! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Alarm! Stop de corrupte ‘journalist’ Bas Haan! Op de bres voor kindermisbruiker Demmink »

Bedrog van Bas Haan reeds nu aangetoond!
Gepubliceerd door Micha Kat 31 januari, 2009 in Algemeen. 

haan.jpeg Deze haan (die op de foto) kan worden gebraden! Hoe weerzinwekkend is het als een 

zogenaamd ‘onafhankelijk journalist’ in dienst van de macht die hij wordt geacht te 

controleren meehelpt aan het sanctioneren van de meest afschuwelijke blunders waardoor volstrekt 

onschuldige burgers jarenlang vastzitten? In feite klopt het so wie so al niet als een journalist na 

‘jaren van onderzoek’ tot de conclusie komt dat het standpunt van de Staat/de macht het juiste 

standpunt is. Niet dat een standpunt van ‘de macht’ niet juist kan zijn, natuurlijk kan dat wel, maar 

het is gewoon niet de taak van een journalist dat op basis van onderzoek te bevestigen! De Staat is 

mans genoeg zijn eigen PR te kunnen voeren! Journalisten moeten ‘a charge’ onderzoek doen en 

feiten blootleggen waarmee de positie van de Staat/de macht kan worden bestreden. Maar Bas Haan 

ziet dat anders. En is bereid daarvoor te liegen, te bedriegen en te manipuleren. Uw webmaster wist 

het in feite al toen hij las dat Haan ‘onthulde’ dat Louwes ‘eerder met Justitie in aanraking is 

geweest’. Een klassieke ‘verdediging’ van partijen in nood: extra causam gaan, zoals dat bij de 

Romeinen heette: zaken erbij slepen die niets met de zaak waar het om gaat van doen hebben. Maar 

ik had geen tijd dit allemaal uit te zoeken. Maar wat lezen we nu op de site van Maurice de Hond? 

Tommie schreef:

@ Koekstad, 31 jan ‘09 16:39

Het prullerige stukje dat naar aanleiding van het verschijnen van Haans boekje in de regionale krant 

De Stentor is verschenen, eindigt infaam als volgt: 

Onthullend is dat Louwes al voor de dood van Wittenberg met de politie in aanraking is geweest 

wegens betrokkenheid bij oplichting en valsheid in geschrifte en wegens ’schending van geheimen en 

verduistering.’

Een oud-collega van de Heer Louwes reageert daar als volgt op: 

Met uw laatste zin doet u groot onrecht aan Ernest Louwes. 

Ik weet namelijk precies wat er in 1994 is gebeurd, waarop deze zin zou slaan. 

Louwes stelde vast dat zijn werkgever een van zijn klanten op een slinkse wijze ernstig financieel 

benadeelde. 

Hij heeft toen aan die klant stukken overhandigd waaruit dit bleek. 

Zijn werkgever heeft toen aangifte tegen Louwes gedaan wegens “schending van geheimen en 

verduistering”. Louwes is door de politie gehoord, heeft 2 uur op het bureau gezeten en de zaak is 

toen geseponeerd. 

De klant heeft via juridische procedures tegenover de baas van Louwes na jaren het onrecht 

ongedaan kunnen maken. 

Uw beschrijving in het artikel suggereert dus iets heel anders dan een onbaatzuchtige actie 
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van Louwes in het belang van zijn klant. 

Hij is overigens toen direct weggegaan bij zijn werkgever en heeft zelfs een ontslagvergoeding 

gekregen, naar ik meen te weten. 

E. Legrand - 30-01-2009 | 11:08

31 jan ‘09 16:49

27 Reacties op “Bedrog van Bas Haan reeds nu 
aangetoond!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

31 Jan 2009 om 19:18 

MICHA, hoe dan ook, houd vol met het propageren van de WAARHEID of op zijn minst het ONDERZOEK naar de 
waarheid. 
Zelf ben ik slechts in kleine kring in de gelegenheid dit te doen. 
JIJ hebt een groter publiek. 
Laat je niet intimideren door wat dan ook. Maar kijk wél goed uit!!!

2.  euro999 

31 Jan 2009 om 19:43 

Helaas zijn er duizenden Basjes Haan die menen journalist te zijn. Ze zijn zelfs in staat hun schoonmoeder te 
verraden. Elke dictatuur heeft van deze zwakke broeders zonder enig moraal. 

Het zijn louter propaganda machines zonder enige hercencel. Nu maar hopen dat de spermabank voor bewust 
ongehuwde vrouwen geen foutjes heeft gemaakt. Zitten ze met de volgende generatie weer opgescheept met 
die Stasi achtige ferdwaasde nep journalisten.

3.  E-bee 

31 Jan 2009 om 19:52 

Zo doen ze dat, uitvoerig in diskrediet brengen met nulkommaniks! En de pedo,s laten ze lopen. Intussen hoor 
je wel overal, maar hij had toch een strafblad! Dat blijft hangen en dat weten ze. 
Die corrupte Cohen die liet al in 2007 foto,s van hyves en personal sites trekken en verspreiden, zelfs van 
jongeren zonder strafblad, dat is pas strafbaar! 
Dat corrupte beveiligingsbedrijf waar de bij de corrupt Job Cohen gedetacheerden werden opgelicht wegens 
door hem toegestane fraude, krijgt nog meeer subsidie naast de 15.000.000 euro subsidie die daar al in is 
gepompt! 
Zou het het PVV tweede kamerlid SIETSE FRITSMA niet eens kijken waarom er zoveel geld naar een 
frauderend, oplichtend en valsheid in gechrifte plegend beveiligingsbedrijf gaat wat hun uitstaande schulden 
niet betaald?? 
Alle stukken zijn ter bewijs aan de Sion-istische en corruptste korpsbeheerder ter wereld, Job Cohen, 
toegezonden.

4.  Tommie 

31 Jan 2009 om 21:04 

Ernest, met je brave hoofd 
aan ‘t-OM vooruit beloofd, 
toen je daar je lot verbeidde 
stond ik wenend aan je zijde.

De operette duurde lang: 
van de rechters naar ‘t gevang, 
van ‘t gevang weer naar het hof, 
wat ‘n rechtsgang, wat een sof.

In plaats van aan de deur te schellen 
heb jij voor haar huis staan bellen? 
Zo stom is niemand in dit land! 
Toch staat die nonsens in de krant.

Jij zou vele ribben breken? 
Grenzeloos in drift ontsteken? 
Maar fysiek ben je niet bij machte 
om zo’n dame af te slachten!

Jij zou je frustraties wreken? 
Jij zou zeven wonden steken? 
Maar dat mes en jouw gesteek 
was een vuile vieze fake!
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en alles ook weer schoon te maken 
had je brandstof noch de tijd. 
Dat is een onmiskenbaar feit.

Je alibi stond buiten kijf, 
schreef de agenda van je wijf 
en ook die file in ‘t verkeer 
toonde je onschuld zonder meer.

Maar de prutsers van dat lab 
haalde ‘n blouse uit de drab 
en die laborante joker 
toverde markers uit zijn koker.

Pleiters, rechters, dat soort apen, 
allen hebben zitten slapen, 
allen vonden het wel goed, 
jarenlang in die petoet.

Moog je geest in Holland spoken 
tot dit onrecht is gewroken, 
tot je beulen, groot en klein, 
door De Hond vernietigd zijn.

5.  Michi 
31 Jan 2009 om 23:21 

Applausje voor Tommie :)

6.  Juriste 

31 Jan 2009 om 23:45 

Bas Haan heeft kennelijk toestemming van de nabestaanden van de weduwe Wittenberg voor zijn publicatie en 
kennelijk was er behoefte aan dit boek als tegenwicht voor de zienswijzen van Maurice de Hond. 
In de zaak Lucia de B. kwam er een boek, dat pleitte voor haar onschuld en dat had het beoogde effect.

7.  Undercover 

1 Feb 2009 om 00:17 

De bewering van Bas Haan dat Louwes een strafblad had geeft wel weer hoe grondig het onderzoek van Bas 
Haan is geweest en hoe zijn omgang met de hoofdrolspelers was. Niet dus.

Dat in het tactisch journaal nooit vermeld werd waaruit dat contact van Louwes met de politie in 1979 en 1994 
bestond kwam omdat er geen strafvervolging was geweest en de dossiers over dat voorval vernietigd zijn toen 
het onderzoek was afgesloten en er geen reden voor vervolging was.

Bij een enkele rechercheur heeft dat een behoorlijke rancune achtergelaten omdat Louwes hen de baas was op 
zijn vakgebied zo lezen we in het tactisch journaal:

[i]825 JJN/OvI 991109 15.40 Gesprek met coll van Limbeek 
Op ma. 08.11.99 omstreeks 11.30 uur een gesprek gehad met coll Jan van Limbeek, momenteel docent aan de 
Politie Opleiding School te Amsterdam. Hij is in 1994/1995 verbalisant geweest in een onderzoek inzake xxx BV 
te Amsterdam. In die zaak is dhr Louwes verdachte geweest inzake schending van geheimen en verduistering. 
N.a.v. die zaak het gesprek met van Limbeek gehad met de bedoeling een indruk te krijgen van de persoon 
Louwes. Hij herinnerde zich deze zaak nog goed. Hij had zich hierin goed voorbereid. Direkt na de aanh van 
Louwes bekende hij volledig. Dit leidde ertoe dat hij nog dezelfde dag, ondanks i.v.s, naar huis is gestuurd. Hij 
kreeg daarbij de opdracht mee om het hele gebeuren op papier te zetten. Dat heeft hij ook gedaan. Van 
Limbeek omschreef Louwes als: een watje, een miereneuker, een sukkel. Kon beslist niet tegen hard 
taalgebruik. Hij adviseerde dan ook in een eventueel verhoor kort door de bocht en confronterend t.o.v. te zijn. 
Hij waarschuwde voorzichtig te zijn met het zich begeven op zijn vakgebied. Hij vond de man erg kien en 
deskundig op zijn vakgebied. Het is een persoon van weinig woorden die indien hij de kans krijgt de regie van 
het gesprek over te nemen. Hij adviseerde ons om, waanneer wij meer over de persoon Louwes wilden weten, 
contact te zoeken met zijn ex-direkteur/aangever B.[/i]

Dit is waar het om ging bij de twee eerdere contacten van Louwes met de politie en waarom zijn foto en 
vingerafdrukken nog steeds en onterecht in de database van de politie voorkwam:

1. In de zeventiger jaren werkte Louwes part-time bij een lege flessen bedrijf. Blijkbaar hadden een aantal vast 
medewerkers daar gestolen en vervolgens werden alle medewerkers gehoord. Louwes ook. Heeft daarna nooit 
meer iets van vernomen.

2. In 1994 werkte Louwes bij een bedrijf. Hij merkte dat zijn werkgever een goede klant die Louwes had 
financieel ernstig duppeerde. Hij vond dat zo erg dat hij die klant enkele stukken toespeelde om dat te laten 
zien. 
De werkgever heeft toen aangifte tegen Louwes gedaan die daardoor 2 uur op het politiebureau was. Daar werd 
hij verhoord en zijn vingerafdrukken genomen. Nadien heeft hij ook daarvan niets vernomen. 
Hij ging bij zijn werkgever weg en heeft toen nog een ontslagvergoeding gekregen. 
Die bewuste klant (die ik onlangs nog sprak) is Louwes zeer dankbaar. Zegt dat het van hem onbaatzuchtig 
was. Zij heeft toen een lange tijd geprocedeerd tegen die werkgever en uiteindelijk gewonnen.

8.  Juriste 

1 Feb 2009 om 00:18 

We hebben nu een Haan, een Kat en een Hond, maar er mist nog een Ezel en dan hebben we de benodigde 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1471/bedrog-van-bas-haan-reeds-nu-aangetoond.html (3 of 8) [3/10/2009 11:03:53 PM]

http://www.meldpuntmedischefout.nl/
http://dmz.homelinux.net/
http://www.meldpuntmedischefout.nl/


Bedrog van Bas Haan reeds nu aangetoond! at Klokkenluideronline

dieren uit het sprookje. :)  

“Een oude ezel hoort van zijn boer dat hij geslacht gaat worden. De ezel besluit erop uit te trekken om zijn 
geluk te gaan zoeken. Hij krijgt gezelschap van een kat, een hond en een haan, die hetzelfde lot boven het 
hoofd hangt. In een bos klimt de haan in een boom en ziet licht branden. In het huis zien ze twee rovers geld 
tellen. De dieren gaan op alkaar staan, maken veel lawaai en jagen de rovers op de vlucht. Dan verspreiden de 
dieren zich: de kat bij de vuurpot, de hond bij de deur, de ezel op stal en de haan in de boom. Als de rovers 
terugkomen, worden ze gekrabd, gebeten, geschopt en uitgescholden”.

9.  Undercover 

1 Feb 2009 om 00:24 

De uitleg van de laatste 2 punten over waar het om ging bij die twee contacten is vanavond door Maurice de 
Hond gegeven en was ook bij mij al een jaar of twee bekend. Zie verder http://mauricedehond.nl/index.php?
itemid=705#61835

10.  groot 

1 Feb 2009 om 00:35 

@ Undercover 1 Feb 2009 om 00:24 

Dank voor bijdrage.

11.  Herlife 

1 Feb 2009 om 00:49 

@Tommie 
31 Jan 2009 om 21:04 

Heel mooi!

12.  Frank Black 

1 Feb 2009 om 09:25 

kan een onzer sterschrijvers wellicht een fraai Wiki artikel maken over Warwick Andrew Spinks met tenminste 
verwijzingen naar

Over Warwick Spinks (1). Volgens een van onze welingevoerde bronnen zou deze internationale kindervriend in 
de tijd van de IJzeren Dame als Oosteuropees handelsagent in touw zijn geweest voor MI5. Aan die cloak and 
dagger-carrière zou een einde zijn gekomen toen hij Joris D. en diens amice Harry uitnodigde voor een tripje 
Londen om ze daar ondermeer te onthalen op een toefje vers vlees. http://www.stelling.nl/kleintje/actueel2007.
html 
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/OIUQ1182500412.html 
http://www.droitfondamental.eu/07zandvoort-Warwick_spinks-GB.htm 
http://www.stelling.nl/divers/boeykens.html 
http://cxs2.info/download/Dutch-High-Crime-by-Puparo-Dutch.doc 
http://zoeken.oba.nl/?cmd=frec&itemid=|library/vubissmart-oba|854520 
http://www.bangtaochalet.com/guestbook.php?page=9

13.  Tommie 

1 Feb 2009 om 09:42 

Denkend aan Holland 
zie ik slapende rechters 
sloom en verveeld 
in de wereld staan, 
rijen onschuldig 
veroordeelde mensen 
onderbuikgevoelig 
in de boeien slaan; 
en in een gruwelijke 
diepte gezonken 
vonnis na vonnis 
verspreid door het land, 
mannen en vrouwen, 
verwoeste levens, 
dwalingen, blunders 
in een groots verband. 
de lucht is verstikkend 
en de zon wordt er langzaam 
in zwarte onterende 
dampen gesmoord, 
en in alle gewesten 
wordt de stem van Harm Brouwer 
met zijn smerige leugens 
gevreesd en gehoord.

14.  Frank Black 

1 Feb 2009 om 09:49 
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google cache van 
http://cxs2.info/download/Dutch-High-Crime-by-Puparo-Dutch.doc

Warwick Andrew Spinks 

In 1985 blijft de Britse pedofiel Warwick Andrew Spinks in Nederland. 

In 1987 vestigd Spinks zich in Amsterdam en werd manager van bar restaurant Oblomov. 

Amsterdam, homoclubs Boys 21, The Boys en Gayplace 
In 1989 komt Spinks in Oblomov de bordeeleigenaar “Jewish” Dave tegen, een Israelier en een van de 5 
eigenaren van de homoclub Gayplace aan de Spuistraat. Dave neemt dan Spinks aan als uitbater voor de 
homoclub. Spinks heeft als zakenpartner Allan Williams en zij handelen wat in drugs en maken homofilms. De 
eigenaren van de homoclubs Boys 21, The Boys en Gayplace besloten samen te gaan werken. Jewish Dave 
kreeg de dagelijkse leiding en Spinks en Williams werden zijn bedrijfsleiders. Wiliams vertegenwoordigde Alex 
Kroner de eigenaar van Boys 21 en the Boys. Volgens kroner liet in ieder geval Williams minderjarige jongens in 
zijn clubs werken en handelde hij in drugs.

15.  Frank Black 

1 Feb 2009 om 10:20 

meer spinks

http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/1716427.stm 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4158/is_19980913/ai_n14171065 
http://www.the7thfire.com/Politics and History/Pedophocracy/child_sexual_abuse_in_Brussels.htm

Spinks had been running a mail order pornography business from Brighton, before he moved to Amsterdam, 
where he pioneered the trafficking of boys as young as 10 - first, from the streets of London, and, after the 
collapse of the Soviet Union, from the poverty of eastern Europe. Having brought them to Amsterdam, he used 
these “chickens” himself, sold them into the brothels or through escort agencies and put them in front of the 
camera. Some resisted, some ran away, but most were made to comply through the removal of their passports 
and doses of drugs and violence. 

Soon, other informants were offering more detail. One man said he had seen Warwick Spinks selling a special 
video for £4,000. It showed a boy whom he thought was only eight or nine being sexually abused and tortured 
by two men. But the most startling allegations came from a gay man, “Frank”, who had gone to Amsterdam in 
July 1990 and found himself caught up in this paedophile underworld. In 1993, he spoke to the same officers at 
Scotland Yard. 

Frank told police that Warwick Spinks had invited him to come on a trip to the Canaries, where he had 
suggested Frank should help him sell videos and showed him a sample. Frank said he watched in growing 
horror as the video played out a murder - a boy who seemed to be no older than 12 was beaten and attacked 
with needles, before being castrated and cut open with a knife. The video seemed to have been shot in a barn, 
and detectives later learned that Williams and his friends had been talking about making a video in a barn that 
belonged to a German from one of the Spuistraat clubs. 

In a series of meetings, Spinks described how he picked up boys in Dresden, in Bratislava in the Czech 
Republic, and in Poland, where, he claimed, they cost only 10p. The undercover officer asked Spinks if he could 
get him a sado-masochistic video featuring boys as young as 10, and Spinks replied that he knew people in 
Amsterdam who could: “I know, well I knew, some people who were involved in making snuff movies and how 
they did it was, they only sold them in limited editions, made 10 copies or something, 10 very rich customers in 
America, who paid $5,000 each or something like that”.

Terry, Frank, Edward and Spinks certainly mixed with the paedophile colony in Amsterdam in 1989/90 and all 
four separately claim at least one boy was killed on video. Spinks told the undercover officer that a German boy 
was killed; Frank says Spinks once hinted to him that a German boy named Manny had been murdered; we 
have confirmed from talking to boys who worked in Spuistraat at the time that a boy of that name and 
nationality, then 14, did disappear. Terry, however, says he thinks the victim of the video which he saw was 
Dutch, named Marco and probably 16. 

The Bristol detectives can get no further. The Dutch say they will not investigate, and Avon and Somerset police 
have neither the funds nor the legal power to run their own inquiry in the Netherlands.

Within their borders, the Dutch did finally jail Glandorf for five and a half years, and yet the Amsterdam 
paedophiles remain relaxed. Some have resettled in Prague, where the law is lax. The trains still pull into the 
Bahnhof Am Zoo with their consignments of vulnerable children. The international boy business is alive and 
well, and, quite possibly, getting away with murder. 

http://www.guardian.co.uk/world/2000/nov/27/childprotection.uk

16.  Frank Black 

1 Feb 2009 om 10:35 

voor google translate

Po Praze se údajně pohybuje jeden z nejhledanějších pedofilů v Evropě 

Po Praze se údajně pohybuje jeden z nehledanějších pedofilů v Evropě 
Warwick Spinks, který prý byl zapojen do natáčení filmů, při němž 
byly znásilňovány a zabíjeny děti. Ve Velké Británii po něm bylo 
vyhlášeno celostátní pátrání. Uvedla to ve středu televize Nova. 
Podle mluvčí policejního prezídia Ivany Mossové Česká policie o muži 
tohoto jména ví a zařídila se podle toho. Na Warwicka Spinkse nebyl 
vydán mezinárodní zatykač. Čeští policisté proto i v případě, že by 
ho potkali, nemohou fakticky nic udělat. Jak ve čtvrtek zdůraznila 
mluvčí Moosová, policie by mohla Spinkse zadržet pouze v případě, 
kdyby se prokázalo, že se na území České republiky dopustil trestného 
činu. 
http://www.radio.cz/cz/zpravy/21780
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Dr Petre Weiss, a Prague sexologist, said British paedophiles flock there because of a liberal attitude to sex and 
a low incidence of AIDS. “Prague has many things going for it in the view of paedophiles,” he said. 

A British businessman sitting next to a 14-year-old rent boy in one of Prague’s seedy gay night clubs said: “This 
is ten times better than Thailand. I have been to Thailand many times and Prague is cheaper. I save lots of 
money and have a great time.” 

A Prague police source told the Sunday Mirror: “More and more British paedophiles are coming to Prague. I 
don’t know exactly how many are here, but it is dozens. 

“They meet up with Dutch, German and American paedophiles. It is a major problem.” 

Pervert Warwick Spinks, 34, who fled Britain last year after refusing to sign the new sex offenders’ register, is 
on a Prague police wanted list. 

A Sunday Mirror investigator traced him to an accommodation agency he is running in the city. He said: “I am 
never coming back to Britain.” 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qn4161/is_/ai_n9703523

17.  groot 

1 Feb 2009 om 10:41 

@Frank

“schrijvers wellicht een fraai Wiki artikel maken over Warwick Andrew Spinks met tenminste verwijzingen naar”

Artikeltje schrijven voor Wikipedia zit er voor mij niet meer in.

DIT grievende commentaar op onze Wikipediacommissaris

http://i42.tinypic.com/2mw5jdk.jpg

Resulteert in een ban van een jaar bij Wikipedia.

http://i44.tinypic.com/2cen0hv.jpg

18.  Juriste 

1 Feb 2009 om 12:00 

@Undercover. De typering van Louwes door de politie-agenten had kunnen worden uitgewerkt in het Pieter 
Baan Centrum. Dan was er nog meer bij verzonnnen over het karakter van Louwes. 
Ik las in een artikel dat de TBS-ers, die op weekendverlof moorden begaan, de charmante types zijn en dat de 
sukkels voorgoed opgesloten blijven en geen weekendverlof krijgen. De typering “sukkel” is m.i. de reden dat 
Louwes is veroordeeld. Hij wekt geen sympathie op. De cassieres in de supermarkten legden negatieve 
verklaringen af over Louwes, als begleider van de weduwe Wittenberg. Het lijkt wel een heksenvervolging op 
Louwes en Bas Haan doet er nog een schepje bovenop. Het zou interessanter zijn geweest als Bas Haan punt 
voor punt de zwaktes in de bewijsvoering zou hebben blootgelegd, zoals Maurice de Hond dat deed op zijn site 
(100 punten). 
Aangezien Louwes de moord niet heeft bekend en binnenkort zijn straf heeft uitgezeten, vind ik het nogal 
opmerkelijk dat een boek wordt uitgebracht om te bewijzen dat hij terecht hij als moordenaar is aangewezen. 
Louwes zou een schadevergoeding van de Nederlandse Staat kunnen eisen. Louwes heeft zwijgplicht opgelegd 
gekregen en de rechter heeft geoordeeld dat deze zwijgplicht niet wordt opgeheven bij het verschijnen van het 
boek door Bas Haan. De vrijheid van meningsuiting van Louwes wordt dus ingeperkt door de Nederlandse 
rechter. Geen goede reclame voor zijn advocaten.

19.  Frank Black 

1 Feb 2009 om 12:05 

@ groot

cursus deel 1

http://www.smarthide.com/ 
http://www.iprivacytools.com/

http://www.savearticle.com/articles/5855/1/Bypass-Work-Security-Features-Using-A-Proxy/Page1.html 
http://whatismyipaddress.com/staticpages/index.php/how-do-I-change-my-ip-address 
http://whatismyipaddress.com/forum/index.php?forum=7

nooit uw oude inbelmodem weggooien 
http://www.xs4all.nl/helpdesk/inbellen/inbelnummers.php

Most dialup ISPs provide a different IP address each time you dial in. If a spammer were to find that their IP 
address had been banned, they could simply disconnect and redial. It would be trivial to automate the process 
of dialing in, spamming, disconnecting, and dialing back in. 
http://kalsey.com/2004/02/why_ip_banning_is_useless/

http://www.iwantsurf.com/unblock-wikipedia/ 
http://www.iwantsurf.com/

http://www.webproxylists.com/
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20.  Frank Black 

1 Feb 2009 om 12:06 

cursus deel 2

http://www.secretipaddress.com/proxy-book.php 
http://www.wikihow.com/Change-your-IP-Address-(Windows) 
http://www.youtube.com/watch?v=8qe6cABJ7OI

Wikipedia:Welcome anonymous editing 
From Wikipedia, the free encyclopedia

This essay contains the advice or opinions of one or more Wikipedia contributors. Essays may represent 
widespread norms or minority viewpoints. Heed them or not at your own discretion. 

Editing is a blessing to Wikipedia. The source of edits concerns wikipedia only in terms of how it affects their 
quality, and their legal status. Therefore anonymous editing should be encouraged whether done by 
newcomers, or by even old hands wishing a return for renewal of the prime anonymous editor experience.

The true face of Wikipedia is the one we show on first interaction. So every effort should be made that we don’t 
act friendly only to newcomers, but also to passing strangers. If the renown of our welcoming nature spreads 
outside Wikipedia with those passing strangers, every new visitor will surely repay that reception by accordingly 
honouring the hospitality by not trashing the place but helping to build it.

[edit] Restricting individuals’ anonymous edits should be a last resort 
Even those who have transgressed should be welcome to edit anonymously, so long as they are able to do so 
civilly. The sanction of withdrawing such ability to contribute should only be enacted when the person has not 
responded to milder forms of rebuke and restriction of privileges. And even then it should always be limited in 
time.

http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Welcome_anonymous_editing 
http://wiki-elysium.blogspot.com/2008/04/wikipedia-anonymous-editing.html

21.  groot 

1 Feb 2009 om 14:23 

Dank. 

En een onbeveiligd bedrijfsnetwerk in de achtertuin mag ook niet ontbreken in dat lijstje :-)

22.  Juriste 

1 Feb 2009 om 16:48 

Het is opvallend dat kritische journalisten in de loop van hun carriere slaafs worden. Hielenlikken is nodig om 
hun carriere zeker te stellen. 
De uitspraak “de leugen regeert’ is volgens Wikipedia een letterlijk citaat van Koningin Beatrix over de pers, in 
het kader van de berichtgeving van de Nederlandse pers over de vader van Maxima, destijds de toekomstige 
schoondochter en toekomstige Koningin van Nederland. 

Dinsdag 3 februari 
De wereld draait door (19:30 uur, Ned. 3) 
Bas Haan aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk

Vrijdag 6 februari 
De leugen regeert (21:15 uur, Ned. 2) 
Bas Haan is hoofdgast rond het onderwerp van de Deventer moordzaak

23.  Juriste 

1 Feb 2009 om 17:25 

Louwes was in feite een klokkenluider, omdat hij het bedrog van zijn voormalige werkgever verraadde (volgens 
de info van Undercover). 
Klokkenluiders worden altijd de mond gesnoerd, met psychiatrische diagnoses of anderzins.

24.  groot 

1 Feb 2009 om 19:07 

@Juriste 

Onderwerp psychiatrie:

Een van de dertien moddergooiers tegen vermelding Klokkenluideronline in Wikipedia, onze “Rododendron”, 
blijkt erg goed overweg te kunnen met de psychiatrische stempeldoos. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Münchhausen_by_proxy

Zoals voorondersteld woont ze in dezelfde Maasstad die jij helaas van binnen hebt leren kennen.

Weet jij misschien iets van deze mevrouw.
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25.  karin 

1 Feb 2009 om 20:02 

vandaag op Cappuccino een intervieuw met Bas Haan

http://dmz.homelinux.net/av/090131_cappuccino.asf

26.  Arendsoog 

4 Feb 2009 om 04:26 

@Frank Black, 1 Feb 2009 om 10:20 

Het Engelstalig citaat uit de Guardian is ook opgenomen in het zeer uitgebreide artikel over de achtergronden 
van de Dutroux-affaire.Zie: 

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

27.  RuudHarmsen 

6 Feb 2009 om 14:30 

Recensie van slechts enkele aspecten van de bladzijden 165 t/m 168: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2090205.htm

Alleen al op die paar bladzijden diverse voorbeelden waar Bas Haan niet letterlijk citeert, maar de strekking van 
stukken waar hij aan refereert in eigen woorden weergeeft, en die daarbij volkomen verkeerd voorstelt.

Als de rest ook zo is, dan is het boek echt volkomen onbetrouwbaar en misleidend.

Laat een reactie achter
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Frank L.: “Ook SBS heeft me bedrogen” Oproep aan lezers & posters van deze site »

Demmink aan Can: “Geen levenskans meer.”
Gepubliceerd door Micha Kat 17 januari, 2009 in Algemeen. 

pistool.jpeg Zembla weigert elke reactie op rol in Demmink-affaire; bewijs voor rol 

Zembla in zaak-Demmink; Sinan Can vertaalde cruciaal anti-Demmink 

rapport 

Joris Demmink, de hoogste man van het Ministerie van Justitie, heeft Zembla-journalist Sinan Can 

met de dood bedreigd als hij en Zembla verder onderzoek zouden blijven doen naar zijn pedofiele 

levenswandel. Dat zegt Huseyin Baybasin vanuit de gevangenis in Zoetermeer in een telefoongesprek 

met Klokkenluideronline. Baybasin heeft deze informatie van de Turkse journalist Burhan Kazmali die 

nog dit weekeind zou zijn gebeld door een (na het eerdere stuk op deze site) ‘totaal paniekerende’ 

Can. Can zou daarbij hebben aangegeven dat ‘het einde van zijn loopbaan nabij is’ als Kazmali hem 

niet ‘zou helpen’. Can en Kazmali werkten tot de zomer van 2007 nauw samen aan het Demmink-

dossier. Maar toen maakten Can en Zembla een draai van 180 graden waarbij Can Kazmali probeerde 

om te kopen met een auto om zijn onderzoek te stoppen. Can hierover nu tegen Kazmali (via 

Baybasin): “Ik moest voor hem (Demmink) gaan werken en wij moesten onze research 

stoppen. Als ik dat niet deed, had ik geen kans van leven meer. Ze zouden me gaan killen.” 

Toen Can nog ‘a charge’ in het Demmink-dossier zat heeft hij Baybasin ‘minimaal 10 keer’ bezocht in 

de gevangenis. Baybasin: “Can heeft zelf kinderen. Can zei bij die bezoeken: ik wil ook dat Demmink 

eraan gaat, mijn kinderen lopen ook gevaar. Demmink is een gevaarlijke crimineel. Help ons om 

Demmink te exposen. We gaan een programma over hem maken”. Can werd aan Baybasin 

geintroduceerd door voormalig Zembla-redacteur Wim van de Pol die in 2003 een documentaire 

maakte over zijn strafproces. Kazmali, de bron van deze nieuwe beschuldigingen tegen Demmink, is 

een van meest prominente journalisten van Turkije. 

Hij werd nota bene door Zembla zelf als cruciale bron gebruikt tegen Demmink en Sinan Can gaf 

altijd hoog van hem op. Meer hierover in deze belangrijke link. Om de geloofwaardigheid van Kazmali 

nog verder te adstrueren: in de zomer van 2007, vlak na het moment van de levensbedreiging door 

Demmink aan Can, werd hij op het vliegveld van Istanbul vastgenomen zodat hij niet tegen Demmink 

kon getuigen in Nederland. Juist in deze fase kreeg de zaak-Demmink (voor het laatst) ruime 

aandacht in de Nederlandse media door de aangifte tegen Demmink door Baybasin. In deze aangifte 

kwam aan het licht dat Nederland via Demmink wordt gechanteerd door de Turkse staat. Als gevolg 

van deze chantage zit Baybasin thans een levenslange gevangenisstraf uit na een (ook volgens 

Zembla) fake-proces. Kazmali zou Can in het telefoongesprek van dit weekeind hebben laten weten 

niets voor hem te kunnen doen waarna hij de verbinding zou hebben verbroken.

Welke andere verklaring is er te bedenken voor de dramatische draai van 180 graden van Can en 

Zembla anders dan chantage met de zwaarste middelen? Dat Can en Zembla tot de zomer van 2007 

serieus aan het Demmink-dossier werkten wordt niet alleen beweerd door Baybasin, maar bevestigd 
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door Kazmali en advocate Adele van der Plas en bovendien bewezen via deze link. Ook haar 

overleden partner Pieter Bakker Schut had alle vertrouwen in Can. Sinan Can heeft zelfs vertaalwerk 

verricht ten dienste van de twee avocaten zoals blijkt uit deze link. Dat Can en Zembla van het ene 

op het andere moment ‘overliepen’ naar het andere kamp hebben ook de advocaten als schokkend en 

onbegrijpelijk ervaren, maar Can noch Zembla heeft meer iets van zich laten horen. Ook nu zwijgt 

Zembla in alle toonaarden, ondanks herhaalde telefoontjes van de kant van Klokkenluideronline, 

zowel aan Kees Driehuis als aan Sinan Can. Een secretaresse roept panisch dat ‘er stappen zullen 

worden genomen als haar stem wordt getaped’. De secretaresse: “Ik hoor dat u dit gesprek opneemt, 

ik hoor piepjes! Ik verbied u mijn stem uit te zenden!”

Een hoge baan bij een bank 

lippens.jpg In een eerder stadium zou Joris Demmink Sinan Can ‘een hoge baan’ hebben 

aangeboden ‘bij een Nederlandse bank in Turkije’ als hij ons land zou verlaten en 

stoppen met zijn werk. Zijn vrouw zou ook zo’n baan krijgen. Het moet hier gaan om de Disbank die 

in 2005 werd overgenomen door Fortis. Hiermee zou een link kunnen worden aangetoond tussen 

Joris Demmink en Maurice Lippens.  Baybasin: “Kazmali vertelde me dat Can heeft gezegd dat hij ook 

maar beter kan stoppen met zijn onderzoek naar Demmink omdat deze in Nederland oppermachtig 

is, dat hij nauwe banden heeft met de Koninklijke familie, dat hij over ongelimiteerde geldbronnen 

beschikt, dat hij hem [Kazmali] in weelde kan laten leven als hij meewerkt. Ook zei Kazmali dat hij 

tot op de dag van vandaag voortdurend druk ondervindt van de Nederlandse autoriteiten en dat hij 

alle informatie over Demmink heeft gegeven aan staatssecretaris Albayrak toen deze met minister 

Hirsch Ballin in juni 2008 een werkbezoek bracht aan Turkije.”

109 Reacties op “Demmink aan Can: “Geen 
levenskans meer.””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  MartijnX 

17 Jan 2009 om 18:27 

Een volksopstand is allicht de enige mogelijkheid om deze waanzin een halt toe te roepen. 
Meneer Kat, ik steun u.

2.  E-bee 

17 Jan 2009 om 18:49 

Te laat voor een volksopstand. De Nazi,s zijn nooit weggeweest hier, ze waren net als kakkerlakken, als je het 
kicht aandeed waren ze gelijk weg, nu vertonen ze zich openlijk. Demmink zit er zo diep in, weet alles van 
nazipedo-Benno en zijn gebroed, net als van Donner, Hirsch Ballin, en alle politici weten hier allang van en zijn 
hiermee ook akkoord. Hoogverraders zijn het. Het Kapitalisme is dood, de bankiers uitgekocht en gechanteerd 
en Fascisme werkt goed voor ze, net als in 40-45, gewoon, omdat het hier weer kan. Zie justitie, net als in de 
nazi tijd.

3.  Samantha 

17 Jan 2009 om 19:38 

Ik zei het nog maar pas in de vorige discussie: 

Als internationale dictatoriale nieuwsbron geldt Reuters. Alle andere media moeten naar die pijpen dansen, 
zoniet zullen ze niet lang meer overleven (vaak letterlijk), om het zacht uit te drukken. Ze verkiezen dat 
pijpendansen blijkbaar braaf te doen… 

Het is niet te laat voor een volksopstand, als die massaal opgevolgd wordt én internationaal. Het is de énige 
weg. Het smerig kliekje satanische pedofielen kan niet tegen de massa op. 

De bevolking denkt echter dat ze het nog te goed hebben… het is niet hun kind dat misbruikt wordt; het zijn 
niet zij die bedreigd worden. Ze zullen nog ooit grote ogen trekken, maar dan roepen “we hebben het niet 
geweten” is een leugen om de verantwoordelijkheid van zich af te schuiven. 

Sam

4.  RuudHarmsen 
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●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165185 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

M]http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html (2 of 24) [3/10/2009 11:04:10 P

http://www.yalovacizgi.com/Haberler/HaberDetay.aspx?HaberID=138
http://74.125.77.132/search?q=cache:XOxmtEc0ao8J:www.scribd.com/doc/7581796/20080530Beklag-Art-12-Hof-Den-Haag-Geanonimiseerd+%22Sinan+Can%22+demmink&hl=nl&ct=clnk&cd=10&gl=nl
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/lippens.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/01/lippens.jpg
http://www.mfa.nl/ank/nieuws/bezoek_minister
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html/feed
http://rudhar.com/
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


 at Klokkenluideronline”Geen levenskans meer.“Demmink aan Can: 

17 Jan 2009 om 19:44 

Micha Kat, ik bewonder je. Ik heb soms ook kritiek, maar ik bewonder je. 

Je zou verwachten dat dit toch het moment is dat het parlement eindelijk eens in actie komt. Ik heb ze al 
(wederom) aangescheven.

5.  RuudHarmsen 

17 Jan 2009 om 19:45 

E-bee, 17 Jan 2009 om 18:49, en: 
Samantha, 17 Jan 2009 om 19:38 

Dit beschouw ik dan weer als paranoïde doordraverij. Zo heeft ieder zijn mening.

6.  Gebruikersnaam 

17 Jan 2009 om 20:02 

Helemaal met E-bee, Samantha en de eerste reactie van RuudHarmsen eens. 
Nazi’s zijn nooit weggeweest en ze kunnen meer dan ooit hun gang gaan omdat alles onder controle is met zeer 
geavanceerde technieken tot en met het SStaatspropaganda apparaat. 
Der Dritte Reich, oftewel the New World order is al een tijdje gaande. 
Driemaal houzee!

7.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 20:30 

deel 1

Er was ooit misschien wel eens een ambtenaar die mogelijk een woelige jeugd achter zich had. Deels door 
omstandigheden buiten hemzelf, deels door zijn geaardheid. Hij besloot rechtvaardigheid en vastigheid te 
zoeken in zijn studie [rechtsgeleerdheid] en zijn werkomgeving, de ministeries van Defensie en Justitie. 
Gedurende zijn jeugd en volwassenheid, had hij altijd een haat-liefdeverhouding met buitenlanders. De 
categorie slaafse, onderdanige, dienstbare kleurlingen hadden zijn voorkeur. De fanatieke, strengreligieuze 
allochtonen zag hij als bedreiging – voor hem en voor zijn land. Ook had hij een haat-liefdeverhouding met 
zichzelf: zijn homoseksualiteit paste niet in het ideaalplaatje dat hij in zijn hoofd had ten aanzien van zijn 
bestaan, en ook niet in het plaatje zoals hij dacht dat de buitenwacht – medeambtenaren, verenigingsleden of 
zelfs leden van het koningshuis – het in gedachten had.

Gelukkig merkte hij in de loop van zijn carrière dat hij niet de enige was die moeite had om zijn geaardheid een 
plaats te geven. Er waren er meer binnen het establishment en hij leerde steeds beter om ze te herkennen. 
Samen bezochten en organiseerden ze feesten in het Haagse en grepen ze elke gelegenheid, geboden door de 
onvermijdelijke dienstreizen, aan om hetzelfde soort feesten in het buitenland te bezoeken. Door zijn drukke 
baan, die decennialang in dezelfde afstompende en intellectueel weinig uitdagende omgeving voortduurde, was 
het nauwelijks mogelijk een normaal liefdesleven te leiden en er was er eerder sprake van romantische pieken 
en dalen, schijnrelaties en stille liefdes. Alles gelardeerd met geheime bezoekjes aan straatprostitués en jonge 
jongens. Wederom deed het hem deugd om te zien dat er vele collega’s, hoogwaardigheidsbekleders en 
superieuren met veel aanzien waren, die zijn levensstijl deelden. Dat maakte alles normaal, geaccepteerd. 
Twijfel over zijn eigen daden werd weggenomen door de constatering dat het in zijn kringen ‘nu eenmaal zo 
werkte, nu eenmaal zo ging’.

8.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 20:39 

deel 2

De ambtenaar leerde waarschijnlijk gaandeweg steeds beter zijn haat jegens een specifieke groep allochtenen 
kanaliseren. Zijn gevoelens sloten mogelijk aan bij een nieuwe politieke agenda, die hem in staat stelde om de 
juiste groep mensen om hem heen te verzamelen, van autochtone ijzervreters tot gezagsgetrouwe 
excuusallochtonen. Ook kon hij inmiddels de juiste gelijkgezinden in de verschillende media identificeren. De 
wereld lag aan zijn voeten. De juiste erkenning ontbrak eigenlijk nog. Hij had geen rijke familiegeschiedenis om 
mee te pronken, en een vermogen dat, hoewel ver boven het gemiddelde, niet uitzonderlijk groot was. Wel had 
hij invloed, macht, en bevond hij zich op een unieke positie in het bestuurlijke krachtenveld. 
Hij besloot op dat moment wellicht toenadering te zoeken tot de formeel boven hem gestelden, en zou zich 
waarschijnlijk indirect en gradueel aanbieden als ‘klusjesman’ ten behoeve van zijn politieke partij en zijn door 
hem zo geadoreerde koningshuis. Dan zou hij er toch echt bijhoren. Als hij die ultieme positie zou hebben 
bereikt, zou hij vast voldoende schouderklopjes hebben gekregen om de drang ernaar te laten verdwijnen. En 
ze wellicht eens aan anderen uit de delen.

De ambtenaar werd mogelijk lid van steeds meer exclusieve clubjes, en wellicht daardoor opgenomen in steeds 
meer exclusieve gezelschappen. Hij raakte mogelijk bevriend met personen die niet alleen voor het Koningshuis 
werkten, maar waarnaar leden van het Koninklijk Huis ook luisterden – en mogelijk zelfs deden wat zij zeiden. 
Het leek erop dat er een kleine groep ‘adviseurs’ was. Adviseurs die mogelijk als een soort vaderfiguren 
acteerden in de richting van de leden van het Koninklijk Huis en diezelfde leden beschouwden die adviseurs 
waarschijnlijk ook alszodanig. Zoals in alle gevallen waarin men lid wordt van een exclusieve club, moest ook 
hij waarschijnlijk ontgroend worden. Nee, geen flauwe spelletjes op straat, of bierestafettes, het ging 
waarschijnlijk vooral om het delen van geheimen. Had je ze nog niet, dan werden ze in gezamenlijkheid 
‘ervaren’. Dat gaf wellicht nog het meeste vertrouwen in het feit dat er niemand uit de school zou klappen. En 
de ambtenaar vond het ook wel prettig. Nu kon hij tenminste ongeneerd lekker uit zijn plafond gaan samen met 
gelijkgestemden.

9.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 20:44 
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deel 3

Buitenlanders. Hij had daar naar het schijnt op dat moment nog steeds gemengde gevoelens over. Persoonlijk 
had altijd al een zwak gehad voor getinte of zelfs de meer donkere varianten van het mannelijke geslacht, en 
hij had er wellicht al velen ontmoet in Suriname, Turkije en Tsjechië. Die waren wellicht ook wel een investering 
in tijd – ofwel het opbouwen van een langdurige relatie – waard. Na een aantal mogelijke teleurstellingen 
echter, maar ook na een aantal vermeende situaties waarin een privérelatie met zo’n mooie jongen niet 
verenigbaar bleek met het naar buiten geprojecteerde ideaalplaatje, zouden naar men zegt de 
liefdesgeschiedenissen zich steeds meer beperken tot vluchtige en schichtige ontmoetingen in bars, clubs, 
parkjes en onder bruggen. Veronderstelde voordelen te over: lage kosten, er viel minder uit te leggen aan de 
verenigingsvrienden, en de minnaars deden meestal gewoon wat ze werd gevraagd en hielden daarbij hun 
mond.

Vanuit zijn rol als vertegenwoordiger van de overheid was het mogelijk een andere kwestie. Het schorriemorrie 
dat onverdraagzaam was ten opzichte van homoseksualiteit of een liberale overheid moest en zou absoluut 
buiten de landsgrenzen blijven. Hardwerkende, gezagsgetrouwe burgers die niemand tot last zijn, waren van 
harte welkom. Hij trok naar alle waarschijnlijkheid alle relevante portefeuilles en commissies nu naar zich toe, 
zowel op nationaal als op internationaal niveau. De zo verkregen informatie kon wellicht gebruikt worden voor 
verschillende doeleinden: naar de buitenwacht doen lijken alsof zijn land, zijn overheid, ‘streng doch 
rechtvaardig’ was, terwijl hij in zijn hart een subjectieve selectie aan de poort voorstond.

10.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 20:52 

deel 4

Mogelijk had de ambtenaar, nu reeds decennialang succesvol lid van de machtscultuur in Nederland, zijn eigen 
agenda, maar hij wist naar verluid ook altijd zijn nieuwe ‘meesters’ goed te dienen en precies op tijd met 
nieuwe winden mee te waaien. Dat maakte hem wellicht tegelijkertijd geliefd en succesvol, maar ook machtig 
en ongrijpbaar. Moeilijk te vatten, moeilijk te lezen. En uiteindelijk maakte het hem waarschijnlijk ook 
gevreesd, want onvoorspelbaar. Velen die hem nu kenden, dachten dat zijn veronderstelde geaardheid, 
gekoppeld aan zijn vermoedelijke voorkeur voor jongelingen (want gehoorzaam, slaafs, puur, onschuldig, 
zonder tegenspraak; en een invulling van ontbroken en gebroken jeugd door strenge opvoeding, gericht op 
presteren), zijn zwakke plek waren. Er speelde echter iets anders mee op de achtergrond, zo werd 
gesuggereerd.

Aan de top van de piramide kwam mogelijk alles letterlijk samen. Koningshuis, Top Bedrijfsleven, Top Overheid 
en Top Advocatuur. De ene hand hielp de ander en dat was mogelijk met name voor de Koninklijke Familie van 
belang. Hun bezittingen konden noch onderhouden, noch uitgebreid worden op basis van het hongerloontje dat 
de overheid hen verstrekte. Waar zij die reeds geld hadden op zoek waren naar macht, waren zij die reeds 
macht hadden dikwijls op zoek naar geld. Zo had volgens roddel en achterklap de Koninklijke Familie door 
strategische huwelijken, strategische samenwerkingsverbanden en het voorzitten en organiseren van 
strategische bijeenkomsten het geld dichterbij gebracht. Maar dan was er nog de vraag: hoe kreeg men dat 
geld van A, degenen die het hadden, naar B, degenen die het niet hadden? Of belangrijker nog, hoe 
verantwoordde men grote hoeveelheden verkregen gelden? Hiertoe maakte het Koningshuis volgens 
kwaadsprekers en vuilbekken gebruik van een complex web van topmanagers uit de financiële en juridische 
wereld. En zij maakten wellicht gebruik van een grote hoeveelheid onschuldig ogende platforms, netwerken van 
stichtingen en goede doelen, nationaal en internationaal.

11.  Juriste 

17 Jan 2009 om 20:56 

Frank Black, je zou zo een psychiatrisch dossier kunnen volschrijven voor iederen Nederlander, die zelf nog niet 
weet dat hij ziek is. Die dossiers staan ook vol met hypotheses en interpretaties. 

De kinderen van de gemiddelde, blanke Nederlandse burger lopen geen gevaar. Kindermisbruik door hogere 
functionarissen is gericht op de “have-nots”, de kinderen aan de onderkant van de samenleving. De kinderen, 
die niemand hebben om voor hen op te komen, waardoor hun dood niet mee telt. Het politieke denken is in 
termen van de “have-nots”, de mensen aan de onderkant van de samenleving, de ongeschoolde asielzoekers, 
de verstandelijke gehandicapten, de immigranten zonder rijke criminele netwerken. 
Misbruik van verstandelijk gehandicapte meisjes in instellingen is geen geheim. De Inspectie voor de 
Volksgezondheid besteedde aandacht aan dit onderwerp tijdens een workshop. Echter, dit is geen onderwerp 
waarmee politici kunnen scoren, want verkrachting van gehandicapten is inherent aan het systeem van de 
gesloten instellingen. Verkrachting of prostitutie van straatkinderen in achterbuurten in Turkije komt voor en 
het ligt mijns inziens meer op de weg van de hulporganisaties, zoals Plan Nederland (voormalige Fostersparents 
plan), om daar iets aan te doen.

12.  tess 

17 Jan 2009 om 21:00 

@ Frank Black 4

“De ene hand hielp de ander”

Kort samengevat: het koor met de spreekwoordelijke ‘ballen’.

13.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:04 

deel 5

Het was in die omgeving waar volgens overlevering de eerste problemen zouden ontstaan. Top Overheid en 
Koningshuis hielden zich wellicht nog aan bepaalde regels. Erecodes.Top Bedrijfsleven en Top Advocatuur 
mogelijk niet. Dat betekende dat geheimen ontstaan in de ene omgeving met graagte werden misbruikt voor 
allerhande doeleinden in de andere. Een van de oorzaken was volgens roddelaars de vermenging van de 
georganiseerde criminaliteit met (al) deze omgevingen. Soms ging het naar verluid zelfs om georganiseerde 
‘overheidscriminaliteit’, vanuit landen waar dat fenomeen schering en inslag zou zijn. 
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Aan weinigen zou bekend worden dat Top Bedrijfsleven en Top Advocatuur via deze fysieke, soms in de zin van 
lichamelijke, verstrengelingen steeds beter op de hoogte zouden raken van de mogelijke privébeslommeringen 
van de ambtenaar. En zij zouden er misschien ooit gebruik of misbruik van kunnen maken. Tot dan toe bleef 
het echter naar het schijnt voorbehouden aan goede geheugens en zwarte boekjes.

14.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:10 

deel 6

Er was in de media traditioneel altijd veel commentaar op Marokkanen en de Marokkaanse overheid. De 
onderdanen maakten er in Nederland een rommeltje van en de overheid spioneerde. Volkomen onbekend was 
wellicht het fenomeen dat zowel de Chinese als Turkse onderdanen en overheden al vele fases verder waren. 
De Chinezen waren volgens de geruchten alleen geïnteresseerd in Nederland als logistiek knooppunt. De Turken 
hadden naar verluid meer belangen: veel onderdanen in Nederland, voordelen van politieke invloed in relatie 
tot EU-toetreding en Nederland als logistiek knooppunt…voor drugstransporten. Hoewel de ambtenaar zich 
volgens lasteraars meerdere malen goed had vermaakt in Turkije en hij wist dat dat land precies op de hoogte 
was van de details daarvan, zouden de wederdiensten van de ambtenaar zich mogelijk hebben beperkt tot 
toegeeflijkheid in de richting van Turkije en ‘oogluikend toelaten van’. 

Het eerste echte pact op basis van de veronderstelde uitstekende en unieke relatie tussen de ambtenaar en 
Turkije werd gesloten inzake Hirsi Ali. De ambtenaar was een mogelijk een VVD-er en had als zodanig al een 
hekel aan aandachtstrekker Hirsi Ali, zoals zoveel van zijn hogere partijgenoten. Voor Turkije was het misschien 
onverteerbaar dat Hirsi Ali zich verzette tegen de EU-toetreding door Turkije en veel commentaar leverde op 
het land inzake secularisme, ofwel het ontbreken daarvan. De ambtenaar instigeerde volgens de roddelaars een 
herhaling van zetten en een linkse rubriek met Turkse support deed mogelijk de rest.

15.  Jos 

17 Jan 2009 om 21:11 

@ Frank Black

Dat verhaal van macht geld is echt onzin…

16.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:17 

deel 7 [slot]

Kort daarvoor had de ambtenaar zijn partij volgens het geruchtencircuit al een andere dienst bewezen. Hij zou 
hebben geprobeerd de Lijst Pim Fortuyn – een mogelijke dreiging voor de VVD – zwart te maken bij 
geïnteresseerden binnen de politiek. De misrekening was dat de LPF mogelijk meerdere vertegenwoordigers 
herbergde uit Top Advocatuur en Top Bedrijfsleven. Die namen hem dit gedrag wellicht kwalijk. Meer nog dan 
de leden uit de Top Advocatuur die zijn levenstijl deelden en bepaalde informatie tegen hem zouden kunnen 
gebruiken, zouden de deelnemers uit Top Bedrijfsleven de ambtenaar deze stap bijzonder kwalijk nemen zo 
suggereren enkelen. Niet lang daarna begon informatie te lekken over de ambtenaar en zijn levensstijl.

De ambtenaar merkte dit al vroeg, zo zeggen roddelaars, en hij werd wraaklustig. Hij zou niet terugdeinzen om 
justitiële en politiële middelen in te zetten om zijn tegenstanders het leven zuur te maken. Hadden zij 
informatie over zijn seksleven? Hij had informatie over hun drugs- en financiële handel en wandel. Deze 
strategie zou een opmerkelijke en niet te voorspellen situatie opleveren. Criminele groeperingen gingen 
naarstig op zoek naar nog meer harde informatie over het priveleven van de ambtenaar. Volgens de geruchten 
zouden ze daarbij de Top Overheid in Turkije wakkerschudden. Een tweede pact zou mogelijk zijn ontstaan: de 
ambtenaar legde de criminele groeperingen, die kennis droegen over de drugshandel en wandel van de Turkse 
overheid, het zwijgen op en in ruil daarvoor, en voor nog een aantal andere diensten, zou de Turkse Overheid 
meehelpen om de informatie over het seksleven van de ambtenaar binnenboord te houden. Iedereen blij. Zo 
zeggen suggereren enkelen op het internet.

17.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:18 

——– 
Epiloog - De patstelling

Een patstelling is een term die oorspronkelijk afkomstig is uit het schaakspel, maar die ook in overdrachtelijke 
zin veel gebruikt wordt voor een situatie die is vastgelopen, en waarbij geen van de partijen de overhand heeft. 
Er is sprake van een patstelling in het schaakspel wanneer de speler die aan zet is geen reglementaire zet kan 
doen en hij niet schaak staat. Hierbij moet worden bedacht dat het schaakzetten van de eigen koning een 
onreglementaire zet is. Er is bij pat geen winnaar en de partij is remise. 
Door deze regel zijn er situaties waarbij een sterker stuk (dat meer kan, zoals dame versus toren of loper) voor 
een speler die aan de verliezende hand is ongunstig is: de onmacht van het niets kunnen is dan gunstiger dan 
nog een stuk hebben dat iets kan doen, en de kracht van de stukken van de tegenstander werkt in zijn nadeel. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patstelling 
——–

18.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:21 

Het Koningklijk Huis

Het zou kunnen dat de leden niet willen dat de privézaken van deze ambtenaar, die wellicht ook lid is van 
verschillende verenigingen en organisaties die een hoog aanzien genieten, in de openbaarheid komen. 
Belangrijker nog dan de reputatie van deze clubs, zou de kans kunnen zijn dat buitenstaanders inzicht krijgen 
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in de mogelijkheid van verwevenheid tussen georganiseerde criminaliteit en de zaken(relaties) van het 
Koninklijk Huis, nu wellicht nog enkel zichtbaar door andere symptomen als vermeende corrupte juridisch 
adviseurs die maatjes zouden kunnen zijn met zware criminelen die volgens het geruchtencircuit weer partners 
aanleveren voor vermeend homoseksuele telgen van het huis. 
Het Koninklijk Huis zal waarschijnlijk niet ten gronde worden gericht doordat een overheidsdienaar een misstap 
maakt. Dat zal niemand toestaan. Wel zou het kunnen dat ze spijt hebben dat deze persoon zover is toegelaten 
tot het bolwerk, en misschien wisten ze wel beter, aangezien de ambtenaar tot het gewone volk behoorde. Het 
is echter mogelijk dat hij de perfecte ‘trouble shooter’ was, precies op de juiste plaats, dus daarom zou het 
kunnen dat hij geruime tijd met de grote jongens mee mocht doen. Hierdoor wellicht steeds meer vastlopend in 
het drijfzand van onverantwoorde wellust en machtsmisbruik.

19.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:24 

De Politiek

De echte kennis over onderhavige veronderstellingen lijkt enkel voorbehouden aan het ‘old boys network’. Die 
lachen zich een kriek om alle ambitieuze jongelingen die voornemens zijn om wel eens even de boel te komen 
veranderen vanuit parlement of beleidsdepartementen. Zolang het erop lijkt dat toegestaan wordt dat 
ambtenaren decennialang macht mogen blijven uitoefenen op vrijwel dezelfde plaats, zijn de geheimen van het 
‘old boys network’ veilig, ongeacht of ze zouden kunnen behoren tot Top Advocatuur, Top Bedrijfsleven of Top 
Overheid. Maar op die manier is het mogelijk dat de misstanden ook blijven voortduren. Tegen de tijd dat de 
nieuwkomers dit mogelijke systeem kennen of leren kennen, moeten ze alweer vertrekken, of zijn ze misschien 
wel inmiddels deelgenoot gemaakt na pogingen tot verleiding. ‘If you can’t beat them, join them’, zo denken 
veel wannabe’s en carrieretijgers wellicht. Ook oudere parlementariërs lijken uiteindelijk op te geven, en gaan 
wellicht geloven dat ook zij stukje van de taart verdienen. Bovendien kan het zo zijn dat ambtenaren zoals de 
onderhavige daadwerkelijk carrières maken of breken.

20.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:25 

Veiligheidsdiensten

Algemeen belang gaat mogelijk voor het individu (ongeacht of het hier dader of slachtoffer betreft). 
Het bewaken van de democratie of, beter nog, de constitutionele monarchie, lijkt voor de handhaving van het 
Strafrecht te gaan. Het onderhavige zou de prijs kunnen zijn die we soms lijken te moeten betalen voor zo’n 
constitutionele monarchie. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Constitutionele_monarchie

Politie en Justitie

Worden wellicht in toom gehouden door een oeroude verdeel-en-heersstrategie (hebben het waarschijnlijk 
daardoor erg druk met elkaar), een militaristische opvoeding, lage lonen en veelal lage opleidingseisen. 
Personen werkzaam in dit apparaat lijken te denken dat de enige manier om hoger de carrièreladder op te 
komen het op de juiste wijze opvolgen van de orders is. Dezelfde strategie wordt misschien wel toegepast bij 
het OM: ijzervreters en oogkleppendragers eerst. Prioriteit: rust in de tent. Van je eigen mensen blijf je af.

21.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:26 

Media

Die hebben misschien nog steeds niet genoeg geld om Top Advocatuur – waarvan de leden dikwijls ook ervaring 
hebben opgedaan in Top Bedrijfsleven en Top Overheid – te kunnen weerstaan wanneer er gedreigd wordt met 
claims en boetebedingen. Dat is het grote voordeel van het versnipperde medialandschap. En dan zijn de media 
ook nog eens aan de bedelstaf geraakt en afhankelijk geworden van aalmoezen van de overheid. Gelukkig gaat 
Elco Brinkman dat oplossen. Hij heeft namelijk naar verluid een heel goede reputatie: Vanaf 2004 is Brinkman 
voorzitter van de raad van toezicht (president-commissaris) van de Stichting Philadelphia Zorg. In 2008 eisten 
de vakbonden zijn vertrek daar, omdat hij medeverantwoordelijk werd gehouden voor de miljoenentekorten bij 
deze organisatie. [1] Uit onderzoek van het College Sanering Zorginstelling (CSZ) blijkt begin januari dat er 
sprake is geweest van wanbeleid en dat het toezicht door de Raad van Commissarissen gefaald heeft. Daarop 
kondigt Brinkman zijn aftreden aan. http://nl.wikipedia.org/wiki/Elco_Brinkman

22.  E-bee 

17 Jan 2009 om 21:28 

Paranoide. Laat mij dan maar, het gaat straks om de beste paranoia. Dit systeeem waarbij steeds meer 
personen afhankelijk zijn van een uitkering, de staat bepaald nu al welk inkomen zij genieten, de staat die de 
arbeidsmarkt in handen heeft, geen kapitalisme meer maar staats-subsidiisme kent, en welke werkgevers over 
deze goedkope kneedbare arbeidskrachten beschikt en, ik ken de praktijken, welke part. werkgevers daar wel 
en welke daar niet van profiteren. De laatste leggen ze heffingen op en besluiten. Zelf frauderen ze volop, ik 
schreef er hier over en noemde ze bij naam. Inmiddels zitten we al aan het begin van das 4e Reich. www.
bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/germany_holyromanempire.pdf 
Zelfs geboren kampslachtoffers zeggen dit van Israel: www.youtube.com/watch?v=qMGuYjt6CP8 
Overigens is men hier al lang ingeslapen, een rechtse populist als Fortuyn, meermaals beschreven als pedofiel, 
kon met een beetje charisma zoveel oproepen dat men het er nu nog over heeft op goedkope blogs van zgn 
onderzoeksjournalisten, dus kan je nagaan als er weer een mindcontrolled of gecreeerde satanist hier de 
scepter komt zwaaien, de nieuwe Keizer van het huidige Babylonische Romeinse rijk. Compleet met satanische 
kinderofferpraktijken, die volop gevierd worden, ik heb een agenda van ze. In de Gaza is al een begin gemaakt 
met die Nazi praktijken en die verschuilen zich in de opinie als slachtoffers van hun eigengemakte verleden. Dit 
Fascisme, nooit verslagen en hier ondergedoken als kakkerlakken, is hier al 20 jaar geleden opnieuw ingezet en 
justitie was het 1e om. De politiek hoor je nu ook niet over die slachters in Gaza.

23.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:30 
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Slachtoffers

De ambtenaar lijkt ze goed uit te zoeken als alle aantijgingen op waarheid berusten. Ofwel gaat het om de 
leden der laagste kaste in landen ver van hier, ofwel gaat het om jonge prostitués in eigen land. Prostitutie in 
Nederland is legaal. Dat er dan minderjarigen tussen kunnen zitten, is ongelukkig, zo denken velen in de hier 
besproken onderdelen van de samenleving. Dan hadden ze maar een ander beroep moeten kiezen – risico van 
het vak - zo lijkt de gedachte. Contacten met een minderjarige prostitué door een overheidsambtenaar is zeker 
niet iets om instabiliteit mee te veroorzaken, kabinetten te laten vallen of schade te berokkenen aan reputaties 
van advocaten, Officieren van Justitie, rechters, laat staan de zo door ons geliefde Koninklijke Familie. Het 
algemeen belang voor alles.

24.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:30 

——– 
In de voorlopers van het moderne schaken, zoals chaturanga, betekende pat de overwinning voor de speler die 
het uitvoerde, en deze regel heeft enige tijd bestaan. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patstelling 
——–

25.  tess 

17 Jan 2009 om 21:31 

@ E-bee

De politiek is een verzamelwoord met als algemene noemer: corruptie.

Het is altijd al zo geweest. Niets nieuws onder de zon. Internet legt het alleen wat bloter.

De vraag is: willen wij zo met elkaar leven?

26.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:36 

De werkelijke winnaar op dit moment is volgens het roddel en achterklapcircuit de georganiseerde 
‘overheidscriminaliteit’, bijvoorbeeld afkomstig uit de VS in het verleden en meer recent Turkije, die het 
Koninklijk Huis en daarmee delen van de Nederlandse overheid in hun grip hebben. En dan hebben we het nog 
niet eens over de lokale georganiseerde criminaliteit en de casinobonzen en vastgoedjongens die daar 
onderdeel van lijken uit te maken en wel afgeschermd worden door topadvocaten. Nu lijkt ook het justitieel 
apparaat chantabel te zijn geworden door inmenging vanuit Turkije. Het lijkt erop dat enkel grote hoeveelheden 
oneerlijk verkregen geld de stabiliteit voor onze monarchie kunnen garanderen. Dat brengt waarschijnlijk 
onvermijdelijk slachtoffers met zich mee. Maar het is voor een goed doel, zo denken er wellicht meer dan enkel 
de leden van het Koninklijk Huis.

Ons Koninklijk Huis lijkt volgens sommigen op een octopus met vele tentakels in vele potjes geld. Die potjes 
geld worden beheerd door personen met allerlei achtergronden, fraai en minder fraai. Deze constellatie trekt 
wellicht vele parasieten aan. Ze staan volgens de geruchten werkelijk in de rij om mee te kunnen doen. In de 
wereld van Top Advocatuur, Top Bedrijfsleven en Top Overheid gaat het mogelijk niet meer op Goed of Kwaad. 
Dat maakt alles alleen maar ingewikkeld. Het lijkt slechts te gaan om ‘survival of the fittest’. Het gaat misschien 
meer om continuering van de macht. Het voortbestaan van een familie, een soort.

Een of meerdere mogelijk misbruikte minderjarigen – prostitués of niet – zal een dergelijk bolwerk niet doen 
afbrokkelen. Het goede nieuws is dat dat uiteindelijk waarschijnlijk ook niet voor een enkele ambtenaar zal 
gelden.

27.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 21:37 

——– 
Het is pas pat wanneer de speler geen enkele reglementaire zet ter beschikking heeft, van welk stuk dan ook; 
als de speler stukken heeft waarmee kan worden gespeeld is het geen pat. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patstelling 
——–

EINDE

28.  Juriste 

17 Jan 2009 om 21:38 

Even iets anders: 
Een hoge ambtenaar in Nederland bij Buitenlandse zaken had volgens het NOS van vanavond een juridisch 
advies inzake de inval in Irak na betaling van de hoogbetaalde adviseurs in de archieven gedeponeerd, voordat 
de Minister (de Hoop Scheffer) er kennis van had kunnen nemen. 
Wellicht had de minister de hoge ambtenaar geadviseerd om dit juridische advies bij hem weg te houden en dit 
op het advies te noteren, zodat aangetoond is dat hij er geen kennis van zou hebben genomen. Dit doet mij 
weer denken aan de notulen van Hirsch Ballin, die plotseling opdoken, toen Wilders te veel macht dreigde te 
krijgen. Steeds duiken er plotseling stukken op in de pers, zoals de huursubsidie van Herfkens. 
Hirschi Ali is een beetje uit de gratie geraakt volgens mij, of misschien mijdt ze de pers, want ik las niets meer 
over de vergoeding van haar beveiliging in de VS door de Nederlandse overheid. In ieder geval konden wij 
vandaag allemaal zien op TV dat Nederland geld investeert in de opleiding van de moslimvrouwen in Oman, 
want de rijke Sultan wil graag dat vrouwen hoge posities bereiken. Waarom Nederland de opleiding van de 
vrouwen in Oman financiert is de vraag, want het land is zeer dun bevolkt met minder dan 3 miljoen inwoners 
en er heerst geen armoede. Bovendien zijn in Oman meer vrouwen op hoge functies dan in Nederland, want 
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Nederland bungelt onderaan in de wereldranglijst van vrouwen op hoge posities, samen met Pakistan.

Altijd interessant die kaasstolp in Den Haag.

29.  tess 

17 Jan 2009 om 21:56 

Maar zijn wij nu ook een roddelrubriek?

30.  Frank Black 

17 Jan 2009 om 22:03 

http://www.cak.cz/files/174/BA_94_03.doc 
HOLANDSKO 
-Mr. Willem G. van Hassel, Nederlandse Orde van Advocaten, s-Gravenhage (bývalý předseda Holandské 
advokátní komory) 
-Mr. Leo Spigt, Loeff-Claeys-Verbeke, Amsterdam (bývalý předseda advokátní komory) 
-Mr. Jores Demmink (státní tajemník Ministerstva spravedlnosti Holandského království) 
-Mr. Hendrik Jenné (tajemník Holandské advokátní komory)

Willem van Hassel 
Willem VAN HASSEL 
Willem G. van Hassel is chairman of the VPB, the Dutch Association of Private Security Industries. In this 
capacity, he 
actively participates in governmental committees and other institutions in the field of (public and private) 
security. 
As a lawyer, Willem van Hassel has been practising for nearly 30 years in various legal areas, amongst which 
company law in general, labour and insolvency law, structuring of public-private partnerships and privatisations. 
He 
has acted counsel to Dutch Parliament as well as the Dutch Accounting Office. In the early 1990’s, he was 
president 
of the Netherlands Bar Association and subsequently he was head of the Dutch delegation to the CCBE (Counsel 
of 
European Bars) and vice-president of Seplis (Council of the European Liberal Professions). During the last 4 
years of his 
legal career he was chairman and managing partner of Trenité Van Doorne, at the time one of the Dutch leading 
law firms. Until recently he was also a Deputy Judge with the Rotterdam District Court. 
He holds various board memberships with private companies as a supervisory director and chairmanships of, 
amongst others, the St. Francis Hospital in Rotterdam and the Kunsthal Rotterdam, a renowned art exhibition 
hall. As 
an arbitrator, listed with the Netherlands Arbitration Institute, he is regularly involved with international 
commercial 
disputes. 
Willem van Hassel is married to Irene Vanjecek and has two daughters. He was born in Rotterdam in 1946 and 
obtained his Law Degree at Erasmus University Rotterdam in 1964. He was awarded the Royal Order of the 
Dutch Lion 
and the Erasmus Medal from the City of Rotterdam.

http://www.uniglobalunion.org/UniPropertyN.
nsf/6c298bec6506962ec12571e10041b03f/072769d7aad575a0c12571a7004dea2c/$FILE/madrid_speakers.pdf

Mr. Leo C.J.M. Spigt 
Spigthoff Attorneys at Law & Tax Advisers 
Scharlooweg 33 
Willemstad Curacao 
Netherlands Antilles 
599 9 4618700

Active in the legal aid movement from the start in the seventies, Mr. Leo Spigt is an attorney at law since 1975. 
He is involved in several community/service organizations. He was-Dean of the Dutch Bar Association, and 
founder of various law firm offices in the Netherlands, and in the Netherlands Antilles. Over the last ten years, 
Leo Spigt specialized as a generalist in corporate law. Operates in the large litigation files of the office as senior 
counsel. Excellent trouble shooter.

He obtained his law degree from the University of Amsterdam, and he is a member of the Amsterdam (the 
Netherlands) and the Willemstad (Curacao) Bar Associations. 
Bar Admission 
Amsterdam (the Netherlands) and Willemstad (Curacao) 
http://www.hierosgamos.org/hg/db_lawfirms.asp?action=attorney&n1=46560

Mr. H.R.M. Jenné BV 
Emmastraat 21, 1814 DL Alkmaar 
072-5121221 
http://www.wsad.nl/map-2-2-890296-780592/mr_hrm_jenne_bv

31.  Juriste 

17 Jan 2009 om 22:05 

Frank Black, Ik vraag me af of Friso van Oranje ook geinvesteerd heeft bij Madoff, want ik ga er vanuit dat 
Prins Friso en Mabel geinviteerd werden door Madoff. Friso doneerde immers ook aan Bill Clinton. 

Ik vond het nogal bizar dat prinses Maxima op de Arabische zender Al Jazeera pleitte voor meer kredieten voor 
iedereen, terwijl de VS op de rand van de financiele afgrond balanceert door het leven op de pof. Tijdens de 
kredietcrisis pleiten voor kredieten voor de allerarmsten in de wereld is nogal gewaagd. De armsten zitten aan 
de Bottom of the Pyramid en de rijksten zitten in de top. Bij een piramidespel wint alleen de top.

32.  indian 
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17 Jan 2009 om 22:07 

frank black, een uitstekend stuk. het gaat exakt zo als beschreven, want dit schaakspel is al eeuwen oud met 
steeds dezelfde zetten. 
romeinse rijk kon er ook wat van. Je speelt goed schaak en wist ook veel over zuidhollandlaan 7 etc. Heet jij 
toevallig “joris demmink”in het echt? zou me niets verbazen. 
Maar 1 ding is zeker : aan een schaakspel komt een eind als een van de spelers dood valt. 
Tess: dit is zeker GEEN roddelrubriek, maar ijzige werkelijkheid.

33.  E-bee 

17 Jan 2009 om 22:36 

@RuudHarmsen. 
Skorzeny & Bush I & operatie paperclip 50.000 spionnen vormden de CIA. De grootste nazi criminele 
organisatie op US soil. Bush I is een US alien want zelfs geen genaturaliseerde Amerikaan. Trek die lijn door, 
Obama is ook een US alien en is een puppet van dezelfde kliek, zolang het hen behaagt(dan komt Hillary 
Clinton?). Achter dat regime lopen ze hier al een tijdje achteraan, onze MP is de grootste kontkruiper denkbaar 
als hij Bush ontmoet. Dat zijn allemaal Bohemian grove/ Bilderberg bezoekers in kringen van le Cercle en CFR 
etc., sommige van die namen duiken ook op in kastelen in de Ardennen en zijn vaak oude families. Of staan in 
de X-files genoemd met satanische praktijken. De satanische as Vaticaan/Deutschland/Mossad/CIA en haar 
koloniehouder GB, lijkt me een van de machtigste op dit moment. Ik laat de links hier maar achterwege. In 
deze kringen/milieu,s is volop gechanteerd om doelen te bereiken mn in het recente verleden en nog, en 
tegenstanders uit te schakelen en hier zit ook satanisme en pedofilie bij. Dus in deze kringen komen veel 
misbruikte kinderen voor, die komen ergens vandaan, vanouds uit de kinderopvang, tehuizen,ziekenhuizen 
wellicht, als men weeet dat er weinig of geen toezicht is op het kind etc. De enigen die dat kunnen zijn de 
hogere autoriteiten, de leiding van tehuizen of kinderopvang en dergelijke functies en personen bij justitie 
uiteraard.

34.  Samantha 

17 Jan 2009 om 22:42 

@E-Bee

Over Pim Fortuyn gesproken. Die werd omgelegd omdat hij de vrije energie wilde promoten. Hij werd 
vanzelfsprekend “gesataniseerd” en als pedofiel herdoopt – pure psychologische spelletjes van de elite - net 
zoals Vervloesem van de werkgroep Morkhoven in België die mogelijk veel te dichtbij de kern van het 
internationale pedofielennetwerk kwam… en zelf voor pedofilie opgesloten werd. Anderen beschuldigen van 
waaraan men zelf schuldig is, men moet er maar opkomen nietwaar! Hetzelfde gebeurt met de zogenaamde 
“rechtspopulisten”… zoals je zelf zegt en steeds vergelijkt: de monsterlijke elite gebruiken nazi-praktijken, maar 
beschuldigen dwarsliggers ervan. Het spel wordt al meer dan twee eeuwen zeer sluw gespeeld. 

Wanneer de vrije energie doorgang krijgt, kost dat ontelbare triljarden aan de kliek satanische pedofielen… Tot 
nu toe hebben ze al meer dan een eeuw al die initiatieven tegen kunnen houden en dan komt daar zo’n goed in 
de markt liggende homo roet in het eten gooien… of net niet meer! Omleggen die dwarsligger! Lekker 
beschuldigen van pedofilie, dat slaat aan bij de massa… die walgen daarvan. 

Gaza is inderdaad ook opgezet spel. Israël mocht het vuur aan de lont steken van de elite… en dat hebben ze 
dan ook gedaan. Het idiote is dat mensen in die verdeel en heers blijven intrappen; zelfs op fora waar men de 
smeerlapperij aan de kaart tracht te stellen. Kleine geheimen moet men beschermen; grote geheimen worden 
beschermd door publiek ongeloof… zelfs – en misschien vooral – van ‘intelligente’ mensen. Meningen zijn 
voorlopig nog vrij, maar niet meer voor lang wanneer teveel mensen dit blijven afdoen als paranoia. 

Sam

35.  MartijnX 

17 Jan 2009 om 23:11 

@E-bee 
Het is nog niet te laat. Niet te pessimistisch zijn.

@ Samantha 
Dat Fortuyn omgelegd is door de staat ben ik ook vrij zeker van. Ik wist niet dat Fortuyn van plan was om vrije 
energie onder de aandacht te brengen. 
De “rechtse populist” Haider begon over de bankenmaffia en zong het daarna niet lang meer uit. 
Mijn indruk is dat de “rechtse populisten” de (supranationale)elite zorgen baren omdat die hun plannetjes willen 
verstoren. 
Maar we dwalen nu een beetje off topic.

36.  E-bee 

17 Jan 2009 om 23:22 

http://aangirfan.blogspot.com/2008/11/mossad-haider-dutroux-fortuyn-prince.html 
Pim Fortuyn kwam ook op het jacht Jumbo van Benno en dit wordt ook genoemd in de Belgische pedoscene 
evenals zijn mind controlled moordenaar, die hiervoor gechanteerd werd en opgezet door de NL politie/justitie/
AIVD. Wie is de volgende die in een rijtje komt te staan? Geen paranoia…

37.  F.Vogelpest 

17 Jan 2009 om 23:30 

@Juriste:

Waarom Nederland de opleiding van de vrouwen in Oman financiert mag duidelijk zijn:

“Willem-Alexander en Máxima bezoeken vooral bedrijven met een Nederlandse betrokkenheid. Zo gaan ze 
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vrijdag in Sohar in Oman allereerst naar het havenbedrijf Sohar, een joint-venture van de regering van Oman 
en de haven van Rotterdam. Een dag later reizen ze naar de hoofdstad Muscat voor een bezoek aan Petroleum 
Development Oman, waarin Shell voor 34 procent aandeelhouder is.” 
bron: 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3007273/__Prinselijk_paar_aangekomen_in_Oman__.html

Zoals bekend zijn de Oranjes grootaandeelhouders in Royal Dutch Shell.

38.  E-bee 

17 Jan 2009 om 23:32 

Niet al te off topic hier, want die pedoscene vind zijn wortels in de kringen van de elites en vooral; politici en 
bankiers. Men is de naam Lippens toch nog niet vergeten, met wie iedereen tot voor kort nog zaken deed in NL? 
En Benno komt voor in dit artikel, Pim Fortuyn en zijn moordenaar, daar zal de hoogste justitie medewerker 
Demmink ook wel bruikbare kennis van hebben. Merendeels Mossad werk trouwens dat chanteren van 
invloedrijke personen en zij zijn de leveranciers van kinderen zoals Dutroux e.a.dat waren voor ze, dus is 
Demmink een zeer machtig man…

39.  E-bee 

18 Jan 2009 om 00:57 

@Samantha 
Off topic maar wel interessant, in werkelijkheid hebben de VS and allies al deze technieken al ontwikkeld. De 
werkelijke stand van zaken van de techniek die zij met hun geroofde triljoenen dollars hebben ontwikkeld en 
toegepast in merendeels militaire toepassingen, is zo,n 15.000 jaar, en elk jaar met 1000 jaar oplopend, tov de 
maatschappij, en dat was al een paar jaar geleden,denk maar aan Bluebeam e.a. projectjes. Als er een all out 
war komt op alle continenten ga je dat niet meer invoeren.

40.  buscadordelaverdad 

18 Jan 2009 om 09:00 

“Kleine geheimen moet men beschermen; grote geheimen worden beschermd door publiek ongeloof… zelfs – en 
misschien vooral van ‘intelligente’ (geslepen) mensen.” (In dienst van de wereldwijd opererende geslepen 
diensten die regeren d.m.v. misleiding)

Er is in deze wereld geen enkel verschil tussen links of rechts. Er is daar slechts een ‘macht’ die via ‘onze’ 
publieke puppets (politici, hoernalisten, relignomen enz.) en collaboranten op bijna elk niveau van dit aardse 
‘tranendal’ via de (HUN!) ‘verschillen’ tussen dit goed/slecht-links/rechts instrumentarium, de goyim veestapels 
tussen en TEGEN elkaar verdeelt probeert te houden in ruil voor polizieke ‘macht’… Omdat er krachten aan het 
opstaan zijn die het wel welletjes vinden met deze diabolische machtshandhaving, zijn er slangen die hun 
machts-misbruikende nering daardoor bedreigd zien. Verkleed als ‘onthullende’ wolven in goy-kledij proberen 
ze meer en meer tweedracht te veroorzaken bij het in stand houden van hun ‘wereldheerschapij’. Degenen die 
de tijd hebben om deze geluidsbestanden tot aan hun spirituele weten door te laten dringen, zullen dan pas 
ervaren waarom ik met deze sprekende ‘knuppels’ alhier de roddelende hoenders via diepzinnigere ‘inzichten’ 
tot aan hun thuis-hok probeer te beroeren. Sam, jij schijnt te willen begrijpen hoe belangrijk het is om de 
causale verbanden met elkaar te moeten verbinden bij het exposeren van deze steeds wanhopiger en 
doorzichtiger wordende synachogem van satan? Veel luister en studie plezier jullie allen. 
DEEL:1 
http://www.iamthewitness.com/audio/Muhammad.Rafeeq/smith-rafeeq.pt1.17-01-2009.mp3 
DEEL:2 
http://www.iamthewitness.com/audio/Muhammad.Rafeeq/smith-rafeeq.pt2.17-01-2009.mp3 
BRON: http://www.iamthewitness.com/

41.  Bart Bemelmans 

18 Jan 2009 om 09:21 

Zolang dit verhaal alleen maar wordt verteld door lieden die er direct belang bij hebben om Demmink te 
beschadigen valt het waarheidsgehalte hiervan weer eens moeilijk te verifieren. 

Het lijkt me dat als je aan zo’n onderwerp begint, je de risico’s goed afweegt en niet bij de geringste bedreiging 
afhaakt, sterker nog: met een bedreiging neemt de andere kant juist het risico dat er nog meer aandacht komt.

Can vertaalde een anti-Demmink rapport? Maar voor wie: Zembla of Demmink? Dat wordt allerminst duidelijk 
uit het 2008-05-30-Beklag Art 12 Hof Den Haag Geanonimiseerd, want dat blijkt afkomstig van de advocaten 
van Baybasin.

42.  tess 

18 Jan 2009 om 09:48 

@ buscadordelaverdad

Ik ben even wezen kijken op jouw site? In ieder geval verwijst jouw naamlink ernaar. Ik ben dan ook terecht 
gekomen bij het promotiefilmpje over Hitler:

http://www.prothink.org/

Dit filmpje is een eerbetoon aan de meest significatnte man van de twintigste eeuw, zegt een stem aan het 
einde.

Is dit een ‘zieke’ grap?

Geschiedenis heeft meerdere kanten en een mens is nooit alleen maar goed en of slecht. Maar dit gaat mij toch 
echt wel te ver. 
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Dit dient ook echt niet de JD zaak.

Micha, wat vind jij hiervan?

43.  tess 

18 Jan 2009 om 10:03 

Ter illustratie hoe men op de website van Prothink ( zie vorig comment 18-01:09.48) spreekt, het volgende 
comment:

“A handheld instant DNA blood analysis instrument must be developed so that all Jews and crypto and Marano 
Jews can be detected and separated from normal civilization.”

Sorry, maar ik distantieer mij volledig van dit soort uitspraken!!!

Je hebt er dan ook helemaal niets aan.

Ik begrijp niet helemaal waarom mensen elkaar zo benaderen. Een ieder zal het wel vanuit zijn of haar eigen 
beleving doen. Voer voor psychologen. Jezus wat is de wereld een maffe plek! Maar één ding is voor mij 
zonnenklaar: wat u niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. ( Hoe zit dat met JD? )

44.  Frank Black 

18 Jan 2009 om 10:04 

@ juriste

http://clusterstock.alleyinsider.com/2008/12/bernie-madoff-hosed-client-list

http://s.wsj.net/public/resources/documents/st_madoff_victims_20081215.html

http://magazinepresident.blogspot.com/2008/12/de-oranjes-smijten-met-miljarden-euros.html

The Dutch royal family does not disclose its net worth. The family, however, has stakes in Royal Dutch/Shell 
and the Dutch bank ABN Amro, according to Mr. Dröge. A few years ago, the family disputed reports that it was 
worth $2.5 billion, suggesting instead that the figure was probably a couple of hundred million dollars. 
http://www.nytimes.com/2007/07/15/business/yourmoney/15windsor.html?pagewanted=2

QUEEN BEATRIX, 51 The Hague NETHERLANDS $4.4B Securities, including stock in Royal Dutch/Shell; jewels; 
real estate. The well-liked, unpretentious sovereign has a law degree and controls a fortune derived from ten 
Dutch guilders split up among the dozen heirs of William of Orange after his murder in 1585. The Dutch royal 
family has always had the common touch, but it’s been threatening to get too common. Holland lodged a 
protest with the Italian government over a perceived security risk from the public beach near the royal family’s 
waterfront cottage on the Mediterranean. 
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/1990/09/10/73983/

AMSTERDAM, Dec 17 (Reuters) - The Dutch pension fund of Anglo-Dutch oil giant Royal Dutch Shell said on 
Wednesday it has a $45 million exposure to the alleged $50 billion fraud by prominent Wall Street trader 
Bernard Madoff. “Even when these investments would have to be written off in their entirety, the impact on the 
financial position and the funding status of the Pension Fund would not be material,” 
http://article.wn.com/view/WNATD90753312A36D75B6FA092AD5080CD27/ 

http://www.oranje-nassau.com/ 
http://www.oranje-nassau.com/ned/wie.html

Laten wij ons eens verdiepen in het hedendaagse gebeuren aan kapitaal dat het geslacht van Oranje-Nassau 
bezit. Er zijn een aantal aanwijzingen die een redelijk vermoeden van juistheid in zich bergen. Er wordt 
verondersteld dat de familie Oranje-Nassau aandelen oftewel shares heeft in de Olie Industrie en aanverwante 
artikelen (Shell, Standard Oil, Alcoa, Britisch Petroleum, Exxon), het vliegbedrijf (KLM), het Bankwezen 
(ABNAMRO, de Oranje-Nassau Hypotheek Bank, American Express), Bauxiet- en Kopermijnen van onze 
Overzeese Rijksdelen en in Amerika, Chili etc.(Anaconda Copper Inc. en Wendel France). 

in 1987 was dat nog steeds zo, maar Anaconda Copper was allang verkocht aan Britisch Petroleum BP), zaken 
doet in staal (US-Steel) , de automobielindustrie (o. a. General Motors, Fiat, Rolls Roys) en Philips. De Oranje-
Nassau Groep, een conglomeraat voor het aan- en verkopen van onroerend goed en de exploitatie van Olie- en 
Gasbronnen. Het is een uiterst succesvolle Groep die in 1993 100 jaar bestond en verleden jaar een nettowinst 
maakte van rond de €200 miljoen. 

De Groep ontstond bij het sluiten van de Oranje-Nassau mijnen in Limburg. Alleen de naam al, vertelt dat het 
gaat om een belegging door het geslacht van Oranje-Nassau. Geen enkel bedrijf, dat zonder geld van de 
Oranje’s werkt, zou het in het hoofd halen om Oranje-Nassau als naam of als bijvoegsel te gebruiken. De 
aandelen worden netjes - en dat zijn we inmiddels wel gewend - door de Franse onderneming Wendel beheerd, 
gevestigd in Parijs en wordt geleid door de heren Ernest-Antoine Seillière, Chairman of the Supervisory Board 
en Jean-Bernard Lafonta, Chief Executive Officer van Wendel Investments. 

Het zou ons niets verbazen als ons Koningshuis daar groot-aandeelhouder van is. Shell is gewoon een goudmijn 
en met de wat voorbarige (maar wat is voorbarig?) verkoop van de ABNAMRO-bank zijn er - heel waarschijnlijk 
- aardig wat centen overgebleven richting de Oranje-Nassau leden. 

http://www.hethuisvanoranje.nl/15 Fortuin van Oranje en Nassau/Fortuinvanoranjenassau-01.html

De Oranje-Nassau Groep (ONG) die tegenwoordig zetelt in Amsterdam haalt haar vetste inkomsten uit olie- en 
gaswinning (zie bovenstaand rechterzijde). De Groep heeft haar geld geïnvesteerd in o. m. BP, Total en de NAM 
op zowel het Nederlandse als het Britse plat in de Noordzee, de activiteiten van het Spaanse Repsol in Algerije 
(dat de zaak bedonderde door meer olie en gas aan te geven dan zij hadden) en van Tullow in Roemenie (door 
Wilhelmina in het begin van de vorige eeuw gekocht). Over de gas- en olie exploitatievelden in het Midden-
Oosten is deze Groep minder scheutig. Verder investeert de ONG via de Franse Alpha-Groep - waarin ook weer 
Wendel Investissements een niet-onaanzienlijk aandeel heeft - alsmede in Goldman & Sachs, een 
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gerenomeerde Bankinstelling, oud-werkgever van Prins Friso (ook bekend van het middelvingertje en de Mabel-
affaire) haar geld en daarmee indirect dat van de Oranje’s.

Tot 2005 was de CEO van de Wendel Groep Baron Ernest Antoine Seillière, een kleinzoon van de stichter. Nu is 
hij de Chairman van de Groep. Thans is - voor het eerst - een niet-Wendel de CEO van het Imperium. CEO 
Lafonta is afkomstig uit de bankwereld. De omzet van de Groep bedroeg in de eerste negen maanden van 2008 
bijna €4,2 Miljard. De netto winst was ongeveer €365,8 Miljoen. Op jaarbasis in 2008 een vermoedelijke omzet 
van €5,6 Miljard. Het eigen kapitaal en waarde van de eigendommen bedroeg - volgens de geconsolideerde 
balans per 30-06-2008 - bijna €18 Miljard. Het aantal aandelen was, op 30-06-2008, 50.338.329 stuks. Waarde 
per aandeel is €325,00. In deze groep neemt Oranje-Nassau een belangrijke plaats in met 2 bedrijven. Oranje-
Nassau Groep (zonder Energie) en de Oranje-Nassau Groep Energy. De Wendel Groep had per 30-06-2008 
€3,25 Miljard in kas.

Op 30 juni 2008 keerde de Wendelgroep aan haar aandeelhouders een dividend uit van €221.300.000,00 
(€221,3 MILJOEN)! Laten we gewoon het aandeel van Koninklijke Familie aan de lage kant schatten en stellen 
op 10%. Een eenvoudige rekensom vertelt ons dat het dan gaat om €22.130.000,00 aan dividend en wel 
belastingvrij. De waarde van die 10 % - volgens de geconsolideerde balans per 30-06-2008 - komt uit op €1.8 
Miljard.

Tellen wij nu het ‘beetje’ aandelen Shell (5% is zeker), samen met de geschatte 10% (volgens ons aan de lage 
kant) van Wendel Investments op dan zou het volgende bedrag van toepassing kunnen zijn. Ruim €2.7 
MILJARD. Oftewel in cijfers €2.700.000.000,00. Overigens wordt tegenwoordig het Oranje-kapitaal beheerd 
door Koningin Beatrix en haar zoon Friso, die gezien zijn eerdere werkkring ( Vice-President Investment 
Banking bij Goldman & Sachs) wel van wanten weet. Is hij ook niet voor niets geworden. Had echt talent 
daarvoor. Kennelijk als enige.

http://www.hethuisvanoranje.nl/15 Fortuin van Oranje en Nassau/Fortuinvanoranjenassau-03.html

45.  Wim Heitinga 

18 Jan 2009 om 10:07 

@ Tess 18 Jan 2009 om 10:03

buscadordelaverdad is een onvervalste anti-semiet. 
Beter niet reageren op dat soort sujetten, dan blijven ze vanzelf weg.

46.  buscadordelaverdad 

18 Jan 2009 om 10:19 

“Is dit een ‘zieke’ grap?”

Degenen die dit soort van zaken gaan verbinden met ‘grappen’ tess, zijn slechts degenen die in het donker 
beschenen/betrapt worden tijdens hun gecontrolleerde/oppositionele ‘poppenkast’. Om nou gelijk de heer Kat 
erbij te gaan roepen zodat je via ip-bans het onthullen hiervan tegen kan houden (omdat je het niet wil/kan 
begrijpen) tess, past enkel en alleen werknemers die via dubieuze en van meerdere walletjes profiterende 
‘machten’ daar voordeel uit proberen te halen. Zie link voor wat meer begrip tessssss…

http://www.erichufschmid.net/HoloHoax/Anne-Frank-Faurisson.html

Ps: Heb jij mij ooit horen beweren dat omdat ik geen enkele (door mij gelinkte) link voor de volle 100% 
dictatoriaal beheers, er dan maar gelijk alle waadevolle kinderen met het badwater doorgespoeld moeten gaan 
worden?

47.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 10:39 

Samantha, 17 Jan 2009 om 22:42 
=== 
Over Pim Fortuyn gesproken. Die werd omgelegd omdat hij de vrije energie wilde promoten. 
[…] 
Wanneer de vrije energie doorgang krijgt, kost dat ontelbare triljarden aan de kliek satanische pedofielen… 
/===

Wat is in hemelsnaam ‘vrije energie’ nou weer? U spreekt in raadselen.

Bart Bemelmans, 18 Jan 2009 om 09:21 
=== 
Zolang dit verhaal alleen maar wordt verteld door lieden die er direct belang bij hebben om Demmink te 
beschadigen valt het waarheidsgehalte hiervan weer eens moeilijk te verifieren. 
/=== 
Wie zijn dat dan? En wat is dat belang?

tess, 18 Jan 2009 om 09:48 
=== 
Is dit een ‘zieke’ grap? 
/=== 
Nee, want de zich noemende ‘buscadordelaverdad’ is een regelrechte anti-semiet en neo-nazi. Dat heb ik eerder 
toch ook al laten zien? Gemist?

=== 
Micha, wat vind jij hiervan? 
/=== 
Micha laat alle reacties staan en zwijgt erover. Vreemd beleid, maar dat moet hij weten. Het is zijn blog.

48.  Samantha 
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18 Jan 2009 om 10:46 

@E-Bee 
Uiteindelijk is het niet off topic. Het hangt allemaal aan elkaar. Heel die waanzin van pedofilie hangt samen met 
het eeuwenoude programma wat je beschrijft; waar ook bluebeam, HAARP, Chemtrails, 9/11, Irak, Gaza en al 
de rest gevolgen van zijn. Voor velen is het moeilijk te vatten, sommigen voeren in navolging ook een eigen 
agenda uit…, maar wanneer je alles internationaal op een rijtje zet, kun je er niet meer onderuit. De 
bijgevoegde linken van Buscadordelaverdad zijn daar mooie voorbeelden van. Ze zetten nog eens alles op een 
rijtje. Wie de moed heeft dat verder te onderzoeken, kan niet anders dan erkennen dat het de basis is. Het 
bevestigt slechts van wat al bekend is bij velen. 

@Buscadordelaverdad 
Bedankt om die linken hier weer te geven, Buscadordelaverdad. Het gaat inderdaad sinds eeuwen om een 
krankzinnig satanisch pedofiele onderliggende wereldmacht. Alle verschillen ivm links en rechts, zelfs religies 
(door mensen uitgevonden) zijn middelen om het spel van verdeel en heers te kunnen blijven spelen om alzo 
hun macht te behouden. Een verdeeld volk is een controleerbaar volk… Wanneer de mensen zich echter zouden 
verenigen, staat die macht nergens meer. Een wereldwijde vereniging ipv verdeeldheid… wanneer de mensen 
het spel maar wilden doorzien. Men kan ze echter slechts informeren; overtuigen moeten ze zichzelf doen. 

Ik lees ook net snel de reacties van bvb Bart en Tess; ben al eventjes zelf bezig met luisteren en nu reageren… 
Ik ben niet op de website van Buscadordelaverdad gaan kijken maar heb wel naar de geluidsopnames 
geluisterd. Misschien moet je dat ook eens doen om het verschil te leren onderscheiden ivm ‘rassen’… 
‘religievolgers’… ‘joden’ dus bvb. ‘Joden’ wordt veralgemeend maar de verschillende stromen vallen niet te 
veralgemenen, net zomin als de christelijke stromen in één net te vangen zijn. In àlle religiestromen zijn er die 
satan, de tegenstroom dus, volgen en over dié gaat het. Die stroom is in Egypte ontstaan, lang voor er sprake 
was van Israël of de huidige joden. Het is belangrijk om het hele plaatje te overzien, niet slechts de gevolgen 
veroordelen. 
Hitler was de zoon van M. Rothschild, een puppet dus van die wereldmacht… eveneens een satanist dus die 
genoot van (laten) moorden. Antisemitisme is een handig hulpmiddel van de satanische elite; zoals ook hier 
duidelijk wordt, jaagt het mensen vreselijk angst aan… dat is ook de bedoeling. Het woord “antisemitisme” dekt 
echter de lading helemaal niet, net zomin als “racisme” een lading dekt… Babylonische spraakverwarring in 
dienst van de elite! Er zijn geen grotere racisten en antisemieten dan de satanische pedofiele moordende elite… 
Zet je angst opzij en ga op onderzoek, voorbij het spel van verdeel en heers… Alle mensen zijn gelijk, ongeacht 
kleur, ras, gezindheid enz; slechts de satanische elite bespeelt de wereldbevolking op zo’n subtiele manier die 
verdeelt zodat de monsters kunnen heersen. In de eerste link wordt verklaard wat er juist onder “joden” 
verstaan wordt; nadien wordt het Babylonische woord “joden” te vaak veralgemenend gebruikt… maar alleen 
wie van slechte wil is, gaat het dan nog foutief bekijken. Op het einde van deel 2 wordt het immers terug 
genuanceerd… 

De meesten komen op Klokkenluideronline om zich te verenigen tegen walgelijke praktijken. Laat je niet 
verdelen door onwetendheid maar onderzoek en keer je tegen de juiste vijand: de monsterlijk pedofiele elite. 

Sam

49.  buscadordelaverdad 

18 Jan 2009 om 10:51 

“Vreemd beleid, maar dat moet hij weten.”

Het ‘beleid’ wordt slechts ingegeven door zijn intelligente gewaarwoording omtrent het feit dat hij het wel kan/
moet waarderen dat er nog mensen met ballen bestaan ruud. Zij hebben n.l. (net als hij) wel de euvele moed 
om het fundament te exposeren waaarop en met welk doel de zaken worden bedreven waaraan zijn site mede 
is gewijd… Tjuus ruuud… 

http://www.cwporter.com/jews_image21.jpg

50.  Samantha 

18 Jan 2009 om 11:06 

RuudHarmsen

Je commentaar op Bart - waar is de tijd dat jij zelf recht tegen Micha inging omdat je zelf niets van het 
pedofiele gedoe wilde geloven?.. Ik was blij te zien dat je op een keer (be)’keerde’. Blijkbaar heb je een pc en 
wat goede wil dus. Google over “vrije energie”, Tesla, Tom Baerten, John Christie en Lou Brits, Super 
Electrolyse, koude kernfusie, enz… en je zult nog versteld staan. 

Snel oordelen en veroordelen zonder te weten, is precies wat de monsterlijke elite wil… Verdeel en heers; het 
gevoel van macht moet fenomenaal zijn voor de kinderlokkers die er blijkbaar voortdurend van blijven 
klaarkomen! Zo ook ivm Buscadordelaverdad. Beluister eerst de opnames en zie wat je eruit kunt leren 
wanneer je op verder onderzoek uit(wil)gaat… 

Micha is een prachtig voorbeeld van totale vrij meningsuiting. Ook ik ben daar volledig voorstander van. 
Voltaire zei het indertijd al: “Uw mening vervult mij met walging, maar ik zal alles doen wat in mijn macht ligt 
opdat gij deze zou kunnen verkondigen”. Indien je door bans de vrije mening wilt beperken, voer je mee het 
programma uit van de monsterlijke pedofiele elite… niet erg democratisch. 

Sam

51.  Gebruikersnaam 

18 Jan 2009 om 11:16 

Buscadordelaverdad doet zelf aan verdeel en heers. Continu de focus op joden houden zodat de rest buiten 
schot blijft. Dat is precies wat ze willen. De joden, de moslims en de christenen verdelen en overheersen. En jij 
werkt daar goed aan mee buscadordelaverdad aka. 

Doel is vooral joden op te zetten tegen moslims en andersom. Begin vorige eeuw hebben de joden hun straf al 
gehad, nu mogen ze het vieze werk opknappen.
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52.  tess 

18 Jan 2009 om 11:29 

Beste mensen,

ik hou het voor gezien, hier op klokkenluideronline. De ruis maakt meer lawaai dan de toon.

Ik wens Micha Kat veel succes in zijn onvermoeibare pogingen om JD voor een rechtbank te krijgen. 

Groet Tess

53.  MartijnX 

18 Jan 2009 om 11:31 

@E-bee en @Samantha

Ik vraag me af of jullie een goed forum kennen waar over de cryptocratie van deze wereld gediscussieerd wordt 
of kan worden.

54.  tess 

18 Jan 2009 om 11:38 

Een laatste woord ter afscheid zoals ik het op mijn eigen website heb verwoord:

Ik ben overigens per vandaag gestopt met mijn persoonlijke optreden bij klokkenluider on line. De 
ruis op de website is groter dan de toon, heb ik geschreven. Ik wens Micha Kat veel succes in het 
voor de rechter krijgen van JD.

Ik laat alle verwijzingen naar de site hier op tessonome staan. Ook in de sidebar laat ik de link naar 
klokkenluider on line bestaan. Het is echter voor mij niet meer goed om deel te nemen aan een 
website waar sommigen - niet iedereen dus! komen die zich vanuit de meest verwrongen gedachten 
bezighouden met anderen. Als het woord satan valt in relatie tot mensen en als Hitler vereerd wordt 
en er op mensen gejaagd gaat worden, ben ik weg!!!

Maakt mij dat een angsthaas een lafaard? Ik weet het niet. Het voelt niet goed en ik bemerk dat ik 
er naar van wordt!

Adieu en nogmaals veel succes Micha. :-)

55.  Gebruikersnaam 

18 Jan 2009 om 11:42 

Ik heb de personen die het woord satan, te pas en te onpas, gebruiken ook al meerdere malen gevraagd daar 
mee op te houden omdat het de boel allemaal verward en het alleen blijk geeft van een subjectieve 
(verwrongen) weergave van de werkelijkheid. 

Maar dat zou geen reden moeten zijn om niet meer te reageren.

56.  E-bee 

18 Jan 2009 om 11:56 

Skorzeny operation paperclip BushI 50.000 nazi-spionnen met kennis van de sovjets= de CIA, nu een van de 
grootste int. transporteurs van kinderen en drugs ism de Mossad. Dit was de goed georganiseerde Nazi 
overname van de US of A. Een door occult satanisten geleide bende waar NL blind achteraanloopt, die Amerika 
nu hebben gecorrumpeerd en leeggeroofd tot op een burgeroorlog, deze zomer al en heden zij morgen wij, en 
dat nu aan het doen zijn met de olie en gasmarkt en economie van Iran, Rusland, China etc. omdat die de 
dollar hebben losgekopppeld, een doodzonde voor die bankiers. Die zgn. haperende gastoevoer naar Europa nu 
is maar een voorbeeld hoe het Westen de boel op scherp zet met Rusland/Iran etc. en uit de media blijkt wel 
hoezeer die verweven zijn met het huidige Nazi propaganda-regime, incusief eenzijdige berichtgeving over Gaza 
in het Reichs-NOS journaal en de zgn actualiteitenrubrieken-propaganda. Condoleeza Rice is de huidige 
verpersoonlijking van het Nazi kwaad en is al een tijdje uit op een all out war, dat ontgaat velen hier door die 
stomme media. Onder pupet Obama zal er niets veranderen aan dat feit, ook een Skull % Bones lid. In de 
tweede wereldoorlog heeft een aan ashkenazische joden gelieerde en door hen beinvloedde satanist voor hen 
ongewenste joodse bloedlijnen vernietigd en de overlevenden naar Israel getransporteerd voor propaganda en 
bescherming in de toekomst, en die toekomst is nu. Dat heet nu anti semitisme te zijn. Pedo Benno is hier door 
degenen die dat roepen altijd ongemoeid gelaten terzake dus als ik het woord anti semitisme hoor, zonder 
toelichting van hoe en wat, dan weet ik, geen kennis van zaken dus wordt het snel dom gezwets. Joden, 
Christen, Moslims alle zetten ze tegen elkaar op en vernietigen ze, maar zelf blijven ze buiten schot door dat 
antisemitisme. Als je het licht aandoet roepen ze meteen anti semitisme en is er geen discussie meer mogelijk, 
best wel effectief van die Nazi,s.

57.  Wim 

18 Jan 2009 om 11:59 

Ja, het is jammer dat dit forum zo wordt overheerst door mafketels en aluhoedjes met hun mallotige 
samenzweringstheorieën, want dat doet alleen maar afbreuk aan Micha’s werk. Nu kan hij gemakkelijker 
worden genegeerd, want men hoeft maar naar sommige reacties te verwijzen om te suggereren dat datgene 
wat tegen Demmink wordt ingebracht van hetzelfde lachwekkende kaliber is, en dus niet de moeite waard is om 
serieus genomen te worden.
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58.  Gebruikersnaam 

18 Jan 2009 om 12:24 

Als antwoord krijg je weer een verwrongen reactie over joden en satanisme. Je zou bijna kunnen spreken van 
bewuste verspreiding van bull shit omdat bepaalde personen nou eenmaal graag de joden als zondebok willen 
zien ipv moslims. Alletwee fout. 

@Wim 
Dat is ook complete onzin want Micha is niet verantwoordelijke voor de reacties. Onzin dus.

59.  Dorotee 

18 Jan 2009 om 12:51 

Micha, laat iemand de reacties op je levenswerk eens goed opschonen. Je spant nu het paard achter de wagen. 
Bovendien is deze site onleesbaar voor mensen die nu pas aanhaken. De hele opzet zou anders moeten.

60.  E-bee 

18 Jan 2009 om 12:53 

“je zou bijna kunnen spreken van bewuste verspreiding van bullshit etc.” 
Draai dat eens om, nooit iets opgevallen in de MSM? Telegraaf gelezen de laatste tijd? Staat niets dan triviale 
shit in. Daarom kun je hier, goddank, andere meningen vernemen, het staat een ieder vrij daar kennis van te 
nemen. Dat het sommigen niet bevalt, daar wellicht belang bij hebben, zelfs de kop in het zand steken omdat 
men er naar van wordt, tja. 
Verder: “Ik heb meermaals gevraagd om daar mee op te houden omdat het de boel verward” 
Bij sommigen wellicht wel ja, maar wie bent u dan dat u denkt ieders mening te vertegenwoordigen, heeft u de 
wijsheid in pacht dan? of zelfs maar een link? Stel u eens op de hoogte zou ik zeggen en neem deel aan de 
dialoog. Het is een bewustwordingsproces, ook hier bij Micha Kat. Misschien is dat wel de echte oorlog. 
http://home.att.net/~south.tower/AlienObama1.htm

61.  Wim 

18 Jan 2009 om 12:57 

@Gebruikersnaam: je hebt in theorie gelijk dat Micha niet de verantwoordelijke voor de reacties is, maar in de 
praktijk werkt het nu eenmaal wél zo dat hij ermee geassocieerd wordt, te meer daar hij zelf in zijn 
gedrevenheid ook niet altijd even zorgvuldig te werk gaat in het onderscheid maken tussen feiten en speculatie. 
Dus in de praktijk helaas geen onzin.

62.  buscadordelaverdad 

18 Jan 2009 om 13:05 

@ Moderator: 
Ik zou je vooral niets willen aanraden te doen. Ik begin je oprechte en ontmaskerende intenties godenzijdank 
wat beter in te zien. Laat de fladderende hoenders die van wat knuppeltjes verschrikt en betrapt opfladderen, 
vooral onthult als met gespleten tongetjessss van zich spreken (sisssssen). Op deze draad ben ik zeker al te 
weten gekomen wie (om met de woorden van georgie te spreken) er tegen dan wel voor de onthullende zaak 
is. Al de betweterende wolven in schaapskleren die denken te kunnen bepalen wat het toekomstige ‘beleid’ van 
Micha al dan wel of niet moet zijn, zou ik willen aanraden zich te ontdoen van hun gehersenspoelde/
gedebiliseerde propaganda waarmee hun beschadigde hersenpan vol geconditioneerd is… Micha ik zal op deze 
dag des heren bidden voor wat wijsheid jou toebekomen OK? 
Hear o hear…” 
http://argusoog.org/radio/ArgusoogRadio_09-10-2008-RobindeRuiter.mp3

63.  WakuWaku 

18 Jan 2009 om 13:32 

” … zou ik willen aanraden zich te ontdoen van hun gehersenspoelde/gedebiliseerde propaganda waarmee hun 
beschadigde hersenpan vol geconditioneerd is … ”

En jij neemt jezelf nog wel serieus ? 
Vooral doorgaan met bidden.

64.  Observator 

18 Jan 2009 om 13:51 

Gezien alle ervaringen op dit gebied valt een en ander NIET als bullshit te klasseren. 
Ik zal de dag prijzen dat er in Nederland weer enige EERLIJKHEID aan de oppervlakte komt. 
Vermoedelijk zal dit vér na mijn dood zijn.

Ik erken: ik ben geïndoctrineerd.

Als ik in mijn vroege jeugd wel eens jokte, zei mijn moeder: Ik zie een ‘L’ op je voorhoofd! De ‘L’ van 
‘leugenaartje’ zal ze hebben bedoeld. Die ‘L’ was volgens haar groter naarmate het jokkebrokschap ernstiger 
vormen had aangenomen.

Als de Nederlandse politici en rechtsdienaren (récht????) hetzelfde zouden vertonen, waren ze vermoedelijk 
merendeels onherkenbaar.

65.  RuudHarmsen 

PM]http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1419/demmink-aan-can-je-hebt-geen-levenskans-meer.html (15 of 24) [3/10/2009 11:04:11 

http://home.att.net/~south.tower/AlienObama1.htm
http://www.onethirdoftheholocaust.com/
http://argusoog.org/radio/ArgusoogRadio_09-10-2008-RobindeRuiter.mp3
http://rudhar.com/


 at Klokkenluideronline”Geen levenskans meer.“Demmink aan Can: 

18 Jan 2009 om 14:09 

tess, 18 Jan 2009 om 11:29 
=== 
Beste mensen,

ik hou het voor gezien, hier op klokkenluideronline. De ruis maakt meer lawaai dan de toon. 
/===

Ik kan me je gevoel heel goed voorstellen. Maar zelf blijf ik. Het is nou eenmaal zo dat een site als deze, en 
weblogs in het algemeen, ook veel mafkezen, anti-semieten en totaal verdoolde zielen aantrekt. Dat beeld zie 
je overal. Het is niet anders.

Dat doet echter aan doel en boodschap niets af: onrecht en misstanden moeten exposed worden en aan de 
kaak gesteld. En dat doet Micha Kat. Soms wat ongenuanceerd en ik heb de indruk dat hij soms te gemakkelijk 
aanwijzingen met feiten verwart. Maar zoals ik al eerder zei: ik bewonder hem.

Ondertussen mijn eigen kleine bijdrage (ik ben immers zelf maar een laf mannetje, zonder de moed die Micha 
Kat duidelijk wel heeft):

Ik heb zojuist ALLE Kamerleden een lange e-mail gestuurd, waarin ik beargumenteerd oproep aan drie 
ministers (Hirsch Ballin, Ter Horst en Plasterk) indringende vragen te stellen over deze recentste episode in de 
kwestie Demmink, en om onderzoek en zo nodig maatregelen van die ministers te verlangen. 

Misschien wordt er nu eindelijk eens wél geluisterd en wordt dit een keerpunt. En als ze in de Tweede Kamer 
weer totaal niet reageren, is dat ook een informatief antwoord.

66.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 14:12 

Wim, 18 Jan 2009 om 11:59 

Precies, zo is het.

67.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 14:15 

=== 
Dat is ook complete onzin want Micha is niet verantwoordelijke voor de reacties. Onzin dus. 
/===

Dat is wel zo, maar toch zullen mensen die er liever niet aan willen dat er rond die Demmink toch kennelijk echt 
iets niet deugt, het als excuus gebruiken om de informatie te negeren. Dus het praktische effect van de “ruis” is 
wel degelijk dat het afbreuk doet aan de goede boodschap.

68.  Observator 

18 Jan 2009 om 14:18 

Nou RuudHarmsen 
18 Jan 2009 om 14:09 

Je houdt het hier dan wel voor gezien, maar laat zich dit rijmen met je mailtjes aan al die voor het merendeel 
on-intelligentie happy-150?

Kom op zeg! 
Als je vindt dat er hier geruist wordt, overstem die ruis dan met je heldere tonen.

Of moeten we denken dat je een trol bent?

69.  Verbeet 

18 Jan 2009 om 14:21 

Micha, het wordt inderdaad te gek op dit forum. Je moet je nu echt gaan bezinnen op de vraag: “Bereik ik mijn 
doel als ik deze vervuiling op dit blog tolereer?”. Als je eerlijk bent Micha, moet het antwoord daarop “NEE” zijn. 
Ook ik begin mij de vraag te stellen of ik hier nog moet terugkomen, met al die ellenlange onzin, die in 
sommige gevallen op de grens van het fatsoenlijke, zoniet erover, ja zelfs strafrechtelijk laakbaar. 
Ik ben het volledig eens met een van de reacties waarin wordt gesteld dat het nieuwe lezers in verwarring 
brengt en zelfs afschrikt, zodat je doel onbereikbaar wordt. 
Micha, ik heb bewondering voor je. Dit moet je dan ook zien als opbouwende kritiek. 
Probeer eens met een goeie vriend te sparren over die vraag. Bedenk daarbij maatregelen als: 
- maximale lengte per bijdrage van bv 1500 tekens. 
- maximaal één link per bijdrage. 
- bijdragen die discriminerend en beledigend zijn onmiddellijk verwijderen. 
- bloggers bannen als ze (al dan niet meerdere malen) over de schreef gaan 
Ik hoop dat je deze (aanbevelingen (die van mij maar ook van anderen) ter harte zult nemen. 
Ik wens je veel succes en ik hoop dat je mij niet de moed en de zin ontneemt om deze site te bezoeken en dan, 
net als Tess, definitief afscheid van je te nemen. 
Laat deze site, en daarmee je werk, niet door je eigen succes ten onder gaan.

70.  Observator 

18 Jan 2009 om 14:32 

@ Verbeet 
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18 Jan 2009 om 14:21 

Verbeet, je begint bijna op een trol te lijken. 
Ik heb wel eens anders over je gedacht. 
Natuurlijk zijn er (echte) trollen, maar voor het overige betreft het geen vervuiling, maar een poging om 
consensus te bereiken. 
Ojee! ‘Overéénstemming’ dus, want ik acht de Nederlandse taal hoger dan barbaristische taal. 
Aan delaatstewelke ik mij helaas ook wel eens bezondig.

71.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 15:10 

Observator, 18 Jan 2009 om 14:18 
=== 
Nou RuudHarmsen 
18 Jan 2009 om 14:09

Je houdt het hier dan wel voor gezien, maar laat zich dit rijmen met je mailtjes aan al die voor het merendeel 
on-intelligentie happy-150? 
/=== 
Beter lezen, ik zei niet dat ik voor gezien hou, dat zei Tess, waarop ik reageerde.

=== 
Kom op zeg! 
Als je vindt dat er hier geruist wordt, overstem die ruis dan met je heldere tonen. 
/=== 
Dat deed ik al zo veel mogelijk, steeds op mijn eigen wijze.

=== 
Of moeten we denken dat je een trol bent? 
/=== 
Je denkt maar wat je wilt, ik weet voor mezelf dat ik geen trol ben, maar zeer serieus met de zaak bezig, en die 
wetenschap is mij voldoende.

72.  Wim 

18 Jan 2009 om 15:15 

Iedereen met wie je het niet eens bent een trol noemen is nou ook niet echt een voorbeeld van constructief 
bezig zijn.

73.  victor 

18 Jan 2009 om 15:16 

Je ziet, dat vele reageerders op de bijzonder knap geschreven artikelen van FRANK BLACK daar totaal 
ondersteboven van raken en zonder goed en lang na te denken prompt wild om zich heen beginnen te slaan. 
Dat is begrijpelijk en een nadeel van het snelle -vaak anonieme- internet-gecommuniceer. Reageerders, het is 
geen schande om informatieve artikelen een tijdje op je te laten inwerken en dan pas inhoudelijk te reageren. 
Ik moet Frank’s artikelen allemaal nog een keer lezen en nadenken wat er mee te zullen doen, of ik daar later 
nog wat zinnigs aan kan toevoegen, betwijfel ik. 
Wat ik knap vind van Frank is dat uit niets blijkt, dat hij zelf ergens bij betrokken is. Zich geen slachtofferrol 
aanmeet en in mijn ogen objectief schrijft. 
Waar het mijn insziens in de economie en dus ook in de criminaliteit om draait, dat zijn de grote geldstromen. 
En dan kom je ondermeer ook weer uit bij de handel in drugs en de onschendbare kliek rond de koninklijke 
families. In Frank’s laatste bijdrage van 18-01/10.04 geeft hij hiervan een goed inzicht. Het onderzoek moet 
zich verder richten op de vragen; Wie zijn de naaste vrienden en adviseurs van Beatrix en Alexander? Wie 
daarvan beschikken over banken en importbedrijven? Wie gaan mee op vakanties? Wie zijn de jaarclubgenoten 
waarmee nog steeds banden bestaan? Wie had Van Traa op het oog toen hij kort voor zijn dood sprak over een 
“geheime directeur” in de bovenwereld? enzenz

De zaak Demmink heeft aangetoond, dat deze al lang het juridische station voorbij en niet in rechten is te 
winnen. 
Dat geldt denkelijk bijvoorbeeld ook voor de rechtszaak Kat vs mr Westenberg. Het bewijs voor zeges in 
rechten kan nog zo overweldigend zijn, winst is echter zeer onwaarschijnlijk. Bij gebreke aan economische en 
politieke macht. Een rechtszaak niet verliezen, dat is het hoogst haalbare. En zo zie ik de schikking met Fortis 
dus ook als een zege van een veldslag. Geenszins de oorlog.

Het aantal ten Onrechte Veroordeelden is nog te gering. Het aantal trotse burgers wat geen slechts nieuws over 
het eigen land wil horen is nog veel te hoog. Het belang van internet wordt in mijn ogen overschat. Nog een 
halve digibeet zijnde, geloof ik mijn ogen niet wat alemaal op het scherm wordt getoverd. Echter, papier is 
geduldig.

74.  Observator 

18 Jan 2009 om 15:26 

@ RuudHarmsen 
18 Jan 2009 om 15:10 

Wat duidelijker citeren voor wie een reáctie leest kan helpen, Ruud. 
Aanhalingstekens kunnen al veel helpen in dezen.

Mijn trollenverdenking heb ik inmiddels voorlopig ten grave gedragen. 
Dus kom op met de heldere geluiden.

Grinnik.
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75.  Observator 

18 Jan 2009 om 15:32 

@ Victor 
18 Jan 2009 om 15:16 

Waar Frank Black schríjft, en mij niet overvoert met links e.d. kan ik hem uitermate goed appreciëren. 
Ik ben dan ook zéér tevreden dat hij wat minder blauw in zijn teksten vertoont.

76.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 16:09 

Observator, 18 Jan 2009 om 15:26 
=== 
Wat duidelijker citeren voor wie een reáctie leest kan helpen, Ruud. 
Aanhalingstekens kunnen al veel helpen in dezen. 
/===

Ik geef — als enige hier — altijd precies aan wie ik citeer en uit welk bericht, en ook waar het citaat begint 
(===) en waar het eindigt (/===).

Als het dan desondanks toch niet begrepen wordt, kan ik dat verder ook niet helpen. Ik heb mijn best gedaan.

77.  Observator 

18 Jan 2009 om 17:13 

RuudHarmsen 18 Jan 2009 om 16:09 
=== 
Observator, 18 Jan 2009 om 15:26 
=== 
Wat duidelijker citeren voor wie een reáctie leest kan helpen, Ruud. 
Aanhalingstekens kunnen al veel helpen in dezen. 
/=== 
Ik geef — als enige hier — altijd precies aan wie ik citeer en uit welk bericht, en ook waar het citaat begint 
(===) en waar het eindigt (/===). 
Als het dan desondanks toch niet begrepen wordt, kan ik dat verder ook niet helpen. Ik heb mijn best gedaan. 
/===

Duidelijk, Ruud.

78.  Samantha 

18 Jan 2009 om 17:32 

Het is duidelijk dat de verdeel en heers zijn werk hier uitstekend doet… In plaats van zich te informeren, vellen 
bepaalden - uit angst - liever geïndoctrineerd oordelen over elkaar. De monsterelijke elite lacht zich intussen 
een breuk terwijl ze zich vergrijpen aan het (de) volgende kind(eren). Zolang het het eigen kind maar niet is?.. 
Wie heeft ondertussen evenveel moed om ouders te troosten; zoals die van Maddy bvb? Of de ouders van de 
miljoenen andere kinderen?.. 

Sam

79.  wally 

18 Jan 2009 om 18:34 

Het getuigd wel dat klokenluiders online een must is gezien de vele bezoekers van de site . 
Wat is de macht van demmink hij moet wel zoveel bewijs hebben van hoog geplaatsen gasten dat hij 
ondschendbaar en de hele Nederlandse (Rechtstaat) naar zijn pijpen te laten dansen ,Is er dan niemand die dit 
monster voor het gerecht durft te slepen , Wat ook een vreemd iets is dat het Aivd onderzoek aan het koninklijk 
huis gerapportteerd is zit daar mischien de macht van Joris 
De reacties van Frank Black komen me vreemd over het is net of hij insiders info heeft als ik zo zijn reacties 
lees het zou me niet verbazen als hij Joris heet.

80.  E-bee 

18 Jan 2009 om 19:10 

@Samantha. 
Je hebt gelijk, ze zijn doodsbenauwd dat men bewust wordt. Want tegen de massa kunnen ze niet op. Toch zal 
hier duidelijk worden wat het betekent dat Obama alleen leden van Bilderberg, Trilateral Commission en CFR in 
zijn regering gekozen heeft. De politiek daar werkt immers ook hier meteen door, het resultaat daarvan zijn de 
getuigenissen hier over een zeer machtig persoon op Justitie, met instemming van de politiek. Men is 
ingeslapen en ziet het gevaar niet en dat lees je ook over de VS bevolking, in de blogs daar.

81.  Michi 
18 Jan 2009 om 19:17 

Wat voor onzinnige discussie is dit? Natuurlijk zijn de reacties op zoiets als de zaak Demmink en aanverwante 
zaken verschillend. Iedereen reageert vanuit zijn of haar eigen referentiekader. Het is altijd makkelijk om een 
ander zijn of haar mening te bekritiseren. Dat kost weinig tijd en energie. Maar daar vindt je de waarheid niet 
altijd mee. De waarheid laat zich niet definiëren door jouw eigen referentiekader. De waarheid is gewoon zoals 
het is.
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Ik zie persoonlijk veel in de mening van Samantha. Mijns inziens zijn veel van deze zaken duidelijk gerelateerd. 
Globalisme, corporatisme, fascisme en deze pedofiele criminele netwerken zijn compleet en complex 
verbonden. Ook vrije energie, alternatieve gezondheidszorg, en de verbodzucht heeft daar veel mee te maken. 
Onderzoek dit eerst, voordat je er over oordeelt en het aluhoedje argument van stapel haalt.

Betreffende vrije energie. Er is afgelopen week bekend geworden dat een bedrijf in Japan een auto in productie 
heeft genomen die doormiddel van een convertor unit op 100% water zal gaan rijden. Dit wordt al jaren 
beweert en bewezen door alternatieve onderzoekers, maar die werden grotendeels genegeerd. De toekomst zal 
uitwijzen wat waar is en wat fictie is, maar de huidige mentaliteit is die van ongeloof en ridiculisering. En dat 
hebben we eerder gezien. De Aarde was ooit plat, continenten waren statisch, De zon draaide om de Aarde, en 
zo zijn er nog honderden dogma’s in de wetenschap om zeep geholpen.

http://www.celsias.com/article/japanese-company-unveils-water-powered-car/

Net zo min dat je economie en politiek kan separeren, kan je politiek en corporatisme en de belangen van 
corporaties apart zien. Die zijn al tijden compleet inter-gerelateerd en dat valt duidelijk te bewijzen.

De affaire Demmink, Dutroux, etc, zijn symptomen van de kanker, en niet de kanker zelf. Die kanker zit zo diep 
gegraveerd in de samenleving, dat veel mensen er mee hebben leren leven, en dus de consequenties van die 
tumoren en de tumoren zelf vaak niet eens herkennen.

82.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 19:25 

Michi, 18 Jan 2009 om 19:17 
=== 
Globalisme, corporatisme, fascisme en deze pedofiele criminele netwerken zijn compleet en complex 
verbonden. Ook vrije energie, alternatieve gezondheidszorg, en de verbodzucht heeft daar veel mee te maken. 
Onderzoek dit eerst, voordat je er over oordeelt en het aluhoedje argument van stapel haalt. 
/=== 
Ik beschouw dit als volstrekte flauwekul. Maar ieder zijn mening, natuurlijk.

83.  Wim 

18 Jan 2009 om 19:37 

Een auto die op 100% water rijdt is volslagen onzin. In het artikel staat “Typical fuel cell vehicles take in 
hydrogen and emit water, but Genepax’s car generates electricity by breaking down water into hydrogen and 
oxygen.” Ze claimen in feite dat ze een perpetuüm mobile hebben gebouwd. Om water in waterstof en zuurstof 
te splitsen is energie nodig, en wel net zoveel energie als er vrijkomt wanneer je de waterstof weer door 
verbranding met zuurstof tot water laat reageren. Met andere woorden, de energie die vrijkomt moet je er ook 
eerst instoppen, anders overtreed je de eerste hoofdwet van de thermodynamica. Dus de auto kan hoogstens 
net zoveel energie leveren als de energie van de elektriciteit die je moet toevoeren om het water te splitsen (en 
in de praktijk altijd minder, dankzij de tweede hoofdwet van de thermodynamica). Kortom, in het gunstigste 
geval gewoon een elektrische auto, en als ze werkelijk claimen dat je geen energie hoeft toe te voegen, gewoon 
kul.

84.  M. 
19 Jan 2009 om 13:09 

Hm. Behoorlijke discussie, maar zeer zeker interessant en ik denk ook nuttig.

Persoonlijk ben ik het zeer eens met de reageerders die geen moderatie willen op de reacties willen, ik ben er 
zeer op tegen om mensen de mond te snoeren. Goed om te zien dat Micha Kat ondanks alle verzoeken hiertoe 
(en zelfs mensen die afhaken om op die manier de druk op te voeren?) de reacties gewoon laat staan.

Het is niet meer dan logisch dat mensen heftig reageren op veel informatie en desinformatie die hier voorbij 
komt, zeker als er links geplaatst worden die verwijzen naar links waarop antisemitisme gepropageerd wordt of 
lijkt te worden. Ik kan me dan ook vinden in de woorden van Victor, die schrijft:

‘Je ziet, dat vele reageerders op de bijzonder knap geschreven artikelen van FRANK BLACK daar totaal 
ondersteboven van raken en zonder goed en lang na te denken prompt wild om zich heen beginnen te slaan. 
Dat is begrijpelijk en een nadeel van het snelle -vaak anonieme- internet-gecommuniceer. Reageerders, het is 
geen schande om informatieve artikelen een tijdje op je te laten inwerken en dan pas inhoudelijk te reageren.’. 

Helemaal mee eens, en dat geldt niet alleen voor de informatie en artikelen van Frank Black.

Niet eerder heb ik zo duidelijk kunnen inzien dat waarheidsvinding objectiviteit vereist, en ware objectiviteit is 
voor ons mensen iets wat bijna niet haalbaar is. 

Als iemand niet in staat of bereid is rekening te houden met de meest onwaarschijnlijke of ongeloofwaardige 
scenario’s, en zich daarbij bewust te zijn van de vele valkuilen van ons ego die onze ‘heldere blik’ op zo veel 
manier kunnen vertroebelen, is objectiviteit niet haalbaar, en dus ook waarheidsvinding zal niet bereikt worden.

85.  Observator 

19 Jan 2009 om 14:12 

Frank Black, wie dat dan ook is, moet es un keer inzien dat hij deze site totaal verpest voor de normaal 
geïnteresseerde bezoeker, en dat hij aldus de impact van Micha’s site volkomen verziekt (VERZIEKT ja) door 
deze te specialistisch te maken. Afgezien nog van zijn overbodigheden. Geef je info op een andere manier door 
aan Micha, Frankenstein!

En wat móet dat kereltje nou? Zichzelf etaleren als vreselijk deskundig in goegelen?? Dat lijkt er soms werkelijk 
op. 
Of moet hij zich zó manifesteren dat deze site ten onder gaat aan zijn ego?

WAKKER worden, Micha. Hoe informatief Frank Black dan ook moge zijn voor jou, je BEDOELING van deze site 
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gaat compleet ten onder aan deze figuur.

86.  BL 

19 Jan 2009 om 14:54 

Observator, jij bent geen vertegenwoordiger bent van de “normaal geïnteresseerde bezoeker”. 
Wie ben jij om te bepalen dat deze site ten onder gaat door Frank’s bijdrage? 
Gezond verstand zegt mij dat het de meeste bezoekers vooral gaat om het item van Kat ipv de reacties eronder 
en als er iets storend is aan de reacties, dan is het ‘t constante commentaar van oa. jou op anderen.

87.  Observator 

19 Jan 2009 om 15:04 

@ BL 
19 Jan 2009 om 14:54 

BL, je mensenkennis laat te wensen over. 
Ik ben BOOS! 
Je begrijpt er niets maar dan ook niets van. 
Micha blijft de elitaire ’specialist onder de specialisten’ als deze site zich niet meer concentreert op de normaal 
geïnteresseerde bezoeker.

88.  indian 

19 Jan 2009 om 17:03 

wally denkt ook dat frank - joris heet. het lijkt er trouwens wel op dat door zijn verwijzingen, de aandacht van 
demmink wordt geprobeerd af te leiden. of zich te verschuilen achter dit grote geheel, mocht hij werkelijk joris 
heten. 
Samantha heeft gelijk, maar wat moeten wij hier dan? Alleen die joris pakken? terwijl die gigantische grote 
groep ernaast en erachter vrijuit gaat? 
Connerotte en Baets van de dutroux affaire waren al 3-5 millioen euro kwijt aan onderzoek en bewijzen. 
Dat kan naar mijn mening hier niet worden opgelost door goedwillenden. 
Maar wat wel kan is niet concurreren maar samenwerken, en een manier bedenken om het WEL bij het grote 
nederlandse publiek bekend te maken. 
Dat moet in de vorm van een krant die verkocht of uitgedeeld wordt door bijv zwervers. Die zo nu en dan 
uitkomt en waarin geen stompzinnig nieuws staat vermeld, maar alleen de Waarheid. 
Dat zal misschien leiden tot een verandering van de geindoctrineerde gedachtenwereld van de gewone mensen, 
en dan kan het zooitje hier pas opgeruimd worden. als die joris veroordeeld zou worden is er wel een slag 
gewonnen, maar de oorlog woedt net als op elk gebied gewoon door. 
Een totale omwenteling is nodig hier in nederland, misschien is de tijd er rijp voor, vanwege de credietcrisis, die 
nog veel erger zal worden, en nog jaren duurt, als er al geen ww111 uitbreekt. 
Want wat in gaza is gebeurd, is hetzelfde als een jongetje met dikldo dood neuken, maar dan op grote schaal. 
De items moeten zijn: 
nederland weg uit afg en irak, geen jsf aanschaffen, organisatiecriminaliteit uitroeien, en de pedoverkrachters 
ontmannen bij wet. 
Verder zie ik geen oplossing, dan een soort franse revolutie door de 16 miljoen nederlanders gedragen

TESS, niet zo kinderachtig, gewoon terugkomen, ik vind het jammer dat je gaat.

89.  Observator 

19 Jan 2009 om 18:20 

Tess is niet zo kinderachtig. 
Tess denkt na.

90.  E-bee 

19 Jan 2009 om 18:51 

Daar zijn ze het bangst voor, revolutie. Dat de massa erachter komt dat de financiers van de laatste grote 
oorlogen en de nu komende, de oorzaak van alle genocides, religieuze en politieke vervolgingen van de vorige 
eeuwen zijn. Als die is begonnen, dan pas komt er revolutie. Men wordt hier tot op het laatste moment voor de 
gek gehouden.

91.  Wim Heitinga 

19 Jan 2009 om 18:53 

Zou observator soms vanaf het Ministerie van Justitie posten?

92.  bozo 

19 Jan 2009 om 19:29 

@ Observator 
Met alle respect , ik ben erg blij met de schrijfsels van Frank Black. 
Hebben een hoop zaken duidelijk gemaakt voor mij. Ik vind ook zeker niet dat hij de site verziekt. 
Aan Micha Kat , goed werk maar kijk uit met die gasten.

93.  Observator 

19 Jan 2009 om 19:53 
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Ik vind het natuurlijk niet erg dat men mijn beweegredenen niet begrijpt, maar een en ander getuigt beslist niet 
van inzicht in de mens.

Want: WAT wil Micha nu met zijn site?

Als hij dit een site wil doen zijn die vooral insiders als geïnteresserden heeft, helemaal o.k. Maar dan bereikt hij 
een nogal beperkt aantal mensen. En wordt dit voornamelijk een incrowd-site.

Als hij ten doel heeft een groot publiek te bereiken, dan moet deze site niet in gedetailleerde specialismen 
vervallen.

Ik denk zelf dat Micha voor de tweede optie gaat.

En dáárom vind ik de bijdragen van Frank Black, hoe nuttig en deskundig misschien ook, in veel gevallen te 
uitvoerig. Dat stoot simpele lezers die geïnformeerd willen worden namelijk af.

Wie publiceert weet: In de beperking toont zich de BELUISTERDE meester.

94.  PP 

20 Jan 2009 om 07:16 

http://rawstory.com/news/2008/Conyers_releases_massive_report_on_Imperial_0113.html

95.  bozo 

20 Jan 2009 om 11:45 

@ observator

Naar mijn mening kiest Micha Kat voor een open communicatie , wie ben jij dan om je hier als beschermheer 
van deze site op te werpen? 
En omdat ik volgens jouw mening geen inzicht in de mens heb , wens ik hier verder ook niet meer over te 
discussiëren. Verschillende meningen mogen , wat mij betreft , naast elkaar bestaan.

96.  Observator 

20 Jan 2009 om 13:54 

@ bozo 
20 Jan 2009 om 11:45 

Bozo, lees effe het stukje ‘discussie’ tussen ‘Groot’ en mij in die andere topic. 
Dan wordt het wellicht duidelijk wat ik voor ogen heb.

97.  victor 

20 Jan 2009 om 14:58 

Observator, 
U heeft over uzelf geschreven, dat u oud en simplist bent. Soms steunt u bijdragen van anderen. Maar 
overheersend is toch wel uw mening, dat behalve wat uzelf schrijft er volgens u van anderen niets zinnigs te 
lezen is! Jammer voor u. Dit is mijn laatste reactie op u. U heeft het laatste woord. Altijd.

98.  E-bee 

20 Jan 2009 om 15:24 

Vriendelijk doch dringend verzoek:

Als deze discussie toch wordt voortgezet kan dat dan voortaan op de rubriek: Oproep aan lezers en posters van 
deze site????

99.  Observator 

21 Jan 2009 om 18:33 

@ E-bee 
20 Jan 2009 om 15:24 

E-BEE, vind je het erg als ‘deze’ ‘discussie’ hier stopt? 
Iemand die degene die zichzélf ’simplist’ noemt, en die hem daarop m.o.m. beschuldigend dan wel klasserend 
wijst, beseft kennelijk niet dat WIE dat doet, door zijn reactie zijn intellectuele baas erkent.

En coquetteren met ouderdom is ook al zo’n onbegrepen iets door jonkies met weinig levenservaring. 
Einde verhaal. 
Heb ik inderdaad toch het laatste woord. 
Over tot de Demmink-orde van de dag. 
DAT is wél belangrijk!!!

100.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 22:50 

indian, 19 Jan 2009 om 17:03 
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=== 
Want wat in gaza is gebeurd, is hetzelfde als een jongetje met dikldo dood neuken, maar dan op grote schaal. 
/===

Argggghhhhh!!!!!!!!!!!!!

Daar heb je weer zo’n alles-met-alles-verbinder en totaalcomplotgelovige.

Dit soort paranoïde redeneringen leiden alleen maar tot zinloze waanzin en wrok! 

Hou het bij de feiten. Wees concreet! Streef concrete doelen na en stel concrete eisen! Maak onderscheid 
tussen gezonde principes en de soms zieke praktijkuitvoering ervan. Pak dat laatste aan, maar verlies niet het 
eerste!

101.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 22:54 

=== 
Daar zijn ze het bangst voor, revolutie. Dat de massa erachter komt dat de financiers van de laatste grote 
oorlogen en de nu komende, de oorzaak van alle genocides, religieuze en politieke vervolgingen van de vorige 
eeuwen zijn. 
/===

Is dat zo? Denk je dat de genocide-oproepen uit de oudheid, zoals bijv. beschreven in Numeri 31 maar ook hier:

http://en.wikipedia.org/wiki/Saul 
=== 
After the battle with the Philistines was over, the text describes Samuel as having instructed Saul to kill all the 
Amalekites, in accordance with the mitzvah to do so. Having forewarned the Kenites living among the 
Amalekites to leave, Saul went to war and defeated the Amalekites, but only killed all the babies, women, 
children, poor quality livestock and men, leaving alive the king and best livestock.

When Samuel found out that Saul has not killed them all, he becomes angry and launches into a long and bitter 
diatribe about how God regretted making Saul king, since Saul is disobedient. When Samuel turns away, Saul 
grabs Samuel by his clothes tearing a small part of them off, which Samuel states is a prophecy about what 
would happen to Saul’s kingdom. Samuel then commands that the Amalekite king (who, like all other Amalekite 
kings in the Hebrew Bible, is named Agag) should be brought forth. Samuel proceeds to kill the Amalekite 
himself and makes a final departure. 
/===

Is dat ook allemaal door Rockefellar gefinancieerd, denk je?

Get real! Slechtheid is van alle tijden.

102.  RuudHarmsen 

21 Jan 2009 om 22:58 

Ze hebben mij vroeger op de christelijke school geleerd dat Samuel een rechtschapen man was, maar over Saul 
bestonden twijfels. Ik lees nu dat het verschil was dat Samuel tot NOG MEER MASSAMOORDEN opriep.

Ik voel me belazerd.

De Bijbel als moreel richtsnoer? Nee, dank u. Dan liever de humanistische Geneefse conventie. 

Religie haalt het slechtste in de mens boven.

103.  E-bee 

21 Jan 2009 om 23:21 

RuudHarmsen. 
Wat nu, hier ook, plaatsvind, is bewustwording. Daarom zeg ik ook dat er revolutie zal komen op het moment 
dat men inziet, dat zichzelf verijkende bestuurders die hun burgers tot op de draad uitkleden, systemen hebben 
bedacht die bepaalde mechanismen in mensen, mn hun goedgelovigheid bespelen. En daartoe reken ik dus 
politieke systemen, die niet wezenlijk verschillen van despoten in oudere culturen. Toch wel een wonder 
eigenlijk dat het oude Romenise rijk zo,n invloed heeft op die elites en bij iedere belangrijke gebeurtenis 
afgevaardigen zenden. Maar u weet er veel meer van dan ik en u kunt heel goed citeren uit de Bijbel. Kennelijk 
heeft u dat afgeserveerd blijkens uw ongevraagde getuigenis. U gelooft dus helemaal niks meer en tegelijkertijd 
in alles. Toch zit er wel degelijk meer samenhang in de door u geschetste ogenschijnlijke tegenstrijdigheid.

104.  indian 

23 Jan 2009 om 02:36 

ruud harmsenlubbers; ik wil gaarne uitleggen, wat de overeenkomst is tussen dat jongetje en gaza. 
in beide gevallen zijn de slachtoffers NIET in staat te vluchten, beide zitten ze als een rat gevangen in de kooi 
terwijl de boer er met een 4 tandige mestvork door het gaas heen dat dier dood marteld. 
Zoals helaas hier in het noorden vaak genoeg nog wordt gedaan. 
De brutale arrogantie van het israel optreden tegen voor het meest gewone arme, eenvoudige mensen, die 
geen kant opkunnen, al jaren letterlijk gevangen worden gehouden, om die gewoon uit machtswellust af te 
maken , en er geen enkele moeite wordt gedaan om te verbergen dat ze die palestijnen eigenlijk als ongedierte 
zien, zich superueur voelen en tonen, het treiteren via gesloten grenzen, het verbieden om te vissen etc etc, 
het totaal uitsluiten van menselijkheid, dat is precies wat de nazis met de joden deden in GERMANIA in 1938. 
Het botvieren van je wellust op mensen die zich niet kunnen verweren, op dezelfde manier als [pedosexuelen 
voor HUN eigen machtswellust akteren. Dat was en is de vergelijking, de basis van beide gebeurtenissen is 
identiek. 
Of dacht jij nu werkelijk, dat het toeval is dat die rat Bush bij zijn vertrek tevens het vertrekken van de israels 
uit gaza meemaakte.? 
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Donder toch op man, isr had keiharde toestemming van die rat om nog even onder zijn usa leiding, zon 1300 
mensen naar de bliksenm te helpen. Bush, Blair, Balkenmende, Beelzebul,Beatrix en nu B - arack 
Allemaal B.s ook toevallig. 
De superioriteit die de leiding van isra nu ten toon spreidt, is identiek aan de superioriteit van het germmanse 
ras 70 jaar geleden. 
De getallen zijn ook duidelijk , tgv honderden vliegende kachelpijpen van hamas 3 dode joden in de slachting 
van afgelopen weken zon 10 dooie joden, en 1300 dooie palestijne.n 
superioriteitsverhouding simpel uit te rekenen: 100 op 1. 
is dat superieur of niet soms. 
Ruud Harmsen ik vind je gewoon een stompzinnige ezel, MET OOGKLEPPEN ., je lijkt ruud lubbers wel,

105.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 10:30 

E-bee: 
=== 
[…] dat zichzelf verijkende bestuurders die hun burgers tot op de draad uitkleden, […] 
/=== 
Heb je daar foto’s van, van al die burgers die geen kleren meer hebben?

106.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 10:33 

indian, 23 Jan 2009 om 02:36 
=== 
Bush, Blair, Balkenmende, Beelzebul,Beatrix en nu B - arack 
Allemaal B.s ook toevallig. 
/=== 
En de meest direct betrokkene: Ehud Barak, de Israëlische minister van Defensie.

Verder weer alles-met-alles-verbindende onzin, wat mij betreft. Maar ieder zijn visie, natuurlijk. Vrijheid, 
blijheid.

107.  RuudHarmsen 

23 Jan 2009 om 10:37 

indian, 23 Jan 2009 om 02:36 
=== 
Ruud Harmsen ik vind je gewoon een stompzinnige ezel, MET OOGKLEPPEN ., 
/===

Ik vat dit op als een geuzennaam. Het is dat ik geen tijd heb, anders voegde ik even een link toe in dit lijstje: 
http://rudhar.com/recensie/index.htm#kaatst

108.  E-bee 

24 Jan 2009 om 01:16 

@Indian. 
Helemaal met je eens…

——————————————————-

@Ruudharmsen. 
“Toevallig” kan in dat rijtje B,s ook Benno. Ik heb het makkelijk gemaakt, je hoeft alleen maar het eerste 
filmpje te bekijken om te zien waar deze NL pedo-nazi-fascist verbonden was met alle bepalende internationale 
oranisaties, CFR, Bilderberg, Trilateralcommission, etc. Aan elkaar breien is dus niet nodig want het is gewoon 
zo. Allemaal te vinden op 0,1 mm onder het maaiveld van het internet. www.bibliotecapleyades.net/
sociopolitica/esp_sociopol_blacknobil08.htm

109.  RuudHarmsen 

24 Jan 2009 om 19:58 

E-bee 
=== 
Allemaal te vinden op 0,1 mm onder het maaiveld van het internet. www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/
esp_sociopol_blacknobil08.htm 
/===

Ja, tuurlijk, ze halen de Federal Reserve er ook weer bij. Vast weer dat verhaal dat banken zelf geld kunnen 
maken. Dan haak ik meteen af, want dat is onzin.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Frank L.: “Ook SBS heeft me bedrogen” Oproep aan lezers & posters van deze site »
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« Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008 Afmaken die krant van Pedofiel Nederland! »

Joris Demmink hangt, hij is er gloeiend bij…
Gepubliceerd door Micha Kat 3 juli, 2008 in Algemeen. 

executie.jpg Het was natuurlijk al jaren duidelijk dat onze vriend Joris Demmink guilty is as hell, 

maar het toch werkelijk onvoorstelbaar hoe sterk de bastions zijn geweest die rond 

de pedofiele kinderverkrachter werden opgetrokken om hem te verdedigen. Thans in de meest 

recente ontwikkeling in de horror-story Joris Demmink (wie koopt de filmrechten?) komt aan het licht 

dat er rond 2004 een set-up is opgezet om een zogeheten ‘tweede Joris’ te creeren die zou figureren 

in de beruchte Netwerk-uitzending van april 1998. Dit uiteraard met als doel Joris Demmink uit de 

wind te houden. Want als het vast zou komen te staan dat Joris Demmink overeenkomt met de 

‘topambtenaar Joris’ van Netwerk die op een getapte tape met een kinderhandelaar bespreekt welke 

jongetjes hij dat weekeind zal gaan verkrachten, tsja, dan is het niet alleen over en uit voor 

Demmink, maar komt Nederand terecht in een morele crisis die het zal terugwerpen tot in de 

steentijd. In deze set-up zou de ‘Joris’ een ambtenaar van VWS zijn waarvan de identiteit overigens 

nooit kon worden vastgesteld. Deze website heeft het verhaal van de ‘tweede Joris’ nooit geslikt en 

terecht, zo blijkt nu. Want nadat deze site Stan de Jong opriep de identiteit van de ‘tweede Joris’ te 

onthullen -hij gaf eerder aan over die identiteit te beschikken- ontspon zich op zijn website… 

de volgende fascinerende on line-discussie die hier zal worden weergegeven:

1

Gepost door:

micha kat 

op:

2 juli , 2008 om 6:05 pm 

Stan, je moet de naam noemen van de ‘tweede Joris’. If no, krijg je grote problemen!

Commentaar nummer:

2

Gepost door:

Kees 

op:

2 juli , 2008 om 6:42 pm 

‘Grote problemen’…? Volgens mij trekt heer Kat nu wel een erg grote broek aan. En nog off topic ook!

Commentaar nummer:

3

Gepost door:

Paul 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
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●     

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

●     
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op:

2 juli , 2008 om 7:15 pm 

Ik geloof niets van een tweede Joris.

daarom kan Stan geen antwoord geven.

Of hebben ze jou ook al bij de kloten Stan ??

Commentaar nummer:

4

Gepost door:

Kees 

op:

2 juli , 2008 om 7:40 pm 

@Paul

Ook mij lijkt het uitermate onwaarschijnlijk dat er een tweede topambtenaar ‘Joris’ in het spel zou 

zijn. Bovendien werd in die Netwerkuitzending duidelijk gezegd dat het om een hoge Justitie-

ambtenaar zou gaan, wiens naam voorkomt in de Staatsalmanak. Wel, zo’n ouwe Staatsalmanak uit 

1998 is vast nog wel ergens op de kop te tikken, maar zoveel hoge Jorissen zijn er niet bij Justitie.

Maar het gaat mij om de toon van heer Kat tegen Stan de Jong. Deze zaak is zo belangrijk dat 

samenwerking nu een hogere prioriteit zou moeten hebben dan elkaar een beetje gaan zitten afvallen 

en bedreigen.

Commentaar nummer:

5

Gepost door:

Paul 

op:

2 juli , 2008 om 8:06 pm 

@Kees

Soms moet je wel een beetje prikkelen. 

En Mischa is gefrustreerd,wat ik op zich begrijp. 

De andere joris zit toch niet bij justitie, maar bij vws ??. De jab jum broeders.

Commentaar nummer:

6

Gepost door:

Kees 

op:

2 juli , 2008 om 8:47 pm 

@Paul

Die Yab Yum-broeders vormen dan wel een één-eiïge tweeling… Want er is geen VWS-Joris. Dat 

verhaal is later in de wereld gebracht. In de oorspronkelijke Netwerk-uitzending is ondubbelzinnig 

sprake van een hoge ambtenaar van Justitie. Klik maar op de link en luister

Commentaar nummer:

7

Gepost door:

Kees 

op:

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165185 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif
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2 juli , 2008 om 9:07 pm 

Wie heeft er 132 euro over voor een grondige check?

http://staatsalmanak.sdu.nl/do/bestel

Commentaar nummer:

12

Gepost door:

Stan de Jong 

op:

3 juli , 2008 om 3:29 pm 

@Kees, heb jij die uitzending van Netwerk dan nog recent gezien? Ik ken alleen de ‘videocitaten’ van 

Netwerk in de EenVandaag-uitzending. In die citaten wordt pertinent niet gesproken over een justitie-

ambtenaar. Wel legt EenVandaag zelf dat verband, hetgeen weliswaar voor de hand lag, maar niet 

klopt. Aanvankelijk heb ik me daar ook door op het verkeerde been laten zetten, hetgeen de hele 

speurtocht inleidde. De ‘Netwerkers’ heb ik beiden benaderd, maar die konden het niet met zekerheid 

zeggen, een van hen dacht aan een ambtenaar op WVC of zo. Omdat Joris X. is veroordeeld en er 

dus een vonnis ligt, zou Hirsch Ballin natuurlijk nooit zo dom zijn om glashard te ontkennen als het 

wel om D. was gegaan. Daar is zelfs hij niet toe in staat…

14

Gepost door:

micha kat 

op:

3 juli , 2008 om 5:00 pm 

Er is geen enkele twijfel dat er GEEN sprake is van 2 Jorissen en dat de Joris uit Netwerk Joris 

Demmink is. Uit de door Stan genoemde ‘videocitaten’ uit Netwerk bij Een Vandaag blijkt zonneklaar 

dat er sprake is van een topambtenaar op JUSTITIE. De ‘dubbelganger’ is een spin van Dig Istha of 

zo iemand, een poging tot damage control. 

Stan, hoe kan jij nou zeggen dat er ‘pertinent niet over een Justitie-ambtenaar wordt gesproken’ als 

de hele wereld dat kan horen? Of is er net als een ‘dubbele Joris’ sprake van twee versies van de 

uitzending?

Commentaar nummer:

15

Gepost door:

Stan de Jong 

op:

3 juli , 2008 om 5:19 pm 

@Micha, het is de voiceover van EenVandaag die dat zegt, het komt niet uit de Netwerk-uitzending. 

EenVandaag heeft gewoon een (begrijpelijke) fout gemaakt. Kijk ook maar naar de samenvatting van 

Netwerk, die jij volgens mij zelf publiceerde, daar wordt met geen woord over justitieambtenaar 

gesproken.

Commentaar nummer:

16

Gepost door:

micha kat 

op:

3 juli , 2008 om 5:39 pm 

Please Stan, het klopt gewoon niet wat je zegt… er wordt duidelijk gesteld dat IN DE TAPVERSLAGEN 
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waar NETWERK de hand op heeft weten te leggen (1998) sprake is van een HOGE AMBTENAAR VAN 

JUSTITIE. Dat dat dan wordt gezegd door een voice-over van Een Vandaag doet niet meer ter zake. 

Bovendien heeft het hele pedo-netwerk een overduidelijke juridisch ‘deelnemersveld’ en daarenboven 

is ook nog eens vastgesteld dat Demmink bordelen bezocht van Lothar G. en ook Bas Haan van 

Netwerk heeft mij letterlijk gezegd dat het INDEED om Demmink gaat… Stan, you got it wrong! 

Verder beste groet!

Commentaar nummer:

17

Gepost door:

Kees 

op:

3 juli , 2008 om 5:43 pm 

@Stan, Micha

Ik herinner me de oorspronkelijke uitzending nog, die ik destijds - april ‘98 - heb gezien. Ik werkte 

destijds bij Justitie en meen toch absoluut zeker dat het ook in die uitzending al om een ‘hoge Justitie-

ambtenaar’ ging. De dag daarna hebben we er met collega’s nog uitgebreid over gesproken. ‘Nu 

hangt’ie…’, dachten we - want de geruchten over die bewuste topambtenaar gingen al jaren. Maar 

niks, noppes, nada.

Commentaar nummer:

18

Gepost door:

micha kat 

op:

3 juli , 2008 om 5:49 pm 

Misschien dat Stan dan nu de naam kan onthullen van Joris X….

14 Reacties op “Joris Demmink hangt, hij is er 
gloeiend bij…”
Feed voor dit bericht 

1.  H@nss 

4 Jul 2008 om 03:57 

Voor wie dat audio-fragment nog ‘ns wil beluisteren: http://www.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw vanaf 
4:12 min.

2.  Ron 

4 Jul 2008 om 08:19 

Kat is compleet aan het doorschieten. Het ene complot na de andere tovert hij tevoorschijn.

3.  Ron 

4 Jul 2008 om 10:13 

“Thans in de meest recente ontwikkeling in de horror-story Joris Demmink (wie koopt de filmrechten?) komt 
aan het licht dat er rond 2004 een set-up is opgezet om een zogeheten ‘tweede Joris’ te creeren die zou 
figureren in de beruchte Netwerk-uitzending van april 1998.”

Een complot met terugwerkende kracht? Hoe werkt zoiets in godsnaam?

4.  micha kat 

4 Jul 2008 om 10:36 
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@ Ron

Hoe dat werkt wordt precies uitgelegd in dit stuk: 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/819/stan-de-jong-kom-op-met-die-tweede-joris.html

met groet,

Micha Kat

5.  stan de jong 

4 Jul 2008 om 14:15 

Een fles champagne voor degene die de oorspronkelijke Netwerk/uitzending kan leveren!

6.  Sjaak 

4 Jul 2008 om 14:43 

Nederland is geen kolonelsregime, maar een ambtenarenregime. Een revolutie op kousevoeten heeft 
plaatsgevonden en dan nog vanuit het OM en Jusititie. Daarop is de macht van het OM en Justitie gebaseerd. 
Allemaal chantabel. Vandaar deze grote reeks van fouten bij al die onderzoeken. Ze hebben constant leuke 
jongetjes en meisjes in gedachte.

7.  micha kat 

4 Jul 2008 om 14:57 

@stan 
jezus Stan..jij zit toch in Nederand? Waarom ga jij er niet achteraan net als achter die Staatsalmanak 1998, 
even naar de KB en klaar is Kees…

8.  Marthijn Uittenbogaard 

5 Jul 2008 om 22:05 

Micha Kat schrijft: ‘pedofiele kinderverkrachter’.

Hij kan schrijven: ‘kinderverkrachter’, waarbij het de vraag is of hij gelijk heeft wat betreft seks met kinderen 
en of dat terecht onder de noemer verkrachting zou vallen. De meeste mensen denken bij verkrachting 
namelijk aan bruut geweld en niet: alles onder de 16 is per definitie verkrachting.

Echter het belangrijkste blijft de toevoeging ‘pedofiele’. Hoe weet Micha dat de bewuste man geen heterofiele 
danwel homofiele kinderverkrachter is…? Micha vindt elke pedoseksueel een kinderverkrachter en dus is het 
woordje ‘pedofiele’ overbodig.

Micha Kat zet bewust aan tot haat tegen een groep mensen die zijn zoals ze zijn zonder dat ze daar iets aan 
kunnen doen.

De foto naast zijn bericht is ook onsmakelijk. Micha, je bent aan het doordraaien. Dit zeg ik los van de ‘feiten’; 
daar weet ik allemaal weinig tot niets van.

Sommige pedofielen zijn tegen pedoseks (zelf denk ik daar anders over en hoop al jaren op een debat 
gebaseerd op feiten). Neem het eens voor deze mensen op. Of ben je geen humanist?

Maar ja, je laat mijn reacties staan. Kan ook moeilijk anders als je jarenlang strijdt tegen de censuur van de 

landelijke kranten :)  Nu ben je een moreel-verplicht-Voltaire-aanhanger geworden.

Hoe gefrustreerder Micha, hoe groter de misdaden van Demmink worden in Micha’s geschriften…

De bewuste uitzending van Netwerk heb ik toendertijd ook gezien. Wat mij opviel was vooral dat het ging over 
een jongensbordeel en dat er ook vaak meldingen zijn van minderjarige meisjes in ‘gewone’ meisjesbordelen 
maar dat daar nooit veel aandacht aan wordt besteed. Dat viel mij op. Selectieve verontwaardiging.

9.  H@nss 

6 Jul 2008 om 09:34 

Marthijn Uittenbogaard schreef: 
“De foto naast zijn bericht is ook onsmakelijk. Micha, je bent aan het doordraaien. Dit zeg ik los van de ‘feiten’; 
daar weet ik allemaal weinig tot niets van.”

Ja die foto is onsmakelijk zoals Demmink dat zelf ook is en dat jij Micha vind doordraaien moet je die 
onschuldigen in de Nederlandse gevangenis maar uitleggen die mede door het wanbeleid van Koning Joris (die 
aan niemand rekenschap hoeft af te leggen: zelfs niet aan de premier of de koningin) dagelijks mogen 
‘genieten’ van de haute cuisine van ons penitentiaire systeem. 

Dit is een onsmakelijk beeld http://i215.photobucket.com/albums/cc94/53ydg8j/9rwen238/5h7D8kK/
lilboysbumlover.jpg

10.  Wieteke 

6 Jul 2008 om 10:18 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/835/joris-demmink-hangt-hij-is-er-gloeiend-bij.html (5 of 8) [3/10/2009 11:04:22 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/819/stan-de-jong-kom-op-met-die-tweede-joris.html
http://www.standejong.nl/
http://i215.photobucket.com/albums/cc94/53ydg8j/9rwen238/5h7D8kK/lilboysbumlover.jpg
http://i215.photobucket.com/albums/cc94/53ydg8j/9rwen238/5h7D8kK/lilboysbumlover.jpg


 at Klokkenluideronline…Joris Demmink hangt, hij is er gloeiend bij

Marthijn Uittenbogaard,

Micha Kat zet bewust aan tot haat tegen een groep mensen die zijn zoals ze zijn zonder dat ze daar iets aan 
kunnen doen.

- Beide stellingen zijn onwaar! Micha Kat zet niet toe aan haat, dat doen de pedofielen zelf. Door b.v. 
provocerend naar buiten toe te treden. Zichzelf hullen in redenatie’s als: ik ben zo. En dit ook nog als nomaal 
beschouwen omdat men het kind helpt waardoor er nooit sprake is van een ongelijke verhouding/relatie. 

Echter het belangrijkste blijft de toevoeging ‘pedofiele’. Hoe weet Micha dat de bewuste man geen heterofiele 
danwel homofiele kinderverkrachter is…? Micha vindt elke pedoseksueel een kinderverkrachter en dus is het 
woordje ‘pedofiele’ overbodig.

-Domme stelling. Hier vind je dus de gedachtegang terug van een pedofiel die al dermate is gehersenspoeld dat 
hij zijn eigen denkwijze aan het ‘opslitsen’ is. Daarnaast verwarring zaaien door woorden als: heterofiele, 
homofiele, pedoseksueel en pedofiele. Zolang men maar niet een pedofiel aanduidt als zijnde een pedofiel. 
Namelijk een volwassen man/vrouw die seks heeft met een kind onder de 16 jaar, met of zonder dwang!

Sommige pedofielen zijn tegen pedoseks (zelf denk ik daar anders over en hoop al jaren op een debat 
gebaseerd op feiten). Neem het eens voor deze mensen op. Of ben je geen humanist?

-Al jaren kreeg je een kans op een debat. Nooit aangenomen en nu dus niet zeiken dat je die kans niet hebt 
gekregen. Nee, ik neem het voor ‘deze mensen’ niet op. Elk mens heeft verantwoording naar de maatschappij 
waarin hij/zij leeft. Zodra je met je handen aan een kind (ongeacht hoe verzachtend jouw brein daar ook over 
denkt) komt, hoef je niet te verwachten dat er dan humanisten opstaan. Besef nu eens dat dit altijd een 
ongelijke relatie is en dat je een kind nooit helpt met zijn weg der ontdekking in de grote mensenwereld. Een 
pedofiel verstoort die ontdekking dermate dat je daarna nooit meer van een normaal funcionerend kind (enige 
tijd later: volwassene)kunt spreken.

Probeer zelf eens een humanist te zijn en besef de waarde van een kind die niet met een pedofiel heeft moeten 
kennismaken!

11.  Observator 

6 Jul 2008 om 10:36 

Het zieke stukje van ene ‘Marthijn’ bevat ook het zinnetje:

“Echter het belangrijkste blijft de toevoeging ‘pedofiele’. Hoe weet Micha dat de bewuste man geen heterofiele 
danwel homofiele kinderverkrachter is…?”

Hieruit blijkt dat deze man er een bijzonder warrige ‘denkwijze’ op na houdt. 
GEPRAKTISEERDE PEDOFILIE slaat namelijk op KINDERMISBRUIK, en of het nu een heterofiel of een homofiel 
is die zo’n misdaad begaat maakt daarbij natuurlijk niet uit. Je verlekkert je op kinderen, en dan ben je per 
definitie ‘pedofiel’.

Taal en denken gaan samen. Wie taal zó verkeerd begrijpt als ‘Marthijn’ heeft het ook niet helemaal voor elkaar 
in het bolletje.

12.  Morkhoven 

23 Dec 2008 om 20:40 

PROBLEEMPJE MET STAN DE JONG

Alhoewel ik op blog van de Nederlandse journalist Stan de Jong door de genaamde Kiekens voor de zoveelste 
keer werd belasterd en ik te horen kreeg dat ik waarschijnlijk ‘ook een pedofiel was die in de gevangenis 
thuishoort’, besloot ik een stukje te schrijven over de brief die ik gisteren van Marcel Vervloesem ontving. 

Tot mijn verwondering las ik dat mijn reactie ‘op moderatie wachtte’. 

Ik dacht, je moet van Stan de Jong niet verwachten dat hij constant alles opvolgt. Niets aan de hand en 
afwachten dus. 

Even later zag ik echter dat de reactie van de genaamde Kiekens waarin ik persoonlijk werd belasterd , wél 
geplaatst werd. 

Normaal gezien, zou ik nu op de lasterpraat van de genaamde Kiekens moeten reageren maar dan ziet Stan de 
Jong zijn kans natuurlijk weer schoon om te schrijven dat we het ‘allebei netjes moeten houden’. 

Ik begin me af te vragen met welke bedoeling hij Marcel Vervloesem van onze Werkgroep eigenlijk geinterviewd 
heeft. 
Was het misschien de bedoeling om twijfel te zaaien ? 

Deze zaak roept herinneringen op aan de discussie die Stan de Jong op 2 en 3 juli 2008 met journalist Micha 
Kat over de zaak Joris Demmink voerde (http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/835/joris-demmink-hangt-
hij-is-er-gloeiend-bij.html). 

Stan de Jong die tevens jurist is, stelde toen dat er in een Netwerk-uitzending ‘met geen woord over een 
justitieambtenaar werd gesproken’. 

Journalistiek en justitie zijn soms nauw met elkaar verbonden zoals we in de zaak ‘Vervloesem’ meer dan 10 
jaar lang konden vaststellen… 

——————————- 

181 - Gepost door Jan Boeykens op 23 december , 2008 om 11:29 am 

Je reactie wacht op moderatie. 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/835/joris-demmink-hangt-hij-is-er-gloeiend-bij.html (6 of 8) [3/10/2009 11:04:22 PM]

http://-/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


 at Klokkenluideronline…Joris Demmink hangt, hij is er gloeiend bij

– 

Gisteren nog een briefje van Marcel uit het medisch centrum te Brugge ontvangen. 

Zijn gezondheidstoestand blijft erbarmelijk alhoewel er een lichte verbetering is en men, na enkele weken, met 
de nierdialyses gestopt is omdat de nieren voor 60% terug schijnen te werken. 

Er gaan nu speciale maatregelen worden genomen om de nieren te beschermen. 

Volgens de specialist geraakten de nieren geblokkeerd door zijn zware suikerziekte. 

Het gebrek aan verzorging (wekenlang schommelde de suikerspiegel van zeer laag tot zeer hoog en zaten 
Marcel’s voeten en benen opgestapeld met vocht zonder dat men er iets aan deed) zal zeker mede een rol 
hebben gespeeld. 

De specialisten maken zich bijzonder ongerust over de hoge bloeddruk van Marcel (boven de 18). Daarom 
zullen de cardiologen nu worden ingeschakeld. Men vreest immers dat het risico op een hartinfarct bijzonder 
groot en zelfs te verwachten is. 

Om goed te zijn, zou er dus kortelings moeten ingegrepen worden en zou Marcel een hartoperatie moeten 
ondergaan (die door een tweede hartoperatie dient gevolgd te worden). 

Probleem is echter dat hij van al de verwikkelingen die er zijn geweest en de 3 operaties die hij op een 3-tal 
weken tijd heeft gehad, enorm verzwakt is. 

Marcel diende zopas ook gedurende 6 dagen lang bloedtransfusies (een halve liter per dag) te krijgen omdat 
zijn lichaam geen rode bloedcellen meer aanmaakt, wat er zou op kunnen wijzen dat de kanker waarvoor hij 
een paar jaren geleden geopereerd werd, opnieuw doorgebroken is. 

Het is onbegrijpelijk dat men mensen die ongeneeslijk ziek zijn in de gevangenis houdt terwijl men voortdurend 
herhaalt dat de Belgische gevangenissen ‘overvol’ zijn. 

Men kan zich ook afvragen waarom Bart Debie van het Vlaams Belang die tot 4 jaar gevangenis was 
veroordeeld, na 1 dag gevangenisstraf weer terug vrij kwam en nu thuis, gezond en wel, op een electonisch 
enkelbandje zit te wachten. 

En om het voor de zoveelste keer nog eens te herhalen: Marcel werd gedurende 10 jaar lang als 
‘kindermisbruiker’ vervolgd op basis van de verhalen van K. en konsoorten over zogezegde ‘folteringen en 
verkrachtingen’ waaraan hij zich nu 30 jaar geleden schuldig zou gemaakt hebben. De verhalen waren 
onmogelijk te controleren en Marcel werd uiteindelijk voor die verhalen vrijgesproken. Maar doordat hij in 2005 
door drie minderjarigen uit zijn wijk (die ondermeer wegens drugshandel en een gewapende roofoverval werden 
opgepakt en die contact onderhouden met de voorgenoemde kliek) opnieuw van ‘folteringen en verkrachtingen’ 
werd beschuldigd, werd hij tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
Met de medische getuigschriften waaruit bleek dat Marcel onmogelijk iemand kon verkracht hebben en met de 
door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen van de ontlastende stukken uit zijn strafdossier, 
hield de rechter geen rekening. 
Een paar bamboestokjes die nooit op DNA-sporen werden onderzocht, golden als ‘bewijs’ van de foltering. 

En om ook dit voor de zoveelste maal nog eens te herhalen: Men onderzocht gedurende 10 jaar de nu 30 jaar 
oude verhalen over ‘verkrachtingen en folteringen’ maar de bijna 90.000 kinderen op de kinderporno-cd-roms 
Zandvoort werden niet geidentificeerd omdat de foto’s zogenaamd te oud waren. 

Het is spijtig dat Marcel enkele maanden geleden door het College van Procureurs-Generaal in Den Haag werd 
verhoord inzake de kinderpornozaak Zandvoort maar dat ook de nederlandse autoriteiten besloten hebben om 
deze zaak in de doofpot te steken zodat de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten vrijuit kunnen gaan… 

—————————— 

182 Gepost door Ladi op 23 december , 2008 om 6:01 pm 

Jan, 
Dat je kunt knippen en plakken dat wist ik al en dat zie ik nu ook weer op het bericht dat je hier plaats en hebt 
over genomen van Stan maar geef dan is eerst een goed voorbeeld : 

180 Gepost door: Jan Boeykens 
op: 23 december , 2008 om 10:40 am 
Aan beiden het verzoek het wel netjes te houden. Anders ga ik opnieuw het topic sluiten. 

Commentaar nummer: 
144 Gepost door: Stan de Jong 
op: 3 december , 2008 om 10:11 pm 
@Ladi 

U kunt natuurlijk ook reageren. Aan beiden het verzoek het wel netjes te houden. Anders ga ik opnieuw het 
topic sluiten. 

Jan Boeykens

—————————— 
——————————

INFO: 
- http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-
complot/ 
- http://victorreke.skynetblogs.be/

13.  New World Revolution 

3 Feb 2009 om 18:04 

Kat weet heel goed waar hij het over heeft !!
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Dit gaat zelfs grensen te buiten allemaal ..

In al het speurwerk van het afgelopen jaar waar ik bezig ben geweest met The New World Order of te wel 
globalisering kom je deze verhalen verschillende keren tegen .. In Bohemian grove worden zelfs kinderen 
geovert door onze gestoorde wereld leiders ja ook jouw koningin (bilderberg groep) komt daar samen en dan 
niet te spreken over claus die ook al gesnapt was. De meeste kinderen die verdwijnen en niet terug komen 
reken maar dat daar wereld leiders achter zitten ..

Klein dingetje , die priester van de week op tv over de holocaust heeft ook gelijk .. Youtube Cole in Auschwitz 2 
of 7 Kom je er ook achter dat we ook over dit onder werp voor gelogen worden .

FIGHT THE NWO met Info naar het publiek :-)  

grts falco and Peace

14.  E-bee 

3 Feb 2009 om 20:41 

@New world Revolution 
In dit artikle wordt ingegaan op het uit de weg ruimen van gedetineerden, die in private prisons van het Bush/
Cheney empire zitten. 
www.rayelan.com/cgi-bin/forum.cgi?read=11124

Wat weer een tegenhanger is van de NATO generaal John Craddock en Jaap de Hoop Scheffer die de Taliban 
getuigen tegen de drugssmokkel van Bilderberg facties, dus Bush/CIA, wilden opruimen ongeacht of ze er wat 
mee te maken hebben. 
Let wel, getuigen uit de weg ruimen om niet in diskrediet te komen.

Bim Bam Bom…

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« NRC en Joris Demmink: een gelukkig huwelijk Louwes, Joran en de leugens van Bas Haan »

JDTV op de koffie op het ministerie van Justitie
Gepubliceerd door Micha Kat 6 februari, 2009 in Algemeen. 

 

Zoals blijkt uit dit nieuwste filmpje van JDTV gewerd ons gisteren een koninklijke ontvangst op 

Demmink’s ministerie die in schril contrast staat met de wijze waarop we vorige week werden 

onthaald. We kunnen gerust spreken van een draai van 180 graden: we worden nu helemaal serieus 

genomen en zijn volwaardige pedo-gesprekspartners geworden! Twee hoge medewerkers van 

Beveiliging kwamen met ons kennis maken en vroegen zelfs aan uw webmaster of hij ‘Micha Kat 

was’! De sfeer werd er nog beter op toen een van hen koffie ging halen. Het verzoek van de mannen 

om dat dan weer niet te filmen volgden we uiteraard met een glimlach op. “Als het zo doorgaat, 

zitten we binnenkort met z’n allen in de kroeg met Joris Demmink en zijn accordeon!” grapte uw 

webmaster.

48 Reacties op “JDTV op de koffie op het ministerie 
van Justitie”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Juriste 

6 Feb 2009 om 10:35 

Goede presentatie, Micha! 
Perfect aangehaakt bij het artikel in HP/De Tijd. 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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
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Dit toont aan dat onafhankelijke verslaggeving in Nederland terrein wint op NRC Handelsblad, de spreekbuis 
van de medische specialisten en de farmaceutische industrie en de het Ministerie van Justitie.

2.  harry50 

6 Feb 2009 om 10:36 

,,WOLVEN IN SCHAAPSKLEREN,, luid het spreekwoord. 
Ze zien ook wel dat je beter zo mensen om de tuin kan leiden als ze het op de vorige keer deden.Het gaat beter 
met stroop dan azijn. 
Maar wat stelt een beveiliger nu voor ???? of een hoofdbeveiliger Misha ???? maar die bak koffie heb je alvast 
te pakken !!! Zat er nog een koekje bij ???

3.  Juriste 

6 Feb 2009 om 11:04 

Harry: Het gaat om de grote getallen. Als Micha 40.000 handtekeningen weet te verzamelen en de Volkskrant 
en NRC Handelsblad hem doodzwijgen, gaan onafhankelijk denkende academici zich er mee bemoeien. Micha 
heeft nu nog een paar hoogleraren nodig, aan zijn zijde. 

In de Verkiezingentijd zal het CDA (Hirsch Balin) op z’n tellen moeten passen en Wilders wint terrein, vooral 
wanneer hij zijn moslimonderwerp een beetje afzwakt en zijn pijlen bijvoorbeeld gaat richten op de (homoseks)
bar bezoekende hoge ambtenaren.

4.  E-bee 

6 Feb 2009 om 11:07 

Haha. Het kwam natuurlijk niet zo cool over allemaal. Professioneel optreden kon je die beveiligers niet 
verwijten. Het zag er wat slordig uit allemaal op het filnpje en wat onrustig. 
Dus hebben ze even nagedacht, dat moest anders overkomen de volgende keer. 
Kopje koffie mijnheer Kat?

5.  janick 

6 Feb 2009 om 12:08 

Read recently in the NY-Times:

The Obama effect has hit the pedofile Kingdom the Netherlands. 
Micha Kat was asked to become the new secretary of Justice.

6.  Charles 

6 Feb 2009 om 12:27 

Vanavond op Ned 1: EénVandaag, 18.15 uur 
In Engeland bestaan anti-pedofielen websites al langer, maar nu komt er ook in Nederland een 
waarschuwingssite met daarop gegevens van veroordeelde pedofielen met naam, foto en adres.

7.  johnmans 

6 Feb 2009 om 13:41 

Micha, volgende stap is gewoon bij JD op de koffie. Waarom niet?

8.  Verbeet 

6 Feb 2009 om 14:23 

Maar Micha, waarom ging je naar het ministerie? 
Alleen voor een kopje koffie, of wilde je iemand spreken? 
Wie? 
Hoe is dat dan afgelopen? 
Kun je daar iets meer van vertellen?

9.  DNH 

6 Feb 2009 om 14:36 

“Twee hoge medewerkers van Beveiliging kwamen met ons kennis maken en vroegen zelfs aan uw webmaster 
of hij ‘Micha Kat was’!”

Vroegen ze niet of Micha soms ook een ‘vriend van DNH’ was? 
“DNH? Ja, die ken ik. Het genie dat wel eens op mijn website post. Aardige goser! 
Intelligent ook!”

10.  Juriste 

6 Feb 2009 om 15:12 

De anti-pedofielen website van de overheid dient er voor om het gewone volk tevreden te houden. Daarop 
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worden beslist geen namen gezet van hoge ambtenaren of advocaten en Officieren van Justitie, maar alleen de 
namen van de onderklasse, zonder geld en invloed, veelal zelf misbruikt en verkerend in de lagere sociale 
klasse (gebrek aan invloedrijke contacten).

Het gaat om de wet van de grote getallen. Hele volkswijken komen in opstand wanneer een pedofiel in hun wijk 
komt wonen. Om de rust te bewaren is er een anti-pedofielen website, zodat de arme mensen kunnen nagaan 
of er ook een pedofiel van het gewone volk in hun wijk woont.

11.  Observator 

6 Feb 2009 om 15:24 

@ DNH 
6 Feb 2009 om 14:36 

Tamelijk dom ook, en in ieder geval onzeker als een kip in het vossenhok.

12.  donkey 

6 Feb 2009 om 15:57 

@verbeet 

De bedoeling van deze aflevering van JD TV, is voornamelijk om iedereen op het artikel in HP de tijd en het 
burgerinitiatief te wijzen.

We hebben het op deze locatie gefilmd, om te laten zien dat we ons niet laten intimideren en nooit meer weg 
zullen gaan tot deze zaak goed is onderzocht. 

@observator 
gewoon negeren, grootheidswaanzin is het!

13.  Charles 

6 Feb 2009 om 17:11 

@Juriste

JD is niet veroordeeld dus die zal niet op de lijst komen te staan. 
We kunnen kijken of andere wel veroordeelde eltie straks op de lijst staan. Zoals die rechter in Limburg als ik 
me niet vergis. We kunnen wel vast een lijstje gaan maken.

Overigens vraag ik me af wat er gebeurt als die mensen door de buurt gemolesteerd worden. Kan dit juridisch 
eigenlijk wel?

Je houdt je ook met medische wantoestanden bezig, als ik het goed begrijp? Kan ik over meepraten helaas.

14.  RuudHarmsen 

6 Feb 2009 om 17:31 

(Verkeerd blog, maar ik weet geen beter om dit aan de orde te stellen.)

Is dit misschien waar Juriste steeds op doelde?: 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1144645.ece/Corrupte_bewindvoerder_Sittard_ontslagen

Het wordt dus uiteindelijk gelukkig WEL aangepakt!?

15.  marcel 
6 Feb 2009 om 18:04 

Hulde aan die jongens van de beveiliging. Gewoon vakwerk. Zo behoort een goede beveiliger zijn werk te doen. 
Niks intimideren maar gewoon samen een kop koffie drinken. Het zou je vak maar zijn!

16.  Samantha 

6 Feb 2009 om 18:21 

Als de vos de passie preekt, boer pas op uw ganzen! Micha, ik zou maar dubbel zo voorzichtig worden nu… 
Alleszins heel veel succes bij je volgende stappen toegewenst!

17.  euro999 

6 Feb 2009 om 19:02 

Wat was nu eigenlijk de meerwaarde van jouw bezoek. Het kan toch ook niet zo zijn dat je gaat zitten keuvelen 
met een aantal flexwerkers en automatenkoffe gaat drinken.Waren die beveiligers ook zo aardig gebleven als je 
een afspraak met J.D had afgedwongen a la Pieter Storms.De strategie lijkt aardig te werken vanuit het 
ministerie en een journalisten hand lijkt gauw gevuld.

18.  Juriste 

6 Feb 2009 om 19:50 
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Nee, Ruud Harmsen, daar weet ik niets van. 

Ik heb het over Bureau Jeugdzorg Sittard in het kader van kindermisbruik. Het topic is kindermisbruik.

19.  jang 

6 Feb 2009 om 19:54 

Wat ben je er nu mee opgeschoten Micha, een beker koffie? 
Je laat je toch niet naaien door die lui.

20.  RuudHarmsen 

6 Feb 2009 om 20:00 

Juriste, 6 Feb 2009 om 19:50 
=== 
Nee, Ruud Harmsen, daar weet ik niets van. 
/===

Je schreef anders ook heel vaak over ziekenhuispersoneel dat pasjes en geld pikte van psychiatrisch patiënten. 
Dat heeft toch te maken met onderbewindstelling?

21.  Juriste 

6 Feb 2009 om 20:00 

Ruud Harmsen, kun je mij doorgeven, wie jou die link stuurde?

22.  Juriste 

6 Feb 2009 om 20:04 

Nee Ruud Harmsen. Het ziekenhuis personeel in Sittard steelt zonder dat zij daartoe een wettelijke titel kregen. 
Zij pakken gewoon de creditcards, sieraden en bankpassen af. Daar komt geen rechter of advocaat aan te pas. 
Stelen is dat in normaal taalgebruik. 
Ik ondekte dat in Sittard geen rechter, advocaat of politie nodig is en dat bureau Jeugdzorg en de verpleegsters 
onderhands de mensen bestelen. Ik heb dit ook voorgelegd aan een advocaat en die wist er van. In de 
psychiatrie wordt veel gestolen van patienten en ze hebben ineens vele vrienden, die hen nooit bezochten toen 
ze niet opgenomen waren in het ziekenhuis. Deze vrienden bieden allemaal hun diensten aan……………

23.  DNH 

6 Feb 2009 om 20:29 

@ Observator: Een ‘tamelijk dom genie’? 
Vind u het heel erg als ik in dat geval eerder twijfel aan uw geestesgesteldheid dan aan de mijne. 
Ook gezien de volstrekt uit de lucht gegrepen aanname uwerzijds van een ‘onzekerheid van een kip in een 
vossenhok’, diewelke riekt naar een bedreiging?

24.  karin 

6 Feb 2009 om 20:49 

@Observator 
DNH begrijp in ieder geval je tekst. 
Dat kunnen we niet van iedereen hiet zeggen. 
Prachtig filmpje trouwens. 
Volgens mij waren de beveiligers blij dat jullie geen aangifte hadden gedaan.

25.  rabarberke 

6 Feb 2009 om 21:06 

@Juriste

Kun je die ziekenhuis/psychiatrie obsessie misschien wat matigen?

26.  rabarberke 

6 Feb 2009 om 21:07 

Juriste om 20:04 

Doe aangifte van verduistering.

27.  Juriste 

6 Feb 2009 om 21:33 

Micha kan nog andere onderwerpen gaan oppakken met de cameraploeg. 
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Steven de Jong schreef mij eind 2007, dat hij mij geen platform wilde bieden inzake de verbetering 
rechtspositie van patienten en de verbetering van de patientveiligheid. Ik begrijp die weerstand niet, want 
gezondheidszorg gaat iedereen aan, ook gezonde mensen, die bijvoorbeeld een been breken, een baby krijgen, 
of ouders hebben die ziek worden. Als belangenbehartiger bereiken mij klachten van patienten over artsen en 
tandartsen, maar ik ben niet zelf betrokken bij een behandeling.

28.  Verbeet 

6 Feb 2009 om 22:55 

Volgens de media vandaag. Er zou een (link naar een) buitenlandse website zijn waar (ook) Nederlandse 
pedofielen met naam en rugnummer worden getoond. Die site zou door de Stichting Stop Kindersex worden 
aangestuurd. 
Ik heb gezocht maar ik krijg de indruk dat de tentakels reeds hun wurggreep hebben uitgevoerd, want er is 
niets meer te vinden wat op dit specifieke gebied nog actief dan wel benaderbaar is. 
Tentakels van Demmink? 
Wie heeft meer info hierover?

29.  donkey 

6 Feb 2009 om 23:52 

De server van de site is/was overbelast. 
sks heeft ook een hyve ,http://sca-sks-nl.hyves.nl/,maar die is waarschijnlijk op niet ok geklikt door boze 
pedo’s. 
Ik heb al gevraagd of joris ook op de lijst mag bij sks, maar ze zijn erg streng en hij moet eerst veroordeeld 
zijn!

Weer een extra reden om het burgerinitiatief te tekenen! 
http://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_onderzoek_joris_demmink/pages/1/#signatures

30.  Juriste 

6 Feb 2009 om 23:57 

Rabarberke, dat is geen ziekenhuisobsessie. Je loopt achter. Het is allang geen taboe meer om te spreken over 
medische fouten.

Overigens is er van mij niets gestolen, zodat ik geen aangifte hoef te doen. 

Ik ontdekte bij toeval op welke wijze de Jeugdzorg werkt. In de situatie die ik beschreef mislukte de kidnapping 
van het kind in het bijzijn van de schooldirectie. Ik stond erbij en ik keek er naar en kan getuigen over het 
ronselen van kinderen, indien gewenst. Zelf kan ik geen aangifte doen, want het weghalen van het kind 
mislukte. Er was valse informatie verstrekt. Daardoor heb ik zo’n perfect voorbeeld van het ronselen van 
kinderen door de Jeugdzorg. Ik kan ook de stroman aanwijzen, die helemaal geen interesse in het kind had, 
maar uitsluitend interesse had in geld. Bij mijn weten werkt hij niet meer samen met Jeugdzorg en was het een 
eenmalige poging. Ik hoorde via via dat hij later geopereerd werd aan een hersentumor. 
Ik had overigens geen weet van pedofielen netwerken, maar via deze site snap ik nu hoe de 
pedofielennetwerken op hoog niveau aan de kinderen komen. 
De rechter in Maastricht, die veroordeeld was voor bezit van kinderporno, had een pleegzoon in huis volgens 
een interview met hem. 

Ik vermoed dat prof. mr F. van W., hoogleraar gezondheidsrecht van de universiteit van Maastricht te maken 
heeft met de praktijken in het Sittardse Ziekenhuis, want hij sprong enorm in de bres voor dit Ziekenhuis, ook 
al werden alle wetten op het gebied van gezondheidsrecht (aantoonbaar) overtreden. Hij riskeerde 
reputatieverlies, dus daar moet wel iets tegen over hebben gestaan. 
Hij gaf mij zijn e-mail adres en correspondeerde met mij, terwijl hij als tuchtrechter zitting had in het 
tuchtcollege: Dat deugt ook al niet, maar zo gaat het in Zuid-Limburg.

31.  Frank Black 

7 Feb 2009 om 00:52 

Is there Hope for Jaap de Hoop Scheffer?

Pravda.Ru, Russia 
01/21/2009

Jaap de Hoop Scheffer hails from the Netherlands, the most servile US client state in Western Europe. Since 
over the 
past 20 years Dutch administrations have consistently allowed US interests to prevail over the interests of their 
constituents, the present-day Dutch government has lost touch with the people. There is a lot of bitterness, 
hatred even, 
of authorities, as more and more measures are being taken that further limit the already curtailed freedoms of 
the 
population. The Netherlands is a thoroughly corrupt state, where the ruling elite has abandoned all forms of 
moral 
decency. For example, Joris Demmink, the highest civil servant of the Justice Ministry is a self-confessed 
paedophile 
who has so far prevented being taken to court by eliminating or intimidating his opponents. The Queen’s own 
son 
(brother of the future king) is married to Mabel Wisse Smit, the former lover of the biggest, most violent and 
most ruthless 
Dutch mafia boss. After her boyfriend was killed, gangland style, she went on to become the lover of 
controversial money 
man George Soros and subsequently of Mohammed Sacirbey, the former Bosnian foreign minister who in 2003 
was 
jailed for embezzlement. In the Netherlands, morals, rules and regulations are for the common man and 
woman. The 
ruling elite can publicly and openly flaunt any and all of these. 
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gehele artikel http://mobygroup.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=577

32.  jang 

7 Feb 2009 om 01:54 

@Juriste

“Hij gaf mij zijn e-mail adres en correspondeerde met mij, terwijl hij als tuchtrechter zitting had in het 
tuchtcollege: Dat deugt ook al niet, maar zo gaat het in Zuid-Limburg.”

Vertel eens wat over deze correspondentie.

33.  Cornelia 

7 Feb 2009 om 02:09 

juriste, u spreekt over ‘ het kind’, 
is dit uw kind ?

Cornelia

34.  indian 

7 Feb 2009 om 05:18 

micha kat, doe niet zo naief. 
jang heeft 300% gelijk, met de nadruk op de laatste lettergreep. 
Dit is nm hun geperverteerde manier van pokerspel. 
nu een kopje koffie, eventueel met koekje, en daarna het avond eten, met blauwe bonen. 
Micha Kat : kijk godverdomme uit.

35.  Verbeet 

7 Feb 2009 om 10:26 

De koningin blijkt louche belastingontduikingpraktijken (nieuwe feiten) te faciliteren, zo lees ik zojuist in de 
nieuwsrubrieken. Je kunt je afvragen of het niet eens tijd wordt het koningshuis als instituut, en daarmee de 
monarchie af te schaffen. 
Steeds meer blijkt Oranje de kleur te zijn van misdaad en louche praktijken, mede getuige de link met pedofilie 
die op de site klokkenluideronline.nl zichtbaar wordt, hetgeen de obstructie vormt voor de vervolging van Joris 
Demmink, de SG op Justitie. 
Ook moeten we niet vergeten dat Oranje keer op keer te ver gaat in ongeoorloofde inmenging in 
regeringszaken. 
Oranje heeft al sinds lange tijd een criminele en gewelddadige achtergrond. Het waren niets ontziende rovers 
die de zeeën afschuimden op zoek naar zilver en andere buit. 
Waar hebben we het eigenlijk nog over als we het hebben over Oranje en de monarchie? Ongegeneerde 
zelfverrijking! 
Het gekozen staatshoofd is de kroon op de Nederlandse democratie.

36.  RuudHarmsen 

7 Feb 2009 om 10:55 

Juriste, 6 Feb 2009 om 20:00 
=== 
Ruud Harmsen, kun je mij doorgeven, wie jou die link stuurde? 
/===

Ik begrijp de vraag niet. Wat voor link? De hyperlink die ik zelf postte? Die kreeg ik van de Volkskrant en 
verwijst naar ook naar. Ik krijg op mijn verzoek dagelijks een e-mail van de Volkskrant (ook van NRC) met 
hyperlinks en een samenvatting van hun nieuwsartikelen.

Of bedoel je te vragen hoe ik te link legde? Antwoord: zelf, in mijn hoofd, ik herinnerde me dingen die je hier 
eerder schreef.

=== 
Nee Ruud Harmsen. Het ziekenhuis personeel in Sittard steelt zonder dat zij daartoe een wettelijke titel kregen. 
Zij pakken gewoon de creditcards, sieraden en bankpassen af. Daar komt geen rechter of advocaat aan te pas. 
Stelen is dat in normaal taalgebruik. 
/===

Maar dan kan daar toch aangifte van gedaan worden en dan komt het voor de rechter? Of werkt dat niet zo? En 
de bank boekt toch via een fraudefonds de schade terug, en probeert die op de daders te verhalen? Kwestie 
van zo snel mogelijk het pasje blokkeren. 

=== 
Ik heb dit ook voorgelegd aan een advocaat en die wist er van. 
/=== 
Niet een advocaat, de bank en de politie, daar moet je dan zijn. Pas blokkeren en aangifte doen van diefstal. Is 
dat gebeurd?

=== 
Overigens is er van mij niets gestolen, zodat ik geen aangifte hoef te doen. 
/=== 
Oké, maar die mensen van wie wél iets gestolen is, hebben die aangifte gedaan? En wat gebeurde er toen?

=== 
Zelf kan ik geen aangifte doen, want het weghalen van het kind mislukte. 
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/===

Aangifte van de poging dan. Concrete, verifieerbare feiten, daar gaat het om.

37.  Observator 

7 Feb 2009 om 11:21 

@ KARIN 
6 Feb 2009 om 20:49 

Dat DNH mij zou begrijpen zoals je stelt, geloof ik niet. 
Wie zichzelf zonder enige ware aanleiding een genie noemt met nog de toevoeging ‘intelligent ook’ en dan 
gekwetst is als hij daarop geriposteerd wordt snapt een en ander niet. 
Bovendien, er bestaan inderdaad mensen die beschikken over een op één onderwerp toegespitste genialiteit, 
maar die voor het overige met het lelijke woorden ‘dom’ zouden kunnen worden gekenschetst.

En zéker is het niet bijdehand, om iemand die zijn, DNH’s, via zelfverheerlijking geüite onzekerheid 
karakteriseert met de metafoor: ‘een kip in het vossenhok’ (wat toch een uitermate onzekere positie is) van 
bedreiging te betichten.

Maar inderdaad, een prachtig filmpje, dat aangeeft dat er kennelijk toch énig schot in de zaak komt.

38.  buscadordelaverdad 

7 Feb 2009 om 11:27 

“Aangifte van de poging dan. Concrete, verifieerbare feiten, daar gaat het om.” 
http://www.i-force.be/index.php?option=com_content&task=view&id=51&Itemid=33 
http://besafe.be/publications/1190724251.pdf

En voor de rest in wat voor een wereld leven wij toch? Rest my case… http://www.youtube.com/watch?
v=ubqo7LwHNiw

39.  RuudHarmsen 

7 Feb 2009 om 12:33 

=== 
En voor de rest in wat voor een wereld leven wij toch? Rest my case… http://www.youtube.com/watch?
v=ubqo7LwHNiw 
/=== 
Inderdaad schokkend. Zie 
http://www.sbs6.nl/web/show/id=117418/langid=43 
het programma Undercover in Nederland.

40.  Juriste 

7 Feb 2009 om 13:52 

Ruud Harmsen: Ik stond er bij en ik keek er naar, want ik voelde mij nogal onaantastbaar, omdat ik immers 
hogere posities bekleedde dan de fraudeurs in het Sittardse ziekenhuis. Ik vind het te laag bij de grond om mij 
daar verder in te verdiepen: Het is onderklasse, trash, jakkes. De mensen in de onderklasse kunnen zich niet 
verweren, zoveel is mij wel duidelijk. 
In het kader van de website van Micha vroeg ik mij af hoe de pedofiele hooggeplaatste functionarissen aan de 
kinderen komen, want zij moeten slachtoffers hebben om te misbruiken. Dit moeten slachtoffers zijn, die 
niemand hebben die hun rechten of belangen verdedigt. Dat betekent dat de ouders van die kinderen al 
kaltgestellt zijn op .

41.  Verbeet 

7 Feb 2009 om 13:56 

Kijk, dit staat dus ook op elsevier.nl:

Mw. van H op zaterdag 7 februari 2009 12:43 

Het toppunt van Corruptie in Nederland:

Joris Demmink (secretaris-generaal van Justitie, hoogste functie van Justitie) is een pedofiel, misbruikt al jaren 
kleine kindertjes en stelt kindertjes beschikbaar op feestjes voor zijn vrindjes om seksueel te misbruiken. 

Maar Joris Demmink mag gewoon secretaris-generaal blijven en invloed uitoefenen op wetten en straffen.

Geen wonder dat al jaren pedofielen met een taakstraf of voorwaardelijke straf wegkomen.

Slachtoffers hebben een levenslange straf.

42.  Juriste 

7 Feb 2009 om 14:01 

of het zijn kinderen die bij de ouders zijn weggehaald door Bureau Jeugdzorg met valse aangiften, valse 
verklaringen, etc. Daar kan ik bewijzen van aanleveren, want als juriste houd ik altijd dossiers bij en heb ik oog 
voor het opbouwen van een zaak.
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43.  Nihil Dicens 

7 Feb 2009 om 14:39 

Over de zaak Demmink wil ik mij hier niet uitlaten. Zorgelijk vind ik wel dat maar heel weinig pedofielen - 
waarvan vast stond voor de rechtbank dat zij de dader waren en schuldig aan het gepleegde misdrijf - dat er 
dus maar weinigen echt tot de gevangenis werden veroordeeld. Wat dat betreft vind ik in dit land het Recht zo 
krom als een hoepel. Een paar voorbeelden:

1. Wie iemand vermoord krijgt gevangenisstraf, behalve als je de moord Abortus en Euthanasie noemt.

2. Een Marokkaanse vader zit in voorlopige hechtenis wegens vrouwenbesnijdenis op zijn dochtertje, maar 
jongensbesnijdenis is opeens wel getolereerd en niet strafbaar.

3. Zwart werken mag niet in dit land, maar vandaag hoor je dat de Overheid zelf met het zwartgeldcircuit heeft 
meegewerkt inzake de diplomatieke diensten in het buitenland. De burger die de belastingen ontduikt wordt 
Justitieel gekielhaald, maar de ambtenaar en het Haagse establishment gaat vrijuit.

4. Rechters moeten onpartijdig zijn, maar hoe vaak is het in de afgelopen jaren niet voorgekomen dat rechters 
wél partijdig in het juridische conflict waren en NIET gewraakt werden? Er zijn voorbeelden genoeg aan te 
dragen.

5. Je mag je als burger niet bezig houden met milieudelcten, behalve als je een ambtenaar bent die vervuild 
slip in het Pikmeer laat gooien (Pikmeer Arrest). De burger wordt justitieel door de gehaktmolen gehaald als hij 
of zij iets dergelijks doet, maar het bovenwereldje van ambtenaren staat opeens boven de wet.

En zo kunnen we wel doorgaan.

44.  Nihil Dicens 

7 Feb 2009 om 14:43 

In dit Godvergeten land, heerst de wet van de Jungle…

45.  RuudHarmsen 

7 Feb 2009 om 16:55 

Nihil Dicens: 
=== 
2. Een Marokkaanse vader zit in voorlopige hechtenis wegens vrouwenbesnijdenis op zijn dochtertje, maar 
jongensbesnijdenis is opeens wel getolereerd en niet strafbaar. 
/=== 
Want ook totaal onvergelijkbaar zowel wat de fysieke verminking betreft als wanneer je kijkt naar de 
gedachtengang die erachter zit.

46.  Nihil Dicens 

7 Feb 2009 om 18:08 

Mannenbesnijdenis is even zo verminking als vrouwenbesnijdenis. Maar omdat linkse feministen zo gekant 
waren, vind ik dat deze vergelijking wel opgaat. En als toegift: ik heb een hekel aan huichelachtige en 
farizeïstische grootspraak, waarbij alleen maar het eigen ziensvermogen wordt gediend.

47.  BL 

8 Feb 2009 om 08:35 

Kijk maar uit, straks proberen ze jou ook in een Bas Haan te transformeren.

48.  Roelfzema 

8 Feb 2009 om 09:38 

Doofpot 2e Kamer? 
Niks rechter. 
De Krijgsraad!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Louwes, Joran en de leugens van Bas Haan De zaak-Demmink in de VS: Franklin »

Wat bezielt Ssssssssttan de Jong?
Gepubliceerd door Micha Kat 8 februari, 2009 in Algemeen. 

standejong.jpg Naast Ernest Louwes, Maurice de Hond en de schrijfproef-rechercheurs 

ook Stan de Jong monddood gemaakt? * Wat doet Peter R. de Vries? 

*Echte ontknoping DMZ moet nog komen!

Sssssssssssssssssssstttt! Stilhouden die Deventer moordzaak, Stan! Niets meer over zeggen of 

schrijven, zelfs niet nu Bas Haan een zegetocht door de media aflegt met de definitieve ‘ontrafeling’ 

van het ‘DMZ-complot’ in een boek dat 180 graden contrair is aan het boek van Stan zelf (’Michael de 

Jong heeft het gedaan’) over DMZ! Terwijl Haan in respons op zijn ‘zegetocht’ op internet door de ene 

na de andere site wordt ontmaskerd als een corrupte leugenaar, verdiept DMZ-kenner Stan zich in de 

niet meer bestaande popgroep the Bee Gees. Opmerkelijk. Maar er is aan Stan de Jong veel meer 

opmerkelijk. Zoals zijn rol in de zaak-Demmink waarin hij actief lijkt te hebben meegewerkt aan een 

‘desinformatiecampagne’ om Demmink te ontlasten. Recent zegt De Jong in HP/de Tijd dat er 

‘onderzoek’ moet worden gedaan naar Demmink, een schande natuurlijk voor de lezers van deze 

website en een opmnerking die in feite (’Irak-onderzoek’) wil zeggen; vergeet die zaak-Demmink! 

(Eigenlijk had Stan moeten zeggen dat er ‘onafhankelijk onderzoek’ moet komen). Op zijn site horen 

we Stan dan ook nergens meer over. Geen DMZ, geen Demmink, Bee Gees…. wat bezielt Stan de 

Jong? Maar wacht eens even…. iedereen die ofwel ‘a charge’ over Demmink berichtte ofwel over DMZ 

is inmiddels monddood gemaakt! Iedereen! Joost de Haas, Bart Mos, Adam Curry, Maurice de  Hond, 

Sinan Can, Netwerk, Lex Runderkamp, EenVandaag, Zembla, nota bene Ernst Louwes zelf.… Wat ligt 

er meer in deze lijn dan dat ook Stan de Jong het zwijgen is opgelegd? Hoe is het anders te verklaren 

dat hij niet mede de aanval opent op Bas Haan maar zich in het enige stukje waarin hij -uiterst 

summier- op het boek ingaat compleet ‘verschuilt’ achter Maurice de Hond? ? Hoe anders zijn idiote 

rol in de zaak-Demmink? We verplaatsen de camera’s thans naar boekhandel Scheltema op het 

Koningsplein. 

We vragen om het boek De Deventer Moordzaak van Stan de Jong. De gegevens worden ingetikt. Het 

boek is niet op voorraad en ook niet leverbaar. Het is uit de handel genomen en uitsluitend nog 

antiquarisch te verkrijgen, zelfs ook op Bol.com.  Meerdere inzenders op deze site wezen er reeds op 

en meldden zelfs dat de restvoorraad zou zijn vernietigd. Op het beeldscherm zie ik dat er in het 

totaal vanaf 2003 138 stuks van het boek zijn verkocht in alle 42 BGN-boekhandels in Nederland. 

Tevens zie ik dat Bas Haan wiens ‘ontrafeling’ amper twee weken uit is De Jong net heeft 

gepasseerd: 139 stuks (valt dan ook enorm tegen, gelukkig!). Hier op het Koningsplein zien we hoe 

effectief en sluipend in de Gestapo-staat Nederland onwelgevallige informatie kan worden 

‘geneutraliseerd’.  Niemand in Nederland mag op het spoor worden gezet van het daderschap van 

Michael de Jong en -in het kielzog daarvan- het justitiele pedofielen-netwerk en alle sporen die reeds 

in die richting wijzen moeten worden uitgewist! We maken een kleine inventarisatie:
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Stan de Jong: de man die de grondslagen legde voor de ontkrachting van het daderschap van 

Louwes is volledig kalltgestellt. Zijn boek is op effectieve wijze geneutraliseerd. Hij wenst geen 

informatie over DMZ meer te ontvangen. Ook over de zaak-Demmink zwijgt hij in alle toonaarden op 

zijn website.

Maurice de Hond: mag op last van de rechter niet meer zeggen dat Michael de Jong de dader is. 

Werd veroordeeld tot een absurd hoge schadevergoeding, de hoogste uit de geschiedenis van het 

Nederlandse recht ooit in een dergelijke zaak.

Ernst Louwes: mag op last van de rechter niet naar eigen inzicht met de media spreken om 

‘kanttekeningen te plaatsen’ bij de afwikkeling van DMZ. Dat gaat ver. Zo zou Bas Haan natuurlijk 

ook bij Pauw & Witteman zijn campagne tegen Louwes mogen voorzetten, zij het dan dat de redactie 

Louwes tegenover hem wilde zetten. Louwes vroeg hiervoor om toestemming maar kreeg die niet. 

Vervolgens werd het hele item afgeblazen.

De schijfproef-rechercheurs: de rechercheurs van wie de namen onder de schrijfproef-pv’s staan 

die stellen dat de briefjes ‘niet zijn gechreven door Meike’ hebben een compleet spreek- en 

mediaverbod opgelegen gekregen na aanvankelijke ontkenningen bij de schrijfproeven betrokken te 

zijn geweest. Zelfs Peter R. de Vries die het voor elkaar heeft gekregen dat er thans een onderzoek 

van de Rijksrecherche loopt naar mogelijke vevalsing door het OM van de schrijfproef-pv’s krijgt deze 

rechercheurs niet te spreken.

peterr.jpg Peter R. de Vries: de enige die thans nog een tegenwicht kan bieden aan de ‘Haan-

lobby’ van het pedofielen-netwerk is Peter R. de Vries.  Alles concentreert zich daarbij 

op die ene vraag: wat wordt de reactie van De Vries op het Rijksrechercherapport (hier voor 

achtergronden)? Durft hij het aan publiekelijk te verklaren dat het rapport bevredigend is in de zin 

dat er geen sprake is van fraude zonder een andere bron dan de Rijksrecherche (het OM, Demmink) 

zelf? Wordt er een soort ‘Cees Fasseur-kermis’ opgetuigd waarbij Peter R. de Vries als enige toegang 

krijgt tot de rechercheurs tegen de belofte te berichten in lijn met wat het OM wil? Of zal De Vries 

stellen dat er wel sprake is van fraude -een conclusie die wat ons betreft reeds nu op grond van de 

huidige feiten en het hysterische gedrag van het OM te trekken valt- waardoor dan direct vast komt 

te staan dat de briefjes zijn geschreven door de vriendin van Michael de Jong als gevolg waarvan het 

‘daderschap’ van Louwes definitief onhoudbaar wordt? De ultieme ontknoping van DMZ ligt in de 

handen van Peter R. de Vries. Bas Haan was slechts een medelijwekkende en corrupte passant in het 

grootste ‘dwalingscircus’ uit de geschiedenis van het Nederlandse strafrecht.

11 Reacties op “Wat bezielt Ssssssssttan de Jong?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Verbeet 

8 Feb 2009 om 17:02 

Ik lees: 
“Op 18 januari 2008, dus ruim 3 maanden na indiening, verwerpt de HOvJ (inmiddels is dit Tomesen) deze 
aangifte”. 
Het gaat hier om deze aangifte (betreft vervalsing van het schrijfproef-onderzoek): 
“Op 8 oktober (2007) is er een uitgebreide nieuwe aangifte onder toeziend oog van de pers gedaan, 
ondertekend door 71 burgers. In deze aangifte worden de heren Brouwer (voorzitter procureurs-generaal), Vast 
en Van der Meijden beschuldigd van valsheid in geschrifte, wederrechtelijke vrijheidsberoving en misbruik van 
macht”. 
Is er toen geen artikel-12 procedure gevoerd bij het Hof, net zoals dat bij Wilders is gebeurd. Als namelijk een 
aangifte wordt geseponeerd dan kun je een artikel-12 proces voeren bij het Hof. Is nog gratis ook nog. Kan dan 
wellicht alsnog gebeuren? Wie was / is de hoofd-initiatiefnemer voor deze aangifte?

2.  Rudolf Paul 
8 Feb 2009 om 17:35 

@ Verbeet
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Wie was / is de hoofd-initiatiefnemer voor deze aangifte?

Ik denk Ronald Beetz (van deze brief: http://forum.deventermoordzaak.com/phpBB3/viewtopic.php?
f=1&t=907&p=16554#p16554 )

3.  Juriste 

8 Feb 2009 om 17:50 

Het boek van Bas Haan is helemaal niet interessant, want iedereen wacht er op wat Louwes gaat zeggen als hij 
definitief is vrijgelaten. Vooral omdat hij zwijgplicht opgelegd kreeg door de rechters. Wat wel interessant zou 
zijn is een nieuwe uitzending van Peter R. de Vries, waarbij Louwes zelf ook aan het woord komt. Een terugblik 
op de afgelopen 10 jaar. Daarbij kan dan de impact op het leven bij een onschuldige veroordeling mee worden 
genomen, waarbij Peter R. de Vries dan in het midden moet laten of het een onschuldige veroordeling was. De 
vraag is hoe het is voor iemand wanneer hij onschuldig wordt veroordeeld. 

Ik ontdekte dat mensen onschuldig worden opgesloten in psychiatrische inrichtingen in Nederland en dan komt 
er helemaal geen proces. Dat gaat nu met nieuwe wetgeving verbeteren. Tot nu tot is het steeds de 
behandelend psychiater of verpleegster, die hun patient opsluit en opdracht geeft de kinderen uit huis te 
plaatsen, zodat de patient geen enkele kans maakt op een eerlijk proces. De behandelend psychiater adviseert 
aan de rechter over zijn patient, die hij zelf heeft opgesloten. 
Personen, die de psychiater de weg lopen en geen patient zijn, worden zonder meer in de isoleercel opgesloten, 
zonder proces, zonder rechter, zonder enige procedure. Dat gelooft niemand, maar dat gebeurt. Dus degenen 
die geen patient zijn, maar belangenbehartiger, worden dan dood gevonden in de isoleercel, en dan is het 
ziekenhuis er van af. Zogenaamd suicide is dat dan.

Ik vind het correct van Pauw en Witteman dat zij Louwes eveneens uitnodigden en zeer correct om de 
uitzending af te blazen bij zwijgplicht van Louwes.

4.  johnmans 

8 Feb 2009 om 17:57 

Statement “…door de ene na de andere site ontmaskerd…”, waarvan er eentje je eigen site vind ik niet echt 
sterk. 
Vind het uberhaupt allemaal wat grote woorden, met name over Peter R. Als iemand aantoonbaar productief en 
effectief is, dan is hij het.

5.  Juriste 

8 Feb 2009 om 18:00 

in de weg lopen, wilde ik schrijven. Degene, die in de weg loopt wordt kaltgestellt, zonder meer. Ik kan dat met 
schriftelijke stukken aantonen. Dan wordt verzonnen dat de persoon suicidaal is en geestesziek. Dat wordt snel 
rondgebazuind door de fraudeurs in het ziekenhuis. Het is om te lachen, als je daar tegen kunt.

6.  janick 

8 Feb 2009 om 20:48 

Ach, 

Stan heeft een hypotheek, alimentatieplicht, of wil gewoon van het leven genieten. Nou dan schrijf je gewoon 
artikeltjes die niet tegen de belangen van het kapitaal ingaan. Toch? 
Money-driven journalism of Money-based ethics. 

Bij deze heeft het beesje een naampje, Money-driven Stan.

7.  RuudHarmsen 

9 Feb 2009 om 08:59 

janick, 8 Feb 2009 om 20:48 
=== 
Stan heeft een hypotheek, alimentatieplicht, of wil gewoon van het leven genieten. 
/===

Hij zit op de Canarische eilanden, hoorde ik, en schrijft een boek. Misschien gewoon even geen zin om 
daarnaast research te doen voor ‘zware’ artikelen, zodat hij alleen schrijft over wat hem toevallig te binnen 
schiet?

Soms is de verklaring heel simpel en hoef je er niks achter te zoeken.

8.  Charles 

9 Feb 2009 om 09:14 

Goed, en dan nu de hamvraag: waarom kan Micha wel gewoon doorgaan met JD en EL zonder dat hij de mond 
gesnoerd wordt of bedreigd wordt zoals de andere hierboven opgevoerde personen kennelijk wel overkomt. 
Hoeveel dreigementen heeft Micha ontvangen om te stoppen? 
Of zijn de anderen door de uitzichtloosheid van de cases uit eigen beweging er misschien gewoon mee gestopt.

9.  Juriste 

9 Feb 2009 om 14:42 
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Wat bezielt Ssssssssttan de Jong? at Klokkenluideronline

Micha was toch eerst ook uitgezonden naar Thailand, maar dat ging niet door. Ik verkeerde eerst nog in de 
veronderstelling dat Micha vanuit Thailand aan het bloggen was. 

Voor de overheid is het handig dat Micha een weblog bijhoudt, waarop iedereen openlijk kan reageren, want dat 
is beter dan een ondergrondse beweging. 

Zo maakte ik mee dat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen tweedracht zaaide onder de kleine 
medische fouten verenigingen, opgericht door slachtoffers van medische fouten. 
De NVZ en de Orde van Medische Specialisten nodigden zogenaamd alle organisaties aan tafel. Alleen de 
jaknikkers (van de kleine lekenorganisaties) mochten meedoen, en natuurlijk de machtige organisaties zoals de 
Consumentenbond. Zo hield de NVZ alles in de hand. Voor mij was er juist een stoel te weinig, berichtte de 
beleidsmedewerkster van de NVZ mij per email. Een stoel te weinig dus. Kinderachtig.

10.  Charles 

9 Feb 2009 om 15:11 

@Juriste 
De Zorg en alles wat er mee te maken heeft, wordt met SPECIALE zorg omringd. Er gelden SPECIALE regels 
etc. om te zorgen dat er zo weinig mogelijk fout gaat in deze omgeving waar het vaak gaat om kwetsbare 
mensen. De vraag is dan ook waarom er in de praktijk zo VEEL fout gaat in de zorg. Naar mijn mening is de 
reden hiervoor dat er geen SPECIALE mensen bestaan, en dus ook niet binnen de Zorg. Onvermogen, Onkunde, 
Onwetendheid en Opzet (de 4 O’s dus) zijn binnen de zorg daarom net als in elk andere discipline aan de orde 
van de dag. En net als elders vegen de mensen in de zorg hun straatje schoon als hun dat uitkomt. Ik heb het 
meegemaakt dat een specialist stoned onder de medicijnen zijn eigen praktijkkamer niet meer kon vinden in 
zijn eigen ziekenhuis en aan mij vroeg of ik hem even naar zijn kamer wilde brengen! Geen directielid die de 
man er uit durfte te gooien want de gek dreigde met grote consequenties voor het ziekenhuis. 
Ach, wil je aan misstanden iets doen dan moeten we in een tv programma de verantwoordelijken letterlijk bij 
de stropdas over de tafel trekken. Niet netjes, maar je krijgt wel de aandacht waar je anders JAREN over doet. 
Het is niet anders!

11.  Herman van Houten 

9 Feb 2009 om 17:48 

Stan de Jong roept op om kinderen te vermoorden, zie http://www.standejong.nl/2009/02/08/laat-livni-
premier-worden/
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 at Klokkenluideronline”Waar zit de ware crimineel? In die toren!“

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Zembla-journalist krijgt dagvaarding “Ernest Louwes is de dader godverdomme!” »

“Waar zit de ware crimineel? In die toren!”
Gepubliceerd door Micha Kat 29 januari, 2009 in Algemeen. 

 
 
Kijk naar deze video om te zien hoe men bij Jusititie anno 2009 meent te moeten reageren op 

journalisten die hun plicht doen maatschappelijke misstanden aan de kaak te stellen. De ’sterke arm’ 

van de macht is er niet meer voor de burger, maar staat ten dienste van criminele en corrupte 

mafiosi zoals Joris Demmink die zich op kosten van diezelfde burger overgeven aan de meest 

weerzinwekkende delicten. Welkom in de wereld van Justitie en politie!

26 Reacties op ““Waar zit de ware crimineel? In die 
toren!””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  groot 

29 Jan 2009 om 23:39 

Haha. Yes we can.
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 at Klokkenluideronline”Waar zit de ware crimineel? In die toren!“

29 Jan 2009 om 23:44 

Het echte nieuws 

http://nl.youtube.com/watch?v=MoXkTg-Uoz4

3.  E-bee 

30 Jan 2009 om 00:07 

Welkom in de wereld van Bilderberg! In WWII waren ze ook zo behulpzaam, mensen doorzie ze nou eens, voor 
het te laat is! 
Het is 1 minuut voor 12, in 2010 is heel Europa genazificeert onder deze ondemocratische “politiek”. 
De UN, NATO, CFR, WTO, Federal Reserve, zelfs de EU en NWO zijn allemaal instrumenten van BilderbergerSS.

4.  Juriste 

30 Jan 2009 om 00:10 

Groot, het filmpje op youtube van David Icke is komisch. Die stijl zou Micha kunnen kopieren, een parodie 
maken.

5.  MartijnX 

30 Jan 2009 om 00:15 

Staat van beleg.

6.  Jos 

30 Jan 2009 om 00:37 

http://nl.youtube.com/watch?v=cBjWpk094vM

Hij durft pas met zijn auto weg te gaan als de politie erbij is?? Die Joris D. voelt zich volgens mij niet heel erg 

veilig meer tegenwoordig :P

7.  janick 

30 Jan 2009 om 00:42 

Micha, heb je al je paspoort teruggekregen?

Hij kan anders alle kindjes buiten Europa bekijken zonder dat JD-tv erbij is. Een meesterzet van Joris? 
Staat binnen de muren van het ministerie van justitie een kindercreche? 
Hoe staat het met de veiligheid van de jeugdgevangenissen? 
Allemaal plekken waar JD-tv niet kan komen en Joris vrij spel heeft. 
Het wordt tijd voor een undercover-operatie.

8.  groot 

30 Jan 2009 om 02:47 

@Juriste 

Er wordt gezegd dat de duivel met humor moet worden verslagen.

(Oh nee he, wor ik nou weer in een hoek gezet?)

9.  pedorechter 

30 Jan 2009 om 06:55 

Niet echt je sterkste item, Micha. 

By the way, vriend Joris zit niet in die hoge toren waar je op wijst, maar in dat lagere gebouw aan de 
rechterkant.

10.  Frank Black 

30 Jan 2009 om 07:19 

@ groot

hij is niet de duivel, maar hij heeft er wel mee gedanst. En de duivel raakt heel snel uitgekeken op zijn 
danspartners.

@ joep

Dank U wel!

Bezoekers
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Test uw klokkenluider-
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 at Klokkenluideronline”Waar zit de ware crimineel? In die toren!“

11.  euro999 

30 Jan 2009 om 07:58 

Mischa het is niet verstandig praktisch alleen erop uit te trekken. 
Test de symphatisanten is uit op deze site en organiseer de hardliners.Macht kan alleen met macht gebroken 
worden.

12.  buscadordelaverdad 

30 Jan 2009 om 08:28 

“Waar zit de ware crimineel? In die toren!”

Hij is ook regelmatig in het verre oosten te vinden om voor zijn VOC-paladijnen (De loopjochies van tel-aviv i.v.
m. het toekomstige wereldwijde conflict!) wat geopolitieke voetjes tussende deur te krijgen, dan wel wat 
pionnetjes ‘veilig’ te stellen voor de zeer nabije gewelddadige toekomst. Tik op je favoriete zoekmachive 
Kaspian-Basin in en je weet genoeg zou ik zeggen… Zou hij dan toch in de rij staan om als MP in bange dagen 
despotisch en zoals het hem past, aan het hoofd van Nederland te staan tijdens de wereldwijde staat van beleg 
dat daarvoor nodig is? Bovendien kan hij dan gelijk zijn toevoerlijntjes van ‘kinder-vlees’ wat verder naar het 
oosten verleggen alwaar zijn cosjere vrindjes van de ‘chazaren-maffia’ hem van een ‘onbereikbare’ (Zonder 
lastige pottenkijkers) en toekomstige ’savehaven’ kunnen voorzien? Als goede journalist mag je natuurlijk niets 
uitsluiten Micha, maar ik vrees dat Frank Black je deze link al eerder toespeelde. Houd vol Micha, want deze 
geperverteerde HOND heeft zometeen geen tanden en ballen meer over dat is wel duidelijk. De schaduw-
beleids-satan raakt n.l. op hem uitgekeken (Want teveel in the alternatieve online picture). Dat feit hebben we 
dan alleen aan de heer Kat te danken met deze prikkelende acties op de stoep van ‘justitieel’ Nederland! 
Hoernalistiek Nederland ligt n.l. al sinds deze lieden de macht despotisch/pervers uitoefenen gedebiliseerd en 
zelfcensurerend aan de leiband/infuus van de ‘gevestigde’ demon-cratische belangen helaas. Micha-for-
president?

http://www.justice.gov.az/eng261.html 
AZERBAIJANI MINISTER OF JUSTICE MEETS SECRETARY GENERAL OF DUTCH MINISTRY OF JUSTICE: 
Azerbaijani Minister of Justice Fikrat Mammadov today has met with Secretary General of Dutch Ministry of 
Justice Mr. Joris Demmink. Mr. Mammadov told of the achievements being implemented in the country’s legal 
area. He stressed the significance of the Memorandum of Understanding signed between the two countries’ 
Justice Ministers in 2002 in the field of legal cooperation. Mr. Demmink highly valued the progress in the legal 
area of the country. The sides also discussed the protection of the prisoners’ rights, their social adaptation and 
other issues of mutual interest.

13.  johnmans 

30 Jan 2009 om 08:55 

Sorry Micha, maar dit soort itempjes is tijdverspilling met een voorspelbare uitkomst.

14.  harry50 

30 Jan 2009 om 08:59 

BESTE MISHA,

Euro 999 heeft gelijk je moet er niet in je eentje op uit trekken. 
Ga wat organiseren.Ik regel minimaal 50-100 man uit het Westland. 
Als we met een paar duizend zijn dan wil ik het nog wel eens zijn of die bewaker daar nog zo bijdehand is.Je 
heeft 100% gelijk met die crimineel zit daar in die toren,maar alleen bereikt je niets.Helemaal niets.Als je het 
journaal wilt halen moeten we met meer zijn veel meer !! 
Ik moet binnenkort voorkomen en na afloop zal ik zeggen tegen de rechter dat hij de groeten moet doen aan 
zijn baas ,,Demmink,, namens mij !! 
Laatste keer Misha ga wat organiseren !!!!! 
Groetjes,

Harry.

15.  joep 

30 Jan 2009 om 09:10 

@Jos 30 Jan 2009 om 00:37 
http://nl.youtube.com/watch?v=cBjWpk094vM

Hij durft pas met zijn auto weg te gaan als de politie erbij is?? Die Joris D. voelt zich volgens mij niet heel erg 
veilig meer tegenwoordig 

FILM VERWIJDERD DOOR GEBRUIKER???

16.  Wieteke 

30 Jan 2009 om 09:15 

Moest je echt achter die paaltjes plaatsnemen? Ik dacht dat die krengen er alleen maar waren om te 
verhinderen dat je met je auto het terrein op kan. Tussen wegdek en voetpad liep nog een fietspad. Zelfs daar 
had je mogen lopen…belachelijke ambtenaren.

17.  Charles 

30 Jan 2009 om 10:21 
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 at Klokkenluideronline”Waar zit de ware crimineel? In die toren!“

Hmmm, ‘aanpak Pieter Storms’ misschien: naar binnen met de camera. Dan heb je een echt breekijzer.

18.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 10:24 

harry50, 30 Jan 2009 om 08:59 

Ik distantieer me bij voorbaat van elke vorm van geweld.

19.  harry50 

30 Jan 2009 om 11:28 

heb ik ergens gezegt dat er geweld aan te pas moet komen Ruud ???? 
Maar wat onze vriend ,,DEMMINK,, flikt wat is dat dan ???? 
Nog erger dan geweld of ben je het daar niet mee eens Ruud.

Groetjes.

20.  Observator 

30 Jan 2009 om 14:17 

@ HARRY50 
30 Jan 2009 om 11:28 

Beste Harry, maak je niet druk om Ruudje. Dat is een mierenneukerig iemand die het bestaat om posters aan 
te vallen, zoals iemand anders gebeurde, op een ‘e’ teveel in een bijvoeglijk naamwoord. Die noemt hij ‘kluns’. 
Zijn obligate ge-ul van nu: ‘Ik distantieer me bij voorbaat van elke vorm van geweld’ is nog heilig omdat hij je 
niet aanvalt op je ‘t’ in ‘gezegd’. Bovendien leest de man slecht, want je hebt het nergens over geweld gehad. 
Jammer hoor, want soms schrijft Ruudje best aardige dingen.

21.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 20:28 

Observator, 30 Jan 2009 om 14:17 
=== 
Beste Harry, maak je niet druk om Ruudje. Dat is een mierenneukerig iemand die het bestaat om posters aan 
te vallen, zoals iemand anders gebeurde, op een ‘e’ teveel in een bijvoeglijk naamwoord. Die noemt hij ‘kluns’. 
/===

Ik vermoedde het al, maar nu weet ik het zeker. Je leest zo slecht dat je niet eens in de gaten had dat diegene 
die die foutjes maakte IKZELF was! Kijk het maar na. Ik noemde dus MEZELF een kluns (en terecht, want dat 
was ik ook, en ik maak zulke vervelende foutjes te vaak).

Ik gaf later nog een hint door te vertellen dat ik wel van zelfspot hield. Ook niet opgemerkt. Troost je, je was 
niet de enige die het niet door had! Cornelia waarschijnlijk ook niet.

Geslaagde grap dus. Ik heb genoten. Dank u.

22.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 20:33 

Handige harry: 
=== 
Ik moet binnenkort voorkomen en na afloop zal ik zeggen tegen de rechter dat hij de groeten moet doen aan 
zijn baas ,,Demmink,, namens mij !! 
/===

Onjuist, rechters zijn onafhankelijk en hebben geen baas. Demmink is dat in elk geval zeker niet.

Of officieren van justitie Demmink als baas hebben, dat is een interessante vraag. Hans Brouwer staat daar aan 
de top. Het OM is wel onderdeel van het ministerie van justitie (of in elk geval kan de minister ‘aanwijzingen’ 
geven, maar dat doet hij zelden). Na de minister en de staatssecretaris is de secretaris-generaal (Demmink 
dus) wel de hoogst baas van het ministerie, maar of hij dan ook echt de baas van het OM is?

Dat is nou juist erg belangrijk i.v.m. belangenverstrengeling en onafhankelijk onderzoek. Daarom heb ik politici 
vaak naar hun mening daarover gevraagd, maar die willen ze niet geven, hun standpunt blijft geheim.

Vreemd, in een democratie.

23.  ger 

30 Jan 2009 om 21:28 

Het hele verhaal Demmink vertroebeld. 
Alles eraf en opnieuw beginnen. 
Compact en to the point.

24.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 21:37 
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Ger is een storende factor, vind ik.

25.  Observator 

31 Jan 2009 om 10:20 

@ RuudHarmsen 
30 Jan 2009 om 20:28 

Misschien toch iets duidelijker schrijven Ruud? 
We lezen soms zo gehaast!

Maar o.k., jij je plezier. En graag gedaan hoor! 
(ik kan er ook wel een beetje om grinniken, ik heb respect voor iemand die het lukt mij te grazen te nemen)

26.  indian 

31 Jan 2009 om 22:41 

dat mierenneuken is vreselijk moeilijk, ik heb het vannacht nog geprobeerd, maar het is me niet gelukt.
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 at Klokkenluideronline”Demmink stond op neuken!“Frank Leenders: 

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Demmink-artikel Wikipedia verwijderd Hyves uit de lucht, Wikipedia nu pro-Joris »

Frank Leenders: “Demmink stond op neuken!”
Gepubliceerd door Micha Kat 26 januari, 2009 in Algemeen. 

 

Bekijk hier drie nieuwe YouTube-filmpjes van JDTV waarin Frank Leenders openhartig vertelt over zijn 

belevenissen met de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie.

30 Reacties op “Frank Leenders: “Demmink stond 
op neuken!””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Samantha 

26 Jan 2009 om 02:47 

Moedige getuigenis! 

Sam

2.  RuudHarmsen 

26 Jan 2009 om 08:56 

Lekkere titel, dit weer. Komt ook zo serieus en fatsoenlijk over als ik bijvoorbeeld politici probeer te 
interesseren voor de wel degelijk serieuze kwestie Demmink. 

Bedankt! Maar niet heus.

3.  Frank Black 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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

●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

Gerelateerde Berichten 
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 at Klokkenluideronline”Demmink stond op neuken!“Frank Leenders: 

26 Jan 2009 om 09:25 

mogelijke gedachten van de rechercheurs over Frank:

* hij is niet sympathiek en vaak warrig en agressief, zeker onder druk 
* hij heeft er destijds zelf voor gekozen om ‘hoer’ te zijn 
* topambtenaar kon niet zeker weten dat de jongen minderjarig was

dan is het in geval van doorsnee rechercheurs met een lage opleiding waarschijnlijk heel moeilijk om de balans 
niet te laten uitslaan in de richting van de verschillende personen die met hen telefoneerden.

de gemiddelde rechercheur doet wellicht pas zijn best wanneer hij het gevoel heeft de belangen van een ín de 
ogen van allen ‘zielig’ en ’sympathiek’ slachtoffer te kunnen verdedigen.

voor alle andere situaties geldt mogelijk dat hij slechts orders op zal volgen, het enige criterium via welke men 
hoger op de carriere ladder terecht kan komen. het voornaamste criterium dat behandeld wordt tijdens de 
politie opleiding.

het is in deze situatie voor de rechercheurs waarschijnlijk heel moeilijk om een minderjarige jongen te zien 
zitten. het is waarschijnlijk nog moeilijker voor ze om te realiseren dat een minderjarige prostitue misbruikt kan 
worden.

zaken met een hoog profiel zijn bij voorbaat zonder kans omdat personen zoals misschien de rechercheurs in 
deze zaak wellicht het bewijs aanleveren aan eveneens ja-knikkende en overbelaste officieren van justitie.

geen van deze personen zijn dan bestand tegen druk van bovenaf. druk van rechters en PG’s die de 
onderzoeken bewust of onbewust laten ‘zwabberen’ wanneer een der eigen mensen onder de loep wordt 
genomen.

4.  RuudHarmsen 

26 Jan 2009 om 09:55 

Frank Black: 
=== 
mogelijke gedachten van de rechercheurs over Frank: 
[…] 
* hij heeft er destijds zelf voor gekozen om ‘hoer’ te zijn 
[…] 
/===

Doet er niet toe, althans bij bepaalde wetsartikelen niet: 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/s42949059.html 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/248b.html

5.  karin 

26 Jan 2009 om 10:11 

@ ruudharmsen—->Lekkere titel, dit weer. Komt ook zo serieus en fatsoenlijk over als ik bijvoorbeeld politici 
probeer te interesseren voor de wel degelijk serieuze kwestie Demmink.mogelijke gedachten van de 
rechercheurs over Frank: hij is niet sympathiek en vaak warrig en agressief, zeker onder druk

6.  karin 

26 Jan 2009 om 10:15 

????? er mist een stuk van mijn comment

Nou dan maar zo

@Ruudharmsen ik zat ook met gekrulde tenen

@Frankblack ik vind hem juist helder en gelaten overkomen.

Trouwens erg moedig om zo duidelijk de confronterende vragen van Micha te beantwoorden.

7.  Verbeet 

26 Jan 2009 om 10:58 

Op het Elsevier.nl forum is de volgende posting te zien:

Klagmerot op maandag 26 januari 2009 10:35 
Die raad in Den Helder is ook geen knip voor de neus waard. In dit soort gevallen moet je direct afrekenen, en 
dus deze oplichter / zakkenvuller rücksichtslos naar huis sturen. 
Maar ja, in deze wereld lijkt het zo te zijn dat liegen, bedriegen, zakkenvullen, corruptie en wat dies meer zij, 
de norm is. 
Overigens kindermisbruik blijkt vooral binnen justitie tot norm te zijn verheven. Ik refereer dan aan wat de 
onafhankelijke journalist Micha Kat over Joris Demmink, de SG van het Ministerie van Justitie, heeft nagespeurd 
en vastgelegd op o.a. de internet sites klokkenluideronline.nl en onderzoekjorisd.hyves.nl. 
Als ik mij niet vergis is die Demmink ook lid van de VVD.

Dat zouden meer mensen moeten doen. Elke gelegenheid aangrijpen om via een posting op de fora van de Main 
Stream Media (MSM) op de zaak Joris Demmink te wijzen.

8.  Verbeet 

Bezoekers

●     9 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165185 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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 at Klokkenluideronline”Demmink stond op neuken!“Frank Leenders: 

26 Jan 2009 om 11:04 

Ik heb overigens in het verleden ook dit soort postings over Joris Demmink op Elsevier.nl geplaatst en die zijn 
nooit verwijderd. Het lijkt erop dat de MSM blij zijn, althans Elsevier, dat deze zaak via hun fora toch het 
publiek bereikt, omdat ze blijkbaar zodanig in de greep van de tentakels zitten dat zij in hun redactionele 
artikelen er niet meer over kunnen, willen, mogen, durven schrijven. 
Ik roep daarom alle lezers van Klokkenluideronline.nl op om ook dergelijke postings te plaatsen op de MSM-fora.

9.  Inanna 

26 Jan 2009 om 13:44 

Beste Micha,

Frank Leenders spreekt zijn eigen verhaal voortdurend tegen. Zie zijn eerdere verklaring!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1272/uit-het-dossier-demmink-2-deel-2.html

“Rond 1979 verhuisden mijn vader en moeder naar Tsjechie. In Tsjechie kwam ik op zeer jeugdige leeftijd in 
contact met pedoseksuele mannen. Ik kwam toen ook in contact met Nederlandse mannen. Ook deze mannen 
waren pedoseksueel. Een van hen was Piet. 
Rond 1985 verhuisde mijn familie weer naar Nederland. Wij gingen in Limburg wonen. Mijn familie wist van 
mijn seksuele contacten met mannen. Zij verfoeiden mij daarom. Ik ben daarom gaan zwerven. Ik kwam 
hierdoor in de prostitutie terecht. Ik vertoefde veel in jongensbordelen, escortclubs en straatprostitutie. 
Rond 1988 of 1989, ik was toen 13 of 14 jaar, kwam ik in dat circuit een man tegen die ik eerder in Tsjechie al 
had ontmoet en daar seks met me had gehad. Deze man was Piet, waarover ik al eerder verklaard heb. Ik 
herkende Piet aanvankelijk niet als zodanig. Later drong het tot me door dat Piet dezelfde man was waarmee ik 
tijdens mijn zeer jonge kinderperiode al seks had gehad. Ik wil daar eigenlijk niet meer over verklaren. Dit blijft 
zeer traumatisch voor mij. 
Ik vond Piet in die tijd, ik bedoel dan rond 1989, wel sympathiek. “

10.  Micha Kat 

26 Jan 2009 om 14:21 

@Inanna 
Ik ben me bewust van tegenstrijdigheden met name waar het gaat om zijn familie. Over zijn ouders is nooit 
100% duidelijkheid ontstaan. Bij het interview in Meijel werd een oude man als ‘zijn vader’ naar voren 
geschoven maar dat bleek zijn vader niet te zijn. 

Ik presenteer de gegevens ‘fris’ zoals ik die aantref in het dossier-Demmink 2 en zoals Frank Leenders ze thans 
verwoordt. Opgemerkt zij dat de recherche zijn aangifte blijkbaar zo belangwekkend vond, dat ze de moeite 
hebben genomen hem meerdere dagen onder druk te zetten om hem deze te laten herroepen. Dat gebeurt 
alleen bij aangiftes met een ZEER HOOG waarheidsgehalte en ZEER GROTE explosiviteit. Anders zou de aangifte 
immers gewoon met rust zijn gelaten, was er een onderzoek gestart en was geconcludeerd dat de aangifte niet 
klopte waarna de zaak zou zijn afgesloten. In de zaak-Demmink is er echter steeds een ding dat steeds weer 
terug komt: ER MAG GEEN ONDERZOEK WORDEN GEDAAN! NIETS MAG WORDEN ONDERZOCHT! Wat dat 
betreft ging het in Belgie nog een stuk beter in de zaak-Dutroux: daar werd althans een onderzoek opgestart, al 
werden de resultaten later ‘verdonkeremaand’. Maar in Nederland komt zelfs dat onderzoek er dus niet!

Verder zij opgemerkt dat de primaire energie in deze zaak niet zou moeten worden gestoken in het 
ondermijnen van de geloofwaardigheid van Frank Leenders (en andere getuigen tegen Demmink) maar in het 
onderzoeken van de vraag of Demmink schuldig is aan zedendelicten.

11.  Inanna 

26 Jan 2009 om 15:46 

Beste Micha, 

Vanuit jouw standpunt heb je gelijk, maar gezien alle tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, is Frank voor de 
tegenpartij nu een geklutst eitje!

En er is echter een ding wat ik dan niet begrijp: 
Op het laatst zegt Frank dat hij toen voor het eerst in Tsjechië was en jij vraagt daarop niet even: WANNEER 
WAS DAT? of: HOE OUD WAS JE TOEN???? 
Per slot heeft Frank ook al verteld, dat daar in aanwezigheid van Demmink een MOORD is gepleegd.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1320/hij-is-met-een-kunstlul-gepenetreerd.html

Maar in alle verhalen van Frank komt dat tijdstip niet voor! 
Wanneer was Frank in Tsjechië voor die porno-film? Volgens mij is dat toch wel belangrijk… als je Demmink 
beschuldigt van verkrachting, de dood tot gevolg hebbend…

12.  E-bee 

26 Jan 2009 om 16:12 

Eerder vertelde Frank L. wel dat er getuigen(3?) zijn van de dood van die jongen. Kunnen die nog opgespoord 
worden en/of weet Frank L. waar die zijn?

13.  karin 

26 Jan 2009 om 18:30 

E-bee Frank is thans postbode en heeft geen contacten meer in die wereld.
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 at Klokkenluideronline”Demmink stond op neuken!“Frank Leenders: 

14.  karin 

26 Jan 2009 om 18:44 

De jorisdhyve is vanaf 18.30 uit de lucht!!! 
Lezers met een hyveaccount graag mailen dat dit niet correct is zodat we snel weer online zijn.

15.  karin 

26 Jan 2009 om 18:57 

@Inanna Ik heb net navraag gedaan,de leeftijd van Frank tijdens de pornofilmaffaire was 16/17. 
Hij is meerdere malen in Tjechie geweest.

16.  Inanna 

26 Jan 2009 om 19:47 

Micha, mijn excuses. Mijn oordeel was voorbarig. 

Ik zit nu te kijken naar deel 2 van het interview. Jammer dat je deze serie niet meteen in zijn geheel hebt 
geplaatst. Met alleen deel 1 zette je mij op het verkeerde been.

Hij staat nu ook compleet op Zaplog! 
http://zaplog.nl/zaplog/article/18110/

Ik zit zelf nog te luisteren.

17.  Jos 

26 Jan 2009 om 19:57 

Dus, wie durft de broek van Joris D. naar beneden te trekken?? Op zich geen strafbaar feit :D

18.  Bart Bemelmans 

26 Jan 2009 om 20:48 

Kanttekeningen:

Hij moet soms erg lang nadenken voordat er geantwoord wordt, terwijl er dingen gevraagd worden waarop hij 
het antwoord zo zou moeten kunnen geven. Te oordelen naar zijn gezicht heeft het niks met schroom te maken.

Hij is al jaren dakloos, maar “woonde destijds in Venlo”.

Hij tekent een schuldverklaring omdat hij naar huis wilde zonder te weten wat hij tekende, maar zou de 
rechercheurs te kennen hebben gegeven dat “zij voor mij zijn”. 

En dan iets wat ik helemaal niet begrijp: hij staat al die dingen willens en wetens toe, wist zelfs dat J. een hoge 
functie bekleedde, maar pas als hij weet wie het is, begint zijn geweten op te spelen en doet hij aangifte.

Krijgen we eigenlijk wel het hele verhaal te horen? Is Leenders soms een ex vriendje dat de bons heeft 
gekregen?

19.  E-bee 

26 Jan 2009 om 20:58 

Ik kreeg het idee in het intervieuw dat de ongelijke aanpak door justitie van Fons sporen van PSV, kwaad bloed 
zette. Dat kan hem getriggerd hebben wellicht.

20.  E-bee 

26 Jan 2009 om 20:58 

Fons Spooren

21.  karin 

26 Jan 2009 om 21:28 

@Bart bemelmans

Dat hij soms moet nadenken zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben met het feit dat het jaren geleden 
speelde en hij zorgvuldig wil zijn.

Hij woonde in internaten of liep weg en was dakloos of woonde bij mannen in huis daar zou een periode in 
Venlo bij kunnen zitten.

Dat je een verklaring tekend omdat je er genoeg van hebt en naar huis wilt is voor mij ook te begrijpen, dat je 
er daarna laaiend om bent en zegt “ze zijn voor mij” kan ik ook volgen.

Wat de trigger was om veel later pas aangifte te doen kunnen we allen maar naar gissen maar ook daar kunnen 
naar mijn mening plausibele redenen voor zijn.
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 at Klokkenluideronline”Demmink stond op neuken!“Frank Leenders: 

22.  Bart Bemelmans 

26 Jan 2009 om 22:35 

Je gokt ook maar wat, Karin. Ik heb bij deze Leenders toch sterk het gevoel dat ik niet het hele verhaal te 
horen krijgen.

23.  karin 

26 Jan 2009 om 23:11 

Natuurlijk gok ik Bart, jij aan de ene kant ik aan de andere, de waarheid in het midden?

24.  Mirjam123 

27 Jan 2009 om 22:31 

Ik dacht dat Frank Leenders Demmink kende uit Tsjechie en hem daarna weer tegen kwam in het Anne 
Frankplantsoen. Nu zegt hij dat hij Demmink voor het eerst tegenkwam in het Anne Frankplantsoen. Geen 
enkele verwijzing naar Tsjechie. Dat is toch ook vreemd. Ik denk niet dat Frank een erg geloofwaardige getuige 
is.

25.  groot 

28 Jan 2009 om 21:40 

@Mirjam123 
27 Jan 2009 om 22:31 

Helaas moet ik je hierin gelijk geven.

Terzijde, weet jij misschien waar dit wiki-kroeggesprek over gaat?

KWOOT 
Welke initiatieven om mensen uit te sluiten, Mig? Kan je dat onderbouwen? Volgens mij sta ik vooral voor 
complete openheid en dat zou je ook uit dit verhaal moeten kunnen halen. Pjetter 26 jan 2009 17:14 (CET)

Wil je dat ik ga citeren uit je geheime stukken? Dat lijkt me niet goed voor de vertrouwelijkheid van de 
activiteiten waar jij je mee inlaat. Mig de Jong 26 jan 2009 17:40 (CET) 
UNKWOOT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg#Open_oproep_aan_CaAl

26.  joep 

28 Jan 2009 om 22:21 

het wiki kroeg gesprek:

20 Imagine a world in which every single human being can freely share in the sum of all knowledge 
20.1 De visie 
20.2 De gemeenschap 
20.3 De kampen 
20.4 De desysop 
20.5 De voorbeelden 
20.6 En dus 
20.7 the sum of all knowledge 

Onder 20 begint het met “Ietwat vroeger dan gepland, maar de ontwikkelingen noodzaakt mij daartoe dit voor 
zijn tijd te plaatsen” 

Het gaat om deze ontwikkeling die groot op 28/1 06:23 signaleert denk ik: 
@groot 
28 Jan 2009 om 06:23 
Coupe bij Wikimedia Stichting Nederland. 
http://new.webwereld.nl/nieuws/54617/coupe-bij-wikimedia-stichting-nederland.html

en achter die link staat (volgt stukje citaat, verder op new.webwereld.nl lezen): 
“Gepubliceerd: Dinsdag 27 januari 2009 
Auteur: Sander van der Meijs 

Een groepje leden heeft een nieuw bestuur gevormd en de voorzitter treedt plotseling af. Is er een heuse coup 
gaande, of is het een paleisrevolutie?

De eerste e-mail die de leden in hun bus kregen kwam van Elly Waterman, de voorzitter van Wikimedia 
Nederland. Ze valt met de deur in huis en deelt mee dat ze aftreedt als voorzitter en als bestuurslid van de 
VWN van Wikimedia Nederland. Elly Waterman in haar e-mail: ‘De aanleiding voor deze brief is een 
vertrouwensbreuk binnen het huidige bestuur, en mijn principiële bezwaren tegen plannen voor de verkiezing 
van een nieuw bestuur, die door mijn medebestuursleden zijn gemaakt.’ 

Achterkamertjespolitiek 
In de toelichting schrijft ze dat twee personen uit het huidige bestuur hebben aangegeven bezig te zijn met het 
samenstellen van een nieuw bestuur. Zij heeft principiële bezwaren tegen deze gang van zaken, omdat er in de 
statuten van de vereniging staat dat bestuursleden individueel gekozen worden op de Algemene 
Ledenvergadering. 

einde citaat,
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 at Klokkenluideronline”Demmink stond op neuken!“Frank Leenders: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Pjetter heeft een en ander op 26 jan 2009 16:14 aangemaakt.

Klik daar maar eens wat heen en weer tussen overleg, gebruikerspagina’s en bewerkingshistorie :-)

27.  Maar... 
28 Jan 2009 om 22:31 

Dat Wikipedia is in mijn ogen allang een gepasseerd station. Google heeft een alternatief, kijk eens of dat wat 
is. Ik vind die gasten bij Wikipedia echte azijnpissers met hun welles nietus. Het is goed te blijven volgen wat 
hun beweegredenen zijn een en ander te sluiten en te modereren. Waarom hebben ze dat dan niet veel eerder 
gedaan ? Of zijn ze pas sinds kort bij Wikipedia aan de slag ….Zoek het eens uit, het zou een hoop verklaren. 

Dan hoeft Justitie en onze prinsjes en prinsesjes en hofdames niet meer bij te dragen en te corrigeren, daar 
hebben ze dan iemand bij Wikipedia voor op de loonlijst gezet.

28.  joep 

28 Jan 2009 om 22:39 

gaan we verder met de wiki kjroeg, dan wel de coupe en de geheime stukken:

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker%3AWaerth&diff=15278895&oldid=15276921 
bevat een passage (cursief gemaakt) die er niet mocht staan:

Beste Waerth, je gebruikt erg grote woorden op je gebruikerspagina. Ik heb daarom als noodingreep de pagina 
teruggeplaatst en zal zsm met mijn collega’s overleggen. Met begrip voor je moeilijke situatie, veel sterkte! 
Hartelijke groet, [[Gebruiker:Josq|Josq]] 16 jan 2009 11:08 (CET) Beste Waerth, je gebruikt erg grote woorden 
op je gebruikerspagina. Ik heb daarom als noodingreep de pagina teruggeplaatst en zal zsm met mijn collega’s 
overleggen. Met begrip voor je moeilijke situatie, veel sterkte! Hartelijke groet, [[Gebruiker:Josq|Josq]] 16 jan 
2009 11:08 (CET) 
:Voor de duidelijkheid: mijn actie was natuurlijk wel volledig tegen de regels. Maar zie het als een 
steunbetuiging voor de moeilijke situatie waarin je nu verkeerd! [[Gebruiker:Josq|Josq]] 16 jan 2009 11:36 
(CET) :Voor de duidelijkheid: mijn actie was natuurlijk wel volledig tegen de regels. Maar zie het als een 
steunbetuiging voor de moeilijke situatie waarin je nu verkeerd! [[Gebruiker:Josq|Josq]] 16 jan 2009 11:36 
(CET) 
[i]- ::Waar slaat dit op? Gaan we nu met iemand meehuilen omdat zijn lemma op wikipedia verwijderd wordt? 
Is dit nou een encyclopedie of een gezelligheidsclubje? [[Gebruiker:Migdejong|Mig de Jong]] 16 jan 2009 13:55 
(CET) [/i] 
:”Laten we de discussies een dagje opschorten, de emoties lopen anders een beetje te hoog op” [[Gebruiker:
Josq|Josq]] 16 jan 2009 14:06 (CET) 

en daar is MoiraMoira erg blij mee zien we: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Migdejong#Bewerkingsoorlog.3F

Onderaan plaatsen 
ik laat geen drogrederingen uit, ik zeg alleen de waarheid over Wikipedia. op mijn gebruikerspagina staan een 
aantal redenen waarom wikipedia moet verdwijnen, ik weet niet of u dat als drogredenen bedoelt of dat u iets 
anders bedoelt? kunt u zelf dan wel een goede reden noemen waarom Wikipedia wél een fatsoenlijke 
encyclopedie is.

met vriendelijke groeten (ik gebruik tenminste niet de respectloze en beledigende afkorting MVG),

Flip

beantwoord op overleg. Mig de Jong 8 jan 2009 19:39 (CET) 
ik zal eens een voorbeeld geven, iedere persoon die per ongeluk verkeerde informatie op wikipedia zet wordt 
direct als “ingelogde vandaal” beschouwd, ik vind dat je volwassen mensen niet zo mag behandelen. natuurlijk 
moeten gebruikers die kwestende en/of onzinnige artikelen schrijven geblokkeerd worden, maar dat is vaak niet 
het geval.

- De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door Ik haat wiki-pedia (overleg|bijdragen)

Ik heb ook het laatste “overleg” van Ik haat wiki-pedia (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek) eventjes naar 
beneden verplaatst omdat ‘ie ook jouw OP nogal ontsierde met die tekst bovenaan… Ter info: deze gebruiker is 
OT geblokkeerd i.v.m. de ongewenste gebruikersnaam en het continue gestook. MvGr (foei! :p) oftwel 
groetjes, .Erik1980. 8 jan 2009 22:39 (CET) 
Nou doei! Mvg, Mig de Jong 9 jan 2009 13:12 (CET) 

[bewerk] 
Dank je wel voor dit. MoiraMoira overleg 16 jan 2009 17:43 (CET)

—– en zo is het wikipedia of hatepedia / haat-pedia sprookje weer compleet —

blijft staan wat de ‘geheime stukken’ zijn.

29.  Maar... 
28 Jan 2009 om 22:53 

met vriendelijke groeten (ik gebruik tenminste niet de respectloze en beledigende afkorting MVG),

HOEZOE AZIJNPISSER ? pfffff….Hoezo get a life….

30.  groot 

29 Jan 2009 om 04:33 
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Iemand is “chantabel” omdat deze zich heeft “Inlaten met vertrouwelijke activiteiten” in casu “initiatieven om 
mensen uit te sluiten.”

De sprekers zijn zich er beide van bewust dat de “initiatieven om mensen uit te sluiten” het daglicht niet 
kunnen verdragen. 

Hoe anders zou Mig de Jong kunnen dreigen te citeren uit de geheime stukken van Pjetter. Stukken die de 
papaieren “complete openheid” [ van Wikipedia Nederland ] naar de prullenbak verwijzen?

[Citaat]

Welke initiatieven om mensen uit te sluiten, Mig? Kan je dat onderbouwen? Volgens mij sta ik vooral voor 
complete openheid en dat zou je ook uit dit verhaal moeten kunnen halen. Pjetter 26 jan 2009 17:14 (CET)

Wil je dat ik ga citeren uit je geheime stukken? Dat lijkt me niet goed voor de vertrouwelijkheid van de 
activiteiten waar jij je mee inlaat. Mig de Jong 26 jan 2009 17:40 (CET)

[Einde citaat]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg#Open_oproep_aan_CaAl
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“Demmink heeft het zelf toegegeven”
Gepubliceerd door Micha Kat 14 januari, 2009 in Algemeen. 

 
 
Bekijk hier de uitzending van het NOS Journaal van 5 november 2003 die we niet mochten hebben 

omdat de staatsomroep heeft besloten zijn journalistieke plicht te verzaken -net als Zermbla en De 

Volkskrant en alle andere media -en de justitie-SG ruim baan te geven door te gaan met het 

verkrachten van jonge kinderen. In deze uitzending wordt gezegd dat Demmink zelf heeft 

toegegeven sex te hebben met ‘minderjarige homo’s’ ‘zonder in alle gevallen te vragen hoe oud ze 

zijn’. Lees in het feitenoverzicht wat er gebeurde nadat het Journaal deze feiten aan het licht bracht: 

een ongekende operatie Kill The Truth onder leiding van pedofielen-advocaat Harro Knijff (hier bij 
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1.  Emiel 
14 Jan 2009 om 09:01 

Merkwaardig dat de minister Donner (en later Hirsch Ballin) dit gewoon en blijkbaaracceptabel vonden. Dat zou 
toch niet mogen. 
En zoals gebruikelijk houdt het parlement zich van den domme….

Een genante vertoning.

2.  groot 

14 Jan 2009 om 10:23 

Met dit nieuwe feitenmateriaal nog maar eens de Zembla redactie gemaild.

” 
Geachte Zembla redactie / Beste Kees,

Graag attendeer ik u op een week achterstand in het beantwoorden van uw email.

U heeft in uw communicatie aangegeven graag de Doofpot Demmink te vinden, waarop zeven dagen geleden 
ondergetekende u deze Doofpot op een presenteerblaadje heeft aangereikt.

Het bewijs voor deze doofpot bestond uit bewegende plaatjes met geluid. Bewust gedaan omdat lettertjes de 
toegankelijkheid niet bevorderen. 
Inmiddels is op het internet de Journaaluitzending opgedoken waarin gewag wordt gemaakt van Joris Demmink, 
die zelf toegeeft sex met jonge mensen te hebben gehad, mogelijk met minderjarigen. Ook deze uitzending 
bestaat dus uit bewegende plaatjes met geluid, en is daarmee bij uitstek voor Zembla geschikt, dunkt mij.

http://nl.youtube.com/watch?v=qrnZpV1LR8I

U zou er voor kunnen kiezen de ouderwetse bezigheid Onderzoeksjournalistiek toe te passen. U zou zelf kunnen 
ondervinden dat zowaar een complete uitzending van het NOS Journaal in deze doofpot is verdwenen. Waarmee 
u de enorme grootte van deze doofpot voor uw publiek zou kunnen schetsen .

Beste Kees, los van bovenstaande doofpot, die jij nu blind zou moeten kunnen vinden, stel ik nog een vraag 
naar aanleiding van de voettekst die door jou wordt gebezigd in je schriftelijke communicatie, 
“Gebruik van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden .. Openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding, en/of verstrekking van deze informatie aan derden is NIET toegestaan .. “:

-Is de VARA een onderdeel van het publieke bestel 
-Is de WOB hier soms niet van toepassing naar uw mening 
-Past deze communicatie in dit kader

Zelf onthoud ik mij van dergelijke restricties en zal niet schromen dit bericht te delen met anderen. In mijn 
onschuld verwachtte ik van een publieke omroep eenzelfde opstelling.

Mochten bewegende plaatjes voor uw redactie te hoog gegrepen zijn, stel ik deze graag in de mogelijkheid 
kennis te nemen van bovenstaande feiten in braille.

Met vriendelijke groet,

“

3.  Jos 

14 Jan 2009 om 10:27 

Geeft toch wel aan hoe groot deze doofpot is. Geen enkele media durft er nog over te berichten….

4.  Jos 

14 Jan 2009 om 11:00 

Er zijn in die tijd trouwens ook nog behoorlijk wat kamervragen over gesteld:

http://ikregeer.nl/zoek/uitgebreid/topambtenaar ministerie van justitie

PS. Voor Micha misschien interessant:

10-06-1998 
Vragen van het lid Van de Camp aan de minister van Justitie ad interim en de minister-president over de 
mogelijke terugkeer van de heer Docters van Leeuwen als procureur-generaal

5.  Charles 

14 Jan 2009 om 11:40 

Knap dat het filmpje hier nu te zien is.

De man zegt dus dat hij zich mogelijk vergist heeft in de leeftijd(en) en daarnaast vergeten heeft naar de 
leeftijd(en) te vragen. 
Welke jurist kan op basis hiervan beamen dat je dan met een welgemeend excuus vervolging kunt ontlopen.

6.  johnmans 

Bezoekers

●     9 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165185 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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14 Jan 2009 om 12:51 

Complimenten! Heb je de NOS even gemaild om ze te dit te melden?

7.  Verbeet 

14 Jan 2009 om 12:54 

Micha, misschien is het je in de opwinding en drukte ontschoten, maar wellciht zou je op dit forum alsnog een 
bedankje kunnen schrijven aan Frank Black voor zijn succesvolle speurtocht naar het filmpje van het NOS-
journaal.

8.  RuudHarmsen 

14 Jan 2009 om 13:07 

Charles, 14 Jan 2009 om 11:40 
=== 
De man zegt dus dat hij zich mogelijk vergist heeft in de leeftijd(en) en daarnaast vergeten heeft naar de 
leeftijd(en) te vragen. 
Welke jurist kan op basis hiervan beamen dat je dan met een welgemeend excuus vervolging kunt ontlopen. 
/===

Het blijft in bepaalde gevallen strafbaar, denk ik:

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/248a.html 
=== 
[…] een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog 
niet heeft bereikt, […] 
/===

De hele zedenwetgeving (of is er nog meer ergens?) staat hier: 
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/s42949059.html

Vrij ingewikkeld allemaal. Ik ben zelf bepaald geen jurist, ik lees alleen soms wat in die online wetboeken.

9.  Micha Kat 

14 Jan 2009 om 13:09 

@Verbeet 
Natuurlijk fantastisch van Black! Ben echt benieuwd wie hij is, misschien wel Hans Laroes himself met 
gewetenswroeging!

10.  Charles 

14 Jan 2009 om 13:21 

@RuudHarmsen

Ja, inderdaad! 
Wat me zelf zojuist te binnen schoot is dat je niet voor een eenmalig vergrijp als ‘pedofiel’ veroordeeld wordt. 
Daar moet wel wat meer gepraktiseer aan ten grondslag liggen. Verspreid over een half jaartje ofzo, dacht ik. 

Wellicht dat onze man dan mogelijk wel een boete heeft gekregen en dat de kous daarmee af was. Maar dan 
nog blijft ons betoog uiteraard overeind namelijk dat zo iemand dan niet zo’n positie kan bekleden.

11.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 16:41 

Naar mijn weten is ‘pedofiel’ geen vergrijp an sich. Het geeft ook geen strafbaar feit weer. Ontucht met 
minderjarigen, het verspreiden van beelden met ontucht met minderjarigen etc. is dat wel. En uitsluitend na 
het horen van de minderjarige die ouder is dan 12 zal het OM besluiten tot niet-vervolging indien blijkt dat de 
‘relatie’ met de ander met volledige instemming geschiedt. Zo kan iemand van 50 een relatie met een 12 jarige 
onderhouden zonder dat justitie iets zal doen. Maar doet een kind (12-16) of de ouders van dat kind aangifte, 
dan zal het OM uiteraard vervolgen.

Onder de twaalf is het zonder meer een strafbaar feit en zal het OM eveneens vervolgen.

(Overigens kan het best zo zijn dat het toepasselijk recht niet het NL strafrecht is, maar het strafrecht van het 
land waarin het vermeende misdrijf heeft plaatsgevonden. Dat recht kan best strenger zijn.)

Nu is het de grote vraag: wat bedoelde de secretaris generaal toen hij stelde dat hij niet wist of zijn sexpartners 
minderjarig waren? Dat hij niet wist dat ze jonger dan zestien waren - waarbij er met de Nederlandse safety 
marge nog aan vervolging te ontkomen was, of dat hij niet wist dat ze jonger dan 12 waren (en wel jonger dan 
16). Die vier jaren onderscheid kan elke debiel namelijk wel maken.

12.  Bart Bemelmans 

14 Jan 2009 om 18:07 

“Inmiddels is op het internet de Journaaluitzending opgedoken waarin gewag wordt gemaakt van Joris 
Demmink, die zelf toegeeft sex met jonge mensen te hebben gehad, mogelijk met minderjarigen”

Dat is strikt genomen onjuist. Het is het NOS Journaal dat zegt dat.. etc en dan ook nog op basis van derden. 
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Of Demmink het is die bewoorderingen heeft gezegd is niet duidelijk.

13.  Juriste 

14 Jan 2009 om 18:34 

Raar dat de NOS dit bericht niet wilde doorgeven aan Zembla, want iedereen die tv heeft gekeken op dat 
moment, heeft toch kennis kunnen nemen van dit bericht. Het betreft dus geen staatsgeheim.

14.  groot 

14 Jan 2009 om 18:39 

@Bart

NOS Journaal rapporteert straight from the horses mouth, mocht dit u ontgaan zijn. 

“Of Demmink het is die [bewoordingen] heeft [gebruikt] is niet duidelijk.”

Op welke planeet leeft u?

15.  E-bee 

14 Jan 2009 om 18:51 

“Op welke planeet leeft u?” 
Die naiviteit kan ik ook niet meer plaatsen, zeker gezien de aard van haar “belevenissen” mag ik een gezonde 
dosis wantrouwen bij Juriste vermoeden. Deszelfde viel mij op toen Cohen out of the blue integer en 
symphatiek werd genoemd, die zich juist inlaat met fraude, oplichting en corruptie. Webrepster, in dienst van 
de gemeente Amsterdam?

16.  Bart Bemelmans 

14 Jan 2009 om 18:56 

“NOS Journaal rapporteert straight from the horses mouth, mocht dit u ontgaan zijn.”

Helemaal niet ’straight’. Indirect. Dat is het punt.

17.  Juriste 

14 Jan 2009 om 19:18 

Aha, het was dus laster over Demmink door de NOS en niet wat hij zelf gezegd heeft en daarom wilde NOS het 
fragment niet afgeven. 
Er was een geruchtencircuit over Demmink en er is geen rook, zegt de minister. Geen rook, geen vuur. De AIVD 
heeft Demmink schoon verklaard. Mijn “belevenissen” zijn helaas schriftelijk bevestigd en ik had ook liever dat 
het een verzinsel van mij is dat Sabine van Bureau Jeugdzorg Sittard op 27 september 2004 naar de school in 
Belgie is gereden met lasterpraat, maar er zijn zoveel getuigen, dat zij dit niet kon ontkennen en heeft 
bevestigd. Zij heeft schrifelijk bevestigd dat zij een nietsvermoedend kind uit klas 3 VWO heeft gehaald met de 
opdracht hem weg te halen. Dit ging niet door.

18.  tess 

14 Jan 2009 om 19:27 

Joris Demmink is van mening dat hij niet voor de rechtbank hoeft te verschijnen en daarom hoeft hij niet voor 
de rechtbank te verschijnen.

Kan mij iemand uitleggen hoe dit mogelijk is?

19.  tess 

14 Jan 2009 om 19:35 

Even iets anders. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha_Kat

Er staat dus dat de pagina op de nominatie staat om verwijderd te worden? Wie bepaalt dat?

20.  E-bee 

14 Jan 2009 om 19:35 

Gezonde argwaan is wel op zijn plaats bij alle autoriteiten, denkt u dat dergelijke zaken niet bij de 
korpsbeheerder van Amsterdam ook bekend zijn? De praktijk heeft anders uitgewezen.

21.  tess 

14 Jan 2009 om 19:37 
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Wat moet er dan gebeuren zodat de pagina kan blijven (be)staan?

22.  tess 

14 Jan 2009 om 19:39 

Nog maar eens:

Joris Demmink is van mening dat hij niet voor de rechtbank hoeft te verschijnen en daarom hoeft hij niet voor 
de rechtbank te verschijnen.

Kan mij iemand uitleggen hoe dit mogelijk is?

23.  Observator 

14 Jan 2009 om 19:51 

@ tess 
14 Jan 2009 om 19:39 

A. Iemand die dit duidelijk kan uitleggen zou normaliter voor de rechtbank dienen te verschijnen, Tess. Hij of zij 
zou door het systeem ongetwijfeld veroordeeld worden wegens laster.

B. De uitleg die je vraagt is in feite al meermalen en door meer dan één persoon verwoord onder de aanduiding 
‘verzwijging ten koste van alles’, oftewel ‘corruptie’.

Dat punt A. niet geëffectueerd wordt duidt op andere belangen, die men hoogstwaarschijnlijk als ‘hogere’ 
belangen zal aanduiden.

24.  joep 

14 Jan 2009 om 20:02 

even over de wiki en het verwijderen van micha kat aldaar:

de volgende zienswijzen worden gepresenteerd: 
Micha Kat - weg - Niet encyclopedisch (NE), gewone journalist met een website. Bovendien zelfpromotie door 
Micha Kat (= Die Vandaal) met sokpoppen feest Jacob overleg 14 jan 2009 10:04 (CET) 
Wel E, want voldoende bekend. — Zanaq (?) 14 jan 2009 10:37 (CET) 
Als het zp is, kan er vast nog wel worden gerevert naar een eerdere versie. Paul B 14 jan 2009 10:58 (CET) 
Neutraal - lijkt mij E genoeg als journalist/schrijver. Wel zou het artikel wat geschoond kunnen worden (het lijkt 
wel alsof het artikel wordt gebruikt als kapstok om door te kunnen gaan met campagnes tegen bepaalde 
personen. Gebruik daarvoor maar stukjes in een krant of in een boek. PatrickVanM / overleg 14 jan 2009 11:05 
(CET) 
Tegen verwijderen - dat laatste zie ik niet zo meer, Patrick VM - zeker de laatste tijd - daar betrokkene in het 
Oosten vertoeft. Was en blijft imho: E. D.A. Borgdorff = 86.83.155.44 14 jan 2009 15:50 (CET) 

Heel bijzonder is dat ‘die vandaal’ als sokpopper Micha Kat wordt neergezet. Ik kan dit zeggen omdat een nick 
van mij in het rijtje vermeende sokpoppers staat en ik met stellige zekerheid geen Micha Kat ben.

Ik wil de mensen die hechten aan een neutrale wikipedia vragen om daart vaker te kijken, een login te maken, 
en hun bijdrage te leveren aan kritische lemma’s zonder daar in vuilspuiterij of Pint Of Vieuw (POV) te vervallen.

25.  joep 

14 Jan 2009 om 20:32 

sokpoppen en onze Jan Peter

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jan_Peter_Balkenende&action=history

de gebruiker

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Machteld1

wordt ongenuanceerd neergezet als sokpopper. 
Als je ziet wat ze toevoegde aan het lemma (kijk in geschiedenis) dan zie je dat er een kritische feitelijke 
bijdrage omtrent oliebelang van broer(tje?) is neergezet.

Censuur op wiki? JAAAA zeg ik…..

Een Sokpop, wat is dat? zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Sokpop_(internet)

(Micha: ook is een artikel over wikipedia en de censuur daar opstarten? )

26.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 20:37 

De Nederlandse Wikipedia wordt bestierd door een stel mongolen (sorry Tess). 

Hier een paar voorbeelden van mensen die kennelijk encyclopedisch genoeg zijn om te laten staan:

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Maartje_van_Weegen 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Astrid_Joosten 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Jamai 
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- http://nl.wikipedia.org/wiki/Yolanthe 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Dominique_Weesie

Well, give me a fucking break…

Of collega journalisten:

- http://nl.wikipedia.org/wiki/Gijs_Wanders 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_van_Jole 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_Laroes 
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Folkert_Jensma

Gijs heeft wel dan een aardig CV, maar encyclopaedisch?? De rest kan zo in de glasbak. 

Kortom we kunnen concluderen dat de beschonken Nederlandse Wikipedia kabouters een persoonlijk appeltje 
met Micha te schillen hebben.

27.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 20:47 

Ach joh dat Nederlandse Wikipedia wordt bestierd door een stel gefrustreerde poldermormonen. In een andere 
post geef ik een lijste encyclopaedische voorbeelden waar de honden geen brood van lusten. De post moet 
eerst nog even door Kat’s spamfilter vanwege al die urls.

Iemand met enig zelfrespect legt die narcistische onzin naast zich neer en verwijdert zijn eigen wikipedia-entry 
en alle verwijzingen er naar. Hebben Ruud Harmsen en ik ook gedaan.

28.  joep 

14 Jan 2009 om 20:49 

hier heb ik het concreet over:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Vrager

29.  Blogsom 

14 Jan 2009 om 21:54 

Micha, wat Rababerke zegt over pedofilie is niet waar (ik moet examen klinische psychologie doen en heb 
recente definitie; hier een herhaling van d.b. samenvatting dat ik reeds heb geplaatst: 
Wat zegt klinische psychologie over pedofilie? Het is een parafielie wanneer een volwassenen of een adolescent 
van 16 jaar of ouder seksuele handelingen verricht met kinderen van 13 jaar of jonger of daar intense 
fantasieën over heeft. De adolescent of volwassenen tenminste 5 jaar ouder is dan het kind. Een dwang tot 
geheimhouding komt vaak voor. De stoornis heeft meestal een CHRONISCH verloop vooral bij contacten tussen 
jongens en mannen. De effectiviteit van de behandeling is BEPERKT. In combinatie met masochisme en 
sadisme is het meest gruwelijke stoornis (zie vele lust-moordenaars met deze stoornissen, vandaar dat het 
tijdig opgespoord en behandeld moet worden). 
Ik stel voor om een psychiater te raadplegen en zelf op bezoek gaan bij een medisch centrum om aldaar te 
horen wat de behandeling inhoud en hoe zo iemand behandeld moet worden. Het is geen grapje, aangezien er 
velen al dood zijn en dus niet kunnen spreken; dan gaat het om een stoornis die in combinatie met andere 
stoornis wel gevaarlijke vormen heeft aangenomen. 
Je hoeft niet expliciet te vertellen met wat je bezig bent. Probeer het, wie weet kom je verder dan met de 
juristen en advocaten of journalisten. Verstrengeling van belangen is daar aan de orde van de dag. Succes.

30.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 22:14 

@blogsom

Pak anders een wetboek en wat jurisprudentie en verdiep je ook eens in de juridische benadering ipv de 
psychologische benadering.

Het doet er helemaal niet toe of de man pedofiel is. Wat er toe doet is of hij strafbare feiten heeft gepleegd.

Al vertoont hij geen enkel aan pedofilie gerelateerd psychologisch profiel, dan nog kan hij zich schuldig maken 
aan ontucht met minderjarigen.

En al voldoet de man aan het psychologische profiel, dan is hij pas strafbaar als hij strafbare feiten, dwz 
ontucht heeft gepleegd en dit bewezen is.

Het strafrecht houdt zich hoogstens bij de strafmaat bezig met de psychologie van de dader, diens ziektebeeld, 
toerekeningsvatbaarheid, kans op herhaling etc.

Bij de bepaling of iemand al of niet een strafbaar heeft gepleegd, heeft de psychologie de jure net zoveel in te 
brengen als de schilderkunst: helemaal niks.

31.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 22:14 

strafbaar = strafbaar feit
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32.  RuudHarmsen 

14 Jan 2009 om 22:15 

rabarberke, 14 Jan 2009 om 20:47 
=== 
Iemand met enig zelfrespect legt die narcistische onzin naast zich neer en verwijdert zijn eigen wikipedia-entry 
en alle verwijzingen er naar. Hebben Ruud Harmsen en ik ook gedaan. 
/=== 
Mij onduidelijk waar u het over heeft. Ik heb bij mijn weten nooit in enige Wikipedia gestaan, dus ik kan ook 
niets verwijderd hebben.

33.  Blogsom 

14 Jan 2009 om 22:44 

Rabarbeke, er is sprake van psychisch letsel (zie getuigeverklaringen, zij kunnen het aantonen); er zijn feiten 
dat hij strafbare feiten heeft gepleegd (op het journaal te horen). Psychiaters zijn bevoegd om in te grijpen. Ik 
heb verder nog geen ervaring, maar het is wel een weg die Micha nog niet heeft bewandeld en wie weet, als hij 
zich laat informeren (anoniem) misschien krijgt hij dan onverwachte mogelijkheden.

34.  Juriste 

14 Jan 2009 om 22:57 

De ophef over Demmink is op enig moment ontstaan. Het was al voordat hij als SG was benoemd, begrijp ik uit 
het NOS bericht van 5 november 2003. De benoeming als SG geschiedde zorgvuldig, want Demmink is 
gescreend door de AIVD volgens het NOS-bericht.

Eigenlijk moeten wij ons houden aan de feiten. Bij een vonnis werkt het zo, dat eerst wordt vastgesteld wat de 
feiten zijn. De vaststaande feiten zijn de feiten, die bewezen geacht zijn, dan wel niet weersproken zijn door de 
wederpartij.

Een vonnis begint dus met een opsomming van feiten. 
Vaststaand feit: Demmink is op een bepaalde datum benoemd tot SG. 
Vaststaand feit: Demmink is gescreend door de AIVD en door de AIVD “schoon” bevonden.

Er zijn veel speculaties, geruchten en hypotheses, die als feiten worden gepresenteeerd. Daartoe worden dan 
getuigen opgevoerd, die er dan voor moeten zorgen dat een gerucht een feit wordt. 

Zo werkt het in de advocatuur en zo werkt het in de psychiatrie.

Psychiaters (en GGZ-personeel) werken op die manier ook: Ze maken een dossier en schrijven dit vol met 
hypotheses en presenteren dit als de waarheid. Het dossier wordt beschouwd als feitenmateriaal, terwijl dit vol 
staat met meningen en interpretaties van GGZ-personeel. GGZ personeel schrijft op wat personen denken, ook 
al kunnen zij geen gedachten lezen. GGZ-patienten worden vaak radeloos, maar ontkennen helpt niet. Als de 
GGZ verpleegster noteert dat de patient huwelijksproblemen heeft, ook al heeft hij die niet, dan is de waarheid 
dat hij huwelijksproblemen heeft. Een patient wordt op die manier geisoleerd van zijn gezin, want hij heeft 
immers zogenaamd huwelijksproblemen. Ik las een dossier waarin de verpleegsters steeds hadden geschreven 
dat de patient huwelijksproblemen had. De verpleegsters noteerden niet wat precies het huwelijksprobleem dan 
was, maar gewoon huwelijksproblemen was genoeg, want iedereen gelooft dit en niemand vraagt door. Degene 
die het woord “huwelijksproblemen” leest, verzint er zelf bij wat huwelijksproblemen zijn. De arme patient had 
helemaal geen huwelijksproblemen en werd doodongelukkig van de verpleegsters die hem elke dag zeiden dat 
hij snel van zijn vrouw moest scheiden. 
Dit geeft dus weer op welke manier hypotheses werken. 

Gerucht: Demmink heeft mannelijke liefdesverhoudingen en algemeen bekend is dat er in die wereld jongens 
prostituee zijn, dan wel intieme contacten met onbekenden onderhouden. Onjuiste conclusie: Demmink is 
pedofiel. Dat is de manier van concluderen die in de psychiatrie wordt gebruikt. Patienten in de GGZ worden 
altijd vals beschuldigd door hypotheses van GGZ-personeel en het gaat altijd over het prive-leven. Het is in 
feite inbreuk op het prive-leven.

35.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 23:06 

@blogsom

Psychisch letsel wordt niet door getuigenverklaringen vastgesteld, maar door een psychiater. Een psychiater 
kan hoogstens aangifte doen van strafbare feiten. Nou die aangiftes zijn allang gedaan.

Die ‘feiten’ op het journaal zijn helemaal niet bewezen. Bewezen worden dingen in een rechtzaal. Nergens 
anders. 

Het enige kwalijke is dat het ondanks de aangifte en kennelijke feiten en omstandigheden niet tot een 
rechtzaak lijkt te komen. Als je iets wil bereiken dan moet je je daarop focussen. Niet dat de sg iets geflikt 
heeft, maar dat de rechtsgang en waarheidsvinding op allerlei manieren belemmerd wordt. 

En een psychiater kan weliswaar in sommige gevallen ingrijpen, maar dan moet de persoon waartegen 
ingegrepen wordt wel onder dienst behandeling staan. En volgens mij is de sg geen psychiatrische patient.

36.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 23:07 

(Sorry voor de typo’s)

37.  Charles 
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14 Jan 2009 om 23:22 

We hebben met z’n allen dus zitten slapen. Als ik het goed begrijp mag een 13-jarige, als die daarmee instemt, 
in dit land sex hebben met een volwassene… Absurd natuurlijk! 
Toen Korthals Altes daar in 1985 voor pleitte, ging het destijds niet door.

38.  Juriste 

14 Jan 2009 om 23:22 

Dat GGZ patienten vals beschuldigd worden door GGZ-personeel, maak ik op uit de gevallen die mij bekend 
zijn. Ik ken uiteraard niet alle GGZ patienten, maar alleen degenen die zich tot mij hebben gewend voor 
juridisch advies. Psychiaters kunnen ongelimiteerd liegen en worden zelden terechtgewezen. Verpleegsters 
profiteren mee, doordat zij de persoonlijke bezittingen mogen afpakken van de patienten. Zij mogen dit 
wettelijk niet, maar ze doen dat wel, want de gelegenheid maakt de dief. Er zullen verpleegsters zijn die niet 
meedoen aan het stelen, maar die zullen uit de groep gewerkt worden.

Omdat ik bij de rechtbank heb gewerkt, weet ik precies hoe een vonnis wordt opgebouwd, want mijn juridsche 
loopbaan startte bij de president van de rechtbank. Ik heb dus vele advocaten voor mij gezien, die pleitten. Hun 
client liegt en de advocaat maakt daar dan een waarheid van, een aannemelijk verhaal. Het meest 
aannemelijke verhaal wordt dan als leiddraad gebruikt voor het concipieren van het vonnis. De rechter in de 
zaak van Holleeder deed dit uit de doeken, maar de verdediging van Holledeer deed net of zij niet wisten dat dit 
zo werkt. Dat vind ik een interessant onderwerp.

39.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 23:32 

@charles

Ik weet niet waar Korthals Altes voor pleitte, maar het IS strafbaar. Het is gewoon ontucht met minderjarigen. 
Het OM past echter hoorrecht toe vanaf 12 jaar - waarbij gekeken wordt naar de omstandigheden en stelt 
vervolging afhankelijk van de uitkomst. Het is echter zeer complexe materie. 

Bizar is b.v. dat kinderen onder de 16 jaar onder omstandigheden gewoon kunnen trouwen. Daar voorziet het 
Nederlands recht in. En dan is er geen sprake van ontucht, dan is seksueel contact gewoon toegestaan.

Lees ook http://www.seksueelmisdrijf.nl/jl/index.php?option=com_content&task=view&id=153&Itemid=198

40.  rabarberke 

14 Jan 2009 om 23:41 

En nog even ter aanvulling 245 Sr http://www.seksueelmisdrijf.nl/jl/index.php?
option=com_content&task=view&id=161&Itemid=206

Interessante passages:

1. Dat kinderen tussen 12 en 16 onder omstandigheden kunnen trouwen (zoek zelf maar uit wat die 
omstandigheden zijn)

2. De dader hoeft de leeftijd niet te weten (!) - zoals ik het lees staat er dat het voor de strafbaarheid niet 
uitmaakt of de dader wel of niet weet hoe oud het slachtoffer is.

41.  Charles 

14 Jan 2009 om 23:52 

Vanaf 12 jaar mag het kind dus mee bepalen of de dader het gevang in gaat. Vindt het kind dat geen goed idee 
dan kan het misbruik gewoon doorgaan. We stellen kinderen dus in staat om op die leeftijd zelf te bepalen wat 
goed voor ze is.

42.  rabarberke 

15 Jan 2009 om 00:02 

Daarbij maak ik uit de teksen ook op dat het OM voor ontucht met kinderen onder de 12 jaar ambtshalve 
vervolgt, dwz niet wacht op een aangifte.

Hoe oud was die Frank destijds? 

In ieder geval kan een ieder gewoon de zaak aanhanging maken bij het Europees Hof voor de rechten van de 
Mens en zich beroepen op het feit dat er in NL geen rechtsmiddel meer openstaat aangezien de verdachte (SG) 
de baas van de instantie is waar het OM, de aanklager, deel van uit maakt. 

Een unieke zaak voor het EHRM. Al komt het daar niet voor, dan nog doet het zoveel stof opwaaien in Europa 
(gewoon persberichten rondsturen naar de grote europese kranten) dat de NL politiek zich dit allemaal niet kan 
permitteren en in zal grijpen.

Verder kan er natuurlijk altijd nog aangifte gedaan worden in het land waar de vermeende misdrijven zouden 
zijn gepleegd. In sommige van die landen zou het best zo kunnen zijn dat je ook als particulier een zaak voor 
de strafrechter kunt brengen. Als dat lukt is een diplomatieke rel al snel geboren. Zo niet, dan loopt het al snel 
spaak bij de hoorzitting als de verdachte wel of niet komt opdagen.

Verder is er nog interpol en europol. Ik zou zeggen heren en dames advocaten en spoorzoekers, doe net als 
onze regering dat van ons verwacht, zoek uw recht via internationale wegen. Daar zijn ze tenslotte voor.
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Dan zie ik graag nog een keer een interview met Hirsch Ballin de revue passeren.

43.  rabarberke 

15 Jan 2009 om 00:07 

@charles

Neheeee. Het is gewoon strafbaar. Als jij aangifte doet dat de Gerrie de groenteboer van 18 het met Miepje van 
14 doet, dan wordt Gerrie opgepakt. Miepje wordt echter gehoord en als blijkt dat ze zielsveel van Gerrie houdt 
zal het OM niet vervolgen. Maar als ze onder de bulten en de ghb zit, dan is het een andere zaak.

Vroeger moesten de ouders zelfs een klacht indienen om vervolging te initieren, maar dat werkte niet omdat 
het kind dan niet aan bod kwam en als ouders geen klacht indienden er ook niet werd vervolgd als de ouders b.
v. de kinderen prostitueerden. Nu kan dat allemaal worden afgevangen.

Is Miepje jonger dan 12 dan vervolgt het OM ook zonder jouw aangifte en dan is Gerrie bij voldoende bewijs 
gewoon de klos.

44.  Charles 

15 Jan 2009 om 00:19 

@rabarberke 
Wat nu neheee? 
Wat mankeert er aan mijn bericht van 23.52? Zo werkt het toch! 
Toegevoegd: ook als het kind het goed vindt, vind ik het misbruik door de volwassene.

45.  rabarberke 

15 Jan 2009 om 00:27 

@charles

Dat is een moreel en geen juridisch oordeel. Dat is prima, maar daarmee schiet de zaak niet op.

46.  groot 

15 Jan 2009 om 00:45 

Op helpdesk Wikipedia gevraagd het verwijderen van de vermelding Micha Kat toe te lichten.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Help:Helpdesk#Verwijderen_pagina_belangrijk_journalist

Misschien helpt het als er meerdere vragen hierover verschijnen.

47.  rabarberke 

15 Jan 2009 om 00:48 

@groot

Vraag ook hoe het zit met de wikipedia pagina’s van Maartje van Weegen, Francisco van Jole, Hans Laroes, 
Yolanthe Cabau van Kasbergen, Dominique Weesie en andere entries van hoogwaardig encyclopaedisch allooi.

48.  groot 

15 Jan 2009 om 01:33 

@rabarberke

Geen hoogwaardig encyclopaedisch allooi, wel worden ze als gigantische lakeien neergezet. 

Oh Ironie ;-)

49.  groot 

15 Jan 2009 om 01:40 

@tess 14 Jan 2009 om 19:35

mbt het verwijderen van die wiki-pagina, wat een geweldige opmerkingsgave.

50.  Dorotee 

15 Jan 2009 om 05:48 

Wat heerlijk dat minister Eimert van Middelkoop politiek gesproken nu bungelt. Hij loog over zijn interview met 
De Telegraaf en ging al erg vaak de mist in. Wat we in de algemene media nog niet lezen is zijn adoratie voor 
Demmink zoals we die zagen in het interview met Kat.
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51.  tess 

15 Jan 2009 om 07:13 

DEN HAAG - Vrijwilligersorganisaties kunnen seksueel misbruik straks minder eenvoudig verzwijgen. 
Een code zal organisaties verplichten incidenten met kindermisbruik te melden.

Minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie overlegt momenteel met vertegenwoordigers uit de 
vrijwilligers- en sportwereld over de invoering van de meldcode. Dat zei hij dinsdag in de Tweede 
Kamer na vragen van PvdA’er Khadija Arib. Het Kamerlid bepleit een wettelijke meldplicht voor 
kindermisbruik. Daarnaast zouden alle vrijwilligers die met kinderen werken een verklaring van goed 
gedrag moeten laten zien, vindt de PvdA.

De minister herhaalde nog eens dat hij een zogeheten Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor 
alle vrijwilligers in elk geval onhaalbaar vindt. ”Je kunt onmogelijk zeggen dat alle twee miljoen 
vrijwilligers in Nederland een VOG moeten aanvragen.” Hij rekende voor dat dat 40 miljoen euro zou 
kosten.

Hirsch Ballin praat nu over een beperkte verplichting om een verklaring van goed gedrag te 
overleggen. Die moet gaan gelden voor vrijwilligers die bijvoorbeeld vaak met kinderen individueel 
werken. Ook wil hij dat vrijwilligers makkelijker een VOG kunnen krijgen als organisaties dat willen. 
De aanvraag en verstrekking wordt eenvoudiger en de prijs voor een verklaring van goed gedrag 
gaat voor vrijwilligers omlaag. (ANP)

Bron: http://www.parool.nl/parool/nl/224/Binnenland/article/detail/117882/2009/01/13/Meldcode-voor-
kindermisbruik-door-vrijwilliger.dhtml

Wat heb je aan bewijzen van goed gedrag als het niet voor iedere burger in Nederland geldt? JD heeft een 
bewijs van goed gedrag gewoon gekregen, ook al wordt hem een zwaar vergrijp ten laste gelegd waar heel veel 
bewijsmateriaal voor is en waar zelfs meedere aangiftes voor gedaan zijn.

Verder wat opvalt is dat de minister neuzelt over een slordige 40 miljoen euro’s. Met andere woorden de 
minister vindt het belangrijker om een beetje geld uit te sparen, dan het werkelijk aanpakken van 
kindermisbruik. Wat een zielige vertoning en wat een slecht bestuur bovendien. Het gevolg van dit lakse beleid 
is dat er pedojagers rondlopen die ervan dromen om de mensen in kwestie te vierendelen en om ze vervolgens 
als barbecuestukjes op de brandstapel te willen gooien. 
Daar komt het gewoon op neer excellentie. Pomp maar lekker geld in de activiteiten van de 
witteboordencriminelen en laat kinderen (en ons in wezen) toch lekker stikken.

Het feit dat dit kabinet dit allemaal goedkeurt baart mij grote zorgen. Waar wijst dit op? Lage moraal? Terwijl 
Balkenende toch zo op de moraal hamerde in het begin van zijn loopbaan als minister. Dit is dus weer ( Irak en 
andere doofpotten) een onwaarheid gebleken. 

Er moeten kamervragen komen. Meer en meer kamervragen. Elke dag weer. 

Kunnen we niet een soort van vragenlijst opstellen en deze elke dag opsturen naar de redacties van de 
kamerleden? Een soort van Flugblatt. Of nog beter: een dropping van Flugblätter boven het Binnenhof. 
“Aan de leden van de Eerste en de Tweede Kamer … de volgende vragen zouden wij, de Nederlandse burger, 
gezien wij in een democratisch bestuurd land leven beanwtoord krijgen … “.

52.  tess 

15 Jan 2009 om 07:15 

Terwijl Balkenende toch zo op de moraal hamerde in het begin van zijn loopbaan als minister. 

m/z

Terwijl Balkenende toch zo op de moraal hamerde in het begin van zijn loopbaan als ministerpresident.

53.  Emiel 
15 Jan 2009 om 09:02 

Sex tegen betaling (in een parkje in Eindhoven) met 13-jarige of zo, dat is natuurlijk goed fout. 
Dat is gewoon kinderprostitutie. 
Die 13 jarige is daar door anderen of door overmacht toe gedwongen. 
ALS de SG van Justitie zich daar mee bezighoudt, dan is die SG goed strafbaar.

Uiteraard is duidelijk dat Justitie niet graag de SG Demmink van Justitie hiervoor de rechter sleept. Dan komen 
de gory details boven tafel, wellicht gevolgd door veroordeling. Dat zou de beerput kunnen openen. Dat ziet 
men niet graag op Justitie.

Rechters willen niet te veel heisa zeker niet mbt de SG van Justitie. Verwacht dus verdere tegenwerking….

54.  groot 

15 Jan 2009 om 10:03 

@Bart Bemelmans 
14 Jan 2009 om 18:56 

De overheid gluurt over de schouder van redacties en grijpt in als dit haar dat zo van pas komt, voordat het 
nieuws voor het voetlicht wordt gebracht. 

Als u dit “indirect” noemt, zijn wij het met elkaar eens.

55.  RuudHarmsen 
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15 Jan 2009 om 10:21 

rabarberke, 14 Jan 2009 om 23:41 
=== 
2. De dader hoeft de leeftijd niet te weten (!) - zoals ik het lees staat er dat het voor de strafbaarheid niet 
uitmaakt of de dader wel of niet weet hoe oud het slachtoffer is. 
/=== 
Hangt van het wetsartikel af, bij sommige staat het erbij, bij andere niet. Zal wel niet toevallig zijn, maar 
bewust gekozen.

Zie http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/s42949059.html .

56.  Bart Bemelmans 

15 Jan 2009 om 17:56 

Nee, Groot, je begrijpt er niks van: het bewuste citaat komt niet rechtstreeks van Demmink, maar van 
Panorama/Gay Krant journalisten die hem hebben gesproken. Zij zeggen dat Demmink dit tegen ze gezegd 
heeft, maar bandopnamen zijn niet gemaakt, en het kan ook nog een interpretatie zijn geweest, wat Demmink 
dan weer kan weerleggen. Een rechter veegt dit zo van tafel.

57.  groot 

15 Jan 2009 om 20:24 

@Bart Bemelmans, 15 Jan 2009 om 17:56 

Beste Bart, ik begin te geloven dat je andere stemmen hoort dan ik.

http://www.youtube.com/watch?v=qrnZpV1LR8I&eurl=http://klokkenluideronline.nl/

2:03 e.v. meldt de voice-over -volgens mij- dat de SG afziet van de gang naar de rechter, omdat het uit zou 
komen dat hij sex met jonge homo’s zou hebben gehad.

Ik hoor NIETS van een bronvermelding naar Panorama of GK. Het commentaar is op persoonlijke titel van het 
Journaal.

Doe me nou een plezier, beste Bart. Geef eens op de seconde precies aan waar GK of Panorama beweert dat de 
SG afziet van de rechter om de sex met jonge homo’s uit de openbaarheid te houden.

De stem die niemand anders hoort!

58.  tess 

15 Jan 2009 om 20:28 

Ik sluit mij aan bij groot indeze.

59.  hanss 

16 Jan 2009 om 07:01 

Bloedstollend!

Een we staan er bij en kijken ernaar.

Nederland is bezet door gewetenloze schurken!

Micha Kat, ik zal niet zeggen dat je een held bent want dan ga je naast je schoenen lopen maar je bent het wel: 
ga zo door!

60.  tess 

16 Jan 2009 om 09:51 

@ hanss

“Een we staan er bij en kijken ernaar.”

Door doodsangst gedreven kijken mensen inderdaad liever niet naar dat deel van de werkelijkheid. Immers als 
Micha schrijft dat er mogelijk 4 of zelfs vijf mensen al dood zijn - mogelijkerwijs niet op een natuurlijke manier 
- die in meer of mindere mate betrokken zjn geweest bij JD, ja dan weet ik wel wat er gebeurd. Mensen kiezen 
eieren voor hun geld. Laten we eerlijk zijn, wie wil er doodgevonden worden in een afvalcontainer langs de A4?

Dat wil echter niet zeggen dat mensen per definitie slecht zijn; ze zijn bang en dat is heel menselijk.

Micha is een held in zekere zin en daar hebben wij en de kids wat aan. Dat is waar en daarom steunen veel 
mensen hem.

Wat ik graag zou willen is dat de steun aan hem gaat groeien. Dat steeds meer en meer mensen willen weten 
hoe dat nu precies zit met Joris Demmink en de aanklachten jegens hem. Hoe is het mogelijk dat 
hooggeplaatste figuren gewoon zelf bepalen of zij wel of niet voor de rechtbank verschijnen. 

Verder is vingerwijzen gemakkelijk en moet bovendien een ieder voor zich zijn/ haar hand in eigen boezem 
steken en doen wat hij/zij kan om het welzijn van onze samenleving te ondersteunen.
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 at Klokkenluideronline”Demmink heeft het zelf toegegeven“

Ovrigens hoevelen die hier dagelijks komen en zich druk maken om misbruik en doden van kinderen laten 
mensen dieren mishandelen en doden om deze dan naderhand tijdens een smakelijk dineetje te consumeren: 
gewoon omdat het onze eetgewoontes zijn?

61.  P1nc 

29 Jan 2009 om 14:06 

Dit artikel valt me ZEEEEEEEER tegen van Klokkenluideronline.

Het verdraaien van woorden in een artikel is bijzonder ernstig. Hij zou hebben toegegeven seks te hebben 
gehad met MINDERJARIGE HOMO’s.

Dit wordt echter niet gezegd!

De letterlijke uitspraak luid, “Hij zou hebben toegegeven seks te hebben gehad met JONGE homo’s.”

Dit is een GROOT verschil. Ik wil het absoluut niet opnemen voor Demmink, maar ik vind het bijzonder triest 
dat deze verdraaing van woorden wordt gekozen. Luister zelf eens naar de woorden en gooi deze vervolgens 
niet om!

Dit maakt je artikel namelijk verschrikkelijk zwak!

62.  groot 

29 Jan 2009 om 16:12 

@ P1nc 29 Jan 2009 om 14:06 

Pilletje vergeten vandaag?

Naar mijn mening bent u onvolledig in uw reactie.

De voice-over van het journaal zegt:

“Hij zou hebben toegegeven seks te hebben gehad met JONGE homo’s EN niet altijd hebben gevraag hoe oud 
ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om uit te vechten in een rechtzaal.”

Sex met JONGE homo’s EN “niet altijd vragen hoe oud ze zijn” is detentie. Voor de gewone man dan.

Iets met “iedere nederlander” en “wet kennen”. 

Maar onze SG van justitie is natuurlijk niet zomaar “iedere nederlander”. Dat is het punt.

63.  groot 

29 Jan 2009 om 18:11 

@ P1nc 29 Jan 2009 om 14:06 

Ach, waar zijn mijn manieren. Van harte welkom bij dit forum. Hier een blommetje om je te verwelkomen.

http://garrydelong.com/redhotpoker_s.jpg

(Ik weet het, niet zo gelikt als bij sommige ander fora)
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Trek ook aan de bel!

« Pedo-professor Ger van Roon in Vrij Nederland Fortis nu openlijk ‘corrupt’ genoemd »

Het Farmaceutisch Complot (11): De Telegraaf
Gepubliceerd door Micha Kat 11 februari, 2009 in Algemeen. 

erectie.jpg Lezers van deze website weten inmiddels wat voor vlees (en hoeveel kilo) ze in de 

kuip hebben met Telegraaf-hoofdredacteur Sjuul Paradijs: een totaal corrupte, 

zichzelf vol vretende en gietende malloot die als track record kan bogen op diverse lidmaatschappen 

van ‘culinaire jury’s‘ waarvan die van ‘het lekkerste broodje’ het hoogtepunt vormt. Thans 

presenteert zijn krant zich als de ‘trotse winnaar‘ (Rene Steenhorst) van de Pfizer Persprijs 2008, een 

door de pillendraaier (Viagra) betaalde zak bloedgeld voor de journalist die op de meest effectieve 

wijze heeft meegeholpen met het oppompen van de beurskoersen van big farma ten koste van de 

bevolking die stap voor stap wordt vergiftigd door op winst beluste, liegende en bedriegende 

farmaceuten. Lees hier het vorige deel van de succesvolle serie Het Farmaceutisch Complot waarmee 

deze site het volk al langere tijd probeert te waarschuwen tegen de praktijken van big farma en 

vooral tegen de wijze waarop deze branche de journalistiek en de media corrumpeert. Eerder won uw 

webmaster een high profile ‘pillenproces‘ tegen NRC Handelsblad dat zich op criminele wijze bleek te 

hebben uitgeleverd aan ‘wonderpillen-producent’ Sanofi-Aventis.  Het is te hopen dat de corrupte 

Paradijs binnenkort zal stikken in de gratis pillen die Wakker Nederland ongetwijfeld krijgt 

toegeschoven van de Viagra-producent en dat de journalisten van deze krant hun versteende Viagra-

pikken (Martijn Koolhoven) 

zullen afsnijden van spijt omdat ze hun journalistieke integriteit opnieuw te grabbel hebben gegeooid. 

“Het prijzengeld van 5000 Euro overhandigde Steenhorst ter plekke aan het Diabetes Fonds” aldus 

De Telegraaf vandaag. Kan het hypocrieter? Het zijn juist dergelijke weerzinwekkende en ook 

medelijwekkende pogingen hun eigen corruptie te ‘verpakken’ in ‘weldaden’ die De Telegraaf (’een 

nieuw brommertje voor die zielige krantenbezorger!’) tot zo’n foute krant maken! Kom er dan 

gewoon voor uit! Alsof er ook maar iemand is die denkt dat de arrogante en hielenlikkende Paradijs 

ook maar enig oog heeft voor het ‘leed in de wereld’! Het gaat natuurlijk helemaal niet om die lousy 

5000 Euro, maar om het feit dat big farma dankzij De Telegraaf de boodschap kan verspreiden dat 

het een oprecht belang zou hebben bij ‘goede journalistiek’! Dat mensen dankzij De Telegraaf de 

levensgevaarlijke verhalen over nieuwe ‘wonderpillen’ en nieuwe -door de farmaceutische industrie 

zelf bedachte- ziektebeelden (zoals ‘ADHD voor volwassenen‘) gaan geloven en de bijbehorende -

vaak levensgevaarlijke- pillen gaan kopen en slikken!

De laatste jaren komen er steeds meer gegevens beschikbaar over de verwoestende psychische 

uitwerkingen die medicijnen kunnen hebben op met name kinderen en adolescenten. Feit is dat 

vrijwel alle extreme geweldsdelicten van jongeren van de laatste jaren zijn gepleegd onder invloed 

van medicijnen, vooral anti-depressiva en zogeheten ‘SSRI’s’. LEES HIER EEN LIJST VAN FARMA-

DISASTERS. Die recente slachtpartij op de creche in het Belgische Dendermonde was weer typisch 

zo’n voorbeeld, maar de vraag of de dader onder invloed verkeerde van medicijnen mag niet eens 

worden gesteld, zo machtig -en zo crimineel!- is de farmaceutische industrie maar ook: zo corrupt 
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zijn de media onder aanvoering van de Viagra-slikkers van Wakker Nederland.

16 Reacties op “Het Farmaceutisch Complot (11): 
De Telegraaf”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Emiel 
11 Feb 2009 om 12:40 

Het aan de kaak stellen van de wonderpil van Sanofi (promotie door NRC) dat was weer een goeie aktie van je 
Micha. 
NRC moest mooi bakzeil halen.

Well done !

2.  Observator 

11 Feb 2009 om 13:03 

Pfizer hè? Dat is het bedrijf dat in 2006 het cholesterolmiddel Torcetrapib uit de handel moest halen omdat er 
te veel doden bij vielen. Hun miljardenopleverend chol-middel Lipitor is overigens óók niet vrij van ongewenste 
gevolgen….

Medicijnen worden tegenwoordig maar al te vaak te vroeg (zonder afdoende onderzoek, zéker op langere 
termijn) in de markt gezet om de concurrentie te snel af te zijn en om omzet te creëren.

Het hele pharmagebeuren rammelt van dit soort zaken. 
De statines Benecor en Lipobay, ook al uit de handel wegens een dergelijk effect. En het diabetesmiddel 
Avandia was in mei 2007 ook al in opspraak wegens het verschijnsel dat er 40% meer hartaanvallen optraden.

Het gaat de pharma-industrie m.i. niet meer om genezen, maar in hoofdzaak om geld verdienen.

3.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 13:09 

Een wederom volkomen ongenuanceerd artikel. Typisch Micha Kat.

4.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 13:14 

> LEES HIER EEN LIJST VAN FARMA-DISASTERS 
> http://www.ssristories.com/index.php

Die mensen kregen die medicijnen omdat ze depressies hadden, of ander psychisch leed. Hoe bewijs je dat die 
misdaden kwamen door de pillen, en niet een escalatie van de psychische problematiek? 
Hoe bewijs dat het zonder die medicijnen niet ook zo ver gekomen was?

Beschuldigen is makkelijk, problemen oplossen veel moeilijk. De beste stuurlui staan aan wal, of tegenwoordig: 
hetzen op internet (myself including, natuurlijk, want ik doe graag aan zelfkritiek).

5.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 13:19 

Is statistisch aan te tonen dat het aantal dat gewelddadig doordraait bij pillenslikkers groter is dan bij niet-
pillenslikkers? 
Is niet moeiteloos een lijstje te maken van amok-makers die nou net toevallig NIET aan de Prozac waren, dan 
wel NIET geweest?

Als van Prozac-slikkers 0,000001 procent een waanzinnige aanslag pleegt, en van Prozac-afkikkers 0,0000085 
procent en van mensen die nooit zulk spul gebruikt hebben 0,0000073 procent, wat zegt dat dan over die 
middelen, statistisch gezien? 
Helemaal niets toch?

Het kan allemaal gewoon toeval zijn. Miljoenen slikken dat spul en vermoorden hun leven lang niemand. Dat 
bewijst dan ook weer niet dat die middelen oké zijn, dat is ook weer waar.

6.  Micha Kat 

11 Feb 2009 om 14:06 

@Ruud Harmsen 
Lees dit eens 
http://www.nytimes.com/2008/01/24/washington/24fda.html?_r=1 
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en dit 
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=5369 
Ik ben hier al jaren mee bezig! 
groet 
Micha

7.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 14:24 

Micha Kat, 11 Feb 2009 om 14:06 

Kijk, dat is dan die nuance en onderbouwing die ik zo graag meteen in het artikel had gezien. Dan was het veel 
overtuigender geweest.

> Ik ben hier al jaren mee bezig!

Weet ik. Maar de te felle toon doet afdruk.

(Ach, wat zal ik zeggen, net weer een heel lange en felle (maar beleefde en genuanceerde) e-mail geschreven 
aan Arda Gerkens van de SP (eindelijk een Kamerlid dat zowaar WEL serieus aan me e-mailt! Het komt voor, 
hoewel zelden). Misschien helpt het ooit nog eens iets.)

8.  Samantha 

11 Feb 2009 om 14:35 

Goed artikel, Micha, en wie een beetje mee is in de industrie van de psychiatrie heeft de film: “Psychiatrie een 
industrie des doods” gezien… Meer moet dat niet zijn. 

Sam

9.  DNH 

11 Feb 2009 om 14:47 

Even bezijdelings als ik mag, maar die piemel op dat plaatje is wel zo dusdanig groot als ware het die van mijn 
vriendje. 
Kinderporno dus, want het geile joch is pas zeventien.

Ik lap je er niet bij, heur, Micha! 
(maar doe het zélluf óók niet, in godsnaam, jongen, je weet niet hoe dat is als je voor pedofiel aangezien wordt 
in de nor!)

10.  MartijnX 

11 Feb 2009 om 15:20 

Zeer terecht om die farmaceutische mafia flink te bestoken. 
De wereld zou er een stuk gezonder en vrolijker uitzien als de natuur gewoon zijn gang zou kunnen gaan. Geen 
additief en gemodificeerd voedsel, geen natuurlijke processen verstorende vaccinaties, geen verdovende anti-
depressiva. Geen Ritalin voor de “onaangepasten”, etc. 
De mens wordt tegenwoordig van wieg tot graf gebombardeerd met giftige rotzooi en zo in een vicieuze cirkel 
gehouden. 
Maar ja,witte jassen zullen het wel beter weten is vaak de collectieve gedachte.

11.  Observator 

11 Feb 2009 om 15:42 

MartijnX 
11 Feb 2009 om 15:20 

Als jij de ‘Martijn’ bent die ik hier wel eens moest meppen, dan ben ik het in dít geval met je eens.

Ben je een andere Martijn (X?), dan loof ik je gezonde (sic!) denkbeelden.

12.  MartijnX 

11 Feb 2009 om 15:54 

Geen idee Observator, het lijkt er in elk geval wel op dat verschillende posters op dit forum elkaar (verbaal) 
willen meppen. Ikzelf zie daar het nut totaal niet van in.

13.  Observator 

11 Feb 2009 om 16:07 

@ MartijnX 
11 Feb 2009 om 15:54 

Mag ik dus(?) aannemen dat je niet de door mij gemepte Martijn bent?

En geloof me, meppen is een nuttige zaak. 
Dringt het wel tot je door dat ‘meppen’ ook onder vele andere namen geschiedt? Meestal naamloos zelfs! Maar 
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‘gemept’ wórdt er!

Ik houd er alleen van om het beestje bij de naam te noemen. 
Door botsen (cq ‘meppen’) vind je je plaatsje. 
Dat is ook een wetenschappelijk, natuurkundig gegeven. 
Niet dan?

14.  MartijnX 

11 Feb 2009 om 16:25 

Ik heb geen enkele herinnering aan een “mep” van Observator. Maar misschien komt dat door een natuurlijke 
amnesie barriere? 
Het gemeenschappelijke doel wordt hier door een enkeling wel eens over het hoofd gezien is mijn indruk.

15.  Observator 

11 Feb 2009 om 17:43 

@ MartijnX 
11 Feb 2009 om 16:25 

Je bent kennelijk een ándere Martijn. Gelukkig maar. 
En ja, “Het gemeenschappelijke doel wordt hier door een enkeling wel eens over het hoofd gezien is mijn 
indruk” onderschrijf ik. 
Wat niet wegneemt dat er zo nu en dan gemept moet worden.

16.  Nihil Dicens 

11 Feb 2009 om 20:29 

Er wordt al tientallen jaren geklaagd over corrupt gedrag van artsen, apothekers en specialisten uitgevoerd 
door de farma-bedrijven. De eerste klachten kwamen uit de medische wereld. Huisartsen klaagden over z.g. 
artsenbezoekers die de “pil” aan de man probeerde te brengen. Om het makkelijk te maken zorgden de 
artsenbezoekers er voor dat de huisartsen overladen werden met dure cadeau’s en peperdure snoepreisjes, 
zogenaamd om een of ander medisch congres in het verre buitenland te bezoeken, maar in werkelijkheid bleken 
het peperdure vakanties te zijn. En meneer Wim Kohler, de NRC-handelsblad journalist, die met juichende 
kritieken kwam over een “wonder”afslankpil, die verslikte zich wel twee keer in zijn gebakken-lucht verhaal in 
het NRC. In de VS was deze “afslankpil” Rimonabant in opspraak geraakt wegens een aantal ernstige 
bijwerkingen. Diegenen die Rimonabant slikten kregen last van zelfmoordneigingen wegens depressies. Dankzij 
de journalist MICHA KAT, kan deze pil nu op de grote schroothoop van de farma-bedrijven worden gegooid. De 
zelfmoordpil is namelijk sinds kort uit de handel genomen en bestaande voorraden moesten worden vernietigd.

In één woord: Goed werk MICHA!
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Exclusief: de Fortis-fraudequiz van Quizzed!
Gepubliceerd door Micha Kat 12 februari, 2009 in Algemeen. 

logoquizzed.gif Deze website die aan de wieg stond van de fraude-onthullingen rond Fortis en 

diens van sadistische pedofilie beschuldigde voormalige bestuursvoorzitter 

Maurice Lippens -lees hier en hier de artikelen waarmee het allemaal begon- biedt zijn lezers thans, 

ter ere van de totale ondergang van de voormalige grootbank, een ‘financiele fraudequiz‘ aan ter 

vermaak, maar vooral ter lering! Laten we het hier nog maar eens klip en klaar vaststellen: deze 

website is geen vrijblijvend babbelhoekje waar laffe en kalltgestellte crypto- en pseudojournalisten 

hun grappen en grollen uitstrooien over een steeds verveelder rakend lezerspubliek, maar hier op 

Klokkenluideronline willen we echt wat! Pedofielen voor de rechter, ook als ze Joris Demmink heten, 

exposure van corrupte journalistiek en frauduleuze ‘topmannen’, bankiers en adviseurs, bescherming 

tegen de pillen-mafia van big farma maar ook: het aanbieden van op al deze punten toegesneden 

kennis. Want kennis is macht! Veel plezier met deze Fortis-fraudequiz! O ja, de ratings! Score 0-1: u 

bent een totale fraude-leek; score 2-5: u bent een aankomend fraude-bestrijder; score 6-8: u heeft 

het helemaal gehad met Nederland en stemt waarschijnlijk PVV; score 9-10: u bent zelf een fraudeur!

12 Reacties op “Exclusief: de Fortis-fraudequiz van 
Quizzed!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  DNH 

12 Feb 2009 om 11:24 

O, is Maurice Lippens ook al een Marcel Dutroux? 
En Joris Demmink natuurlijk, wie nog meer allemaal?

Jammergenoeg willen de kinderen het zélf en is en blijft pedofilie gewoon liefdu, heur, Micha, dus die jongesn 
krijgen er een hoop poen voor en houden gewoon hun mondje dicht. 
En gelukkig maar. 
Joris is een persoonlijke vriend van me en ik durf er mijn handen in het vuur voor te steken dat deze 
kindervriend tot op het bot nevernooitniet ook maar één kind kwaad zou willen doen. 
Hij valt trouwens he-le-maal niet op kinderen, ook niet op mannen. 
Het is gewoon een trouwe partner van zijn vrouw, heeft drie kinderen en woont ergens in het westen van het 
land. 
Jullie fantasie is op hol geslagen, en ik zal het gaan bewijzen. 
Wacht maar even!

2.  Rudolf Paul 
12 Feb 2009 om 11:36 

Staat jouw naam al op deze lijst, DNH? http://www.petities.nl/petitie/
burgerinitiatief_onderzoek_joris_demmink/ Er staan geloof ik al 900 mensen op. Gauw tekenen!
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Exclusief: de Fortis-fraudequiz van Quizzed! at Klokkenluideronline

3.  DNH 

12 Feb 2009 om 13:17 

Ik dénk er niet aan mezelf als vrije voorvechter voor pedofilie, waarheidsonderzoeker én kenner van het 
jongensprostitutie-milieu deze lijst te tekenen, Rudolf. 
Ik zoue mezelf belachelijk en alles wat ik op dit gebied geschreven heb ongeloofwaardig maken wanneer ik mijn 
naam eronder zetten zoue.

Let nu eens op wat er geeist wordt:

1)Onderzoek in te stellen naar de valse beschuldigingen tegen Joris, terwijl er al drie van die onderzoeken 
geweest zijn die allen hebben uitgemaakt dat Joris het slachtoffer is geworden van achterklap en op hol 
geslagen riooljournalisten die in hem, enkelt vanwege zijn hoge positie, dus niets omtwille het beschermen van 
jonge kinderen tegen sekswellustelingen, een gemakkelijke prooi zien om zichzelf in het wereldje van de 
journalistiek omhoog te trekken. 
Bovendien willen ze dat er drie zogenaamde ‘onafhankelijke journalisten’ plaatsnemen in zo een commissie. 
Onafhankelijke journalisten zei u? 
Mijnheer, die zijn er al niet meer sedert 1984, toen de eerste geruchten de ronde deden vanuit Amerika dat 
Nederland een van de grootste kinderproducenten ter wereld was. 
Het jaar daarop werd door de Oude-Pekela affaire de algehele journalistiek rijp geacht voor een therapie 
’schizofrenie’ in de “Rozenburg kliniek” te s-Gravenhage! 
De media heeft sinds jaar en dag al een hetze geopend op alles dat maar riekt naar liefde voor kinderen en wilt 
zich nu voordoen als onafhankelijk en met een objectieve kennis van dit gebied? 
Laat me niet lachen! 
Heksenjagers zijn het, die overal sekskelders, ritueel misbruik en pedonetwerken zien- omdat dat zo goed 
verdient! 
Meer niet! 
Er is geen enkel kind mee geholpen, integendeel: kinderen lopen door deze heksenjacht op pedofielen nu juist 
een groot gevaar! 
En dan heb ik het nog niet over jonge knullen die gewoon een centje bij willen verdienen met hun mooie 
lichaam, nuwel, ze gaan hun gang maar, heur. 
Gelijk hebben ze!

2)Joris op non-actief omdat iemand hem valselijk beschuldigd? 
Zo kun je iedereen wel wegwerken: gewoon effe wat uit je duim zuigen en als ie wel eens een escort in huis 
heeft genomen is de zaak rond. 
Ook ik, beste Rudolf, ben vaak genoeg valselijk beschuldigd om te weten hoe deze schizofrene door pedofilie 
geobsedeerde manniakken te werk gaan. 
Joris blijft gewoon doorwerken, over en uit!

3)Hogere straffen? 
Het ganse volk mort om hogere straffen aangaande alles wat met blote jongens te maken heeft. 
Als het aan hen ligt geven ze een kind van twaalf dat onder de rokken van zijn zussie kijkt nog levenslang, 
immers ‘dat zal later wel een vieze pedo worden’. 
Echt waar hoor, riooljournalistiek en volksmennerij is waarlijk en echt geen goede basis voor strafrechtspleging 
of zelfs maar waarheidsbevinding. 
Ik doe daar nimmer aan mede!

Joris is een volkomen betrouwbaar en integer mens, dat voor een honderd procent goed functioneert in zijn 
functie. 
Het feit dat hij wellicht commerciele homoseksuele relatie’s er op na houdt doet hier niets aan af. 
En begin me nu niet over leeftijden en onschuldige kinderen, want die leeftijdsgrens, zo schreef ik heden 
morgen reeds elders op dit blog, schijnen net zo veranderlijk te zijn in dit land als het weer. 
En gebruik maken van diensten van Turkse escort jongens van zeventien jaar omschrijven als ‘onschuldige 
kinderen levenslang ongelukkig maken’ is niets dan stemmingmakerij.

Joris blijft gewoon op zijn post! 
En Micha, jongen, wanneer ga jij nou eens die gesubsidieerde journalistenopleiding van je werkelijk ten dienste 
maken aan het verbeteren van de situatie van mensenrechten in dit land en het bestrijden van onrecht? 
Want dát is het werkelijke fundament van oprechte journalistiek!

Ik heb gezegd!

4.  Observator 

12 Feb 2009 om 13:45 

Ik wist niet dat braakmiddelen ook konden schrijven.

5.  DNH 

12 Feb 2009 om 14:34 

Ik wist niet dat ziektemakers ook konden lézen!

6.  Rudolf Paul 
12 Feb 2009 om 16:22 

@ DNH

Quote: ‘En gebruik maken van diensten van Turkse escort jongens van zeventien …’

Ik dacht dat er sprake was van een Turks straatjongetje van DERTIEN, die door een politie-agent op bevel bij 
Demmink in zijn hotelkamer werd afgeleverd. Moet ergens staan bij de aanklacht tegen Demmink door 
advocate Adele van der Plas, maar ik kon het niet zo gauw terugvinden.

7.  Observator 
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Exclusief: de Fortis-fraudequiz van Quizzed! at Klokkenluideronline

12 Feb 2009 om 16:35 

@ DNH 
12 Feb 2009 om 14:34 

Wat NU, DNH? 
Heb je de schoen aangetrokken die je past?

8.  Cornelia 

12 Feb 2009 om 18:38 

Ik heb vier jaar geleden, een fout gemaakt, toen aan me gevraagd werd, ( door ronald jan heijn)”als jij de 
macht zou hebben om joris Demmink te vervolgen, zou je dat dan ook doen?Mijn antwoord was ‘ ja’ 
Voor hij deze vraag stelde, had hij mij vertelt, wie en wat joris demmink was,en zijn verband met het 
internationale pedofielennetwerk,( wat ik toen een vreemd gesprek vond, ik kende joris demmink niet). 
Na mijn antwoord veranderde alles, toen werd mij duidelijk gemaakt dat mijn gegevens, en die van mijn 
ongeboren kleinkind, doorgegeven waren aan het internationale pedonetwerk. 
Ik beseft dat ik in een val was gelokt, en er was geen weg meer terug.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

9.  Cornelia 

12 Feb 2009 om 18:53 

besefte

Cornelia

10.  DNH 

12 Feb 2009 om 19:30 

@ Rudolf: In Antalya komen ze al naar je toe als ze TIEN zijn om een zakcentje bij te verdienen. 
Zit ‘m in de opvoeding. Wanneer je daar geen punt van maakt krijgen ze daar echt later geen 
identiteitsproblemen mee, hoor. 
Ze zijn er eerder trots op door een knappe, aardige jongeman begeert te zijn dan niet. 
Zou je zo een jongen afwijzen dan zijn ze verbrouwereerd!

Bovendien, ik meende dat er sprake was van ‘jongens waaraan dhr. Demmink het vergeten was om naar de 
leeftijd te vragen.’ 
En als je naar homo-escort op zoek ben doe je dat niet als het gaat om jongens van dertien. 
Dat hóef je niet te vragen, dat zie je toch zó!

Denk dat hier de wens vader van de gedachte is in een land waar de pedogeobsedeerdheid hoog tij viert. 
Dingen zien die er niet zijn, en als ze niet gezien worden dan verzinnen we ze toch!

11.  Cornelia 

12 Feb 2009 om 19:44 

Toen mijn kleinkind was geboren, was en wilde ik elke dag bij hem zijn, tegen mijn familie, en mijn dochter 
durfde ik niets te zeggen. 
Elke dag moest ik een masker opritsen,( na mijn eerste aangifte, heh ik ‘ bezoek ‘gekregen” van de Belgische 
wijkagent, frans somers, 
die mij vroeg of ik de druk aankon, zoniet hij mijn nek zou masseren, om mij zo een pijnloze dood te bezorgen) 
om de angst en verdriet te verbergen. 
Zoals jullie beseffen ga ik door, al kost het mijn laaste druppel bloed.

12.  Juriste 

12 Feb 2009 om 21:19 

Dat Micha door de Brauw Blackstone was gedagvaard namens Fortis, was m.i. al een teken aan de wand, dat 
het concern geen leiding meer had, want zo’n dagvaarding had helemaal geen urgentie en het leek wel 
kinderspel.
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« NOS weigert Demmink-materiaal af te staan “Demmink heeft het zelf toegegeven” »

Webmaster over de zaak-Lippens & Fortis
Gepubliceerd door Micha Kat 13 januari, 2009 in Algemeen. 

 
Luister naar dit fragment uit het interview dat internet-radiozender Argusoog had met uw webmaster over zijn belevenissen in de 

pedofielenzaak-Lippens waarover deze site eerder reeds uitgebreid berichtte. Let op de parallellen met de zaak-Demmink. De Belgische 

journaliste die u met name aan het eind van het fragment hoort is Godelieve Vaesen, een voormalig voorzitter van de Vlaamse 

Journalisten Vereniging. Luister via deze link naar het complete interview over ondermeer ook de zaak-Demmink. Ten behoeve van de 

rechtzaken tegen Fortis en de voormalige Fortis-top: kijk naar dit fragment van enige maanden geleden waarin de pedograaf en 

voormaig bestuursvoorzitter het volk oproept massaal in Fortis te investeren omdat hij met ABN Amro ‘een kroonjuweel’ heeft 

binnengehaald. Lippens zomer 2008: “Dames en heren, investeer zo snel als u kunt!”

48 Reacties op “Webmaster over de zaak-Lippens & Fortis”
Feed voor dit bericht Trackback adres 
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Webmaster over de zaak-Lippens & Fortis at Klokkenluideronline

1.  Verbeet 

13 Jan 2009 om 09:25 

Een aantal vragen houden mij bezig, Micha. 
1. Waarom heb je geschikt in de zaak Lippens? Was het niet beter geweest als je die zaak had laten doorgaan. dan had Lippens met de billen bloot gemoeten? 
2. Enkele dagen geleden heb je ons laten weten dat jij aangifte zou gaan doen van smaad tegen Joris Demmink en je vroeg ons om die aangifte te steunen. 
Is dat nog steed je bedoeling? Wanneer? En als je van dat plan bent afgestapt, wat is daarvan de reden? Op aanraden van je juridische adviseur(s)?

2.  Micha Kat 

13 Jan 2009 om 09:38 

@ Verbeet

1. In de zaak-Lippens ben ik gemangeld door mijn advocaten. Mijn vaste advocaat heeft me van de ene dag op de andere bij het grof vuil gezet en weigerde 
zich in de zaak te verdiepen, laat staan een begin van schuld van Lippens ook maar te overwegen. Zijn vervanger zeurde alleen maar om geld en kwam 
niet verder dan hoe diep ik door het stof zou moeten gaan voor Lippens. Ook deze avocaat heeft geen enkele poging willen doen zich in te lezen in de 
materie. Toen Lippens en Fortis dus met een aanbod kwamen, zag ik dat als een zegen, een soort ‘deus ex machina’. 

2. Je bedoelt dat ik het OM wilde verzoeken om mij te vervolgens wegens smaad en laster aan het adres van Demmink? Ja, dat ben ik nog steeds van plan, 
maar ik wacht er nu nog even mee, er zijn grote ontwikkelingen op komst…

Groet! 
Micha

3.  indian 

13 Jan 2009 om 11:25 

Gaarne wat achtergrondinfo over hoe reacties hier op internet werken: 
vr a) bij inloggen op nujij en het invoeren van een reaktie, begon plotseling mijn toetsenbord vreemd te doen, bij aanslagen op de toetsen, kwamen er de 
cijfers en getallen tevoorschijn die bij de toets ernaast hoorden, en ook de hoofdletter toets gaf andere tekens weer, dan de gebruikelijke. Heb 
tioetsenbord nagekeken, geen fout. ben uitgelogd op nujij en alles was weer in orde.reactie is dus NIET doorgekomen. 
Vrb) Vwb lippens, davignon,demmink,dutroux,die beruchte baronnen in belgie etc,etc, irt affaire, alle doen die erbij gevallen zijn, is D66 wel eens nagezocht? 
Bij een sexfeest rond 1968-1969 in de buurt van driebergen, ter ere van D66 is er ook een dode gevallen, en van Mierlo was daar aanwezig oa. 
En nog meerdere personen die nu een “mooie baan”hebben. 
Winnie Sorgdrager en Doctors van Leeuwen weten er ook meer van, en van Mierlo natuurlijk, in die tijd was LSD de partydrug en een trip duurde 8 uur, tenzij 
je teveel nam, dan ging je letterlijk vliegen tot de dood erop volgde. 
Vrc, is deze site door anderen af te lezen via ip adres of anders? 
hoe is het met de veiligheid en bescherming geregeld? 
gaarne antwoord.

4.  Emiel 
13 Jan 2009 om 11:38 

Beste Micha 
Ik bewonder je inzet, maar ik denk dat je te snel door de knieen bent gegaan. Het doet er toch niks toe of die advocaat jouw zienswijze wel of niet steunt. 
Een advocaat is slechts een betaalde huurling, dat moet jij toch weten. 
Bij een Kort Geding (zoals dit was) mag jezelf verdedigen. Gebruik dan alleen je advocaat voor de formaliteiten. 
Als je procedeert, dan moet je je poot strak kunnen houden. Uiteraard wordt er dan druk op je uitgeoefend. Dat kun je verwachten. Jouw advocaat krijgt 
wellicht druk van de Deken. 

Je moet beseffen, dat dat Kort Geding je kans was - en ook heel riskant voor Lippens. Het doet wat denken aan pokeren. Het risico voor een bekend man 
als Lippens was veel groter. 

Die overeenkomst met Lippens/ Fortis had je niet zo maar moeten aangaan.

Het lijkt er op, dat je met het Demmink thema niet veel op schiet. Als je te veel blijft drammen, dan wordt je niet serieus genomen. 
BTW Waarom kom je niet weer met klokkenluidersverhalen over beurs, accountancy, advocatuur/ rechterlijke macht, bouwwereld …. 
Genoeg te doen…

5.  Wim Heitinga 

13 Jan 2009 om 11:46 

@Emiel 
‘Bij een Kort Geding (zoals dit was) mag jezelf verdedigen. Gebruik dan alleen je advocaat voor de formaliteiten.’

Vergeet niet dat Micha toendertijd ongedoken zat in Thailand.

6.  Micha Kat 

13 Jan 2009 om 11:51 

@ Emiel

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1408/webmaster-over-de-zaak-lippens-fortis.html (2 of 12) [3/10/2009 11:06:18 PM]

http://klokkenluideronline.nl/
http://www.volkskrantblog.nl/blog/3294
http://klokkenluideronline.nl/


Webmaster over de zaak-Lippens & Fortis at Klokkenluideronline

Ik weet dat je bij een KG zelf mag pleiten. Sterker: ik heb in de zaak tegen NRC Handelsblad zelf mijn pleidooi gehouden voor de voorzieningenrechter en 
-slechts met steun van mijn vriendin- glansrijk gewonnen!

zie http://www.nrc.nl/media/article1883494.ece/Micha_Kat_wint_geding_van_NRC

Maar Lippens, Fortis NV en Fortis SA was toch wel even een heel ander verhaal dan die idioten van NRC… Ik had een van de beste advocaten van 
Nederland namens Fortis en Lippens aan mijn kuiten hangen en er werd buitengewoon agressief ingezet met torenhoge dwangsommen en zo… Ik kreeg 
een beetje knikkende knieen, ja, ik was heel duidelijk shaky op dat moment.. 
Ik mocht geen enkele fout maken en daarom leunde ik op advocaten. Een enorme fout, zo zie ik nu duidelijk in. 
Wat natuurlijk ook speelde was twijfel aan de objectiviteit van de rechter… Die heeft natuurlijk zelf ook rekeningen lopen bij Fortis, ABN Amro (toen nog deel 
van Fortis) en/of Mees Pierson (idem) of zijn vrouw of neef werkt daar ergens…

7.  victor 

13 Jan 2009 om 12:01 

Micha,

Het is uiteraard achteraf gepraat maar misschien leerzaam voor een volgende keer.

Fortis had denkelijk spijt van de acties jegens jou en wilde zo snel mogelijk dit dossier van tafel en rust in de tent. Ik sluit niet uit, dat Bos en Balkenende in 
een geheime deal met Fortis hebben geeist aan jou een schikkingsvoorstel te doen! Zo bezien is jouw zegen anderzijds dus ook te zien als een 
pyrus-overwinning. Als een bank-verzekeraar met een wederpartij gaat schikken weet ik uit ervaring, dat ze dat maar al te graag willen en van 
ongewenste publiciteit af willen.

Ik kan goed begrijpen -nadat je door 2 advocaten in de steek was gelaten- dat je zenuwachtig was geworden. Ik bespeur dat ook uit je stem. Dat is normaal. 
Als je een volgende keer weer een onverwachte of rare tegenvaller krijg put daar dan juist kracht uit en bedenk dan dat de criminele tegenpartij daar achter 
zit. Bekijk dossiers nog meer van 2 kanten. Het vraagt wat hersengymnastiek maar dat kan een mountainbiker wel.

Stel nu eens, dat je op bluf niet akkoord was gegaan met hun schikkingsvoorstel, wat voor risico en op welke termijn had je dan gelopen?

Ik bewonder jouw juridisch strategisch inzicht en verwacht ook binnenkort grote ontwikkelingen….Geduld is thans belangrijk. Succes en geluk in 2009.

8.  victor 

13 Jan 2009 om 12:19 

Beste Micha, 
Bespaar je de moeite te reageren. Een aantal reacties van rond 12.00 uur waaronder de mijne kruisten elkaar. Ook mijn beste wensen en bewondering voor 
de vrouw achter de man.

9.  Emiel 
13 Jan 2009 om 12:22 

Hi Micha 
Het is belangrijk je poot stijf te houden als je meent gelijk te hebben. 
Bv In de context van mijn procedures met grote concurrent ben ik zelfs 4.5 maand gegijzeld op last van de Kort Geding rechter. Echter bij bodemprocedure 
bleek (na 3 jaar pas…) deze gijzeling “ab initio” onrechtmatig. Dat gijzelen was gewoon een poging om mij klein te krijgen - met de bereidwillige 
medewerking van de KG rechter.

Bij mijn bodemprocedure is er steeds vertraging tgv Hof Den Haag. Mijn procedure is nu al 12 jaar bij Hof den Haag. Hierop dan maar het Europese 
Hof ingeschakeld. Daarop poogde dan het Ministerie van Buitenlandse Zaken met mij te settlen door wat te willen betalen. Echter daar begin ik niet aan. Ik 
wil gewoon een veroordeling van de Staat der Nederlanden. De veroordeling door Europees Hof zit er aan te komen. Immers Ministerie van BuZa heeft 
nu expliciet aan Eur. Hof geschreven dat Gerechtshof Den Haag in gebreke is gebleven en dat de wetgeving ook zal worden aangepast.

Kortom, hou je poot strak indien nodig … en vertrouw ook niet te veel op Nederlandse rechters.

10.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 12:28 

Micha Kat 
=== 
Luister via deze link naar het complete interview over ondermeer ook de zaak-Demmink. 

http://argusoog.org/radio/ArgusoogRadio-18-12-2008-Nexus-Arend-MichaKat-GodelieveVaese-DRover.mp3 
/===

Het gedeelte daarin over medische zaken, met o.a. Desiree Reuver (wie is dat eigenlijk? nul googles) vond ik nogal ongeloofwaardig overkomen. 

Valium wordt gemaakt van Afghaanse opium?

Door vaccinaties worden mensen gekweekt die levenslang medicijnen nodig hebben? (Pas dat eens tot op het pokkenvirus?) 

Ik weet erg weinig van medische zaken, maar het komt op mij over als volstrekte flauwekul. Micha Kat kletste echter kritiekloos mee. Niet goed voor 
de geloofwaardigheid. 
Even later ging het over gokverslaving en een zin verder al over seksuele moraal. Ca. minuut 50.
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Ik zie dit ook als een voorbeeld van alles met alles verbinden, alles kritiekloos accepteren als het maar samenzweerderig klinkt, en overal complotten willen 
zien. Leidt tot chaos en flauwekul.

11.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 12:49 

Op 1h34m, net als het interessant wordt (Micha Kat over mogelijke strategie Adèle vd Plas) valt het geluid weg! Technische storing? Of censuur wegens 
te gevoelig?

(Er zitten wel meer stukken stilte in de MP3, en ik vermoed ook stukken dubbel? Geknipt à la de Hüseyin Baybaşin-tapes? (grapje))

12.  victor 

13 Jan 2009 om 13:00 

Emiel,

De zaak Demmink moeten we niet los zien van vele andere kwesties. Ik word ook wel eens flauw van al dat gepedo maar denk dan ook, dat als je de 
hoogste baas van het belangrijkste ministerie kan verjagen er een hoop andere problemen opgelost kunnen worden. Wellicht de kans bestaat, dat op 
vreedzame wijze een eind komt aan een corrupt regime waartegen steeds meer burgers tegen protesteren. Het duurt lang voordat rapen gaar zijn. Ik lees 
ook graag Micha’s artikelen over andere onderwerpen. Micha’s pen is door te beginnen met bijvoorbeeld de schandalige handel en wandel van Rijkman 
Groenink, ABN, de Big Four en noem maar op, de kant van criminele pedofielen opgerold. Dat kan gebeuren. Iedere onderzoeker en rechercheur weet, dat 
je soms met een kleine niets vermoedende ontdekking een grote zaak op heel ander gebied kan oplossen. De goede rechercheur wordt niet zenuwachtig als 
een spoor dood loopt of als hij achter een bepaalde boom niets vindt. Dat is een beroepsrisico wat verstandige mensen accepteren. Behalve dan 
corrupte meesters in de rechten met een kwaad geweten. 
Die zwaaien dan meteen met een Rechterlijke Machtiging tot dwangverpleging. Als ik de diverse reageerders mag geloven krijg je zo’n kwalificatie 
makkelijker aan je “kuiten” dan kramp van het schaatsen. Onder het motto “u vraagt wij draaien” zou ik wel eens plaatje willen horen van de brave 
Rabobank. Wat zal daar mis mee zijn?

13.  Observator 

13 Jan 2009 om 14:38 

Micha, wat betreft ‘de hier onderhavige zaak’ heb je voor de rechtsgevoelige burger, OOK al had je wat haperende knieën -en wie zou die niet hebben-, 
deze zaak grandioos gewonnen.

14.  Frank Black 

13 Jan 2009 om 15:26 

de NOS uitzending kan hier worden gevonden 
http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.
aspx?
chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1120301&columnorderid=1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;
selecties&startrow=1&resultitemid=1&nrofresults=7&verityID=/16414/16435/16435/66650@expressies

kijk onder ‘dragers’ kennelijk ook als wmv beschikbaar BG_17685-out.wmv en BG_17685.mpg

hier stond ie (misschien nog wel) 
http://videotheek.surfnet.nl/play_proxy/mmc/3523/BG_17685-out.wmv

en hier staat hij nu 
http://www.surfmedia.nl/mediatheek/pages/mediafragment.aspx?videoId=102858#

directe link http://www.surfmedia.nl/app/video/102858/play?format_id=124180&BG_17685-out.wmv&mode=url

indien om username en password wordt gevraagd dan zou

username: bezoeker 
password: toegang

wel eens kunnen werken volgens deze site 
http://www.lion-web.org/pages/part1.html

filmpje bewaren? 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3006

SHIFT+CTRL+Q = opnemen 
SHIFT+CTRL+O = filmpje bekijken

beste videospeler: VLC VideoLAN Player

15.  Observator 

13 Jan 2009 om 15:36 
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Fijn, Frank, daar ben je dus weer. Materiaal te over voor de zoeker. 
Maar zou het niet de bedoeling van Micha zijn om vooral simplisten als ík op de site te houden? 
Doe es wat meer summier zijn. 
Ik waardeer je best, maar dit betreft overdaad. 
En overdaad schaadt.

16.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 16:36 

Frank Black: 
=== 
Fijn, Frank, daar ben je dus weer. Materiaal te over voor de zoeker. 
Maar zou het niet de bedoeling van Micha zijn om vooral simplisten als ík op de site te houden? 
Doe es wat meer summier zijn. 
Ik waardeer je best, maar dit betreft overdaad. 
En overdaad schaadt. 
/===

Net deze bijdrage van Frank was nou juist summier, terzake en helder. Dat dan weer wel.

17.  Frank Black 

13 Jan 2009 om 16:38 

http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f3a_1231859817

zie 08 min 09 sec

18.  E-bee 

13 Jan 2009 om 17:46 

Al dat gepedo zit hem nog meer bij door hun gedrag chantabele en inmiddels vet uitgekochte bankiers die over de macht beschikken om politici te chanteren 
en die justitie altijd de hand boven het hoofd heeft gehouden, inclusief alle toezichtorganen.

19.  Cornelia 

13 Jan 2009 om 17:59 

E-bee

In Brabant luid het gezegde: ” je slaat de spijker op de kop”

Cornelia

20.  E-bee 

13 Jan 2009 om 18:30 

En dan vraag je je af hoe lang het duurt voordat men doorkrijgt wie de werkelijke macht in handen hebben, alles weten te controleren en wat het is wat 
hen verbindt, beschermt alles coordineert, ook hier. En met name ook waar die eeuwenoude pedofielencultuur vandaan komt, tot in de UN zitten ze. Ook al 
denk je dat het antwoord in deze link maar deels is te vinden, link dan maar eens verder. Ook de bank van het Vaticaan is regelmatig in het nieuws. Het is 
deels niets anders dan het aloude Romeinse Rijk en haar babylonische mysterieeencultus en machtsbeluste priesters , inclusief moreel gestoorde kinderofferraars. 
www.bibliotecapleyades.net/esp_vatican.htm

21.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 19:37 

E-bee: 
=== 
En dan vraag je je af hoe lang het duurt voordat men doorkrijgt wie de werkelijke macht in handen hebben, alles weten te controleren en wat het is wat 
hen verbindt, beschermt alles coordineert, ook hier. En met name ook waar die eeuwenoude pedofielencultuur vandaan komt, tot in de UN zitten ze. 
/===

Klinkt als? 
Paranoia! 
Zie je dat nou zelf niet?

Lijkt mij beter je tot feiten en duidelijke aanwijzingen te beperken, die zijn vaak al erg genoeg.

22.  E-bee 

13 Jan 2009 om 19:55 
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Ik heb het gelezen, mijnheer Harmsen. Op meerdere postings, reeds. 
Maar ik beperk me al tot de feiten. En juriste ook naar mijn mening.

23.  buscadordelaverdad 

13 Jan 2009 om 20:17 

“En met name ook waar die eeuwenoude pedofielencultuur vandaan komt, tot in de UN zitten ze.”

E-bee; Bedoelen jij en Cornelia met het BEEST bij de naam benoemen (spijker op de kop) o.a. ook deze mensonterende toestanden? 
http://jewishcrimenetwork.com/videos/abortion.wmv

O.A. zeg ik dus he? Voordat ik de slecht betaalde hordes van de slachtofferindustrie (cidi-jdl) over me heen krijg, want die zijn dezer dagen al genoeg in 
beeld om te klagen dat Nederland ze laf en partijdig in de steek laat… 
http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=2318&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=b32f58d236

24.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 20:48 

buscadordelaverdad, 13 Jan 2009 om 20:17 

Even wat oudere postings van deze “buscadordelaverdad” ((krom?) Spaans voor “zoektocht naar de waarheid”) nagelopen. Ik had het toen ook al kunnen zien, 
ik heb kennelijk wat dingen gemist toen. Maar in elk geval is nu glashelder: deze “buscadordelaverdad” is een openlijke anti-semiet.

Ik ben weer zo blij dat ik zelf geen weblog heb. Ik zal er ook nooit één openen. Weblogs met commentaarmogelijkheid trekken ook dit soort figuren aan. Voor 
je het weet ben je dag en nacht bezig met rotzooi wieden. Of je laat gewoon alles staan, zoals Micha Kat kennelijk doet. Dat kan ook.

25.  Marthijn Uittenbogaard 

13 Jan 2009 om 21:18 

Mag ik even spammen? Het is niet helemaal spam omdat mensen het best interessante info kunnen vinden, de namen en organisaties hieronder.

Het betreft 2 petities om pedoseksualiteit uit het strafrecht te krijgen. Eentje uit 1979 (geen leeftijdsgrenzen meer) en later eentje uit 1987 (compromis-
voorstel 12 jaar). Die uit 1979 staat net online.

Petitie 1979: http://www.martijn.org/info/1979_001.html

Petitie 1987: http://www.martijn.org/info/COC-petitie_1987.html

Veel ‘pedopartijen’ had je toen…

26.  E-bee 

13 Jan 2009 om 21:27 

Die eerste link werkt niet bij mij, ik doel op alle occulte kabals en jij vermoedelijk op de volgers van de talmoed, wat voor mij oorspronkelijk 
babylonisch “geinspireerd” is. Daar kan ik me wel in vinden, ik doe die pedo,s af als bewust satanisch of als moreel gestoord, de huidige 
bestuurdersklasse, kuch… Interessant om te weten, ultra orthodoxe joden in Israel zelf, beschouwen hun eigen regering als nazi-satanisten. Een 
intern. priesterklasse die macht uitoefent en elk ander als zijn goy ziet. Naar mijn mening zijn bijna alle geloven constructies van hen, inclusief Mohammed. 
Zou de kosmos de Paus of Mohammed kennen? Nee! Wel zie ik in dat de uitkomsten van de wetenschap door profetieen worden ondersteund. Er zijn 
dus profeten die de kosmos wel kennen. Ik noem dat spiritualiteit of religie maar die kent altijd een kloppende filosofie anders is het niets waard. Maar 
om daarvan de oorsprong hier uiteen te zetten, gaat me te ver. Jezus was authentiek en had een andere achtergrond dan men denkt, een echte profeet. 
Dit regime is er op uit om alle moslims, christenen, joden tegen elkaar op te zetten en te decimeren en zelf aan de touwtjes te trekken. Noem ze zionisten 
maar met joden heeft het niet veel van doen behalve dat het dient als sheepscoat voor ze. Antisemitisme is als een instrument en iedere naieveling roept 
dat omdat die de geschiedenis niet kent of ingeslapen is. www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm 
Geloven zijn er om te verdelen en over anderen te heersen en oorlogen te ontketenen en inquisities. Het aloude perverse Romeinse rijk met haar 
babylonische cultus is weer nu en hier gevestigd.

27.  Verbeet 

13 Jan 2009 om 21:39 

Well done Frank Black 13 Jan 2009 om 16:38 
http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f3a_1231859817 
zie 08 min 09 sec 
Ik heb het betreffende NOS-journaal gezien dat jij hebt teruggevonden. Ik neem mijn minder flateuze woorden over jou van enkele dagen geleden terug. Je 
bent een echte doorbijter. Ik heb me dan ook voorgenomen meer in je aangereikte links te gaan snuffelen. Dat zouden de andere bloggers op dit forum 
ook moeten doen. 
Overigens,was dat NOS-journaal nou net de toppic waarover het in dit deel van de discussie ging, en niemand heeft op jouw teruggevonden NOS-
journaal gereageerd. Ik hoop dat Micha Kat het wel heeft gezien en het “verloren” NOS-journaal heeft gedownload.

28.  karin 

13 Jan 2009 om 21:40 
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Frank Black niet te geloven je bent GEWELDIG!!!!!! 
Als er een man achter Frank Black zit kan ik hem wel ZOENEN.

Thanks

29.  rabarberke 

13 Jan 2009 om 22:28 

Frank Black is onze man bij de AIVD.

30.  Blogsom 

13 Jan 2009 om 22:32 

Wat zegt klinische psychologie over pedofilie? Het is een parafielie wanneer een volwassennen of een adolescent van 16 jaar of ouder seksule 
handelingen verricht met kinderen van 13 jaar of jonger of daar intense fantasieén over heeft. De adolescent of volwassenen tenminste 5 jaar ouder is dan 
het kind. Een dwang tot geheimhouding kkomt vaak voor. De stoornis heeft meestal een chronisch verloop vooral bij contacten tussen jongens en mannen. 
De effectiviteit van de behandeling is beperkt. In combinatie met masochisme en sadisme is het meest gruwelijke stoornis (zie vele lust-moordenaars met 
deze stoornissen, vandaar dat het tijdig opgespoort en behandeld moet worden). 
@RuudHarmsen u heeft trekjes van een narcistische persoonlijheidsstoornis; u beleeft zichzelf als bijzonder ( u levert steeds commentaar ongevraagd en 
vertaalt naar uw eigen inzichten en criteria). U komt over als snobistisch, hooghartig en bevoogdend. U spreekt steeds met minachting over mensen die in 
uw ogen minder succesvol zijn in hun doen en laten. U verwacht dat men u ziet als bijzionder en geniaal; voorral uw eigen prestaties en capaciteiten 
moeten steeds opgemerkt worden. U bent steeds verontwaardigd over de prestaties van anderen die u steeds onderschat (zie hierboven uw commentaar); 
ga dan ergens anders uw lofuitingen verdienen. Deze kenmerken zijn beschreven als narcistische persoonlijkheidsstoornis en kort samengevat: meestal 
beleven mensen met een narsistische persoonlijheidsstoornis zichzelf als erg belangrijk en bijzonder en hebben gebrek aan empathie voor anderen.

31.  tess 

13 Jan 2009 om 22:41 

Mooi interview Micha met Argusoog. Leuk trouwens om te horen dat wij vakbroeders zijn geweest. Ik ben in 1994 aan de UVA afgestudeerd als 
Historisch Letterkundige. 

Er moeten meer uitzendingen gaan komen over Klokkenluider on line en het ontstaan ervan … .

32.  E-bee 

13 Jan 2009 om 22:54 

@Blogsom. 
Hear, hear! 

@Buscadordelaverdad. 
Ik benzeer geinteresseert in je comment. (videolink werkt niet bij mij)

33.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 23:26 

rabarberke, 13 Jan 2009 om 22:28 
=== 
Frank Black is onze man bij de AIVD. 
/===

Allemachtig! Denk je dat je alles gehad hebt, maar het kan altijd nog erger.

34.  Wim Heitinga 

13 Jan 2009 om 23:26 

@ Frank Black 

Bedankt voor je geweldige bijdrages!

35.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 23:47 

Blogsom, 13 Jan 2009 om 22:32 
=== 
@RuudHarmsen u heeft trekjes van een narcistische persoonlijheidsstoornis; 
/=== 
Misschien. Maar ik vermoed van niet.

=== 
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u beleeft zichzelf als bijzonder 
/=== 
Ik beleef dat niet zo, het is zo. Het is een zegen (maar niet mjn verdienste; als ik nog religieus was, zou ik zeggen: van God gegeven), maar soms ook een last.

=== 
( u levert steeds commentaar ongevraagd en vertaalt naar uw eigen inzichten en criteria). 
/=== 
Uiteraard. Onderscheid ik me daarin van enige andere regelmatige reageerder hier?

=== 
U komt over als snobistisch, hooghartig en bevoogdend. 
/=== 
Als ik blatante flauwekul zie, benoem ik die soms. Of vaak. Dat komt snel onaangenaam over, dat kan ik best begrijpen. Maar daar wordt de flauwekul 
helaas niet minder door.

=== 
U spreekt steeds met minachting over mensen die in uw ogen minder succesvol zijn in hun doen en laten. 
/=== 
Klopt niet. Mensen zijn nou eenmaal verschillend, niet iedereen is begiftigd met dezelfde talenten. Niet leuk, maar zo is het nou eenmaal. Reden voor 
minachting mag dat nooit zijn. Ik minacht dan ook niemand. Wel is er een grens aan de hoeveelheid onzin die onweersproken gedumpt mag worden. Wordt 
die grens overschreden, dan wijs ik soms op dingen. Daarmee maak ik me niet bij iedereen populair, dat begrijp ik best. Het zij zo. 

=== 
U verwacht dat men u ziet als bijzionder en geniaal; vooral uw eigen prestaties en capaciteiten moeten steeds opgemerkt worden. 
/=== 
Nee hoor, hoeft niet. Wel heb ik bepaalde talenten die anderen niet hebben. Zoals ik al zei, het is een zegen en een last. Daarnaast heb ik ook 
veel tekortkomingen, waarvan ik me maar al te zeer bewust ben.

=== 
U bent steeds verontwaardigd over de prestaties van anderen die u steeds onderschat (zie hierboven uw commentaar); ga dan ergens anders uw 
lofuitingen verdienen. 
/=== 
Nogmaals: als ik onzin, flauwekul, kennelijke paranoia, anti-semitisme en meer van dat soort zaken zie, dan benoem ik die als zodanig. Dat komt soms hard 
aan, dat is logisch. Maar dat vind ik geen reden om dan maar niks te zeggen. Iemand moet het doen.

=== 
Deze kenmerken zijn beschreven als narcistische persoonlijkheidsstoornis en kort samengevat: meestal beleven mensen met een 
narsistische persoonlijheidsstoornis zichzelf als erg belangrijk en bijzonder en hebben gebrek aan empathie voor anderen. 
/=== 
Klopt niet. Ik ben inderdaad bijzonder en belangrijk, maar in andere opzichten dan weer een typische loser. Het evenwicht en inzicht weet ik vrij goed 
te handhaven. En empathie ken ik wel degelijk. Misschien wel hinderlijk veel soms. Je moest eens weten.

36.  buscadordelaverdad 

14 Jan 2009 om 00:13 

@ E-bee: 13 Jan 2009 om 22:54

Probeer het eens via de hoofdlink: http://jewishcrimenetwork.com/ 
De titel van het beeld-bestand is. Abortion: The Kosher Slaughter. Tijdsduur: 22:30 minuut. Ik moet je zeggen dat mijn configuratie alhier ook niet zo 
veel kracht bezit. Vanochtend vroeg deed ik het binnen 5 minuuten (download), maar nu duurt het een eeuwigheid. Laten we het er maar op houden dat het 
bij Micha of de gelinkte site dringen geblazen is. Ik moet je wel waarschuwen voor het schokkende beeld matriaal dat er bij de creatie door deze 
moedige samensteller is gebruikt E-bee. Ook vind vind ik het begrijpelijk dat mensen als Ruud daarvan verbaal spontaan in de paniek/angst mode schieten. 
Ruud no hard feelings kerel ik beleef mijn gewaarwordingsproces geenzinds boven of onder die van jou. Respect vanuit begrip maar nooit beheerst door 
angst… OK?

37.  RuudHarmsen 

14 Jan 2009 om 00:43 

buscadordelaverdad, 14 Jan 2009 om 00:13 
=== 
Probeer het eens via de hoofdlink: http://jewishcrimenetwork.com/ 
/=== 
Ja. Onvervalst anti-semitisme dus. Had ik al gezien. Dank u. Om te kotsen. Helemaal duidelijk wie jij bent en waar je staat dat je dit soort sites aanbeveelt.

Kritiek op Israël heb ik ook: Rode Kruis, VN, recente incidenten. Deugt niet. Oorlogmisdaden van Israël, ik zeg het ronduit. Schendingen van de 
Geneefse conventie. Minister Verhagen is een lafaard en CDA-huichelaar dat hij durft te zeggen dat hij DENKT dat Israël zich aan het oorlogsrecht houdt, 
terwijl dat overduidelijk niet zo is.

Maar anti-semitisme zoals dat van jou, buscadordelaverdad, is van een geheel andere orde. Ik zal er altijd tegen blijven vechten, en de walgelijkheid 
ervan blijven benoemen.

38.  RuudHarmsen 

14 Jan 2009 om 00:45 

De zelfverklaarde zogenaamde waarheidszoeker maar in feite anti-semiet: 
=== 
Ook vind vind ik het begrijpelijk dat mensen als Ruud daarvan verbaal spontaan in de paniek/angst mode schieten. 
/===
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Ik ben niet bang voor je. Maar anti-semieten als jij moeten aan de kaak gesteld worden.

39.  RuudHarmsen 

14 Jan 2009 om 00:47 

=== 
Respect vanuit begrip maar nooit beheerst door angst… OK? 
/===

Ik heb respect voor iedereen, behalve voor islamitische zelfmoordslachters en voor anti-semieten zoals jij. Gek hè?

40.  donkey 

14 Jan 2009 om 01:38 

@Frank Black 

Mijn complimenten en een diepe buiging! ;-)  
moet wel zeggen dat ik het met het advies eens ben om soms iets meer te verduidelijken waarom je bepaalde links plaatst. In tegenstelling tot karin geef ik 
je geen zoen maar een dikke high five!

@verbeet 
Hoe meer je je inleest op deze site hoe meer je begrijpt van franck black, de man is nu al legendarisch! Als dit alles voorbij is wil ik een cursus googelen van hem!

Heb de video inmiddels bewerkt en op youtube geplaatst. 
http://nl.youtube.com/watch?v=qrnZpV1LR8I

Aangezien de nos al heeft aangegeven dat ze deze beelden niet online willen hebben, roep ik iedereen op om dit filmpje te downloaden en ook op youtube 
of andere videosites te plaatsen. 
http://files.filefront.com/NOSJorisDwmv/;12965625;/fileinfo.html

“Remember remember the fifth of November” 
http://nl.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta_(film)

41.  Samantha 

14 Jan 2009 om 02:26 

@Verbeet en Emiel

Nederland en belgie zijn niet te vergelijken wat ‘vrijheid’ betreft. Micha haakte terecht af, mogelijk zijn intuïtie die sprak?.. belgie is een heel pak 
repressiever dan Nederland, om over beïnvloedbare rechters nog maar te zwijgen! 

Proficiat aan Micha dat hij zich in die zaken blijft vastbijten althans. 

Sam

42.  tess 

14 Jan 2009 om 07:09 

Bedankt voor de links rank Black. Ik heb de NOS link op mijn site geplaatst. 

En nog proficiat Micha met Klokkenluider on line als website van de maand! 

Overigens en dat wil ik nog even kwijt: ‘wiens brood men eet diens woord men spreekt’ is al een heel oud principe, ergens begonnnen rond de hofhouding van 
de heerschappen van koninklijken bloede. Eeuwenoud dus. Een soort van pyramide gebeuren zeg maar, en dan weet je het wel … .

Het blijft natuurlijk jouw eigen verantwoordelijkheid hoe ver je daarin gaat. 

Gelukkig hoef ik mij daar geen zorgen meer om te maken. Ik heb een grootste carriëre in de ‘weet ik wat voor kunde’ maar aan de wilgen gehangen toen 
ik bemerkte hoeveel je niet mag zeggen en doen als je een smak geld wilt verdienen! Overigens in het onderwijs is het echt heel erg. Wat worden kinderen 
al jong ‘voorgelogen’.

Micha ik wens je veel sterkte en een lange adem!

Alea iacta est … de teerling is geworpen en er is geen weg meer terug.

43.  tess 

14 Jan 2009 om 07:15 

Dienst en wederdienst heet het principe waarbij mensen elkaar in de wurggreep hebben. Het is bijzonder in zwang in de hogere kringen!

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1408/webmaster-over-de-zaak-lippens-fortis.html (9 of 12) [3/10/2009 11:06:18 PM]

http://rudhar.com/
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/
http://nl.youtube.com/watch?v=qrnZpV1LR8I
http://files.filefront.com/NOSJorisDwmv/;12965625;/fileinfo.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta_
http://tessonome.com/
http://tessonome.com/


Webmaster over de zaak-Lippens & Fortis at Klokkenluideronline

Google maar eens bijvoorbeeld op: 

Geert H. Janssen: PATRONAGE EN CORRUPTIE 

over de Publieke en private rollen van een stadhouder in de Republiek. 

Een hele normale en gangbare vorm van omgaan met elkaar! Dat is nog steeds zo ondanks de Franse revolutie.

44.  M. 
14 Jan 2009 om 11:55 

Verbeet schreef: ‘Well done Frank Black 13 Jan 2009 om 16:38 
http://www.liveleak.com/item?a=view&token=f3a_1231859817 
zie 08 min 09 sec 
Ik heb het betreffende NOS-journaal gezien dat jij hebt teruggevonden. Ik neem mijn minder flateuze woorden over jou van enkele dagen geleden terug. Je 
bent een echte doorbijter. IK HEB ME DAN OOK VOORGENOMEN MEER IN JE AANGEREIKTE LINKS TE GAAN SNUFFELEN. DAT ZOUDEN DE ANDERE 
BLOGGERS OP DIT FORUM OOK MOETEN DOEN.’

Vooral die laatste wooorden, die ik maar even in hoofdletters heb gezet omdat ik ze niet ‘bold’ kan maken, daar sluit ik me graag bij aan.

Mijn zeer, zeer gemeende en oprechte dank aan Frank Black voor de bijdrages die hij hier levert!!

Overigens worden de reacties hier de laatste tijd sowieso met de dag interessanter.

45.  Sophie 

14 Jan 2009 om 12:00 

Ik wil best begrijpen dat er in de Fortis-rechtszaak zware druk werd uitgeoefend en dat Micha’s advocaten er liever niet aan begonnen, maar toch. Was dit 
niet het geknipte moment om het been stijf te houden?

Maurice Lippens en het Belgische establishment achter Fortis waren stilaan alle publieke steun aan het verliezen. Een proces betreffende pedofiele in het 
heetst van de financiële strijd had zeker de mainstream media gehaald. De gewone burger had zich vragen gesteld bij het doen en laten van de financiële 
elite. In mijn ogen biedt zo’n moment veel unieke mogelijkheden om de waarheid te doen zegevieren.

Nu is Lippens er makkelijk vanaf gekomen. Zijn Fortis-droom is uiteengespat, maar zijn verderfelijke imago van pedofiel is nauwelijks een letter waard 
geweest in de pers.

Alle respect en lof voor Micha Kat, maar ik blijf het zien als een gemiste kans.

46.  Verbeet 

14 Jan 2009 om 12:45 

Ik raad de lezers / bloggers op deze site aan om niet meer in te gaan op die een of twee provocateurs die hele niets ter (deze) zake doende betogen 
houden. Gewoon links laten liggen, dan hebben ze ook geen reden om te reageren. Dat scheelt een hoop bagger.

47.  Observator 

14 Jan 2009 om 18:54 

Wie begrijpt waarover hij praat kan dit in weinige en eenvoudige woorden duidelijk maken.

Dat is vooral in het belang van een site die naar ik meen een publiek belang wenst te dienen.

1.  Klokkenluider on line · Tessonome 

Pingback op 13 Jan 2009 om 22:36 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« NOS weigert Demmink-materiaal af te staan “Demmink heeft het zelf toegegeven” »

  Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.
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 in opspraak at Klokkenluideronline’JD-kantoor‘Fortis-advocaat van 

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« De wereld van JD, Sinterklaas-avond Media-overzicht op JD-Hyves »

Fortis-advocaat van ‘JD-kantoor’ in opspraak
Gepubliceerd door Micha Kat 6 december, 2008 in Algemeen. 

kluiver_profhj.jpg Ook belangenverstrengelingen De Brauw in Fortis-zaak

Partner Harm-Jan de Kluiver van het meest elitaire kantoor van Nederland, De Brauw Blackstone 

Westbroek, is zwaar in opspraak geraakt (misbruik van machtspositie, zelfverrijking, intimidatie) via 

een paginagrote publicatie in De Telegraaf. Dit high-profile ‘ondernemingsrechtkanon’ die tevens 

professor is alsmede ’speciale adviseur’ van de Nederlandse regering alsmede commissaris bij 

‘diverse ondernemingen’ (meer via de site van zijn kantoor) treedt thans op voor Fortis, de bank 

waarvan diverse (voormalig) excecutives worden beschuldigd van kindermisbruik, in de ‘wanbeleid-

procedure’ voor de Ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Lees hier meer over deze 

procedure en de rol van De Kluiver en zijn collega Rob Polak. De Kluiver en Polak stonden de 

raadsheren gedurende meer dan een uur zo keihard voor te liegen (”Fortis heeft altijd de waarheid 

verteld”, “Het bestuur van Fortis heeft alles gedaan wat in hun vermogen ligt de eigen zakken te 

vullen de gevolgen van de financiele orkaan af te wenden”) dat ze niet eens een pleitnota durfden uit 

te delen aan de pers, maar volstonden met een ’samenvatting’. Maar who cares? De Kluiver is zelf -

naast al die andere belangwekkende nevenfuncties ten dienste van de samenleving- ook raadsheer 

bij het Hof! 

Dit wordt natuurlijk verzwegen op de site van zijn kantoor (maar niet op die van de UvA).  Hiermee 

heeft De Kluiver dus twee absurde belangenverstrengelingen binnen een maand gerealiseerd: in de 

procedure beschreven in De Telegraaf, waarin hij nota bene zelf partij is, en in de extreme high 

profile Fortis-zaak waarin miljarden op het spel staan! In beide zaken staat hij immers te pleiten voor 

zijn eigen collega’s! Nog pijnlijker wordt het als we lezen wat de site van zijn eigen kantoor over hem 

durft te schrijven zonder zijn plaatsvervangerschap te vermelden:

jaapwinter.jpeg His litigation practice includes representing companies before the Enterprise 

Chamber in Amsterdam and the Authority for the Financial Markets. 

Ammehoela… De Kluiver werkt zelf bij deze Enterprise Chamber die onderdeel vormt van het 

Gerechtshof waar hij reeds vanaf 1998 plaatsvervanger is! Zou hij de zaken bij de AFM dan wel op 

eigen kracht tot een goed einde kunnen brengen? Nee, natuurlijk niet, want deze AFM is geheel 

geinfiltreerd door collega’s van De Brauw zoals de fameuze ‘professor Belangenverstrengeling‘ Jaap 

Winter en collega-partner Sjoerd Eisma.

knijff.jpgmanen_j.jpg Reeds ter sprake kwam de relatie tussen pedofilie en Fortis. Eerder 

werd de webmaster weer door een andere partner van De Brauw, 

Joris van Manen, gedagvaard omdat hij de gewezen Fortis-voorzitter Maurice Lippens beschuldigde 

van sadistisch kindermisbruik. Het kantoor van De Kluiver, Knijff, Winter, Eisma en Van Manen dat in 

een morele vrije val lijkt te zijn geraakt staat ook Joris Demmink bij in de figuur van Harro Knijff, de 

advocaat die tevens de andere leden van het ‘pedo-netwerk’ juridische bijstand (heeft) verleend. 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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

●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

Gerelateerde Berichten 

Lijk milieu-ambtenaar gevonden

●     

Commerciele adviseur aan de knoppen van 

martelverhaal

●     

Edwin de Roy en de vastgoed-mafia

●     

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen

●     

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

●     

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 (418) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1312/fortis-advocaat-van-jd-kantoor-in-opspraak.html (1 of 5) [3/10/2009 11:06:28 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1310/de-wereld-van-jd-sinterklaas-avond.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1318/media-overzicht-op-jd-hyves.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/kluiver_profhj.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/kluiver_profhj.jpg
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2732472/__Hof_doet_uitspraak_over_collega__.html?p=9,1
http://www.cms.uva.nl/acle/faculty_and_fellows.cfm/97C475E8-EB70-4EFD-84B112EA616BA86E
http://www.debrauw.com/
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7271
http://www.jur.uva.nl/actueel/nieuws.cfm/BFFB1A5F-C721-4EB9-8CDEA337C9F698B3
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/jaapwinter.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/jaapwinter.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1033/afm-is-totaal-corrupt-dichtspijkeren-die-tent.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1033/afm-is-totaal-corrupt-dichtspijkeren-die-tent.html
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7271
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/knijff.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/knijff.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/manen_j.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/manen_j.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1013/hoe-lippens-lawyer-van-manen-zijn-hand-overspeelde.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/817/kassa-u-betaalt-de-advocaat-van-het-pedo-netwerk.html
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
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/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


 in opspraak at Klokkenluideronline’JD-kantoor‘Fortis-advocaat van 

Knijff rekt daarbij de regels van het spel op ongekende wijze op waarbij diverse media worden 

geintimideerd op een wijze die in ons land nog niet eerder is voorgekomen. Een van de kranten die 

door Knijff is geintimideerd is De Telegraaf.  Zo is de cirkel weer rond. Bij De Brauw denken ze 

natuurlijk: wij zijn onkwetsbaar, HM Beatrix is onze client, wie maakt ons wat? Laat ik in dit verband 

een oude volkswijsheid citeren uit Laos: als het water hoog staat, eten de vissen de mieren. Als het 

water laag staat, eten de mieren de vissen.

Postscriptum: benoemingen Fortis-onderzoekers

Op het oog lijkt het erop dat De Kluiver de procedure bij de ondernemingskamer voor Fortis heeft 

verloren.  Immers: zijn eigen gerechtshof oordeelde dat er onderzoek moet komen naar mogelijk 

wanbeleid bij Fortis -wat De Kluiver juist probeerde te voorkomen- en benoemde daartoe drie 

onderzoekers. Overigens doet de aard van de rechterlijke uitspraak niets af aan de 

belangenverstrengeling van De Kluiver. Maar als we kijken naar de benoemde onderzoekers, rijzen 

ons de haren opnieuw te berge. Coen Drion, partner van Kennedy van der Laan, heeft reeds direct 

een giga-belangenverstrengeling vanuit de positie van zijn voormalige collega en name partner van 

zijn kantoor Eberhard die thans in het kabinet zit dat min of meer eigenaar van Fortis is geworden. 

Nu kan wel worden gezegd dat met de overstap van Eberhard naar het kabinet alle banden met zijn 

kantoor zijn vebroken, maar dat is natuurlijk waanzin. Feit is dat Drion en Van der Laan intimi zijn en 

reeds dat is ontoelaatbaar. Frans Cremers zit samen met De Brauw-partner Sjoerd Eisma in de 

Commissie Kapitaalmarkt van de AFM, de club waar ook Jaap ‘belangenverstrengeling’ Winter aan de 

touwtjes trekt. Daarnaast komt Cremers van VNU, destijds een vaste klant van De Brauw. Hiermee 

slaat de balans van de commissie reeds direct zeer pro-Fortis cq. Staat der Nederlanden uit, zelfs als 

de derde onderzoeker, Kees Scholtes (ex-ING) wel onafhankelijk zou zijn.

17 Reacties op “Fortis-advocaat van ‘JD-kantoor’ in 
opspraak”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

6 Dec 2008 om 13:11 

Met name die laatste wijsheid vind ik prachtig. En het gaat zeker op voor moreel gestoorden waarvan ik de 
actie om een hoogbejaard echtpaar met de rug tegen de muur te zetten en nog even voor hun dood van hun 
geld te beroven, symptomatisch acht voor de overheid vertegenwoordigende berovers, net als de overheid zelf 
doet. Zie de bankcrisis, daar gebeurt het in het groot. Desondanks zijn ze kennelijk in staat zich in het 
dagelijkse leven sociaal te handhaven, wellicht dankzij een wonderpilletje van onze farmaceutische industrie?

2.  AIRVD 

6 Dec 2008 om 13:30 

Criminele maffia praktijken. Eerst zo achterlijk zijn om een huis te kopen zonder eerst goed onderzoek te doen. 
En vervolgens met diezelfde achterlijkheid én arrogantie de boel verzieken en terroriseren. (De echte reden is 
misschien de kredietcrisis) 
Symptomatisch voor wat er in Nederland gebeurd, alles kan, niks is te gek. Waarom zou hij dat ook niet doen? 
Zijn broodheren geven overal het goede voorbeeld. Stelen, plunderen en verkrachten. Driemaal houzee.

3.  michelkraay 

6 Dec 2008 om 13:54 

11 december zal mijn site www.michelkraay.nl actief zijn. De burgers zullen honderden recherche ondezoeken 
kunnen inzien die ik heb verricht in opdracht voor het neusje van de zalm van de bovenwereld. Zo vroeg 
advocaat de Winter van de Brauw Blackstone Westbroek naar het saldo van de bankrekeningen van de heer 
……., zijn privé-huizenbezit en zijn eventuele autobezit. Maar ook Fortis, de landsadvocaat en Peter R de Vries 
waren kind aan huis.

4.  tess 

6 Dec 2008 om 14:20 

Bezoekers

●     6 momenteel online
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@ E-bee

Desondanks zijn ze kennelijk in staat zich in het dagelijkse leven sociaal te handhaven, wellicht 
dankzij een wonderpilletje van onze farmaceutische industrie?

Sociaal handhaven is iets anders dan sociaal handelen. 

Ik weet natuurlijk niet of deze mensen psychofarmaca slikken, maar ik zou juist het tegenovergstelde willen 
poneren. Met een pilletje zouden ze socialer handelen. Immers een groot deel van de psychofarmarca is erop 
gericht om de mensen socialer te laten worden door bijvooreeld het serotoninegehalte in de hersenen 
(happydrug) te stabiliseren.

@ Michel

Mag je dat zomaar op het internet zetten? Moet je dan iets eerst vragen aan de desbetreffende personen of ze 
daarmee akkoord gaan?

5.  Juriste 

6 Dec 2008 om 16:22 

Ik vraag me af hoe Micha Kat in deze wereld verzeild is geraakt.

6.  Observator 

6 Dec 2008 om 17:44 

Juriste 
6 Dec 2008 om 16:22 

Kun je je niet beter afvragen hoe bijvoorbeeld Joris Demmink en consorten in hún wereldje verzeild zijn 
geraakt? 
Ik ben daar ook wel eens nieuwsgierig naar, en je mag die vraag best stellen natuurlijk, maar hoe constructief 
is deze?

7.  Juriste 

6 Dec 2008 om 19:27 

Joris Demmink heeft een hoge positie bij het Ministerie van Justitie. 
Zijn CV is te lezen op de site van het Ministerie van Justitie. 
De interesse voor zijn priveleven is om een of andere reden gewekt. 

Ik kwam bij toeval op deze site terecht. Een studiegenoot (jurist) ontwierp in samenwerking met het Ministerie 
voor Binnenlandse zaken een klokkenluidersregeling en maakte daarvan zijn afstudeeronderwerp. Deze persoon 
heeft een hoge functie.

Klokkenluiden had een negatieve bijklank, maar dat is allang achterhaald. De nieuwe trend is smaad en laster 
(roddel en achterklap) en de vraag rijst dan bij mij, wat de mensen drijft. 

Ik heb het niveau van de Steven de Jong van NRC en Volkskrantredactie leren kennen en het viel me tegen. Ik 
verheugde mij op een debatwedstrijd op NRC Next, georganiseerd door Steven de Jong. Ik was uitgenodigd met 
een aantal anderen, omdat ik regelmatig op het forum reacties post. Na een week of 5 kwam een anonieme 
reageerder mij aanvallen. Wanneer ik ergens post, dan komt na een tijdje steeds iemand op mij reageren op 
een onaangename, negatieve manier. 
Bij NRC Next was een puntentelling. Ik kreeg enorm veel punten en de puntentelling werd plotseling 
weggehaald door Steven de Jong. Vervolgens werd ik aangevallen op de persoon (anoniem) en kreeg ik een 
ban. De anonieme reactanten hadden hun doel bereikt. 
Wat drijft zulke mensen is dan mijn vraag.

In dit geval was ik deelnemer aan de CDA Kaderschool en omdat de gast-journalist (Lars Duursma) uitgenodigd 
door Steven de Jong, was ingehuurd door het Steenkamp Instituut van het CDA te Den Haag als debattrainer, 
trok ik mij terug uit de CDA Kaderschool.De debatkampioen NK 2006 had gewonnen met de stelling dat 
ontkenning van de Holocaust moest worden gelegaliseerd. Ik deelde dit mede aan de forumleden. Ik kwam daar 
toevallig achter omdat de journalist citeerde uit Hitlers werk en ik dus Holocaust in combinatie met de journalist 
googelde. Daarop kreeg ik als nr 1. resultaat dat de NK Debatkampioen 2006 had gewonnen met het pleiten 
voor de legalisering van ontkenning van de Holocaust. En dat is strafbaar in veel landen. 
Hij verdedigde zich met de opmerking dat zijn partner in het debat een Jood is. Daar ging het mij niet om. Ik 
ben juriste en geen deskundige in etnische achtergronden.

8.  E-bee 

6 Dec 2008 om 19:37 

Iemand die pilletjes propageert is bij mij echt verdacht, zeker in het huidige tijdgewrocht. Bovendien, is er geen 
sprake van toenemend sociaal gedrag, noch bij de regering, noch onder het volk. Eerder was het toen die pillen 
niet beschikbaar waren, socialer. Er is een andere factor, er worden om een bepaalde reden meer moreel 
gestoorden geboren. En die pilletjes moeten dat maskeren.

9.  ger 

8 Dec 2008 om 16:34 

Behoort dit slag advocaten nou ook tot de groep die zieke producten als credit default swaps (=anti welzijn 
produkten)en andere zieke syntetische produkten hebben verzonnen die straks gaan zorgdragen voor de echte 
crisis ? De grote giga meltdown ?
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10.  RuudHarmsen 

8 Dec 2008 om 19:32 

Juriste: 
=== 
Klokkenluiden had een negatieve bijklank, maar dat is allang achterhaald. De nieuwe trend is smaad en laster 
(roddel en achterklap) en de vraag rijst dan bij mij, wat de mensen drijft. 
/===

Als het OM gewoon eerlijk, onbevoordeeld en onafhankelijk zijn werk deed, namelijk strafbare feiten 
onderzoeken en voor de rechter brengen, dan zouden al die publiciteitsacties op internet niet nodig zijn. Maar 
ze zijn helaas wel nodig.

Want zeker in dit geval kan het OM natuurlijk nooit onafhankelijk en onbevoordeeld te werk gaan. De verdachte 
is immers hun eigen hoogste baas (op de minister na)!! Een ernstiger geval van belangenverstrengeling is 
nauwelijks denkbaar. En deze man blijft nog gewoon in functie ook. De eerste de beste agent waarnaar de 
Rijksrecherche onderzoek doet wordt wel, hangende het onderzoek, tijdelijk geschorst. Waarom Demmink niet?

Ook als Demmink helemaal onschuldig zou zijn (en dat sluit ik zeker niet uit), dan nog moet hij tijdens een 
onafhankelijk onderzoek (dus NIET door zijn eigen ondergeschikten) uit zijn functie gezet worden, al was het 
maar voorlopig.

Dit is een principieel probleem in de Nederlandse “rechtsstaat”, waar ik al ontelbare malen aandacht voor 
gevraagd heb bij de politiek (ministers en Tweede Kamer). Maar men wil hier niets aan doen, sterker nog, ze 
willen er helemaal niet over praten. Ze negeren het probleem gewoon, laten het liever voortetteren. Dat vind ik 
een ernstig probleem.

En daarom juich ik wat Micha Kat doet, toe, al ben ik het niet altijd eens met zijn toon en misschien te snelle 
conclusies.

Deze problematiek zouden vooral juristen toch zeker serieus moeten nemen. Alles benaderen vanuit het 
gezichtspunt laster/smaad vind ik onterecht, want de wetsartikelen daarover zijn indertijd vast niet ontworpen 
voor situaties als deze. Ik beschouw een beroep daarop dan ook persoonlijk als misbruik.

11.  RuudHarmsen 

8 Dec 2008 om 19:34 

Juriste: 
> en de vraag rijst dan bij mij, wat de mensen drijft.

Dat is heel simpel: het verlangen naar een rechtvaardige samenleving, zonder klassenjustitie en zonder 
machtsmisbruik door instanties door door niemand ter verantwoording kunnen worden geroepen.

http://rudhar.com

12.  RuudHarmsen 

8 Dec 2008 om 19:37 

Correctie: dat kan wel: door de Tweede Kamer. Maar die weigeren botweg om hun taak uit te voeren. Daarom 
moeten ze bij de eerstvolgende verkiezingen alle 150 weg. Ik roep iedereen op om ofwel helemaal niet te 
stemmen, of in elk geval NIET op zittende Kamerleden of bestaande partijen. Grote schoonmaak, dat is hard 
nodig.

13.  RuudHarmsen 

8 Dec 2008 om 19:41 

> In dit geval was ik deelnemer aan de CDA Kaderschool […]

Interessant. Leren ze daar ook communiceren? Dat is een vaardigheid die bij het CDA niet best beheerst wordt. 
Hier een paar sterke staaltjes:

http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2071118.htm 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080824.htm

en nog meer hier: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/thema/cda.htm

14.  RuudHarmsen 

8 Dec 2008 om 19:46 

Juriste: 
=== 
Daarop kreeg ik als nr 1. resultaat dat de NK Debatkampioen 2006 had gewonnen met het pleiten voor de 
legalisering van ontkenning van de Holocaust. En dat is strafbaar in veel landen. 
/===

Wat is precies strafbaar, die ontkenning of het pleiten voor een wetswijziging? Ik denk het eerste. Dan was er 
juridisch gezien dus niets aan de hand.

Pleiten voor een wijziging van welke wet dan ook, kan in een democratisch land toch nooit strafbaar zijn?

(Dit even los van mijn eigen mening over holocaustontkenning, ik keur dat scherp af.)
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15.  RuudHarmsen 

8 Dec 2008 om 19:47 

ger, 8 Dec 2008 om 16:34 
=== 
Behoort dit slag advocaten nou ook tot de groep die zieke producten als credit default swaps (=anti welzijn 
produkten)en andere zieke syntetische produkten hebben verzonnen die straks gaan zorgdragen voor de echte 
crisis ? De grote giga meltdown ? 
/===

Zou het niet handiger zijn elke kwestie afzonderlijk te bekijken en niet willekeurig alles met alles te verknopen 
en daarmee lukraak hele groepen verdacht te maken?

16.  Juriste 

9 Dec 2008 om 15:04 

Ruud, het pleiten voor de legalisering van de ontkenning van de Holocaust breng met zich mee om zich te 
verplaatsen in de gedachten van degene die de Holocaust uitvoorden en vervolgens hen te verdedigen. Dat vind 
ik ethisch verwerpelijk. Dus als de medewerkers van het Steenkamp Instituut te Den Haag (Wetenschappelijk 
Instituut van het CDA) dit een mooi academisch spektabel vinden, is dat hun zaak en ik wil me niet verbinden 
aan iets wat ik ethisch verwerpelijk vind. Ik zou het helemaal niet hebben geweten als de journalist niet uit 
Hitlers werk zou hebben geciteerd. Ik kwam er achter door de naam van de journalist samen met Holocaust te 
googlen, omdat ik wilde weten waar zijn interesse voor Hitlers denkbeelden vandaan komt. Toen ontdekte ik 
dat hij Nederlands Debatkampioen 2006 was geworden met het pleiten voor de legalisering van de ontkenning 
van de Holocaust. Hij had zich erg verdiept in de standpunten van Hitler. Hitlers werk werd geciteerd in het 
kader van een debattraining op NRC Next (Steven de Jong) en ik zou via de CDA Kaderschool nog een extra 
dag debattraining krijgen met deze journalist. Ik wilde dat niet en trok mij terug uit de Kaderschool van het 
CDA, nadat ik overleg had gevoerd met het Steenkamp Instituut. De wetenschappelijke medewerker van het 
Steenkamp Instituut was een vriend van de journalist (zelf niet CDA) en hij had deze journalist ingehuurd en 
kon het contract niet verbreken. 
Deze journalist werd ook ingehuurd om CDA Kamerleden te trainen. Ik was het CDA toen helemaal zat en zegde 
mijn lidmaatschap op. 
Er zijn debattrainers genoeg en uitgerekend contracteerden zij iemand die uit Hitlers werk citeert en daar dan 
ook nog steeds aan vast houdt en van geen wijken weet en mij via Steven de Jong een ban bezorgde. Steven 
de Jong deelde mij per email mede dat hij mij geen platform wilde geven voor de patientenrechten en dat hij 
mij daarom een ban had gegeven. Inmiddels staat NRC Handelsblad vol met patientenrechten, dus ze konden 
mij wel een ban geven, maar dat had geen zin.

17.  Juriste 

9 Dec 2008 om 15:29 

Er is steeds sprake van belangenverstrengeling om dat de meeste mensen in een klein kringetje verkeren. Dat 
maak ik zelf ook mee: Steeds dezelfde namen: Elverding, Jeroen van der Veer, en nu sinds kort Diana 
Monissen, een nieuwe naam, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Zij is een stijger. Advocaten kunnen 
alleen machtsposities bereiken via de politiek, zoals nu mr. van der Laan. 

Door de politieke functies van de advocaten in kaart te brengen, laat Micha zien hoe de hazen lopen. Op zich is 
dat al nuttige informatie, zonder de pedo-netwerk info.
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Volkswoede Belgie keert zich tegen Lippens at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Is ‘Daury’ niet ‘daddy’? (5 febr. 2008) “Joris Demmink wordt vervolgd in Turkije” »

Volkswoede Belgie keert zich tegen Lippens
Gepubliceerd door Micha Kat 10 november, 2008 in Algemeen. 

lippenspedo.jpg Maurice Lippens, de voormalig bestuursvoorzitter van Fortis -niemand in de 

mondiale bancaire geschiedenis heeft een groter en walmender puinhoop 

achtergelaten dan deze van sadistische pedofilie beschuldigde nep-graaf- ligt volgens betrouwbare 

bron thans in een Zwitsers ziekenhuis. Het doet een beetje denken aan die Franse 

oorlogsmisdadigers van vroeger die ook altijd stande pede een hartaanval kregen als Justitie voor de 

deur stond. Intussen zit de volgende mogelijke kinderverkachter bij Fortis al weer op de troon, of 

althans: op wat er nog van een troon over is. In between krijgen we vanuit Knokke interessante 

informatie binnen over broer Leopold -lid van het beruchte ‘Lippens-trio‘.

Hij werd op de golf (eigendom van Cie du Zoute) hardnekkig aangepakt door een aantal spelers. 

Een haring werd hem in het gezicht gesmeten toen hij zijn favoriete vishandel binnenkwam. 

Het familie standbeeld werd met rode verf overgoten 

zijn broer liet het afweten op de canadeese bevrijdingsmars van 1 november.

Dat zijn broer (Maurice) het liet afweten is logisch. Hij zou worden gelynched. To be continued!

13 Reacties op “Volkswoede Belgie keert zich tegen 
Lippens”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

10 Nov 2008 om 10:01 

http://www.gva.be/nieuws/economie/default.asp?art={54C46DC7-436A-46B7-BF23-FF568AA2352D}

Lippens heeft er een interessante nieuwe vijand bij!!!

we schreven hier al eerder over op deze site:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1097/maurice-met-suleiman-ik-wil-effe-afrekenen.html

2.  E-bee 

10 Nov 2008 om 14:50 

Tja, Suleiman Kerimov oplichten, hoe argeloos kunt ge zijn. Lijkt me dat Lippens daar nog niet van af is, van de 
autoriteiten heeft hij niets te vrezen maar dit kan wel eens de ware reden van zijn huidige fysieke 
ongesteldheid zijn.

Ironisch. Dat je Knokke “bezit” maar je niet eens een haring in je eigen viswinkel meer kan kopen.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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
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3.  Maria 

10 Nov 2008 om 19:35 

Moest wel lachen o/d Telegraaf zojuist: weggejorrist was ik natuurlijk met mijn vraag: Wanneer wordt M. 
Lippens nou eens aan de tand gevoeld vanwege vermeende sociopatische pedofiele activiteiten… daar kwam ik 
niet doorheen. In het verleden ook al herhaaldelijk geprobeerd, maar je komt er niet doorheen. Media!!?? 
Een of ander C. Sickens snapt het niet helemaal .. heb daarop geantwoord op een neutrale manier, maar wel zo 
om mensen aan te sporen te Googlen op de naam Maurice Lippens. Mij benieuwen of het wordt geplaatst? Die 
Rus: blabla, was het niet zo binnen deze activiteiten dat ook Russische jongens en meisjes slachtoffer waren?

Staat mij iets van bij, maar weet niet meer of dat ook met M. Lippens te maken heeft/had.

4.  E-bee 

10 Nov 2008 om 19:44 

@Maria. 
De Rus is gebelgd en de Belg is gerust. 
Quote PRdeV: (lol)Laughing out loud!

5.  Maria 

10 Nov 2008 om 19:52 

@ E-bee: Misschien is het heel erg wat ik je vraag en kom ik heel erg onnozel over, maar ik begrijp jouw 
reactie/antwoord niet helemaal. Is het svp mogelijk mij meer op weg te helpen in de wereld van 
cryptogrammen?

6.  E-bee 

10 Nov 2008 om 20:08 

Gebelgd=ander woord voor gekrenkt. 
Kerimov=Rus. 
Op GeenStijl was vandaag een filmpje te zien van PRdeV, LOL, LOL,LOL. 
Woordgrapje. That,s all.

7.  Maria 

10 Nov 2008 om 20:40 

Cryptogrammen, het blijft moeilijk. filmpjes gezocht, maar kwam niet verder. 

Ooit begon het bij Chipshol Forward: een botsing waarbij 1 van de broers dit zag, maar ook niet zag wat het 
was, degene die botste eigenlijk ook niet, maar toch ook wel. In de 20jr daarna in allerlei bedrijven: daar waar 
een man in zwart pak rondloopt is het Sluess, in donkerblauw pak een drastische reorganisatie en daar zonder 
blazer, maar in wit overhemd met opstroopte mouwen zichzelf betrof. Daar waar het gespuis niet pluis was, het 
gespuis het onderspit moest delven.

8.  Pierre Lebon 

10 Nov 2008 om 22:34 

Die Maria, altijd lachen

9.  Maria 

13 Nov 2008 om 18:32 

Ja, lachen wel: maar bij wie of wat loopt het nou eigenlijk precies muurvast?

10.  Maria 

13 Nov 2008 om 23:55 

Lachen wel: Pierre Lebon: Nou heeft dit met pedofilie niets te maken, maar toch in het hele Chipshol Forward 
verhaal: de ‘dure jongens, quasi nonchelanche met hun rolex bengelende, leunende over de stoel’ binnen ABN 
AMRO spraken immers mbt H. van Andel toch over H. Handel….

Taxi 2000 was wel degelijk een heel goed plan….

11.  loudon 

14 Nov 2008 om 14:46 

De eerste pedo-rast die van de troon is gestoten is nepgraaf 
Lippens. Nu de strafrechter nog; uiteraard niet in Nederland of Belgie.

En dan de volgende hotemetoot pedo’s.

Wij hebben hier in Den Haag het strafrecht voor het internationale oorlogstuig.

Misschien is het goed idee om in Turkije een internationaal strafhof te stichten die wereldwijd alle pedo’s gaat 
berechten. De eerste klant wordt dan uiteraard de Hollandse en vermeende pedorast 
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Joris Demmink.

12.  ger 

15 Nov 2008 om 22:15 

Een Turkije tribunaal voor pedo-rasten is een goed idee. 
Uiteraard ook met voorarrest in Turkije. 
Moet Joris als hoogste baas gelijk gaan regelen.

13.  zavasul 
15 Nov 2008 om 22:53 

Z’n broer (burgemeester van Knokke-Heist en in het zelfde bedje ziek als Maurice)gaat het niet voor de wind. 
Lees hier z’n palmares van vele jaren burgemeesterschap; 
http://knokke-waakhond.com/
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Ook nieuwe Fortis-topman een sado-pedofiel?
Gepubliceerd door Micha Kat 5 november, 2008 in Algemeen. 

davignon.jpg Het is werkelijk niet te geloven, maar gisteren aan het eind van de dag werd 

bekend dat Etienne Davignon voorzitter wordt van het bestuur van de Fortis 

Holding. Net als zijn intieme vriend Maurice Lippens wordt Davignon heavily exposed in de zogeheten 

‘X-files’ over de hoogwaardoigheidbekleders die gebruik maakten van de ‘leveriningen’ van kinderen 

door het netwerk-Dutroux. Davignon wordt beschuldigd door ‘X2′ -een van de betrouwbaarste X-en 

want werkzaam bij de recherche- van het bijwonen van orgieen in Knokke waarbij minderjarigen 

werden misbruikt. Daarnaast zou hij aanwezig zijn geweest op orgieen in een kasteel die werden 

georganiseerd door Michel Nihoul. Dit werd zelfs ooit gemeld in de Sunday Times.  Zijn biografie leest 

als een horror-story van criminele activiteiten, fraude en belangenverstrengelingen met als 

‘hoogtepunten’ betrokkenheid bij illegale wapenleverancies aan Saddam Hussein vanuit zijn 

bestuursfunctie bij Societe Generale. Davignon was vice-voorzitter van de Europese Commissie en lid 

‘kroonlid’ van zowel de Bilderberg Groep als de Council of Foreign Relations als de Trilateral 

Commission. In die laatste groep komt hij Nout Wellink tegen van De Nederlandsche Bank. Op de 

benoeming van Davignon is in den breede 

negatief gereageerd. De opvallende benoeming is koren op de molen van de (complot)theorie dat er 

met de grootbanken in de westerse wereld een smerig spelletje wordt gespeeld dat wordt 

aangestuurd door de Trilateral Commission die streeft naar een soort ‘wereldbank’.  Hiertoe worden 

overheden in de hele Westerse wereld gedwongen miljarden van de belastingbetalers weg te geven 

aan de schimmige club van Wellink en Davignon.

Overgens is er nog van alles onduidelijk over de structuur van het uiteen gevallen Fortis en wie bij de 

diverse delen aan de touwtjes gaan trekken. Op 1 en 2 december zijn er 

aandeelhoudersvergaderingen waarin op deze punten nadere uitleg wordt verwacht.
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5 Nov 2008 om 16:32 

Noem de fam. Davignon en je noemt Chateau Mother of Darkness en Bohemian Grove.

3.  M. 
5 Nov 2008 om 18:41 

Dat is slecht nieuws. En zo houdt het kliekje elkaar in het zadel.. maar dat gaat wel opvallen zolangzamerhand, 
in het Belgische HLN:

http://www.hln.be/hln/nl/942/Economie/article/detail/474909/2008/11/03/Oude-krokodillen-voor-raad-van-
bestuur-Fortis-Holding.dhtml

4.  M. 
5 Nov 2008 om 19:40 

Mischien een detail en misschien heb ik het mis, maar de foto bij dit artikel is volgens mij niet van Davignon, 
zie ook het artikel met foto in de HLN.

5.  Joha 

5 Nov 2008 om 20:25 

Kijk op RTL Z en zie…het gaat totaal goed mis daar bij Fortis!

6.  Inanna 

5 Nov 2008 om 21:25 

Micha, lees even een commentje: 
http://zaplog.nl/zaplog/article/ook_nieuwe_fortis_topman_een_sado_pedofiel/#n49184 
Want ik bedoel het niet boos, maar we moeten voorzichtig zijn… 

Prrrrrrrrrrrrrr… Poes, poes, poes! Prrrrrrrrrrr… ;-)

7.  Charles 

6 Nov 2008 om 09:15 

Toevallig zag ik gisteravond op de Belgsiche tv een item over hersenafwijkingen. Viel er halverwege in, maar de 
strekking was dat 
10 procent van de mensen een ernstig probleem heeft dat invloed heeft op de persoonlijkheid. 

Die problemen zie je meer bij mensen die bovenaan de ladder staan in de maatschappij. Je zou verwachten dat 
de meesten onderaan die ladder staan. Immers, door persoonlijkheidsproblemen schopt je het sociaal al niet 
ver en daarmee blijven veel deuren voor je gesloten. 

Maar het is dus andersom, intellectuele mensen weten door bijvoorbeeld gebrek aan empathie juist veel verder 
te komen dan wij. 
Empathie is voor deze lieden een overbodige luxe die het eigen streven alleen maar vertraagt. Ze doen het ook 
nog eens zo dat het (vaak) niet opvalt.

8.  Diever 

6 Nov 2008 om 10:43 

Zie “the biggest secret” van David Icke. 

http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret.htm; maar lees ook het 
laatste hoofdstuk: http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/biggestsecret21.htm

alsook:(over prinses diana)

http://argusoog.punt.nl/?id=421671&r=1&tbl_archief=&

9.  Cornelia 

7 Nov 2008 om 18:41 

Beste Charles

vanuit mijn ervaring zeg ik: Ronald Plasterk.

Met vriendelijke groeten 
Cornelia

10.  AIRVD 

9 Nov 2008 om 15:12 

De politiek praat constant over ‘lijken uit de kast bij Fortis’. 
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Iedereen weet wat ze daarmee bedoelen. Ook de journalisten bij de staatsomroep (NOS) praten in die termen. 
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Wouter Bos raakte in paniek bij Fortis-deal
Gepubliceerd door Micha Kat 31 oktober, 2008 in Algemeen. 

wouterbos1.jpeg Wouter Bos is tussen 27 september en 3 oktober compleet 

doorgedraaid en heeft Fortis met grof geweld in de armen van de Staat 

gedreven om zijn persoonlijke falen inzake de ’septemberdeal’ aan het zicht te onttrekken. 

Dat bleek hedenochtend tijdens de behandeling van het verzoekschrift van ondermeer de 

VEB. Hiermee worden en ergste vermoederns over de incompetentie van Wouter Windvaan 

bevestigd. De advocaat van de VEB: “Met Wouter Bos viel geen land meer te bezeilen”. Nu 

kijken wat de mainstream media hiervan gaan bakken.

Het staat allemaal zwart op wit in de pleitnota van de advocaten van de VEB (Vereniging van 

Effectenbezitters), Jerry Hoff en Frank Peeters van Spightoff. Namens de VEB proberen zij bij de 

ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof een onderzoek af te dwingen naar mogelijk 

wanbeleid bij Fortis en enkele voorlopige voorzieningen geimplementeerd te krijgen zoals een BAVA 

(buitengewone aandeelhoudersvergadering) en de benoeming van een ’supercommissaris’ die de 

belangen van de gedupeerde aandeelhouders moet gaan behartigen. Maar daar hebben we het nu 

niet over. We hebben het over Wouter en zijn ongekende falen in de gang van zaken. “We hebben 

Wouter Bos zeker op de korrel” zegt Jan-Maarten Slagter van de VEB. Dit werd in de overvolle 

rechtzaal gezegd over het optreden van Bos: 

Als een delegatie van Fortis zich op dinsdag 30 september 2008 meldt bij het Ministerie van Financien 

(de dag daarvoor werd bekend dat Nederland 4 miljard Euro investeert in FBNL (Fortis Bank 

Nederland) en Belgie 4,7 miljard in Fortis Bank), blijkt de Nederlandse regering quite upset te zijn. Ik 

citeer uit de notulen van 1 oktober 2008:

There is a lot of pressure from the Dutch government who is quite upset. Main sensitivities relate to 

the fact that the proceeds of the sale of ABN Amro are carved out and that the shares of Fortis 

Insurance have been pledged to the Belgian government. The Dutch have paid 6.7 x the earnings of 

FBNL and 1.2 x the book value, while the Belgians paid 4.7 x the earnings of Fortis Bank en 0.4 x the 

book value.

The execution of the agreement with the governments is not easy; different agreements have been 

made on different levels. It has turned out that the contract is such that the Belgian government had 

negotiated a guarantee for the Structured Credit Portfolio form Fortis [die giftige produkten]. For this 

Fortis had pledged the shares in Fortis Insurance Netherlands. This was negotiated in good faith, but 

has now created tension between the Belgian and Dutch governments, although it was a specific 

requirement form the Belgian authorities.

De Nederlandse Staat had dus kennelijk een prijs betaald die op een andere grondslag tot stand was 

gekomen dat de prijs die de Belgen moesten betalen. Bovendien bleek dat de Belgen alle zekerheden 
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naar zich toe hadden geharkt.

De Nederlandse Staat voelde zich bekocht! Of dit nu te wijten is aan het feit dat de Nederlandse Staat 

onzorgvuldig heeft gehandeld door geen due diligence [doorlichting van de onderneming] te doen en 

er niet op te staan dat de transactie op papier werd gezet, of dat Fortis het onhandig heeft gespeeld 

door de Nederlandse overheid onvoldoende te informeren over de uitkomsten van de gesprekken met 

de Belgen, is verzoekers niet bekend. Hoe dan ook, dat alles bij elkaar doet de Nederlandse overheid 

besluiten om de deal niet gestand te doen.

[Wouter gooit de ’septemberdeal’ dus eenzijdig in de prullenbak omdat hij zich door de Belgen het 

kaas van het brood heeft laten eten en hierdoor enorme politieke schade vreest. Vervolgens gaat hij 

over tot een staaltje panische powerplay waar Fidel Castro een puntje aan kan zuigen. We keren 

terug naar het pleidooi van de VEB-advocaten:]

Ontluisterend is het om in de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 1 oktober 

2008 het volgende te lezen:

Mr. Dierckx [de CEO van Fortis] reported that he was called by the Secretary General of the Dutch 

Ministry of Finance who proposed that the Dutch State would buy all Fortis activities in the 

Netherlands. 

 
Fortis vindt vervolgens dat zij niet anders kan dan zich neer te leggen bij deze verregaande 

verlangens van de Nederlandse Staat. Het gaat dan allemaal ineens heel snel: op 3 oktober 2008 

wordt de koopprijs voor het aan de Nederlandse Staat toevallende deel op basis van een door de 

Nederlandse Staat bepaalde term sheet vastgesteld op 16, 8 miljard Euro, wat slechts de helft is van 

de 32 miljard die Morgan Stanley aan de verkochte onderdelen toekende. Kortom, op 1 oktober 

2008 zou Fortis te verstaan zijn gegeven dat de Nederlandse overheid quite upset was en 

twee dagen later is Fortis haar Nederlandse onderneming kwijt. Fortis zou daarbij naar eigen 

zeggen een rol van volstrekt ondergeschikte betekenis hebben gespeeld:

Mr. Hessels [de acting voorzitter van de Fortis-board] confirmed that the position of Fortis is that the 

board will not have a real choice, but that a decision by the government is imposed on us. 

Einde citaat uit het pleidooi

Kunnen we hieruit concluderen dat Bos de volledige aankoop van FBNL met grof geweld heeft 

doorgedrukt om zijn eerdere falen te verhullen? De VEB bevestigt deze lezing. Het is tot slot een 

raadsel waarom Fortis zich niet heeft vezet tegen de ‘roofoverval’ van Wouter die zich de grootbank 

at gunpoint heeft toegeeigend.

11 Reacties op “Wouter Bos raakte in paniek bij 
Fortis-deal”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

31 Okt 2008 om 17:47 

Wat een onzin, sorry. De bank was geen 32 miljard meer waard, men had het vertrouwen verloren en begon 
spaargelden weg te halen, hierdoor was de bank geen cent meer waard. Dit gebeurde voordat de Nederlandse 
overheid ingreep. Als de overheden niet hadden ingegrepen was Fortis omgevallen en hadden de 
aandeelhouders helemaal niets. Nu de overheid eigenaar is ruiken de aandeelhouders geld en willen ze 
meegraaien. De VEB zijn oplichters. 
Dit is puur een poging om mee te graaien.

2.  AIRVD 

31 Okt 2008 om 17:58 
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Uit dit pleidooi maak ik op dat de Belgische overheid en Fortis BE de Nederlanders in eerste instantie hadden 
opgelicht. Fortis was/is geen cent waard en toch is er 16,8 miljard betaalt. Wederom opgelicht.

3.  Micha Kat 

31 Okt 2008 om 18:20 

@AIRVD 
Het gaat er hier niet om wat Fortis al dan niet waard zou zijn en of er te veel of te weinig is betaald -dat is toch 
nauwelijks vast te stellen- maar om de handelswijze van Bos: die complete nationalisatie was er dus niet 
gekomen, als Nederland dezelfde prijs zou hebben betaald als de Belgen in de ’septemberdeal’. Bos is in die 
deal door de Belgen in de zijk gezet, vreesde als gevolg hiervan politieke schade en heeft de deal daarom -dus 
uit puur eigenbelang- eenzijdig nietig gemaakt. Vervolgens heeft hij in een poging zijn eigen reputatie te 
redden 16,8 mrd belastinggeld naar Fortis gesmeten en de bank volledig in eigendom genomen. Get it?

4.  AIRVD 

31 Okt 2008 om 18:44 

He Micha, 
We weten natuurlijk niet wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. In ieder geval is Bos bedondert en 
heeft daarna met 17 miljard gesmeten. De rest is gissen. Want de VEB is geen betrouwbare bron voor een 
waarheidsgetrouwe/ objectieve reconstructie. Die willen immers meegraaien en geld zien. 
De VEB schreeuwde dat Fortis NL 32 miljard waard was, maar dat was niet de waarde voordat de overheid 
ingreep. De bank stond op omvallen, geen vertrouwen en spaargelden die massaal werden weggehaald. De 
waarde was m.i. nul komma nul.

5.  AIRVD 

1 Nov 2008 om 11:36 

De VEB moet Maurice Lippens aanklagen en de andere criminele bestuurders. Niet de overheid die een failliete 
waardeloze bank heeft opgekocht. Wat de VEB doet is echt van de zotte en een schaamteloze poging om 
meetegraaien. Wat mij betreft is dit gewoon een verkapte poging van diefstal van gemeenschapsgeld.

6.  Wijze van Zion 

1 Nov 2008 om 21:34 

Het zal nog een hele tijd gaan duren, voordat alle rekeningen kunnen worden opgemaakt en zo getoetst kan 
worden wie wat waar zei, op welk moment en of dat klopte.

Het is daarom jammer dat NL niet het Amerikaanse systeem van hoorzittingen kent, want veel informatie zal uit 
allerlei rechtszaken moeten komen.

Tot nu toe is er niet één politieke partij, bijvoorbeeld, met de kennis om het geheel ook maar enigszins in grote 
lijnen te begrijpen.

7.  Wijze van Zion 

1 Nov 2008 om 21:39 

Zij die dan ook menen nu al de waarheid te zien, en zeveren over details, lijden niet alleen aan een ernstige 
vorm van energie- maar tevens van gezichtsverlies; in dit stadium is dit simpelweg domme prietpraat…..

8.  E-bee 

1 Nov 2008 om 21:56 

Hear, hear!

9.  juwita 

3 Nov 2008 om 16:00 

Wijze van Zion, 
Nederland kent wel degelijk parlementaire hoorzittingen. Alleen komen die er niet, omdat de coaliteitpartijen de 
rijen sluiten om zo’n parlementaire enquete tegen te houden. Precies zoals dit eerder in 2003 gebeurde in de 
aandelenlease-affaire. En ook precies zoals dit eerder in 2007 gebeurde met de woekerpolis-affaire. In zo’n 
parlementair onderzoek zou ook fijntjes aan het licht komen dat het Parlement zelf volstrekt faalt om ook maar 
enig serieus tegengas te kunnen geven aan het Ministerie van Financien en de Nederlandsche Bank.

10.  Wijze van Zion 

4 Nov 2008 om 11:28 

@juwita 
U hoort mij niet zeggen dat NL geen parlementaire hoorzittingen kent (ingesteld bij Kámermeerderheid). 
Wat ik bedoelde is dat in de VS (sub)committees hoorzittingen kunnen uitschrijven. 
Dat Kamerleden er de ballen verstand van hebben wat er allemaal is gebeurd -en gaande- moge wel blijken uit 
de reacties; waarbij ik onzinnigheid als die van Groen Links, of het 30 puntenplan van de SP nog niet eens mee 
wil tellen.
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« PCM gaat aan ruzie ten onder Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur »

Grove belangenverstrengeling Felix Meurders
Gepubliceerd door admin 14 december, 2004 in Media. 

MEURDERS HOEREERDE BIJ ADVOCATEN-ORDE; WEERDE ITEM UIT KASSA

Felix Meurders, kopstuk van de VARA en ondermeer presentator van het populaire 

televisieprogramma KASSA!, heeft vorig jaar een kritisch item over de Geschillencommissie 

Advocatuur dat al helemaal in de steigers stond van de agenda afgevoerd. Enige maanden later stond 

hij tegen een gage van bijna 10.000 Euro op de planken als presentator van de jaarvergadering van 

de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit onthult Paul Ruys in zijn eerste bijdrage op de website 

degestopteroker.nl die vandaag de lucht in gaat. 

 
Het item zou gaan over de nieuw opgerichte Geschillencommissie Advocatuur (een initiatief van de 

Orde van Advocaten en de Consumentenbond) waar mensen ondermeer konden klagen over 

excessieve declaraties. In het item zou worden onthuld dat maar 5% van de advocaten van 

Nederland aan deze commissie deelneemt en dat de Orde en de Consumentenbond de burger dus blij 

maken met een morsdode mus. Ruys zou dit in het programma aan de kaak stellen waarna de 

Consumentenbond en de Orde zouden reageren. Een datum voor de opnames was al gepland maar er 

werd nooit gedraaid. ‘Steeds kwam er weer wat tussen’ aldus Ruys in zijn artikel. Dit najaar prijkte 

Meurders met een grote foto in het Advocatenblad als entertainer en presentator van het jaarlijkse 

feestje van de Orde tegen een gage van, zo melden bronnen, bijna 10.000 Euro. 

Bij de VARA zitten de grootste en grofste bijklussers van Nederland. Eerder maakte Paul Witteman 

bekend met bijklussen te stoppen, dit nadat hij in zijn loopbaan miljoenen moet hebben getoucheerd 

ten koste van zijn journalistieke onafhankelijkheid. VARA-voorzitter Vera keur heeft bij herhaling 

verklaard dat het bijklussen ‘geen invloed heeft op de journalistieke integriteit van de VARA’.

7 Reacties op “Grove belangenverstrengeling Felix 
Meurders”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Dec 2004 om 21:42 

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het hier een ’standaardtarief’ betreft: of producenten in het algemeen een 
aanbod krijgen tegen ?10.000 een kritisch item over hun product te kunnen voorkomen, of dat het hier een 
uitzondering, zeg een vriendendienst betreft. 

Trouwens wel weer een verhaal in de beste VARA traditie: Marcel ‘Exota’ Van Dam bleek ook al zo voortreffelijk 
dubieuze belangen te behartigen…..
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2.  Anoniem 

14 Dec 2004 om 22:32 

Het is toch al jaren bekend van die VARA en PvdA jongens: LINKS LULLEN, RECHTS VULLEN!

3.  Anoniem 

15 Dec 2004 om 12:25 

Tja, het is bij nader inzien misschien niet verbazingwekkend, dat ook Felix Meurders de traditie van Witteman 
en Van Dam hoog houdt.

Het is wel goed, dat dit dan expliciet vermeld wordt. Zo weten we dan ook nu weer, dat de mensen aardig 
worden beetgenomen door de linkse VARA-mannen en die keurige Orde van Advocaten.

Zo zie je maar weer, het is in Nederland niet beter dan in een 3e wereldland.

4.  Anoniem 

15 Dec 2004 om 15:06 

ach, die Felix is en blijft een gewone geldgeile radio-dj van hilversum 3!!!

5.  Anoniem 

21 Dec 2004 om 15:10 

…maar J. Marijnissen van SP is er blij mee:

http://www.janmarijnissen.nl/weblog/index.php?p=688#comments

6.  Frank Köhlinger 

14 Nov 2007 om 16:25 

Goed dat deze mensen van de progressieve “integriteit” 
ontmaskert worden! 
Jammer alleen dat de site “degestopteroker”uitkomt op een pornopagina.Is dat de bedoeling? 
Keep on the good work!

7.  Frank Köhlinger 

14 Nov 2007 om 16:30 

Ach ja en dan die Koos Postema,hahahah! 
Met z’n Verzekeringsreclame(Aegon?) 
Man misbruikt z’n vroeger opgebouwde vertrouwen totaal!
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« Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur Volkskrant en Broertjes verliezen alle geloofwaardiheid »

Explosief moslim-boek ‘Beste Sadik’ nu te koop!
Gepubliceerd door admin 23 december, 2004 in Klokkenluiders. 

BEKENDE NEDERLANDERS MOEDIGDEN ‘NIEUWE RASOEL’ AAN

Het is zover: ‘Beste Sadik’, het controversiele boek waarover deze site eerder berichtte, is 

verschenen. In eigen beheer natuurlijk. In dit boek worden bijna 100 email reacties geopenbaard van 

ondermeer Job Cohen, Jozias van Aartsen, Laetitia Griffith, Femke Halsema, Boris Dittrich, Youp van 

‘t Hek, Paul Schnabel en Ronald Plasterk op een brief van een fictieve moslim (Sadik Khamsa), die 

hulp vraagt bij het uitbrengen van zijn boek ‘Oproer’. 

 
Deze bekende politici en opinieleiders worden niet in het minst in het ongerede gelaten over de aard 

van dit boek dat alles is behalve het gezellige sprookjesboek van ‘duizend en een nacht’ vol geitjes en 

vliegende tapijtjes zoals we die doorgaans voorgeschoteld krijgen van de Marokkaanse schrijvers in 

Nederland. In dit boek, zo meldt de pseudo-auteur (die ook optreedt onder de naam Willem Jansen) 

zal hij de bloedige ondergang van Nederland beschrijven door de hand van Allah en zijn volgelingen. 

Niets geen gezellige multi-culti suikerfeesten en theebezoeken aan moskeen, maar de keiharde strijd 

om de macht in Nederland tussen autochtonen en allochtonen, dat is waar dit boek over gaat. De 

geadresseerden vinden het kostelijik (”Wat goed dat je dat boek schrijft!”) en moedigen de schrijver 

aan (”Doorgaan hoor, de meeste schrijvers hebben lang geleurd met hun eerste boek!”) vooral moed 

te houden en niet op te geven zijn apocalyptische profetieen gepubliceerd te krijgen. Dat is nu dus 

gelukt!

Het boek is verkrijgbaar via gigaboek.nl

2 Reacties op “Explosief moslim-boek ‘Beste Sadik’ 
nu te koop!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Dec 2004 om 21:20 

En Sadi / Willem Jansen begon op de Graverdammer: 
http://graverdammer.vrijspraak.org/art-all.php3?art_action=feuilleton,Sadik

Een van de weinige plaatsen waar je alles kan zegge mits je bereid bent je stelling te verdedigen. Helaas laat 
de hierbovenstaande link niet het menu zien, ga daarvoor naar http://graverdammer.vrijspraak.org

2.  Anoniem 

29 Dec 2004 om 15:17 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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

●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

Gerelateerde Berichten 

Lijk milieu-ambtenaar gevonden

●     

Commerciele adviseur aan de knoppen van 

martelverhaal

●     

Edwin de Roy en de vastgoed-mafia

●     

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen

●     

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

●     

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 (418) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/119/explosief-moslim-boek-beste-sadik-nu-te-koop.html (1 of 2) [3/10/2009 11:07:29 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/120/volkskrant-en-broertjes-verliezen-alle-geloofwaardiheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=114
http://www.gigaboek.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/119/explosief-moslim-boek-beste-sadik-nu-te-koop.html/feed
http://graverdammer.vrijspraak.org/art-all.php3?art_action=feuilleton,Sadik
http://graverdammer.vrijspraak.org/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
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/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


 nu te koop! at Klokkenluideronline’Beste Sadik‘Explosief moslim-boek 

Ik heb het boek gisteren gelezen, maar het valt allemaal wel mee. Het is de ene politiek-correcte reactie op de 
andere. Het lijkt wel alsof diegenen die aangeschreven zijn, wisten dat ze later geplaatst zouden worden in een 
boek hierover en daarom zo mat reageerden.

Jammer, had me een vermakelijker boek voorgesteld.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur Volkskrant en Broertjes verliezen alle geloofwaardiheid »

Bezoekers

●     7 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165187 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/119/explosief-moslim-boek-beste-sadik-nu-te-koop.html (2 of 2) [3/10/2009 11:07:29 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/119/explosief-moslim-boek-beste-sadik-nu-te-koop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/120/volkskrant-en-broertjes-verliezen-alle-geloofwaardiheid.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

Auteur archief van admin 

Europa wordt einde van Balkenende-IV
Gepubliceerd door admin 30 mei, 2007 in Politiek. 16 Reacties 

FRANS TIMMERMANS BLUNDERT NEDERLAND UIT EUROPA

Het is niet te geloven: het kabinet maakt anno 2007 precies dezelfde fout als in 2005: dreigen met 

hel en verdoemenis als we niet in het ‘Europese gareel’ gaan lopen en een nieuw supra-nationaal 

verdrag accepteren. In 2005 heette het dat we respectievelijk ‘een soort Bosnie’ zouden worden bij 

afwijzing van de Europese Grondwet (Donner) dan wel dat dan ‘het licht uit zou gaan’ (Brinkman). 

Het resultaat: een overdonderende meerderheid wees de gondwet af. Blijkens eveneens 

overdonderende anti-Europese reacties op de dreigementen van Timmermans zoals op de site van De 

Telegraaf zal het bij het nieuwe verdrag niet anders gaan. Als er althans een nieuw referendum komt. 

Timmermans spreekt stoere woorden (’ik ben niet bang voor een nieuw referendum’) maar uit zijn 

dreigende taal blijkt het tegendeel: hij poept groen en geel van angst. Maar je kunt het optreden van 

Timmermans ook heel anders uitleggen: als Nederland door zijn geblunder de EU moet verlaten 

conform zijn dreigement zou dat wel eens een zegen voor ons land kunnen zijn waarmee 

Timmermans alsnog de geschiedenis zal ingaan als de visionaire bewindsman die ons land met een 

uitgekiende strategie heeft gered van het Europese juk! Timmermans weet ook wel dat de weerzin 

tegen elke vorm van gevestigde politiek zo groot is, dat de mensen juist het tegenovergestelde doen 

van waartoe ze worden opgeroepen! Als hij een echte ‘Europeaan’ zou zijn zou hij het volk dus 

moeten oproepen het nieuwe verdrag massaal af te wijzen! Maar nu effe serieus: hier nog even de 

belangrijkste argumenten waarom we zo snel mogelijk uit de EU moeten stappen: 

Verder lezen ‘Europa wordt einde van Balkenende-IV’

ABN Amro: biedingsstrijd wordt biedings-soap
Gepubliceerd door admin 27 mei, 2007 in Corporate. 3 Reacties 

AFM HAALT IN RANCUNE KEIHARD UIT NAAR VEB/P.P. DE VRIES

In een alarmerende vorm van machtsmisbruik en intimidatie die we inmiddels zo goed van de 

Nederlandse Staat hebben leren kennen heeft ‘beurswaakhond’ AFM keihard ingezet op het 

intimideren en in diskrediet brengen van de VEB en diens charismatische (scheidend) voorzitter Peter 

Paul de Vries. Er hoeft weinig twijfel te bestaan over de beweegreden van de AFM en diens (iets 

minder charismatische) voorzitter A. Docters van Leeuwen die nauwe banden onderhoudt met het 

establishment van corporate Nederland: grote woede (en wellicht ook jaloezie) over de prominente, 

succesvolle maar bovenal verstorende rol die de VEB speelt in de overname-soap ABN Amro, met 

name door de door de VEB geinitieerde en gewonnen procedure tegen de verkoop van LaSalle bij de 
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Ondernemingskamer. De AFM zegt het nota bene zelf in de brief aan de VEB die op de website is 

gezet: de AFM ‘vordert’ een overzicht van de instellingen en de natuurlijke personen die 

betrokken waren bij het instellen van de procedure bij de Ondernemingskamer en het 

voorbereiden van de aangifte. (Een raar woord hier, aangifte; dat doe je bij politie of OM. Bedoeld 

is waarschijnlijk ‘verzoekschrift’). Dit gaat buitengewoon ver. Er zijn eigenlijk geen woorden voor. 

VEB-voorzitter De Vries vindt die woorden dan ook niet (zie link). Hij is totally flabbergasted. 

Verder lezen ‘ABN Amro: biedingsstrijd wordt biedings-soap’

Open brief aan Roger Dassen van Deloitte
Gepubliceerd door admin 24 mei, 2007 in Accountancy. 5 Reacties 

ROGER DASSEN, U TREKT EEN SPOOR VAN VERNIELING DOOR NEDERLAND!

Geachte heer Dassen,

Op uw weblog op de site van Deloitte geeft u voortdurend blijk van uw nobele intenties om een einde 

te maken aan alle ellende in de wereld. In de laatste aflevering zijn het een Ronald McDonald-huis en 

gehandicapten waarvoor Deloitte zich inzet. Eerder gaf uw hoog op van de inspanningen van Deloitte 

de honger in Afrika op te lossen. Nobel en getuigend van ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid?’ 

Was het maar waar. De werkelijkheid is dat deze zogenaamde ‘weldoenerij’ een heel ander verhaal 

moet maskeren: Deloitte opereert als een criminele organisatie om in samenspanning met het 

management van controleklanten aandeelhouders en andere stakeholders te bestelen en te bedriegen 

waarbij uw partners de zakken vullen en door louter geldzucht gedreven de ene onrechtmatige daad 

na de andere plegen. Dat is de onluisterende en smerige waarheid over uw zogenaamde 

‘kwaliteitsorganisatie’. Ja, laat die waarheid nu eindelijk maar eens gezegd worden! Nu weer bij 

Spyker Cars, een ‘fake-fonds’ dat mede dankzij de falende pseudo-controle van Deloitte een spoor 

van vernieling door de financiele markten trekt. Op uiterst laffe wijze probeert Deloitte bij Spyker 

door de achterdeur te ontsnappen nadat het de zakken heeft gevuld ten koste van de 

aandeelhouders. Opnieuw en voor de zoveelste keer. 

Verder lezen ‘Open brief aan Roger Dassen van Deloitte’

OM maakt deel uit van georganiseerde criminaliteit
Gepubliceerd door admin 20 mei, 2007 in Rechterlijke macht. 3 Reacties 

OM WAARSCHUWT DE CRIMINELE JURIDISCHE VRINDEN VOOR EIGEN ACTIE

Over super-PL (pathologische leugenaar) Harm Brouwer van het OM valt heel wat te vertellen maar al 

die dingen komen steevast op hetezelfde neer: Brouwer liegt, bedriegt en manipuleert er vrijelijk op 

los; de gave des onderscheids tussen leugen en waarheid is bij deze magistraat geheel en al afwezig. 

Dat is ernstig. Maar thans is Brouwer een geheel nieuwe weg ingeslagen: die van het actief steunen 

en helpen van de georganiseerde misdaad is ons land. Hoe kunnen we de duidelijke en openlijke 

waarschuwing aan het adres van ‘topcriminelen uit de kring rond Holleeder’ dat zij ‘binnenkort 

opgepakt gaan worden’ anders duiden? Helemaal zorgwekkend is nog wel dat Brouwer speicifiek 

aankondigt dat ook mensen uit de ‘bovenwereld’ gaan worden aan- dan wel opgepakt. Dan hebben 

we het dus bijvoorbeeld over juristen en advocaten, de juridische vrinden van Brouwer in sjieke 

advocatenkantoren die de papierversnipperaar thans op volle toeren kunnen gaan laten draaien. Wat 

bezielt deze Brouwer? De man is een volslagen idioot, een levensgevaarlijke gek, een desperado! Zou 

de affaire-Demmink hier op de achtergrond een rol spelen? Dat Brouwer weet dat hij eigenlijk de 

pedofiele SG moet gaan vervolgen maar dat hij dat dus niet wil en dan maar absurde dingen gaat 

roepen omdat hij het ook allemaal niet meer weet? 

Verder lezen ‘OM maakt deel uit van georganiseerde criminaliteit’
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Wapenhandelaren gaan in ons land vrijuit
Gepubliceerd door admin 16 mei, 2007 in Rechterlijke macht. 10 Reacties 

KONGSI TUSSEN DE POLITIEK EN DE WAPENHANDEL, MEDIA ZWIJGEN

door Kees Kalkman 

Op zijn eigen website toont Peter R. de Vries zich bijzonder verbolgen. Ook voor hem blijken na 

dertig jaar journalistiek de media moeilijk voorspelbaar te zijn. Op zijn avondvullende uitzending over 

wapenhandelaren die vrijuit gaan wegens het geheime leger Gladio, is door geen enkel medium 

gereageerd behalve het Algemeen Dagblad (AD). Op zich een knappe prestatie van die krant want de 

door het AD gepubliceerde artikelen over deze affaire werden geplaatst in de twee dagen die 

voorafgingen aan de uitzending van de Vries. Niettemin is zijn boosheid begrijpelijk en terecht. Want 

wat is de kern van de affaire zoals die 22 april op SBS-6 werd gepresenteerd? 

Bij een gerenommeerde wapenhandel, Munts aan de Middenweg in Amsterdam, wordt in 1997 door 

de politie een inval gedaan. Daarbij worden tassen met illegale wapens in beslaggenomen waarbij 

van een aantal de nummers verwijderd zijn. Het ziet eruit als zendingen voor de mafia. De vondst 

leidt tot een gezamenlijk Belgisch-Nederland rechercheonderzoek, waarbij blijkt dat Munts en 

Belgische collega´s in Luik en St. Niklaas zich al jarenlang bezighouden met omvangrijke 

wapensmokkel waarbij ontraceerbare wapens worden geleverd aan criminele organisaties in heel 

Europa. 

Verder lezen ‘Wapenhandelaren gaan in ons land vrijuit’

Klassenjustitie neemt hilarische vormen aan
Gepubliceerd door admin 14 mei, 2007 in Rechterlijke macht. 8 Reacties 

OPROEP TOT ‘CETERUM CENSEO-ACTIE’ VOOR VERVOLGING DEMMINK

‘Ceterum censeo Carthaginem esse delendam’. Met deze beroemde zin sloot de Romeinse senator 

Cato Maior elke redevoering die hij hield af, waar deze ook over ging. De zin betekent ‘overigens ben 

ik van mening dat Carthago verwoest moet worden’. De Romeinen stonden na het winnen van de 

Tweede Punische Oorlog tegen Carthago voor het dilemma wat ze moesten doen met de hoofdstad 

van de tegenstander: laten functioneren met het risico dat er opnieuw een vijandige macht kan 

ontstaan of met de grond gelijk maken. ‘Hardliner’ Cato was dus duidelijk voor de tweede optie en 

door steeds weer te herhalen dat Carthago verwoest moet worden wist hij uiteindelijk voldoende 

steun te verwerven. De stad werd met de grond gelijk gemaakt, de grond werd omgeploegd en in de 

voren werd zout gestrooid opdat er op deze gedoemde grond nooit meer iets zou kunnen groeien. Tot 

zover de geschiedenis. Thans roept deze website een ieder op tot een nieuwe ‘ceterum ceseo’-actie: 

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

Laat iedereen elk betoog, elk stuk met deze zinsnede afsluiten! Hoe kunnen we nog tolereren dat 

onze samenleving kapot wordt gemaakt door een weerzinwekkende vorm van klassenjustitie die 

gewone mensen vervolgt als betrof het een heksenjacht terwijl een hoogwaardigheidsbekleder als 

Demmink voor hetzelfde delict met rust wordt gelaten? 

Verder lezen ‘Klassenjustitie neemt hilarische vormen aan’

Conflict ABN Amro blijft maar escaleren
Gepubliceerd door admin 10 mei, 2007 in Corporate. 5 Reacties 

AFFAIRE-ABN AMRO: NU OOK REPUTATIE TOPADVOCATUUR OP HET SPEL

Uit het Financiele Dagblad van vanochtend: “Dat betekent dat ABN Amro’s besluit om LaSalle zonder 

toestemming te verkopen, de bank en zijn aandeelhouders ernstige schade kan opleveren. Topman 
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Rijkman Groenink heeft de claim al geschat op euro 1 mrd. Mogelijk is dat aanleiding voor beleggers 

om verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Groenink verklaarde tijdens 

de rechtszaak gehandeld te hebben op advies van advocaten van Allen & Overy en Nauta 

Dutilh. ABN Amro’s commissarissen accordeerden het besluit na advies van advocaten van 

Stibbe. Ook diverse zakenbanken, waaronder UBS en Goldman Sachs, stonden achter de verkoop, 

aldus Groenink.” 

Hier wordt nogal wat gezegd. Hebben de ‘topadvocaten’ van de genoemde kantoren ‘fout’ 

geadviseerd als gevolg waarvan de bank honderden miljoenen schade lijdt en bestuurders mogelijk 

persoonlijk aansprakelijk gesteld gaan worden? Met het arrest van de Ondernemingskamer van 

vorige week moet deze vraag bevestigend worden beantwoord. Voorlopig althans, want de bank heeft 

vanochtend aangekondigd in cassatie te gaan. Hierbij gaat het dus niet alleen meer om het 

doordrukken van de overname door Barclays via de ’stiekume’ verkoop van LaSalle, maar ook om de 

reputatie van de duurste advocatenkantoren van Nederland. En om de financiele toekomst van die 

kantoren, want als bestuurders persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld… 

Verder lezen ‘Conflict ABN Amro blijft maar escaleren’

Schiphol weigert Chipshol ook te laag bedrag te 
betalen
Gepubliceerd door admin 7 mei, 2007 in Schiphol. 0 Reacties 

BETALING DOOR SCHIPHOL MOET VOOR RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN

Op 4 april van dit jaar werd Schiphol in een zich jarenlang voortslepende bodemprocedure door de 

rechtbank Haarlem veroordeeld tot betaling van 16 mio Euro plus rente (samen 19 mio Euro) aan 

gebiedsontwikkelaar Chipshol. Dit bedrag is om meerdere redenen veel te laag en werd ‘berekend’ 

door ‘deskundigen’ van wie vast is komen te staan dat ze partijdig zijn pro-Schiphol. Om de zaak 

voor de luchthaven helemaal in veilig vaarwater te brengen werden ook nog eens alle rechters in 

deze zaak vervangen door een nieuw college dat reeds direct duidelijk maakte weining gevoel te 

hebben met de positie van Chipshol. Deze site berichtte reeds eerder uitgebreid over deze 

vervanging. Zie ook de advertentie over deze vervanging die Chipshol in De Volkskrant liet plaatsen. 

Maar naar thans blijkt weigert Schiphol zelfs het extreem lage schadebedrag tot welke het door de 

rechter is veroordeeld aan Chipshol over te maken. Hierdoor is een nieuwe procedure noodzakelijk, 

nu om Schiphol tot betaling te dwingen. 

Verder lezen ‘Schiphol weigert Chipshol ook te laag bedrag te betalen’
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‘Gezien de bekendheid Demmink geen vervolging’
Gepubliceerd door Micha Kat 3 juni, 2008 in Algemeen. 

jdemmink.jpg “Gezien de bekendheid van mr. Di Rupo stellen wij geen vervolging in.” Die zin 

wordt door Kleintje Muurkrant geciteerd uit een stuk van de Belgische justitie die 

te maken kreeg met aangiftes wegens kindermisbruik tegen de socialistische politicus Elio Di Rupo. 

Exact dezelfde zin is van toepassing op ‘onze’ Justitie-SG Joris Demmink rond wie de putlucht van 

kindermisbruik maar niet wil gaan liggen maar kennelijk geen ‘eerlijk proces’ mag krijgen dat hem in 

de gelegenheid zou stellen aan alle ethische twijfels rond zijn persoon een einde te maken. Advocate 

Adele van der Plas heeft op basis van nieuw bewijs tegen de SG een klacht ingediend bij het Hof 

tegen de beslissing van het OM Demmink niet te gaan vervolgen. Deze website heeft reeds vanaf het 

begin het voortouw genomen in de ‘affaire-Demmink’ met dit stuk als ‘algemene inleiding’ in de 

affaire. Er is inmiddels zo veel materiaal tegen Demmink dat het in elk opzicht onacceptabel is dat hij 

niet voor de rechter wordt gebracht. By the way, zijn schuld is zelfs al ‘offcieel’ gemeld in nota bene 

ons eigen Staatsjournaal. Voor het complete overzicht: tik ‘Demmink’ in op de zoekfunctie van deze 

site. Speciaal aanbevolen: de Runderkamp-papers! Overigens is er in Nederland reeds een precedent 

voor klassenjustitie zoals in Belgie met Di Rupo: 

eind 2007 werd bekend dat Justitie een hoge ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

niet zou gaan vervolgen omdat dat ‘schadelijk zou zijn voor zijn carriere‘. Kom er maar in, Harm 

Brouwer!

9 Reacties op “‘Gezien de bekendheid Demmink 
geen vervolging’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

3 Jun 2008 om 14:27 

Het was al een leuke jurisprudentie ,maar nu wordt het een algemene,als je bekend bent ,sta je boven de wet. 
Waar de prins ,terecht woedend was op de pedo site ,houdt de kroon de andere pedo zijnhand boven zijn 
hoofd ,zodat hij zijn hand in de broekjes van kleine kinderen kan houden. 
Zijn Oom Pieter ,die hoofd is van transp. int Nederland ,en van de commissie veiligheid van de politie ,blijkt 
maar niet te weten dat corruptie ook diensten kunnen zijn. 
Om zo maar Harm alleen maar de schuld te geven ,voor het niet strafrechtelijk vervolgen is niet juist . 
Ook de KROON ,zeker de ministers ,kunnen net als de TWEEDE KAMER overgaan tot strafvervolging. 
Dan is HM en de prins zelf nog lid van de RvS. 
HM moet dan ook zeggen : Harm je bent een beste ,brave man ,maar omdat ik gezworen heb de rechtsstaat 
goed te onderhouden ,en ik niet wil dat iemand dan ook boven de wet wordt geplaatst ,zo aan mijn 
kleinkinderen wordt vergrepen , je zulke mensen echt moet gaan vervolgen. 
Trouwens het wordt tijd dus ,dat iedere bekende nederlander ,zonder aanziens des persoons door het Pieter 
Baan centrum wordt onderzocht of zij dus wel met die bekendheid kunnen omgaan. 
Trouwens vreemd.Je hebt een aandelen schandaal bij Ahold. 
Ondanks dat ik in een huis woon van 20 miljoen ,heb ik nooit gestolen ,wel mij laten betalen dus ,heb ik 
juridisch niet aangerand ,ben ik eerlijk geweest ,maar nu komt het heeel bekwaam en bekend ,ik verdien geen 
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straf stellen de hoofd verantwoordelijken in deze. 
De zaak zit nog onder de rechter ,maar HM ,dus de oma,zegt dat Ahold weer koninlijk is. 
De heer Moberg ,niet gestolen maar wel goed betaald ,heeft alles goed onderzocht ,maar geen strafbare feiten 
gevonden ,die hij aan Harm had door moeten geven. 
Maar nu weet ik het ,v d Hoeven en Moberg zijn te bekend ,die treffen geen blaam. 
En al biedt je je aan bij het OM als getuige ,en al bel je naar Amerika ,of ga je er naar toe ,de signaallijn helpt 
geen moer ,en dat had de commissie Tabaksblatt toch gesteld. 
Door het geheim ,van Soestdijk of huis ter Bos ,kan je het allemaal niet weten. 
De Oranjes komen mij nog steeds als normale mensen over. 
Maar om als argument te hebben als OM ,dat bekend zijn onschendbaarheid moet blijken ,terwijl de enige 
onschendbare dat dus ook van mening blijkt te zijn ,en haar vader haar moeder naar Ursula kliniek stuurde ,of 
wilde sturen ,dan weet ik alles niet meer. 
Eén ding is zeker :het OM is KNETTERGEK 
Ja en van het Hout,Nina Brink ,noem maar ook zijn ook heeeel bekend.

2.  Observator 

3 Jun 2008 om 15:21 

Het betreft misschien niet alléén klassenjustitie. 
Bij mij komt regelmatig de vraag op van wíe bij justitie Joris Demmink misschien weet, dat deze dezelfde 
liefhebberij (sic) heeft of hebben als hij.

3.  Gerard 

3 Jun 2008 om 23:13 

Niet alleen demmink wordt beschermd,de mantel der 
privileges strekt zich uit over all trias justitia. 
openlijk worden door handlangers officiele vertouwelijke 
poststukken ontvreemd??

www.xposednet.eu 
www.tabber.wordpress.com

4.  Een fan 

4 Jun 2008 om 02:28 

Jongemannen liefde is tegennatuurlijk, net als wetten en rechtvaardigheid. Een pedoseksueel (what’s in a 
word?) als baas van het OM is dus met recht een ‘match made in heaven’. Misschien zou men hier eens meer 
bij stil kunnen staan!

5.  Ron 

4 Jun 2008 om 14:30 

Tja, maar dan wel eerst de harde bewijzen op tafel. En zolang die moeten komen van een Turkse 
drugscrimineel die levenslang heeft gekregen heb ik daar een zeeeeer hard hoofd in.

6.  harry van groen 

4 Jun 2008 om 17:14 

Nog steeds worden bepaalde geaardheden niet geaccepteerd. 
Dat is triest voor deze mensen. 
Zo had je een eerste kamerlid E.Brongersma die dat heeft proberen open te gooien ,maar kon het leven niet 
meer aan ,en heeft zelfmoord gepleegd ,erg triest 
Zo hebben wij mannen die als vrouw verder door het leven gaan ,omdat zij zich ook zo voelen. 
Daar mogen wij niet over oordelen ,want in het verleden ,en nog ,worden homosexuelen nog steeds niet door 
een ieder geaccepteerd 
Als je echt van kinderen houdt ,moet je ze niet “nemen”. 
Maar waar moet je heenmet je gevoelens? 
Zeker is dat je weerloze kinderen ,voor hun leven gaat beschadigen ,en dat mag en kan dus niet,terwijl aan de 
andere kant kinderen ook niet zo onschuldig zijn ,of laten blijken ,middels bijv de TV. 
In 1954 ,ik was toen 8 ,liep ik als amsterdam’s straatjongetje op de hoek van Bijenkorf/Beurs. Er kwam een 
auto van af de walletjes.De man draaide zijn raamoje open 
en vroeg waar de Munt was.Ik zei als u links gaat ,rijdt U er zo tegenaan.Kan je niet meerijden ? vroeg deze 
mijnheer. 
Maar als straatjongen had ik door dat niet te moeten doen. 
Mijn vriend is als katholiek aangerand door een priester in zijn jeugd .Zo hij is aardig beschadigd ,wat mij dus 
ook had kunnen overkomen. 
Mij gaat het er alleen om deze pedo’s en vroeger homosexuelen ,zijn chanteerbaar ,of kunnen anderen 
chanteren 
Als zij uit de kast komen ,kunnen zij zich beter bescheiden opstellen ,en niet in kijkkasten gaan staan.Als zij in 
de kast moeten ,moeten zij niet zeggen dat ze bekend zijn. 
Waarom krijg ik altijd dezelfde onaangename gevoelens als ik Ed Nijpels ,Henk koning ,Frits Korthals-altes ,Jan 
Kamminga of Jan Fransen zie? 
Dit is een reactie ,geen discussie ,dat is voer voor psychologen

7.  harry van groen 

4 Jun 2008 om 17:18 

Het aftasten en betasten van de grenzen van de macht ,is pervers.

8.  peter 
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8 Jun 2008 om 12:27 

Joran van der Sloot is inmiddels ook heel nekend. Alleen daarom al zou zijn vervolging moeten stoppen.

Bij iedere gewone misdadiger leidt bekendheid tot een hogere straf omdat de rechtsorede ‘geschokt’is, bij 
criminele magistraten leidt het echter tot het feit ‘dat ze al genoeg gestraft zijn’.
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« Affaire Joris Demmink: het feitenoverzicht Demmink in 2004 op de Fillippijnen »

Demmink durft niet naar Thailand en Sri Lanka
Gepubliceerd door Micha Kat 5 juni, 2008 in Algemeen. 

sextoersime.jpg De volgende passage is afkomstig uit de zogeheten ‘Runderkamp-papers’. Dit is 

een stuk van 16 pagina’s dat door Lex Runderkamp van het NOS Journaal aan 

deze website via een posting is vrijgegeven. Lex stond onder grote druk omdat deze site steeds meer 

begon te schrijven over de zaak die Demmink als ‘mr. X’ tegen het Journaal had aangespannen bij de 

Raad voor de Journalistiek en zich steeds luider begon af te vragen: heeft het Journaal wel verweer 

gevoerd? Welnu, Runderkamp en Laroes bleken zo’n uitgebreid (en goed) verweer te hebben 

gevoerd, dat daaruit de schuld van Demmink ondubbelzinnig naar voren kwam: de man blijkt zelf 

bekend te hebben! De inhoud van de ‘Runderkamp-papers’ is explosief en wellicht heeft Lex ze 

vrijgegeven om Demmink alsnog opgeknoopt te krijgen waar dat langs de ‘offcieele’ route via het 

Journaal (net niet) lukte omdat uiteindelijk toch door de knieeen werd gegaan voor de intimidaties 

van de overheid. In de Runderkamp-papers geeft Demmink ook toe dat hij niet op vakantie durfde 

naar Thailand. Deze tekst is afkomstig uit het ‘verboden interview’ dat de hoofdredacteuren van de 

Gay Krant en Panorama met Demmink hadden op 19 oktober 2003 en waarop Runderkamp ‘de hand 

had weten te leggen’: Nog persoonlijker wordt zijn relaas als hij bekent dat hij -vanwege alle roddels 

die over hem worden rondgestrooid- nooit op vakantie naar Thailand durfde, “En dat terwijl de 

cultuur van het land me bijzonder trekt. In 1981 heb ik ooit een overstap gemaakt op Bangkok, maar 

verder dan de luchthaven ging ik niet. Hetzelfde geldt voor een bestemming als Sri Lanka. Juist in 

mijn positie moet ik elke schijn vermijden. Ik ben niet achterlijk.” 

Een fascinerende passage die door Runderkamp is opgenomen om de ‘kwetsbaarheid’ van de SG aan 

te tonen, dezelfde kwetsbaarheid die er volgens het Journaal ook de oorzaak van is dat Demmink 

geen proces durft te beginnen tegen Panorama en de Gay Krant: Hij is gewoon niet van 

onbesproken gedrag. Dat belemmert hem om de positie van SG ook juridisch keihard zuiver 

te houden, aldus Runderkamp. Fascinerend ook omdat Demmink hier toegeeft dat hij reeds in 1981 

zo bang was voor de ‘over hem rondgestrooide roddels’ dat hij als een sidderend schoothondje in de 

coffeeshop van Bangkok Airport op zijn connecting flight zat te wachten uit angst voor alle 

verlokkingen van de City of Angels. In 1981 was Joris Demmink, toen 37,  hoofd Juridische Zaken op 

Defensie. Werden er reeds toen allerlei verhalen rondgestrooid over zijn pedofiele activiteiten? 

Alarmerend, maar wel in lijn met de ‘Suriname-link’ (zie het feitenoverzicht) waarin mogelijke 

seksuele escapades in het Suriname van Bouterse ter sprake komen. Aan de andere kant: waarom 

durft iemand die zich nota bene als hoogste man van Justitie in het Anne Frank-plantsoen in 

Eindhoven te buiten gaat als onbekende ambtenaar niet van bil te gaan in Bangkok? Wat is dat voor 

lafbekkerij? Of zou het zo kunnen zijn dat de dogs of lust Demmink steeds meer in de greep hebben 

gekregen naarmate de jaren vorderden en dat hij naarmate zijn ambtelijke ster hoger steeg steeds 

roekelozer werd omdat hij zich onkwetsbaar meende? Oud-minister Johan Remkes had en heeft in elk 

geval minder moeite met Thailand als vakantiebestemming en geeft ook openlijk toe dat hij 
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regelmatig in Thailand verblijft. Hoe komt het dat Remkes zich op dit punt blijkbaar niet kwetsbaar 

voelt en Demmink wel?

2 Reacties op “Demmink durft niet naar Thailand en 
Sri Lanka”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Mevrouw 

6 Jun 2008 om 13:44 

Maar kennelijk durft hij wel naar de Philippijnen: 
http://www.dole.gov.ph/news/details.asp?id=N000000678

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Vrij Nederland en andere linke documenten 

Pingback op 5 Jun 2008 om 15:15 
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Demmink op veel meer punten crimineel
Gepubliceerd door Micha Kat 25 augustus, 2007 in Algemeen. 

demmink.jpeg Het gaat nu rap met de onttakeling van Justitie-SG Joris Demmink. Overal 

worden de messen geslepen. Het is een fascinerende strijd tussen ‘de macht’, 

gesteund door corrupte media als NRC Handelsblad en De Volkskrant, en de waarheid, met horten en 

stoten gebracht door internet. Dankzij deze site is een fascinerend stuk boven tafel gekomen van Lex 

Runderkamp, de redacteur van het NOS Journaal die de kwestie eind 2003 behandelde. Als je dat 

stuk leest met de kennis van nu en alle nieuwe feiten over Joris D. rijzen de haren je te berge. Zo 

schrijft hoofdredacteur Hans Laroes het volgende: “Wij hebben, gegeven de belangwekkende positie 

van de SG van Justitie, de hoogste ambtenaar dus van het ministerie waar wetten worden voorbereid 

en gemaakt en morele kaders in wetgeving worden vastgelegd, gemeend wel tot publikatie te moeten 

overgaan: zijn functioneren zou ongetwijfeld precair worden… 

…indien zijn persoonlijke handel en wandel ter discussie zou komen te staan en daardoor mogelijk het 

opereren van het departement beinvloeden“. En toen was er nog niets bekend over Turkse 

sexfeesten en chantage van het departement vanuit Turkije! Buitengewoon visionair van Laroes, die 

bespiegeling uit 2003. Maar er zit veel meer fraais in het stuk van Runderkamp/Laroes. Het is een 

uniek document van een aard zoals we dat in de Nederlandse journalistiek nog niet eerder hebben 

gezien. We moeten eerlijk zeggen dat het beeld dat eruit oprijst over de werkwijze van het Journaal 

veel beter en professioneler is dan we gedacht hadden. Maar lees dit eens:

Demmink speelde in het Embargo-onderzoek (naar een sexnetwerk in Utrecht waarvan ook een oud-

bewindsman deel uitmaakte, enkele hoofdofficieren en een hoogleraar) een belangrijke rol. 

Rechercheurs hadden het vermoeden dat hij informatie over het onderzoek had doorgespeeld aan 

een van de hoofdverdachten, de Amsterdamse hoogleraar van R. met wie hij bevriend was. De 

hoogleraar had daardoor vervolging weten te ontlopen, zo meenden de rechercheurs. Het hele 

Embargo-onderzoek was, in de visie van de betrokken politie- en justitiemedewerkers, op de klippen 

gelopen doordat opsporingsinformatie bij de verdachte was beland via de ambtelijke top.

Joris Demmink heeft zich dus niet alleen zelf schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met 

minderjarigen, hij heeft ook zijn kinderneukende vrinden uit de handen van Justitie gehouden en 

buiten de greep van het recht geplaatst. Mooie SG. Want we gaan er voetstoots vanuit dat het waar 

is wat Laroes hier neerlegt via ‘vermoedens vanuit het opsporingsapparaat’. Daarnaast kregen we 

deze tip nog binnen vanuit Justitie:

Een miljoenenproject waarbij Joris de verdenking op zich laadde niet 
geheel zuiver op de graat te zijn was de ontwikkeling van de nieuwe 
huisstijl van Justitie. Even dubieuze als torenhoge declaraties van het 
Bureau Premsela Vonk, waarover de toenmalige projectleider zich 
beklaagde, 
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Demmink op veel meer punten crimineel at Klokkenluideronline

moesten op ‘bevel’ van Joris D. zonder verdere vragen worden 
ondertekend en betaald. Joris zou - bij geruchte - een weinig 
platonische relatie 
onderhouden met een van de directeuren van het bedrijf, bij wie hij op 
een zondagochtend thuis zou zijn aangetroffen, toen het departement 
naar hem op zoek was.

Over deze ‘affaire Premsela Vonk’ later meer. Intussen bereiken deze website ook berichten als zou 

Demmink door de Staat al lang op een soort ‘verlof voor onbepaalde tijd’ zijn gestuurd en structureel 

‘in het buitenland verkeren’. We gaan deze week maar eens wat bellen. Met Annemarie Stordiau 

bijvoorbeeld (die ook een leuke rol speelt in de Runderkamp-papers), de nymfomane en hysterische 

justitie-woordvoerder (alle tips over haar levenswandel achten we te irrelevant) en met Harro Knijff, 

de advocaat van Joris.

7 Reacties op “Demmink op veel meer punten 
crimineel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  vwt5 

25 Aug 2007 om 23:45 

Balkenende en consorten, wat zou er gebeuren wanneer je die beschuldigt, van het beschermen pedofielen.

2.  Zorro 

26 Aug 2007 om 11:05 

Harde bewijzen ontbraken in het Embargo onderzoek. Maar die opmerking in het NOS document laat Kat weer 
eens wijselijk achterwege.

3.  Den nutteloozen toeschouwer 

26 Aug 2007 om 21:37 

Het is misschien niet juist om iets heel sinisters achter de rectificaties van Gaykrant en Panorama te zoeken. 
Het lijkt me vrij onschuldig als Demmink ze opzoekt en ze in “persoonlijke gesprekken” probeert te overtuigen 
niet te publiceren. 
Wat veel minder onschuldig lijkt is de connectie(s) tussen de extreem-linkse advocaten van Baybasin en de 
Koerdische strijd/PKK. Nee de blog NWO-INFO (www.nwo-info.nl/): dit lijkt sterk toegesneden op het standpunt 
van de advocaten, maar bevat ook 9/11-samenzweringsmateriaal plus agitatie tegen de Turkse staat/regering. 
Mischa, hoe weet je wie of wat je in de kaart speelt als je Demmink zo hard aanvalt.

4.  R. Hartman 

27 Aug 2007 om 07:50 

@ Zorro 
Ja, en? “Rechercheurs hadden het vermoeden…” en “Want we gaan er voetstoots vanuit dat het waar is…” 
Duidelijk, toch? Leren lezen, Zorro! 
Maar ja, het staatsonderwijs is dan ook al jaren meer gericht op linkse propaganda dan op kwaliteit.

5.  Inanna 

28 Aug 2007 om 10:13 

Beste Zorro, Demmink heeft het Rolodex-onderzoek doorkruist. Daarom waren er geen harde bewijzen. Maar 
die opmerking in het NOS document laat jij weer eens wijselijk achterwege.

Zie ook: 
http://www.nwo-info.nl/2007/08/27/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-37/

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) 

Pingback op 28 Aug 2007 om 09:35 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat is op Joris-jacht 

Pingback op 22 Jul 2008 om 20:13 
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Donner’s fatale benoeming van Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 12 juni, 2008 in Algemeen. 

donnerfiets.jpg Nu er steeds meer feiten over Joris Demmink boven tafel komen (lees hier het 

feitenoverzicht dat steeds wordt geactualiseerd) lijkt de tijd rijp te worden voor 

enkele heikele politieke vragen waarvan de belangrijkste is: hoe is het mogelijk dat het 

rampenproject-Demmink, deze weerzinwekkende crimineel, eind 2002 werd benoemd tot SG van 

Justitie? Wie was en/of waren daarvoor verantwoordelijk? Er zijn inmiddels een hoop achtergronden 

bekend. Primo: bij de benoeming van Demmink heeft de AIVD maar liefst 40 meldingen onderzocht 

over de seksuele escapades van Demmink (bron: de Runderkamp-papers) maar gaf uiteindelijk 

zonder blikken of blozen een verklaring af van geen bezwaar (persbericht Justitie via de De 

Telegraaf). Secundo: eerder was een benoeming aan de orde van Demmink als SG op Defensie, het 

ministerie waar hij eerder werkzaam was (tot 1982) maar die benoeming werd tegengehouden door 

de MIVD (De Telegraaf). Conclusie: de benoeming van Demmink tot SG van Justitie per november 

2002 was een daad van ongekend politiek terrorisme! Van een gek of…. van een medeplichtige? Wie 

was na de val van het kabinet Kok-II die zomer (over Srebrenica), enkele maanden voor de 

benoeming van Demmink,  juist minister van Justitie geworden in het kabinet Balkenende-I? Piet 

Hein Donner. Donner draagt de volledige politieke verantwoordelijkheid voor de benoeming van een 

criminele pederast op zijn departement die hij -dat kan moeilijk anders- willens en wetens en op de 

hoogte van zijn seksuele verleden op de troon heeft gehesen! Volgens vaste jurisprudentie maakt dit 

ook van Donner een crimineel. Maar hier is natuurlijk veel meer aan de hand! 

Donner is door Demmink gechanteerd. Hoe dat moet zijn gegaan is gemakkelijk voor te stellen op 

grond van alle informatie uit het feitenoverzicht, met name die rond het Rolodex-onderzoek: 

Demmink beschikte over gedetailleerde informatie over de betrokkenheid van topmensen (specifiek 

genoemd worden twee hoofdofficieren van justitie, een oud-bewindsman, een oud-advocaat van de 

koningin en een Amsterdamse professor) bij een pedo-netwerk dat bestaan heeft vanaf het begin van 

de jaren 90 toen de kinderarts Joyce Labruyere werd vermoord! Het is een bekend dilemma bij white 

collar crime: ofwel het ’systeem’ keert zich tegen de crimineel ofwel de crimineel trekt het hele 

systeem mee. Helaas het is laatste veel vaker het geval dan het eerste. Het frustrerende hierbij is dat 

Demmink zich automatisch gedekt weet door de macht omdat die macht juist door zijn benoeming 

mede-verantwoordelijk is geworden en zich dus to het uiterste zal verzetten tegen het openen van de 

beerput. Door te buigen voor Demmink heeft Donner een politieke fout begaan die zo ernstig is dat 

de man stante pede zou moeten worden vastgenomen. We begrijpen nu in elk geval wel waarom 

Donner zo hysterisch reageerde toen Demmink eind 2003 tegen de lamp liep in het Eindhovense 

Anne Frank-plantsoen. De minister dreigde de media die de naam van Demmink zouden onthullen 

‘voor de rechter te slepen’ en deed ook zijn historische uitspraak ‘er is geen spoor van rook, laat 

staan vuur’.
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4 Reacties op “Donner’s fatale benoeming van Joris 
Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

12 Jun 2008 om 08:37 

Beste Micha, volgens mij is ook Hirsch Ballin raar bezig. Die is nu samen met meisje Albayrak naar Turkije, om 
te praten over eerwraak, gezinshereniging en dat soort mooie dingen. 
Opeens komt er dan een oude koe uit de sloot! Er zaten in 2004 wat Koerden rond een kampvuur in Liempde 
en de PKK was toen nog niet verboden, maar die Koerdische kinderen zongen Koerdische strijdliederen! Het 
hele zooitje opgepakt en ingerekend. Nu gaat Hirsch Ballin opeens in Turkije lobbyen voor medewerking van het 
Turkse OM bij de veroordeling van die Koerdische kampeer-kinderen in Liempde.

Ik geloof er niets van!Zie voor meer informatie mijn Zaplog.

2.  Rick 

12 Jun 2008 om 14:04 

Sinds wanneer zijn geruchten feiten?

3.  Rick 

12 Jun 2008 om 14:04 

Sinds wanneer zijn geruchten feiten?

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de e-mails van Wedzinga 
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« Runderkamp-papers: extended version Uit het dossier Demmink-2, deel 2 »

Uit het dossier Demmink-2, deel 1
Gepubliceerd door Micha Kat 18 november, 2008 in Algemeen. 

nawijn.jpeg Klokkenluideronline heeft de beschikking gekregen over het ‘dossier 

Demmink-2′. ‘Demmink-2′ verwijst naar dat deel van de affaire dat zich 

concentreert rond het Eindhovense Anne Frank-Plantsoen en seksbar Pinocchio in Praag. 

In ‘Demmink-2′ zitten vele explosieve stukken. We zullen de komende dagen enkele 

highlights publiceren. Hieronder volgt een gespreksverslag van voormalige Panorama-

redacteur Fred de Brouwer van een interview van hem met Hilbrand Nawijn. 

Gesprek(ken) met oud-minister van Vreemdelingenzaken Hilbrand Nawijn dd za. 9 augustus 12:00 

uur te Zoetermeer en maandag 1 sept. ook in Zoetermeer.

“Angst is misschien het goede woord niet. Paniek is beter”

Het eerste gesprek mocht niet getaped worden. Nawijn wil best vertellen, maar absoluut niet worden 

geciteerd.

De highlights: Ik vertel Nawijn voorzichtig van de brief die wij van twee politiemensen hebben 

ontvangen. En dat we een link proberen te krijgen met het AF Plantsoen en Spooren. En dat we 

natuurlijk beniewd zijn naar de dode chauffeur. Nawijn pakt onmiddellijk zijn telefoon en belt zijn 

vroegere chauffeur. Die weet onmiddellijk over wie we het hebben: ene meneer Mostert. Geeft ook 

adres en telefoonnummer.

Het gesprek wordt met de minuut amicaler. Het lijkt erop dat Nawijn mij vertrouwt. 

In elk geval toont hij een meer dan normale interesse in onze zaak. De naam Demmink valt. Nawijn 

weet dat Demmink verborgen homo is en dat hij ook op jonge jongens valt. Het wordt niet zo 

expliciet uitgesproken, maar zijn aanwijzingen zou een dove olifant nog wel begrijpen. Vertelt en 

passant van de verhouding van Demmink met zijn voorlichter Wilfred Kortman (van de bekende 

juristenfamilie uit Nijmegen) en van de directeur van het Kabinet van de Koningin, Felix Rhodius, met 

de parlementair verslaggever van De Telegraaf. Hij vertelt ook dat het Demmink was die een dikke 

vinger heeft gehad in de val van het kabinet Balkenende-I met de LPF. Demmink vond de LPF 

helemaal niets en liet via zijn voorlichter gevoelige informatie naar buiten lekken. Heel gedoseerd. 

Linkse info werd naar De T. gesluisd, rechtse info naar De V. Zo speelde hij een even sluw als 

verwerpelijk politiek spel met als doel de LPF weg te werken. Dat is hem uiteindelijk gelukt.

Maakt er geen geheim van een bloedhekel te hebben aan Demmink. En waarschuwt mij meerdere 

keren voor snoeiharde represailles. “Deze man gaat over lijken als zijn positie in gevaar komt. Hij 

doet er echt alles aan om zijn macht te behouden. Hij is geslepen. Let maar goed op: jij zou de 

eerste niet zijn wiens remleidingen plotseling blijken doorgeroest. Moord gebeurt in ons land ook. Je 

zou de eerste niet zijn die plotseling sterft. Weet jij trouwens wel zeker dat die chauffeur een 
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natuurlijke dood is gestorven? Daar ben ik helemaal niet zo zeker van! Zoals ik al zei: deze man gaat 

over lijken. En je moet er rekening mee houden dat je wordt afgeluisterd. Niet je vaste telefoon, 

maar je mobieltje zeker. Ik ben in mijn ministertijd ook beslist door de AIVD afgeluisterd. Ik heb het 

Demmink wel eens gevraagd wie daartoe opdracht heeft gegeven, maar ik kreeg nul op request. Ik 

weet ook bijna zeker dat mijn huis nog steeds wordt afgeluisterd. Daarom voer ik vertrouwelijke 

gesprekken in de tuin. Ik heb wel eens een elektronisch bedrijf de opdracht gegeven om mijn huis te 

checken op afluisterapparatuur, maar ze konden niets vinden. Maar de spullen die de AIVD gebruikt 

zijn zo geavanceerd en zo klein dat ze vrijwel niet te traceren zijn. Je moet een ander nummer 

nemen, zo’n prepaid toestel, anoniem.

Nawijn zegt mij alle medewerking toe en zegt dat ik altijd bij hem kan komen of dat hij ook bereid is 

om naar Friesland te rijden.

Ik rook een halve doos sigaren van hem leeg en zijn echtgenote, apothekersassistente van beroep, 

laat een van hun zoons een stripje Salbutamol bezorgen. Die heb ik vergeten en ik heb het stik 

benauwd.  Krijg ze nog gratis ook. Thuis ontdek ik dat ik Nawijn’s aansteker heb meegepikt.

“Je moet hem pakken!” 

Drie weken later ga ik terug naar Zoetermeer. Neem sigaren mee, een aansteker en bloemen voor 

z’n vrouw.

Het begin van het gesprek gaat (net als de eerste keer) wat stroef. Zal wel iets met z’n Kampense 

karakter te maken hebben, vermoed ik. En er speelt duidelijk angst. Weer een aantal keren ‘je mag 

me absoluut niet citeren, hoor! Pas op! Ik ontken gewoon dat ik je ooit heb gezien, laat staan 

gesproken. Wij mogen op geen enkele wijze met elkaar in verband worden gebracht. Angst is 

misschien het goede woord niet. Paniek is beter.  Fluistertoontje ook. Maar na een tiental minuten is 

het ijs weer gebroken en barst hij in volle heftigheid los. Zijn aversie tegen Demmink is groot. “Je 

moet hem pakken!”We gaan naar zijn kantoor op de tweede etage, waar hij een paar dingetjes in zijn 

PC wil opzoeken. Het contact is -net als de eerste keer- weer heel erg amicaal. Fred en Hilbrand, dat 

nivo. Ik ben ervan overtuigd dat het gemeend is.

Tweede gesprek:

Twee AMA-centra, Vucht en Delen, moesten worden opgezet, speciaalm om AMA’s voor te bereiden 

op terugkeer naar hun eigen land. Demmink was daar tegen. Die wilde niet zoveel belangstelling voor 

het AMA-beleid, zoals Cohen (toen staatssecretaris) en later Kalsbeek. Het tweede paarse kabinet 

had daar 40 mio Euro voor uitgetrokken. Ik geloof dat Demmink aparte centra voor minderjarige 

asielzoekers maar kul vond.

Adres Sorgdrager: Lorenzlaan 17 in Enschede.

Wat is Demmink voor een vent? 

Hij wist precies hoe de hazen lopen. Sluw, dat blijkt wel.

Bij Justitie is de reputatie qua homo- en pedoseksualiteit bekend. Maar niemand heeft er ooit over 

gesproken. Dat is taboe.

sorgdrager.jpeg Demmink is de enige die de reorganisatie onder Sorgdrager heeft overleefd. 

Daar is ie heel slim in geweest. De hele ambtelijke top moest weg, hij dus 

eigenlijk ook. Sorgdrager vond Justitie te oubollig en wilde dus als eerste af van de oude justitie-top. 

SG was Jan Suijver (Huize Boszicht, hoek Benoordenhoutseweg/Utrechtsebaan, Henk van Brummen 

(DG), nu hoofdofficier van justitie in Rotterdam en Hen Greven (ook DG), gepensioneerd, Overveen. 

Demmink was ook DG en de enige die overleefde.

Kun jij je voorstellen wat er gebeurt als dit bekend raakt? 
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Hoe kan dat? Op een hele slinkse, sluwe manier waarschijnlijk. Zo werd dat altijd verklaard. Hij heeft 

zich altijd teruggetrokken, zo zien de andere drie dat ook. Hij wist zich overal buiten te houden tot 

het moment supreme. In begin 1996 is Suijver opgestapt. Absoluut gepakt door Sorgdrager en 

Demmink. Hij heeft een bloedhekel aan Demmink. In op dit moment secretaris van de Orde van 

Advocaten. Maar ik denk dat hij er geen stom woord over zegt. Is er heel gefrustreerd over. Toen 

moest er een nieuwe SG komen en dat werd Borghouts. Kwam van BiZa. Waarom Borghouts het 

werd en niet Demmink -die overduidelijk aspiraties had in die richting- blijft de grote vraag. Heeft ook 

gesolliciteerd bij Defensie (begin jaren ‘90. was bij de laatste drie kandidaten) en BiZa.

Ook Van Brummen en Greven kunnen Demmink’s bloed wel drinken.

Hoe is de relatie Sorgdrager-Demmink? 

Ik denk dat die niet goed is.

Wat weet jij van Heineman? [Over hem later meer] 

Niets, ik ken hem alleen van naam. De permanente vertegenwoordiger in Geneve is een gigantisch 

hoge functie. Dat was echt een promotie. Onze ambassadeur bij alle VN-instellingen. Hij moest het 

Nederlandse standpunt daar uitdragen. Bij BuZa zijn slechts een paar echte topfuncties. 

Ambassadeur in Washington, ambassadeur bij de VN in New York, die in Parijs, Bonn en in Geneve. 

Dat zijn de topdiplomaten van ons land. Wie de dode chauffeur van Heineman is, kan ik niet te weten 

komen. Dat is een totaal ander circuitje dan op Justitie. Ik zal het proberen, maar ik beloof niets.

Er is nog niet lang geleden gedonder geweest met een kinderrechter uit Maastricht: kinderporno. Huis 

vol. Naam is Fernhout. Was kinderrechter af, maar has een baantje op de Universiteit van Maastricht.

Kun jij je voorstellen wat er gebeurt als dit bekend raakt? Demmink, Heineman, het porno-sterretje? 

Hoe reageert Demmink cs? Wat gebeurt er met Donner? Hij was degene die hem tegen beter weten 

in heeft aangesteld. Nawijn: Het lijkt me het beste als je nu weggaat. En dat je niet met je kop in het 

artikel wordt vermeld. Dat lijkt me niet goed voor je.

Er is ooit een enorme rel geweest met de koningin op een staatsbezoek in Zuid Afrika. Met een 

ambassadeur die nicht was. Vroeger was ie directeur voorlichting op BuZa. Toen amba in Pretoria 

geworden.

Nooit alleen gaan! 

Belt nog diezelfde middag terug. Wil niet over de telefoon praten, maar ik mag nadat ik dat voorstel 

ook niet meer naar zijn huis komen. “We spreken wel ergens in de kroeg af. Bel vanavond maar, om 

een uur of acht” Doe ik. Nawijn zit nog in de tweede kamer en zegt alleen mij nogmaals te willen 

waarschuwen. Hij herinnert zich een voorval in Praag enige tijd geleden, waarbij een Nederlandse 

pedo is vermoord. “Ik herinner me dat no zo goed omdat ambassadeur Heineman persoonlijk toen de 

pers te woord stond. Dat vond ik toen al zo raar, want dat is zijn werk eigenlijk niet. Bovendien kwam 

hij nooit in de pers. Zo gaat dat in dat wereldje blijkbaar” zegt hij. Jij moet uitkijken en zeker niet 

alleen gaan. Nooit alleen gaan!

22 Reacties op “Uit het dossier Demmink-2, deel 1”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Kantklosser 

18 Nov 2008 om 21:36 

Shocking…!

2.  Wim Heitinga 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html (3 of 6) [3/10/2009 11:08:48 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html/feed
http://www.volkskrantblog.nl/blog/3294


Uit het dossier Demmink-2, deel 1 at Klokkenluideronline

18 Nov 2008 om 23:01 

- Deze man gaat over lijken als zijn positie in gevaar komt. -

En dan zijn er nog parlementariërs die zich afvragen waarom de burger geen vertrouwen meer heeft in Justitie.

3.  censuur 

18 Nov 2008 om 23:06 

Zonder paranoide te willen klinken Micha…die laatste zin moet jij ook goed in je oren knopen. Watch ya steps!

Maar ik kan niet wachten op de vervolg stukken! Waarvan ik hoop dat er ook op andere plaatsen inmiddels 
kopieen liggen…

4.  E-bee 

18 Nov 2008 om 23:10 

Dit geeft wel aan waar men in NL mee te maken heeft en hoe men te werk gaat. Ik weet of het net nu rond 
Demmink sluit of rond ons.

5.  Jan van Dijk 

18 Nov 2008 om 23:11 

Opiniepagina van de Pravda (Engelse versie, opinie) besteedt ook aandacht aan deze zaak, zij het in het kader 
van een algehele bespreking van de Nederlandse situatie van de laatste jaren

zie: http://english.pravda.ru/opinion/columnists/17-11-2008/106707-Empire-0

6.  E-bee 

18 Nov 2008 om 23:11 

Ik weet het niet, uiteraard. sorry.

7.  karin 

19 Nov 2008 om 00:59 

heftig, kan niet wachten op deel 2

8.  De_Waarheid_is_Waar 

19 Nov 2008 om 04:01 

Het artikel bevat een aantal onduidelijkheden, sommige afkortingen kan ik niet plaatsen zoals: links T en rechts 
V en GM.

Jammer is het dat dit artikel niet is te verifieren door het feit dat Nawijn volgens eigen zegge bij publiciteit zal 
ontkennen wat hij vertelde. Als het daar op aankomt moeten wij u geloven op uw blauwe ogen.

9.  De_Waarheid_is_Waar 

19 Nov 2008 om 04:03 

Foutje, GM moet DG zijn.

10.  Kantklosser 

19 Nov 2008 om 06:32 

Ook interessant, in dit verband:

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/NJSM1066398565.html

11.  ger 

19 Nov 2008 om 07:59 

Lijkt hier in Nederland het voormalige Oostblok wel. 
Alles draait kennelijk om totalitaire controle. 
Zeer bizar.

12.  harry50 

19 Nov 2008 om 09:21 

Beste Micha,
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Ik kan wel zeggen dat ik aardig op de hoogte ben geraakt met het hele dossier ,,DEMMINK,, en consorten. 
Weer een grote stap gemaakt op de ladder richting ,,RECHTVAARDIGHEID,,Micha. 
Ik wil alleen maar even zeggen tegen jouw Micha neem de aanbevelingen van Hilbrand Nawijn ter harte. 
Dit land is veel smeriger dan menig mens denkt. 
Weer prima werk afgeleverd super en je zal er komen 100%, 
maar knoopt de woorden van Hilbrand in je oren alstublieft. 
Veel heel veel succes toegewenst !!!!!!!

Harry Vos.

13.  RuudHarmsen 

19 Nov 2008 om 10:37 

Jan van Dijk wees op 18 Nov 2008 om 23:11 op: 
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/17-11-2008/106707-Empire-0

Het cruciale stukje staat op blad 4 van dat artikel: 
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106707-3/ 
en luidt als volgt: 
=== 
Across the board, corruption under the Balkenende administration has reached levels usually associated with 
the so-called Third World. Corruption in the judicial system has become so rampant as to be proverbial. The 
name of the highest civil servant in the Ministry of Justice hes been linked to countless cases of paedophilia. 
Rumors abound but there is proof as well. The most recent attempt (on the part of an experienced, high-profile 
lawyer, citing witnesses from the police and foreign secret services) to take him to court has met with a blank 
refusal by the superior court of The Hague to even look into the case. In the countless instances where there is 
proof of judges infringing upon the law the typical reply is: “they are only human.” 
/===

14.  loudon 

19 Nov 2008 om 10:48 

‘En dan hebben we het nog niet eens over de toenmalige minister van Defensie Job de Ruiter, die, lees ik, niet 
alleen medeplichtig is aan de cover-up, maar ook nog gechanteerd werd met het feit dat hij zedendelicten 
pleegde met minderjarige jongetjes. En dan te denken dat die kinderlokker ook nog vier jaar minister van 
Justitie is geweest. De archieven over deze kwestie zijn dan ook op slot gegooid tot zeventig jaar na Spijkers’ 
dood. Ze moeten langer geheim blijven dan die over de moord op Kennedy. Waarin een klein land groot kan 
zijn’.

Bovenstaande gedeelte van artikel is letterlijk overgenomen van c.q. navolgende bron: 
Pamela Hemelrijk in Metro, 24 oktober 2006

(Noot; artikel ging o.a. over de klokkenluider Spijkers inzake foute landmijnen. Spijkers werd jarenlang als 
debiel neergezet door de staat maar heeft uiteindelijk glansrijk gewonnen).

15.  somber zicht 

19 Nov 2008 om 11:05 

Demmink mag dan de veldslagen overleven, deze oorlog verliest hij dus.

Naar mijn gevoel mag de heer mr J. Demmink nu zelf wel erg gaan oppassen als hij alleen op pad gaat. En niet 
voor het gemene volk.

16.  M. 
19 Nov 2008 om 13:11 

Jee. Dit is inderdaad schokkend. 

Ben wel blij verrast dat Micha de beschikking heeft gekregen over dit dossier. Blijkbaar zijn er dan toch mensen 
die Micha e.a willen steunen door hem dit soort informatie toe te spelen, godzijdank.

Ook zag ik dat de Runderkamppapers weer online staan, goeie zaak.

Vragen die bij mij opkomen, is dit gespreksverslag van Fred de Brouwer ooit gepubliceerd in de Panorama? 
Waarbij de naam van Nawijn dan niet genoemd zou zijn?

En, de brief van die 2 politiemensen, is daar meer over bekend?

17.  Blogsom 

19 Nov 2008 om 13:46 

Sorgdrager is eerder bezongen; luister maar naar verloren drugs: 
http://www.youtube.com/watch?v=HXMHMGWP89Q&NR=1

18.  ger 

19 Nov 2008 om 19:14 

Gaat er op lijken dat justitietop bestaat uit pedorasten en mislukte adel.
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19.  Charles 

19 Nov 2008 om 22:15 

Ik ben bang dat dit alles niet echt typisch Nederlands is. Elders is het net zo erg, of erger.

@ger; Tien procent van de mensen zijn socio- of psychopatisch. Gek genoeg komt dit veel meer voor bij de 
elite.

20.  P1nc 

21 Nov 2008 om 13:56 

@ De_Waarheid_is_Waar 

Links T = Telegraaf 
Rechts V = Volkskrant

Vreemd dat een man met zo veel vijanden toch wegkomt met dit soort praktijken… de vraag die bij gelijk 
opkomt is wat deze man dan weet van zijn concurrenten, want met weet van deze feiten is het erg gemakkelijk 
binnen justitie zijn poten af te zagen tenzij hij dingen weet of jouw

21.  euro999 

21 Nov 2008 om 20:08 

Ik heb tevens respect voor Nawijn en we moesten hem maar voorzitter maken bij onze hoorzitting, pedofilie in 
hogere kringen.

1.  Nooit alleen gaan · Tessonome 

Pingback op 20 Nov 2008 om 20:30 
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« Media-overzicht op JD-Hyves Demmink-2 (deel 6): een spoor van doden… »

‘Hij is met een kunstlul gepenetreerd’
Gepubliceerd door Micha Kat 8 december, 2008 in Algemeen. 

dildo1.jpeg Uit het dossier Demmink-2, deel 6, het vervolg op deel 3, het interview met 

Frank Leenders over de opnames van een pornofilm in Praag waarbij 

Demmink aanwezig was en een kind overleed. 

“Hij heeft een moedervlek op zijn linkerbil en een bekrompen pik, ik zou het haast een tandenstoker 

willen noemen” 

Jij hebt een ander belang, die film… 

Ja, dat klopt.

Is dit alles wat je me wilde vertellen, of zit je met betrekking tot deze man nog iets dwars? Chantage 

bijvoorbeeld, ik noem maar iets… Heeft ie je ooit gedwongen om dingen te doen, heeft ie je ooit prive 

benaderd? 

Phoeh… nee…. nee….

Hou jij van deze man? Is er iets van liefde of genegenheid? Is er wel eens een ogenblik geweest dat 

er sprake zou kunnen zijn van een relatie? 

Nee. dan zou ik met elke klant wel een relatie kunnen beginnen. Er zijn wel eens mannen in mijn 

leven geweest die ik wel een lekker ding vond, maar dat heb ik met vrouwen ook gehad. Met wie ik 

het ook op andere momenten dan in bed gezellig kon hebben. Dat was met hem niet het geval.

Met hem was het een puur zakelijke overeenkomst. Ik doe dit en jij betaalt dat… 

Ja.

Heb jij het nog wel eens gesproken over toen onder de brug in Praag? [De opname van de pornofilm 

waarbij een dode viel; de titel van de film is Tjechische Jongens Onder de Brug] 

Nee, daar is nooit meer over gesproken. 

dildo2.jpeg Terwijl jullie beiden van elkaar wisten wie jullie waren? 

Ja, maar dat is nooit uitgesproken.

Waarom heb jij nooit gevraagd: waarom heb jij toen niet ingegrepen, waarom zijn jullie toe zo ver 

gegaan? 

Ik vermoed dat het een dom ongeluk was.

Wat waren het dan voor spelletjes die daar zijn gespeeld? 

Alles wat je maar kunt bedenken.

Hoe is dat ventje dan gestorven? 

Door anaal. Hij is met een kunstlul gepenetreerd en doodgebloed. Toen de ambulance erbij kwam, 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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

●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

Gerelateerde Berichten 

Lijk milieu-ambtenaar gevonden

●     

Commerciele adviseur aan de knoppen van 

martelverhaal

●     

Edwin de Roy en de vastgoed-mafia

●     

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen

●     

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

●     

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 (418) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1320/hij-is-met-een-kunstlul-gepenetreerd.html (1 of 5) [3/10/2009 11:08:58 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1318/media-overzicht-op-jd-hyves.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1324/demmink-en-een-spoor-van-doden.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/dildo1.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/dildo1.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1275/uit-het-dossier-demmink-2-deel-3.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/dildo2.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/dildo2.jpeg
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
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/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


 at Klokkenluideronline’Hij is met een kunstlul gepenetreerd‘

was het al gebeurd.

Wie waren er bij toen de ambulance arriveerde? 

Iedereen. Ook onze meneer. Die is niet weggegaan.

Hoe is dat dan geregeld? 

De artsen hebben het geval bekeken en bepaalde mensen ondervraagd en wij als jongens zijn 

anoniem gebleven. Ik weet niet of hij ook is ondervraagd. Ik vermoed dat er is betaald.

Kun je daarmee wegkomen dan? 

Je weet toch hoe omkoperij werkt? Er is in ieder geval niemand in de bajes terecht gekomen.

Het was een vriendje van je. Hoe reageerden zijn ouders? 

Het betreffende jongetje had geen ouders meer.

dildo3.jpegEn de andere ouders dan? 

Die reageerden geschokt. Mijn vader was behoorlijk boos. Wilde verhaal halen en 

heeft dat ook gehaald. Verder is het beschouwd als ontucht.

Waaraan is onze meneer te herkennen? Noem eens een fysieke karaktertrek… Een tatoeage, 

moedervlek… 

Hij heeft een moedervlek op zijn linker bil. Groot, een centimeter of drie groot, rond. En een 

bekrompen pik, zeg maar, hihi, ik zou het haast een tandenstoker kunnen noemen. Ik voelde hem 

haast nooit.

Is dat een frustratie voor hem? 

Nee, volgens mij niet. Nogmaals, er zijn meer ambtenaren die dit doen.

Waarom niet? Ambtenaren vormen een deel van de doorsnee bevolking. Heb jij het idee dat meer 

dure mensen dit doen? Meer mensen met hoge posities? 

Jazeker, ik heb ook klanten uit de tweede kamer gehad.

Lees hier de aangifte van Frank Leenders tegen Joris Demmink en lees hier hoe Justitie deze aangifte 

van tafel heeft gespeeld samen met porno-advocaat Harro Knijff. 

18 Reacties op “‘Hij is met een kunstlul 
gepenetreerd’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

8 Dec 2008 om 22:53 

Dit gaat wel ver. Dat is nog een chantabel feit en draadje waaraan kan worden getrokken en wat mogelijk de 
reden van zijn sleutelpositie verklaart. Weg ermee! Dat is minstens betrokkenheid bij en mogelijk doodslag/
dood door schuld! Er zijn zeker 5 getuigen bij geweest en met 3 heeft Frank L. nog contact, is Frank L. te 
traceren? En worden Tweede kamerleden genoemd wat me niet verbaast. Nou moet hij in ieder geval met de 
billen bloot lijkt me…

2.  Rudolf Paul 
8 Dec 2008 om 23:20 

en de namen van die Tweede Kamer-leden zijn…?

3.  Rudolf Paul 
8 Dec 2008 om 23:21 
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4.  RuudHarmsen 

9 Dec 2008 om 00:23 

Hoe kan het dan eigenlijk dat Frank L. is veroordeeld wegens zogenaamd valse aangifte? Kan iemand het 
vonnis daarvan opchoochelen bij rechtspraak.nl? Ik zou dat vonnis wel eens helemaal willen lezen.

Waar houden rechters dan rekening mee en waarmee niet? Alles fragmentarisch? Alleen kijken naar wat ze door 
het OM, onder uiteindelijke leiding van de echte verdachte zelf, krijgen voorgelepeld en opgeschoteld, en verder 
alles verontachtzamen?

5.  RuudHarmsen 

9 Dec 2008 om 00:37 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/268.html 
=== 
1. 
Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of 
in schrift doet brengen, waardoor de eer of goede naam van die persoon wordt aangerand, wordt, als schuldig 
aan lasterlijke aanklacht, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie. 
/===

Beetje wrang dat de wetgever heeft gemeend juist overheids dienaren nog eens extra bescherming te geven, 
zij die juist toch al grotendeels imuum zijn voor vervolging.

6.  Micha Kat 

9 Dec 2008 om 06:03 

@Ruud Harmsen 
Goed punt, van die veroordeling van Frank L. wegens het doen van een valse aangifte. 
Als zijn aangifte werkelijk vals zou zijn, had hij ongetwijfeld de zwaarste straf gekregen gezien de ernst van zijn 
aangifte en de mate van reputatie-beschadiging van Demmink. Hij kreeg echter maar twee maanden 
voorwaardelijk. 
Dit is de enige bron die ik op internet tot nu toe heb aangetroffen: 
http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=30677 
Kijken of we het vonnis kunnen achterhalen!

7.  Bart Bemelmans 

9 Dec 2008 om 09:27 

Toch moet niet worden uitgesloten dat Frank L. letterlijk alles of gedeeltelijk uit zijn duim heeft gekozen en ik 
vrees dat het ook allemaal erg moeilijk is na te gaan.

8.  Inanna 

9 Dec 2008 om 09:48 

@ Bart Bemelmans: Tenzij Joris D. letterlijk met de billen bloot gaat!

Een grondig onderzoek naar deze SG zou echter nog wel meer aan het licht kunnen brengen dan Frank L. hier 
vertelt.

9.  Dorotee 

9 Dec 2008 om 10:13 

Ik ben de draad een beetje kwijt. Kunnen de verhalen eens op een rij worden gezet, zodat het doorliipt. Nu surf 
ik van het een naar het ander. Complimenten aan de heer Kat.

10.  RuudHarmsen 

9 Dec 2008 om 10:40 

@Dorotee:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070419.htm 
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Joris D.&btnG=Google zoeken&meta= 
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=topambtenaar&btnG=Zoeken&meta=

11.  E-bee 

9 Dec 2008 om 11:34 

De videotape bestaat. Er is een zeer belastende verklaring van Frank L. Hij zegt dat er nog 3 levende getuigen 
zijn. Er is een vonnis wegens het afleggen van een verlaring, waarvoor de lichtste straf is gegeven. Gezien de 
zwaarte van de verklaring en de positie van de SG inderdaad onwaarschijnlijk mild. Genoeg rook om een 
onderzoek in te stellen normaal gesproken… Zijn eigen personeel wordt hangende zo,n onderzoek altijd tijdelijk 
ontheven van zijn functie, zelfs voor een licht vergrijp. En nogmaals, een medisch onderzoekje aan de weke 
billen van de SG kan al veel verduidelijken.
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12.  Bart Bemelmans 

9 Dec 2008 om 12:52 

“Een grondig onderzoek naar deze SG zou echter nog wel meer aan het licht kunnen brengen dan Frank L. hier 
vertelt.”

Onderzoek naar wat…? De moedervlek van de SG?

13.  Inanna 

9 Dec 2008 om 13:06 

Het Brabants Dagblad zegt op 22 juli 2004: 
De politierechter in Den Bosch heeft een 29-jarige man uit het Limburgse Venray woensdag veroordeeld tot 
twee maanden voorwaardelijke celstraf. De man deed vorig jaar aangifte tegen een topambtenaar van Justitie 
wegens seksueel misbruik.

Woensdag 21 juli 2004 is dus de datum van uitspraak. 
Instantie: Politierechter te Den Bosch. 
Onderwerp: valse aangifte art. 268 Sr. 
Zie: http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/268.html

De uitspraak staat niet online, maar moet met deze gegevens te vinden zijn in Den Bosch. Deze uitspraak is 
openbaar, dus kluitjes in het riet worden niet aanvaard… Wie woont in de buurt van de Rechtbank den Bosch? 
Gewoon even binnenlopen en in de bibliotheek om die uitspraak vragen! 

Verder heb ik een vraagje omtrent Frank Leenders. Zijn vader was kennelijk een Nederlander: Leenders. Frank 
is kennelijk geboren in Venraay. Maar is zijn moeder soms afkomstig uit Praag? Zo niet, waarom verhuisden ze 
dan tijdens de Koude Oorlog naar de andere kant van het IJzeren Gordijn? 

Is ook bekend waar Frank Leenders nu is? Of moeten we het team van KRO’s: “Opsporing Verzocht” op deze 
zaak zetten?

14.  RuudHarmsen 

9 Dec 2008 om 13:43 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/268.html 
“Hij die opzettelijk tegen een bepaald persoon bij de overheid een valse klacht of aangifte schriftelijk inlevert of 
in schrift doet brengen […]”

Wacht eens, ik las deze wetstekst waarschijnlijk verkeerd. Bedoelen ze: 
(tegen een bepaald persoon bij de overheid) (een valse klacht) 
of 
(tegen een bepaald persoon) (bij de overheid een valse klacht)

Ik dacht gisteren het eerste, maar nu het tweede. Dus de klacht wordt bij de overheid ingediend, niet dat de 
persoon, waartegen de klacht is ingediend, bij de overheid met werken om het artikel van toepassing te laten 
zijn.

Dat is beter. De wet geldt voor iedereen, gelijke monniken, gelijke kappen.

15.  hans 

9 Dec 2008 om 16:40 

Er zijn vast nog meer slachtoffers als Frank L. Het zou voor een veroordeling van JD. een stuk makkelijker zijn 
indien er nog meer slachtoffers aangifte doen. Gezien de voorgeschotelde (mogelijke) feiten lijkt het mij niet 
uitgesloten dat er in Tsjechië/Turkije/Thailand meer slachtoffers zijn die de voorkeur geven aan ‘Eerlijkheid’.

(persoonlijk vind ik de zaak behoorlijk stinken, net als bij 911 doen de mensen die beschuldigd worden geen 
moeite om de beschuldigingen te ontkrachten)

Ik vraag me af, hoeveel mensen moeten zich op de JD-Hyves site aanmelden voordat justitie naar het volk gaat 
luisteren en een onderzoek gaat beginnen… 

9 Miljoen!@#$!!

16.  Dat dan weer wel 
9 Dec 2008 om 17:25 

Klokkenluider Van Buitenen heeft frauderapport afgerond.

http://www.elsevier.nl/web/10215236/Nieuws/Europese-Unie/EU-corruptiejager-fraudeert-er-zelf-op-los.htm

17.  joep 

9 Dec 2008 om 18:38 

voor de nieuwkomers geeft http://www.pj-design.nl/pdf/aangifte-baybasin.pdf 
een goed beeld van de aangifte van Baybasin tegen justitie topambtenaar Joris Demmink. 
Dit is niet zo maar iets dat door de eerste de beste sensatiezoeker in elkaar geprutst is.
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18.  Moustache 

9 Dec 2008 om 18:59 

Gezien naar boven komt en nog zal komen van zgn verantwoordelijken bij de overheid wordt het hoog tijd ze 
vooral niet serieus te nemen zoals nog steeds blijkt uit de reacties, soms drie cijfers achter de komma, hier. En 
ook blijkt uit de wijze waarop dhr Kat tewoord gestaan wordt door hen en zij dit niet kunnen weerleggen 
waarop het dus niet waar is. Ik vraag me af wat er nog boven moet komen voor men hier iets begrijpt van het 
sadisme wat hen beweegt. U kunt tot in detail ingaan op onrecht maar het is een feit dat zij elkaar feliciteren in 
gesprekken onder elkaar en in deze kwestie ook het geval is, met het bedriegen van u allen. Ik denk dat zelfs 
het opduiken van een(of DE) snuff-movie nog geen verandering zal brengen. Zolang men nog denkt een 
aangestelde autoriteit, instituut, ambtenaar, de media en actualiteitenprogramma,s, justitie/politie en de 
politiek nog serieus te kunnen nemen zullen ze u blijvem bedriegen en beroven, letterlijk. En heeft u nog niet 
genoeg geleden.
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Uit het dossier Demmink-2, deel 2
Gepubliceerd door Micha Kat 19 november, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_11.jpg De oorspronkelijke aangifte van Frank Leenders

Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen 

de personalia en eventuele verklaring vastgelegd.

 ”Piet was gek op neuken”

“Ik bedoel hiermee dat Piet mij anaal penetreerde” 

“Ik heb al tijdens mijn zeer jonge kinderjaren sex gehad met Piet”

———————————————————————————————————

Pleegplaats/-adres           EINDHOVEN, MATHILDELAAN 4 

Nadere omschrijving       Gebouw 

Incident                             Ontucht Minderjarige 

Pleegdatum/ -tijd             tussen donderdag 1 januari 1970 00:00 uur en zondag 24 maart 

1985 00:00 uur

—————————————————————————————————————–

Aangever/benadeelde        LEENDERS, FRANCISCUS HENDRIK HENRIETTE 

Geb.datum/plaats               24 maart 1975 te Venlo 

Adres/-plaats                       xxxxxxxxxxxxxxxx 

Postcode/telefoon              xxxxxxxxxxxxxxxx

Mijn naam is Frank Leenders. Ik ben nu 28 jaar oud. Ik wil aangifte doen omdat ik gedurende lange 

tijd op zeer jeugdige leeftijd ben misbruikt en verkracht. U heeft mij het verschil uitgelegd tussen een 

aangifte en een klacht en dat dit te maken heeft met de wetgeving en met de datum waarop 

verschillende feiten zijn gepleegd. Ik wens aangifte te doen tegen een man die zich steeds Piet heeft 

genoemd. Sinds ongeveer een half jaar weet ik dat Piet een vooraanstaand functionaris betreft. 

Nadat me vorige week door Henk Krol van de GayKrant en Ilse Colson van SBS6 foto’s zijn getoond 

van die man is het me bekend geworden dat die man daadwerkelijk J. Demmink heet en kennelijk 

een vooraanstaande functie heeft bij Justitie. 

Indien uit uw onderzoek blijkt dat een klacht van mij noodzakelijk is om Piet te kunnen vervolgen 

verklaar ik nu dat ik tegen Piet klacht wil doen terzake seksueel misbruik ten tijde van mijn 

minderjarigheid en dat ik verzoek dat er door Justitie tegen deze Piet een strafvervolging wordt 

ingesteld. 

Deze man die ik tijdens het afleggen van mijn verklaring Piet zal noemen, is een van de mannen die 
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mij seksueel heeft misbruikt en verkracht. Ik wil dat deze man wordt gestraft voor dat geen hij mij 

heeft aangedaan.

Rond 1979 verhuisden mijn vader en moeder naar Tsjechie. In Tsjechie kwam ik op zeer jeugdige 

leeftijd in contact met pedoseksuele mannen. Ik kwam toen ook in contact met Nederlandse mannen. 

Ook deze mannen waren pedoseksueel. Een van hen was Piet.

Rond 1985 verhuisde mijn familie weer naar Nederland. Wij gingen in Limburg wonen. Mijn familie 

wist van mijn seksuele contacten met mannen. Zij verfoeiden mij daarom. Ik ben daarom gaan 

zwerven. Ik kwam hierdoor in de prostitutie terecht. Ik vertoefde veel in jongensbordelen, 

escortclubs en straatprostitutie.

Rond 1988 of 1989, ik was toen 13 of 14 jaar, kwam ik in dat circuit een man tegen die ik eerder in 

Tsjechie al had ontmoet en daar seks met me had gehad. Deze man was Piet, waarover ik al eerder 

verklaard heb. Ik herkende Piet aanvankelijk niet als zodanig. Later drong het tot me door dat Piet 

dezelfde man was waarmee ik tijdens mijn zeer jonge kinderperiode al seks had gehad. Ik wil daar 

eigenlijk niet meer over verklaren. Dit blijft zeer traumatisch voor mij.

Ik vond Piet in die tijd, ik bedoel dan rond 1989, wel sympathiek. Hij betaalde altijd goed. Afhankelijk 

van de handelingen op seksueel gebied die ik met Piet deed ontving ik tussen de fl. 200,- en fl. 400,- 

van hem. Hij maakte mijn leven hierdoor een stuk draaglijker. Rond 1989 wist ik dus niet dat Piet 

ook degene was die mij vroeger in Tsjechie ook seksueel misbruikt had. Ik kwam hier dus later pas 

achter. Het was mij bekend dat deze man, Piet dus, bordelen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 

bezocht.

Zo’n vier tot zes jaar geleden kwam ik Piet weer tegen in het Anne Frankplantsoen in Eindhoven. Ik 

werk daar nog steeds en bied daar mijn diensten aan voor geld. Zoals verklaard had Piet niet veel 

belangstelling meer voor mij. Hij heeft liever jongere jongens. Ik heb hem toen mijn telefoonnummer 

gegeven. Van Tsjechische vrienden hoorde ik dat Piet nog steeds regelmatig in Tsjechie komt en daar 

in Praag de Pinokkiobar bezoekt. Dat is een club waar erg jonge jongens hun diensten aanbieden. 

Deze club is in handen van de onderwereld. Ik ben daar bang voor.

Tussen mijn vijfde en mijn vijftiende jaar heb ik seks gehad met Piet. Dat was zowel in Nederland als 

in Tsjechie. Mijn natuurlijke vader bemiddelde daarin. Ik bedoel daarmee dat mijn vader zorgde dat 

pedodeksuele mannen seks konden hebben met zeer jonge kinderen, waaronder ik. Vanaf mijn derde 

jaar had mijn vader een seksclub in Amsterdam. Mijn natuurlijke vader heeft zowel in Tsjechie als in 

Nederland als mijn pooier gefungeerd.

Vanaf mijn achtste jaar heb ik anale seks gehad met Piet. Ik bedoel hiermee dat Piet mij anaal 

penetreerde. Piet was gek op neuken. Deze seks heeft plaastgevonden in diverse hotels in Nederland 

en Tsjechie. Bij deze contacten werd altijd een condoom gebruikt. Er zal voor deze seksuele diensten 

wel betaald zijn maar dat geld heb ik nooit ontvangen of gezien. Ik denk dat mijn vader mogelijk dat 

geld toen in ontvangst heeft genomen.

Piet was een bekende van mijn natuurlijke vader. Mijn natuurlijke vader is dood. Hij is vermoord. Hij 

zat in de onderwereld. Mijn natuurlijke vader regelde dat Piet seks kon hebben met mij en met 

andere jonge kinderen. Ik weet dat mijn vader ook nog andere kinderen regelde voor Piet. Het 

regelen van seks met Piet ging steeds per telefoon.

Op de vraag of mijn natuurlijke vader in die tijd ook andere kinderen regelde voor seks met andere 

pedoseksuele mannen wil ik niet antwoorden. Ik wil mijn familie niet bij deze zaak betrekken.

De seks met Piet heeft plaatsgevonden in hotels, in seksclubs en op parkeerplaatsen in zowel 

Nederland als Tsjechie. Ook in het Anne Frankplantsoen te Eindhoven heb ik seks gehad met Piet.

mercedes.jpeg Wanner ik met Piet seks had in het Anne Frankplantsoen, kwam hij altijd met de 
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auto. Hij was dan soms met een Mercedes. Ik kan me nog herinneren dat hij een zwarte en een grijze 

Mercedes heeft gehad. Hij werd altijd gereden. Ik bedoel hiermee dat hij steeds een chauffeur bij zich 

had en niet steeds dezelfde. Ik kan me nog herinneren dat het twee verschillende chauffeurs waren 

en dat er soms ook een vrouw als chauffeur in de auto zat. Als we dan seks in de auto hadden, was 

de vrouwelijke chauffeur uit de auto gestapt. De seks met Piet vond dan plaats in de auto, nadat hij 

mij bij het gebouw van de Technische Dienst had opgepikt. De seks vond dan plaats in de omgeving 

van Eindhoven, op een homo-ontmoetingsplaats of parkeerterrein. Van de chauffeurs kan ik me 

alleen herinneren dat ze destijds al op leeftijd waren. Ik was toen 14 jaar oud. De laatste keer dat ik 

seks heb gehad met Piet is vier of vijf jaar geleden. Hij heeft nu geen interesse meer in mij. Hij valt 

meer op jongere kinderen. Piet heeft me altijd betaald voor de seks die ik met hem had.

Rond mijn veertienjarige leeftijd heb ik veelvuldig seks gehad met Piet. Dat vond dat doorgaans 

plaats in zijn auto. Deze seks was altijd tegen betaling. Dit vond plaats in Nederland.

Na een voorpublicatie dat er in de GayKrant en Panorama een artikel zou komen over een 

topfunctionaris welke ontucht gepleegd zou hebben met minderjarigen, meende ik de man, die zich 

Piet noemde en waarvan ik dacht dat hij een hoge functie bekleedde, te herkennen van de beelden. 

Ik dacht meteen aan hem, omdat ik beelden zag van die man met zijn auto en een chauffeur. Ik 

zocht contact met de GayKrant en met SBS6. De hoofdredacteur van de GayKrant, te weten Henk 

Krol, toonde mij een kleurenfoto op zijn PC van de man die zich Piet noemde. Het betrof een foto van 

de man die genomen was terwijl hij op straat liep. Ik herkende daarop de man die zich Piet noemde 

voor 100% terug.

Daarna liet Henk Krol mij een foto zien op de website van het Ministerie van Justitie. Ook daarop 

stond een foto van de man die zich Piet noemde en ook op deze foto herkende ik de man voor 100%. 

Later heeft ook Ilse Colson mij foto’s in druk van de man die zich Piet noemde laten zien. Ook die 

foto’s herkende ik voor 100%. Ik las echter op de website van het Ministerie van Justitie dat de man 

geen Piet heet maar Joris Demmink.

Ik ken ook andere jongens die op jonge leeftijd sekscontacten hebben gehad met de man die zich 

Piet noemde. Deze jongens durven tot op heden geen aangifte te doen. Ik doe wel aangifte en 

klachte omdat ik vind dat deze man, Piet, seksueel misbruik van mij heeft gemaakt op zeer jonge 

leeftijd. Volgens mijn collega’s doet hij dat nog steeds met andere minderjarigen.

Ik gaf niemand het recht of toestemming tot het plegen van dit feit.

Ik stel mij in verband met bovenstaande civiele partij (ja/nee/n.v.t) : *

Ik heb geen bezwaar tegen verstrekking van mijn gegevens en de feitgegevens door de politie en/of 

justitie aan het Buro Slachtofferhulp.

Na voorlezing en volharding met verbalisanten getekend,

(aangever/benadeelde)                         (verbalisant)

—————————————————————————————————————–

Opgemaakt te Eindhoven op 14 oktober 2003 door

WATERSCHOOT, HENDRIKUS CORNELIS, op ambtseed

DIENDER, ALBERTUS MARTINUS MARIA, op ambtseed.

—————————————————————————————————————–

Gebeurtenissen voor, tijdens en na deze aangifte (bron: het dossier Demmink-2):

Di. 7 oktober: Uitzending SBS6 ter aankondiging van de publikaties. Vanuit Justitie meldt zich ene 
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Fred Bakker in een poging de zaak pro-Demmink te beinvloeden. Deze had zich de week hiervoor ook 

reeds aangediend.

Wo. 8 oktober: Frank L. meldt zich bij auteurs als ‘Janos’. Die avond nog gaat Fred de Brouwer van 

Panorama naar Frank L. toe. Hij weet niet wat hij hoort licht nog die nacht Henk Krol in.

Do. 9 oktober: Henk Krol spreekt Frank L. Die ochtend wordt hij tevens opnieuw benaderd door ‘Fred 

Bakker’ vanuit Justitie die het beeld van Demmink wil ‘nuanceren’. Het verhaal van Frank L. blijkt 

consistent; Krol raadt hem aan aangifte te doen. Poging om contact te leggen met Peter R. de Vries 

strandt. SBS6 zendt wel een cameraploeg. Frank L. wenst een ander ‘vertrouwenspersoon’ en die 

wordt gevonden in Rob van Gijzel. Die avond wordt het hele verhaal opnieuw verteld bij Van Gijzel 

thuis. Dit is tevens de dag dat dat de Panorama (’Het dubieuze dubbelleven van een topambtenaar op 

Justitie’) en GayKrant (’Het complete dossier Anne Frankplantsoen’) in de kiosken liggen

Vr . 10 oktober: Contacten met politie. “Kan hij anoniem verklaren?” “Nee!” Krol opnieuw benaderd 

door ‘Fred Bakker’.

Di. 14 oktober: Verhoor Frank L., opmaken van PV (zie hierboven); hij werd naar het bureau 

gebracht door Ilse Kolson van SBS6 en Henk Krol.

Wo. 15 oktober: Frank L. belt in paniek met een freelance cameraman van SBS6: “Ik word thuis 

‘opgehaald’ door politie voor ‘nader verhoor!’”. Het blijkt te gaan om een ontvoering en Frank L. 

wordt meegenomen naar bureau Asten waarbij de cameraman hen achtervolgt. Ondervraging begint 

om 15:00 uur, gaat door tot 0:30 uur. Frank moet op politiebureau overnachten. Later zou blijken 

dat het uitwijken naar Asten een dwaalspoor was van de politie: via een achteruitgang keren Frank L. 

en de rechercheurs weer terug naar Eindhoven. De misleidin gaat zelfs zo ver dat de politie 

demonstratief pizza’s laat bezorgen te Asten terwijl het verhoor al weer plaatsvindt in Eindhoven.

Do. 16 oktober:  Verhoor vanaf 10:00 uur. De rechercheurs zeiden dat ze de verklaring van Frank L. 

‘niet vertrouwden’ en dat hij ‘in de gevangenis zou komen’ als hij de verklaring niet zou herroepen. 

Frank L. weigert iets terug te nemen. Ook ziet Frank L. dat de rechercheurs voortdurend bellen ‘met 

Den Haag’. 16:00 uur: Het OM neemt de zaak ‘in eigen hand’ en verklaart ‘dat de aangifte vals is’. 

17:00 uur: Frank L. tekent. Op 22 juli 2004 zou Frank L. worden veroordeeld wegens het ‘doen van 

een valse aangifte’.

24 Reacties op “Uit het dossier Demmink-2, deel 2”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

19 Nov 2008 om 15:54 

Meer en meer word ik misselijk, als ik de verhalen rondom Demmink verneem. Dit kán geen onzin zijn. 
Hoe is het mogelijk dat het gereformeerde normen-en-waarden-trio ‘Balkenende, Rouvoet en Bos’ (de BRB-
band (=bende?) geen initiatief neemt om de waarheid te achterhalen? Door bijvoorbeeld de tamelijk 
merkwaardige figuur Hirsch Ballin een opdracht daartoe te geven? Al was het maar om Demmink uit de 
gevarenzône te halen?

Ik heb, na vele jaren van ONDERZOEK, geen enkele affiniteit meer met welke religie of pseudo-religie dan ook, 
maar het adagio van de theosofie, bij monde van Helena Blavatsky, staat mij wel aan:

ER IS GEEN GODSDIENST HOGER DAN WAARHEID!

Nou Balkenende, hier heb je de mogelijkheid om eindelijk, EINDELIJK, je gezicht eens te laten zien.

2.  De_Waarheid_is_Waar 

19 Nov 2008 om 18:46 

Een werkelijk schokkend verslag, waarop de aangifte is afgewezen vraag ik me dan ook af.

Graag zou ik hier meer informatie over krijgen.
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Micha Kat bedankt voor publicatie van dit stuk.

3.  De_Waarheid_is_Waar 

19 Nov 2008 om 18:56 

Vraagje:

Ik zie aan de aangifte: Pleegdatum/-tijd tussen donderdag 1 januari 1970 00:00 uur en zondag 24 maart 1985 
00:00 uur

Het gaat dus om delicten gepleegd tussen jaartal 1970 en 1985.

Het merkwaardige hieraan is dat Frank Leenders 24 maart 1975 te Venlo pas is geboren.

Mijn vraag luid dan ook, waarom staat 1970 op de aangifte.

4.  joep 

19 Nov 2008 om 19:29 

@Observator: “Hoe is het mogelijk dat het gereformeerde normen-en-waarden-trio ‘Balkenende, Rouvoet en 
Bos’ (de BRB-band (=bende?) geen initiatief neemt om de waarheid te achterhalen? ”

Dat antwoord is heel simpel, en je ziet het weer gebeuren met de aftocht van Vogelaar. Ethiek is aan deze 
‘normen en waarden predikers’ niet besteed. Het lijkt wel dat, hoe harder iemand zo iets zegt, hij in 
werkelijkhied het tegendeel doet. 
Je zou aan narcistische trekjes gaan denken. Zie ook de onvolprezen Maurice Lippens van ooit Fortis, die als 
partij in de Commissie Pedofilie Maurice Lippens (bestaat die nog???) eventuele strafsommen toe laat vloeien 
naar het ‘goede doel’.

Iedereen denkt dat alleen Demming gedekt wordt; de kring is veel en veel groter. De echte misdadiger is niet 
Joris Demmink, maar zijn al die anderen in het Haagse die dit laten gebeuren. Van Balkenende, via Hirsch Ballin 
tot Woutertje Bos.

5.  Inanna 

19 Nov 2008 om 19:33 

Micha, mijn applaus! :-)  !!!!!!!!!!!!!!! 
Overigens ben ik van mening dat ….. wordt vervolgd!!!!

6.  Does 

19 Nov 2008 om 19:36 

Ik heb me ook maar even aangemeld op deze site. Vooral om Micha Kat even te kunnen complimenteren met 
zijn zeer grondige aanpak van deze zaak, waardoor hij ook steeds weer met nieuwe relevante onthullingen en 
feiten komt.

@De waarheid: sowieso sluit de tijdsperiode genoemd in het pv niet uit, dat iemand die in 1975 geboren is 
slachtoffer kan zijn. De reden van deze te ruime ingangsdatum/periode ligt waarschijnlijk in de werking van 
bepaalde wetsartikelen m.b.t. zedenmisdrijven.

7.  Cristopher Robin 

19 Nov 2008 om 20:27 

Beste Micha, 

Is Frank Leenders op de hoogte dat deze aangifte op internet is gepubliceerd?

8.  sjaak 

19 Nov 2008 om 20:39 

Hmmm ik blijf erbij dat ik de zaak erg vind stinken, maar deze aangifte… ik weet het niet! Ik kan me 
momenteel weinig herinneren van mijn kindertijd en zelfs de middelbare schooltijd begint te vervagen! Maar 
goed, ik wil me wel laten overtuigen!

9.  cmmtgnmn 

19 Nov 2008 om 21:01 

Sjaak, ik denk dat jij je ongeveer hetzelfde zou herinneren als frank indien je dezelfde -traumatische- jeugd zou 
hebben gehad.

10.  ger 

19 Nov 2008 om 21:18 

Hoe zit het met die € 500,– voor de aangifte? Wat is van dat verhaal nog over. 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1272/uit-het-dossier-demmink-2-deel-2.html (5 of 7) [3/10/2009 11:09:09 PM]

http://www.sp.nl/
http://www.sp.nl/overheid/dossier/63/klokkenluiders.html


Uit het dossier Demmink-2, deel 2 at Klokkenluideronline

Van Henk Krol horen we nooit meer iets, hoe zit het hem 
dan als instigator van het geheel en getuigenis ? Hoe goed wellicht dan misschien ook bedoeld.

11.  Dorotee 

19 Nov 2008 om 21:22 

Ik zag Henk gisteren nog bij Max. Enkele jaren geleden liet hij bij Paul de Leeuw weten dat hij op last van 
Justitie niet meer over deze kwestie mocht praten.

12.  ger 

19 Nov 2008 om 21:48 

Wist ik veel dat die Henk niks meer mocht zeggen.

Bdw; ik stop met het geven van verdere reacties.

Het is mijn wereld niet, te ziek voor woorden en ik moet 
te vaak van kotsen.

13.  Charles 

19 Nov 2008 om 22:23 

Er worden hier steeds meer mensen misselijk. Terecht, alhoewel ik denk dat we in het verleden niet opgelet 
hebben als we menen dat dit van de laatste tijd is. Niets is minder waar natuurlijk, het speelt als sinds 
mensenheugenis.

14.  Maar... 
19 Nov 2008 om 22:52 

Ik vond het vroeger altijd moeilijk te geloven dat Nederland na Duitsland en Denemarken het hoogste aantal 
NSB-ers had. 
Helaas is het nog veel erger. Hoogste tijd het binnenhof eens te bezetten, want je kan schrijvgen wat je wilt 
Mischa, 
De Mainstream Media en de Politiek doen net alsof je niet bestaat. En wij maar denken dat het balletje gaat 
rollen….

15.  censuur 

19 Nov 2008 om 23:28 

Petje af Micha!

16.  loudon 

20 Nov 2008 om 09:43 

Ik wens Micha en Adele van de Plas sterkte en succes toe.

17.  Dr. Quantum 

20 Nov 2008 om 11:48 

Hoe lang gaat de comateuze toestand van 98% van onze mede-landers nog duren ? 
Moeten we ook maar raamposters en flyers gaan maken ?

18.  E-bee 

20 Nov 2008 om 19:51 

Er heerst werkelijk een oorverdovende stilte rond Demmink in de Nl media en op de NL dwangbuis.

19.  coosie 

20 Nov 2008 om 21:08 

E-bee

Las net toch wel het e.e.a. bij Stan de Jong: http://www.standejong.nl/2008/11/19/top-secret-het-onderzoek-
naar-de-affaire-demmink/#more-1185

20.  coosie 

20 Nov 2008 om 21:10 

pdf koudbloeddemmink: 
http://www.standejong.nl/wp-content/2008/11/koudbloeddemmink1.pdf
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21.  Does 

20 Nov 2008 om 21:21 

Micha, ga je trouwens nog onderzoek doen naar je onderdeel Demmink I of geloof je Stan de Jong wat dat 
betreft niet?

Volgens Netwerk stond de hoge ambtenaar in de Staatsalmanak, volgens Stan de Jong was het een senior 
beleidsmedewerker op VWS. In combinatie met de voornaam Joris moet dit toch zo te checken zijn. Kunnen 
bijvoorbeeld in universiteits- /juridische bibliotheken oude staatsalmanakken niet gewoon worden ingezien?

22.  coosie 

20 Nov 2008 om 21:35 

In de staatsalmanakken staan alleen achternamen en voorletters vermeld.

23.  Does 

20 Nov 2008 om 21:38 

Ok, dan alle J’s op een lijst en vervolgens googlen etc. om voornamen te achterhalen :)

24.  Wieteke 

22 Nov 2008 om 01:42 

Micha,

Knap werk! Mijn complimenten.

Een goed burger heeft aan een half woord genoeg….THANKS!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Thriller rond topambtenaren ‘Joris’
Gepubliceerd door admin 7 januari, 2004 in Klokkenluiders, Rechterlijke macht, Media en Politiek. 

HAAGS PEDOFIELENSCHANDAAL BREIDT ZICH UIT

Net nu de storm rond het vermeende pedofiele leven van de Secretaris-Generaal van het Ministerie 

van Justitie weer wat is gaan liggen, komen er nieuwe feiten aan het licht die in feite te bizar zijn 

voor woorden. 

Een klokkenluider wijst deze site op een uitzending van actualiteitenrubriek Netwerk van 20 april 

1998. Het betrof hier het eerste deel van een tweeluik over handel en misbruik van minderjarige 

jongens in de prostitutie. Hier volgt de volledige beschrijving van deze uitzending zoals aangetroffen 

in de archieven van Beeld en Geluid: 

 
Reportage over het grootscheepse politieonderzoek in 1994 van een speciaal opgericht politieteam uit 

Rotterdam, het HIK-team (Handel In Kinderen) dat in eerste instantie werd opgericht om het 

vermiste Duitse jongetje Manuel Schadewald op te sporen die vermoedelijk in het prostitutiecircuit in 

Rotterdam was beland. Het HIK-team stuitte op een escort-club voor jonge jongens, beheerd door de 

Duitser Lothar G. Deze G. stond aan het hoofd van een netwerk in handel en seks met minderjarige 

jongens. Niet alleen in zijn pand werden jongens seksueel misbruikt, maar ook in een prive-huis in 

een van de kubuswoningen. Daarnaast stuurde G. vaak kinderen op escort naar een klant op diens 

adres. Vanuit Polen werden jongens gesmokkeld naar Nederland met medewerking van een 

TOPAMBTENAAR VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID. Een reconstructie adhv afgetapte 

telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie laat zien hoe in Nederland 

mannen minderjarige jongens bestellen voor seks en hoe nieuwe jongens via vriendjes die al in het 

circuit zitten worden geronseld. Lothar G. werd veroordeeld tot vijfeneenhalf jaar gevangenisstraf, DE 

TOPAMBTENAAR “JORIS” tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk

Zou het wellicht mogelijk zijn dat deze “Joris” de genoemde SG van Justitie is, Joris D? De “Joris” 

over wie zowel minister Donner als de AIVD heeft verklaard dat zijn blazoen meer dan brandschoon 

is? Klokkenluider doet navraag bij Netwerk. De reportage staat op naam van Roelf van Til en Martin 

Froberg. Van Til meldt echter dat deze Joris naar zijn beste herinnering bij VWS werkt en na zijn 

veroordeling geen enkele sanctie heeft gekregen. Met andere woorden: deze veroordeelde pedofiel 

werkt nog gewoon als ‘topambetnaar’ bij VWS.  

Bij VWS weet de persvoorlichter uit het blote hoofd slechts een Joris op te lepelen, maar dat is 

volgens haar niet echt een topambtenaar maar ’slechts een afdelingshoofd’. Zijn naam blijve liever 

ongenoemd.  

De situatie is nu dus zo, dat er blijkbaar of schijnbaar twee Haagse Jorissen zijn verwikkeld in een 

pedofielenschandaal. Over de ‘hoge’ Joris van Justitie meldde het NOS-Journaal dat deze heeft 

toegegeven sex te hebben gehad met minderjarigen. Volgens de advocaat van deze Joris betreft het 

hier echter foute informatie. Er loopt in deze een klacht bij de Raad voor de Journalistiek.  
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Klokkenluider wacht nog op informatie van de Rotterdamse politie. Wie meer weet over deze zaak, 

wordt verzocht zich tot de site te wenden.

19 Reacties op “Thriller rond topambtenaren 
‘Joris’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

30 Dec 2003 om 17:44 

Klokkenluideronline.nl: ‘Overigens zal de site geen verweer voeren. De redactie heeft dit aan de Raad per email 
laten weten en schrijft: “Sinds een van ons uw voorzitter Fleers op een sympoium in Utrecht heeft horen 
betogen dat de artikelen in HP/de Tijd over ‘Margaritagate’ ‘roddeljournalistiek’ betreffen, achten wij de Raad 
incompetent tot het geven van een oordeel over welke journalistieke kwestie dan ook.’

Vraag aan de meelezende juristen: stel ik schijf op deze plaats “Fleers toont zich een incompetente 
oranjeklant”, kan Fleers dan gewraakt worden omdat hij zelf ook slachtoffer van anonieme beledigingen en 
aantijgingen op www.klokkenluider.nl geworden is?

Zo nee, waarom niet? 

En zo ja, dan lijkt mij een rechtzaak over dit soort sites onmogelijk omdat voorafgaand aan de zaak de rechters 
door wie belang bij wraking heeft anoniem beschimpt kunnen worden.

Welk juridisch meesterbrein schijnt zijn licht op dit G?deliaanse dilemma?

2.  Anoniem 

30 Dec 2003 om 19:13 

De hier gewekte suggestie klopt van geen kant. Ik heb in totaal drie (openbare en legale) boeken van Peter 
Singer voor de gerespecteerde uitgeverij In den Toren in Baarn bewerkt: Dierenfabrieken van Singer en Jim 
Mason (in het Engels verschenen onder de titel Animal Factories), Dierenactieboek van Singer (oorspronkelijke 
titel In defense of animals) en het Nieuwe Nageslacht over biotechnologie in de medische wetenschap 
(oorspronkelijk Reproduction Revolution). Voor dezelfde uitgever bewerkte ik Prooi van de mode over de 
bontindustie van de Nederlander Henk Lambertz. Animal Liberation (Pro Mens Pro Dier) van Singer is niet door 
mij bewerkt. Alle boeken zijn in alle openbare registers te vinden. Ik ben met genoegen aanspreekbaar op de 
inhoud. Jan Bonjer (opnieuw niet anoniem)

3.  Anoniem 

31 Dec 2003 om 10:44 

Welke suggestie klopt nou niet? Kun je dat duidelijk maken? Het enige dat in het verhaal niet zou kunnen 
kloppen is de naam van de uitgever. Voor de rest bevestig je alles wat er staat. Dat het hier gaat om ‘openbare 
en legale boeken’ van een ‘gerespecteerde uitgeverij’ is als verweer zelf lachwekkend omdat nergens in het stuk 
het tegendeel is beweerd. 
groet 
redactie klokkenluideronline

4.  Anoniem 

31 Dec 2003 om 14:16 

Dit is mijn laatste reactie met open vizier omdat ik verder niet wens te communiceren met anonieme afzenders. 
De suggestie van Klokkenluider klopt van geen kant omdat ik altijd volstrekt open ben geweest over mijn 
bewerkingen van boeken van Peter Singer . De suggestie van de redactie van Klokkenluider is ook 
ongeloofwaardig is omdat het ruim verspreide, openbare boeken betreft die in talloze bibliotheken en 
boekenkasten staan. Overigens: het Dierenactieboek van Singer betreft geen werkje maar is een kloek boek dat 
in den brede acties voor dierenwelzijn betreft.

5.  Anoniem 

31 Dec 2003 om 15:59 

Nogmaals, meneer Bonjer: welke suggestie bedoelt u? Wederom zegt u dat niet. 
‘U bent altijd volstrekt open geweest over uw bewerkingen van de boeken van Singer’. Gefeliciteerd. Maar het is 
een holle opmerking, omdat deze kwesties nooit eerder op deze wijze ter sprake zijn gekomen. Alle feiten uit 
het stuk kloppen. Het zou u gesierd hebben als u de bewerkingen van Singer uit eigen beweging gemeld zou 
hebben toen u werd geinterviewd over uw actieverleden. Het betreft immers boeken die een belangrijke rol 
hebben gespeeld binnen het militante dierenactivisme. U heeft de voor uw actieverleden uiterst relevante 
bewerkingen echter verzwegen. Gelukkig zijn er in dit land nog klokkenluiders om ons op dit soort zaken te 
wijzen. Tot slot: mocht u boos zijn, schop uw voormalige vriend Tom Jan Meeus dan maar eens stevig tegen 
zijn ballen. Hij heeft dit allemaal veroorzaakt. Tegen militant dierenactivisme bestaan bij geen van de 
medewerkers van klokkenluideronline grote principiele bezwaren. 
De redactie van klokkenluideronline
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6.  Anoniem 

3 Jan 2004 om 00:28 

deze site is op zich een goed initiatief en ook de juridische status lijkt me wel duidelijk; het gaat immers om 
ethiek (klok luiden voor iets dat niet door de beugel kan) dan moet dat ook na te trekken zijn. blijk dat er niets 

van klopt, wordt deze site binnen notime een soort rectificatieluider.nl :)  

ook is het volgens mij zo dat de eigenaars van deze site totaal verantwoordelijk zijn voor de inhoud. als een 
gebruiker van deze site zijn beweringen niet waar kan maken (leugens, stemmingmakerij of smaad) dan horen 
de eigenaars in te grijpen.

7.  Anoniem 

3 Jan 2004 om 00:51 

heerlijk dit; lekker gaan relnichten tussen het AD en NRC Handelsblad

NRC heeft natuurlijk gelijk; het zijn pure terroristen als ze consumenten willen aanvallen die er ook weinig aan 
kunnen doen. anders is het als een nertsfokker belaagt wordt, das boontje om z’n loontje vragen of dan anno 
2003 die schapen op dat schip laten creperen. dan noemen we ons ‘mens’ ; nee dat is pas fijn.

maar blijft opmerkelijk dat juist NRC hierover is begonnen.

8.  Kirewiet 

3 Jan 2004 om 11:35 

De raad voor de journalistiek is een tandloos orgaan dat een van de grondrechten van ons nederlanders met de 
voeten treedt, nl. het recht op vrije meningsuiting. Klokkenluideronline heeft groot gelijk dat zij verder niet in 
wensen te gaan op de aangespannen zaak bij deze verkrachters van het vrije woord 
Waneer is het uiten van een mening smaad of belastering? Alleen dan wanneer niet goed ge?nformeerde of 
zeer naieve mensen alles geloven wat er geschreven staat. 
De bewijslast van iedere bewering ligt bij diegene die de bewering doet, iedereen kan van alles beweren en het 
waarheid noemen, maar zolang je er geen overtuigende bewijzen bij kunt leveren blijft het altijd maar een 
mening. 
Het hebben van een mening kan niemand hier in nederland verbieden en in onze grondwet staat dat je die ook 
mag uiten. 
Juist dit krampachtig reageren op een openbaar gemaakte bewering cq mening zonder bijgevoegd bewijs is 
voor mij een aanwijzing dat de beschuldigde zich niet helemaal zeker voelt van zijn/haar positie en dat er 
misschien wel iets waars in de bewering zit. Iets wat ik zonder deze overtrokken reaktie waarschijnlijk niet had 
gedacht.

9.  Anoniem 

8 Jan 2004 om 12:13 

De argumentatie om geen verweer te voeren bij de Raad voor Journalistiek is nogal laf en strijdig met uw 
uitgesproken verdediging van het recht op het vrije woord. Uiteraard hoef je het niet eens te zijn met Fleers 
zijn mening over de artikelen in HP/de Tijd, maar als je tegelijkertijd opmerkt dat de uitspraak van de Raad 
maatgevende jurisprudentie kan opleveren en je laat toch verstek gaan is dat een wat rare invulling van het 
vrije woord.

10.  Anoniem 

8 Jan 2004 om 15:39 

Ter informatie: Joris Demmink werkt sinds 1982 op Justitie.

Bron: http://www.justitie.nl/organisatie/organigram/secretaris_generaal.asp

11.  Anoniem 

16 Jan 2004 om 21:59 

Het NOS-Journaal meldde ‘jonge mannen’ niet ‘minderjarigen’. 
U schrijft: ‘Er loopt in deze een klacht bij de Raad voor de Journalistiek.’ Maar tot op de dag van vandaag (16 
januari 2004) is die niet ingediend, wel met veel poeha aangekondigd.

12.  Anoniem 

22 Jan 2004 om 01:13 

Wat een flauwekul allemaal!

13.  Anoniem 

23 Jan 2004 om 22:48 

Waarom pakt die Gerla de schrijver niet aan? Volgens mij weet hij exact wie het is, gezien onderstaand bericht; 

“Re: ING speelt dossiers Arnold Heertje door  
door Anoniem op 21 nov, 2003 - 22:50  
Fraude en verduistering meneer Gerla, ik geef toe u weet…..”
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De reactie van die Gerla is opmerkelijk. Hij had de discussie aan kunnen gaan, zoals door schrijver voorgesteld. 

Kennelijk wil die boze Gerla geen stampij, geen discussie, geen ruchtbaarheid en dus alleen maar klagen. 

Ben zeer benieuwd naar het oordeel van de Raad. 

14.  Anoniem 

24 Feb 2004 om 14:53 

Inderdaad: was er gewoon heen gegaan, dan had KO.nl zijn Grote Gelijk kunnen halen. Nu blijft deze kwestie 
steken in juridische haarkloverij.

15.  saskia 

28 Apr 2004 om 11:46 

Kinderseksnetwerken, hoge ambtenaren met overheidsfuncties die wekelijks reisjes maken om kinderen te 
verkrachten voor hun eigen genot, subsidies voor “wetenschappelijk” onderzoek naar sexualiteit en beleving 
van kinderen betaalt door de overheid (de wetenschap keurt dit alles goed in kader van het onderzoek, 
tijdschriften voor pedofielen, beeldmatriaal ondergebracht in de kelders van en universiteit, kindersexvakanties 
door reisbureaus in nederland en ga zo maar door. 
Sinds ik al deze zaken onder ogen kreeg, heb ik maar ??n doel en dat is: oprollen van de netwerken. Stop de 
verkrachtingen van de kinderen. Ik heb ondervonden dat deze netwerken zo crimineel en gevaarlijk zijn als het 
maar kan. Justitie heb je hierbij ook niet aan je kant. Toch houdt mij dit niet tegen om dit boven tafel te krijgen 
en de betrokkenen op het matje te roepen.  
Ik ben van mening dat: degene die mijn vermoedens bevestigen maar hier vanuit hun geheimhoudingsplicht 
niks over mogen loslaten, ook mede schuldig zijn. Leven met de feiten en hier niks aan doen maakt en ieder 
medeplichtig. 
Ik hoop dus, ik denk dat het de enige manier is om dit stop te zetten, dat degene die de waarheid geheel of 
gedeltelijk kennen en aan deze criminele verkrachting van de jeugd een einde willen maken, opstaan en zich 
anoniem verbinden. Zo ook u en de anderen. 
Dit mogen wij, als beschaafd Nederland, niet in de doofpot of onder het hoogpollig tapijt laten verdwijnen. 
Ik ben benieuwd naar uw reactie!

16.  Anoniem 

3 Nov 2004 om 14:35 

terroristen? haha, laat me niet lachen.  
als jij een bontjas koopt weet je toch wel degelijk dat daar dieren voor gestorven zijn, of jij moet je gemiddelde 
consument wel heel naief inschatten. 
H. Vaessen

17.  Anoniem 

27 Apr 2007 om 11:58 

Er is gewoon veel en veel meer aan de hand dan een topambtenaar op justitie alleen. al met al is het om van 
over je nek te gaan allemaal. Diegenen van wie je verwacht dat ze onkrenkbaar zijn, schijnen er lol in te 
hebben om sexuele handelingen met jonge jongens te plegen…….

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (22) 

Pingback op 6 Aug 2007 om 12:01 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat is op Joris-jacht 

Pingback op 22 Jul 2008 om 20:03 
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« Demmink durft niet naar Thailand en Sri Lanka Geestig, slim, teruggetrokken (NRC inz. Demmink) »

Demmink in 2004 op de Fillippijnen
Gepubliceerd door Micha Kat 7 juni, 2008 in Algemeen. 

fillippijnen.jpg Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie, bezocht in mei 2004 de 

Fillippijnen in het kader van de Global Commission on International Migration. 

Dit is opmerkelijk, omdat Demmink in 2003 in een ‘geheim interview‘ met de hoofdredacteuren van 

Parorama en De Gay Krant heeft gezegd dat hij reeds vanaf 1981 niet naar Thailand en Sri Lanka 

durft te reizen uit angst voor ‘alle roddels die over hem worden rondgestrooid’. Nu zijn de 

‘pedoseksuele verlokkingen’ van de Fillippijnen zeker niet minder groot dan die van de twee 

voornoemde landen en dus heeft het er alle schijn van dat onze justitie-SG in 2004 met volle teugen 

heeft ‘genoten’ van de Fillippijnse jongetjes zonder ‘in alle gevallen’ naar hun leeftijd te vragen, want 

ook dat heeft Demmink reeds toegegeven in het ‘geheime interview’ toen zijn pedoseksuele 

activiteiten in Tsjechie aan de orde kwamen. Ja, die Demmink zit op zijn ministerie vermoedelijk de 

hele dag met zijn snufferd in Bosatlas gedoken om al die landen uit elkaar te kunnen houden! En alle 

reizen op staatskosten, uiteraard! Advocate Adele van de Plas die aangifte tegen Demmink deed 

namens haar client Baybasin beschikt over verklaringen van een Turkse ambtenaar waarin deze zegt 

‘in opdracht van Demmink jongetjes te hebben geregeld en deze te hebben afgeleverd op zijn 

hotelkamer’. We vermoeden van het op de Fillippijnen niet anders zal zijn gegaan, althans… 

als er nog wat tijd over schoot bij het oplossen van het wereldvluchtelingen-probleem. We citeren 

een passage uit het Reisadvies voor de eilandengroep van de website van BuZa: Net als in Nederland 

worden in de Filipijnen seksuele contacten met minderjarigen aangemerkt als een ernstig strafbaar 

feit. De autoriteiten van de Filipijnen kennen een zeer stringent vervolgingsbeleid; bij een 

veroordeling hiervoor worden (zware) straffen opgelegd. Los van bestraffing in de Filipijnen geldt dat 

men (ook) voor in het buitenland begane misdaden op het gebied van kinderseks in Nederland 

strafrechtelijk vervolgd kan worden. Zou het zo kunnen zijn dat de regering van de Fillippijnen over 

materiaal beschikt om de Staat der Nederlanden te chanteren net als de Turken deden eind jaren 

negentig? We verwijzen naar deze passage uit het Belgische reisadvies: uitlokking wordt door de 

politie gebruikt als een middel om pedofielen te betrappen. 

6 Reacties op “Demmink in 2004 op de Fillippijnen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Mevrouw 

7 Jun 2008 om 14:02 

verklaring van een 14-jarige jongen (uit de Turkse Demmink-files):

“Ze zeiden toen: ‘wij staan achter jou, wij zullen voor je opkomen. We zullen bemiddelen zodat jij beter werk 
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zult kunnen krijgen. Maar we gaan jou naar een plek brengen, we zullen je met iemand laten kennismaken, die 
gaat zich met jou bezighouden. (uit schaamte wil ik niet verder ingaan op hetgeen mij toen is verteld) Ik had 
ook geen kans om te weigeren. Ik was namelijk tot hen veroordeeld. Ik weet heel goed wat mij had kunnen 
overkomen als ik nee zou hebben gezegd. Ze zouden mij iedere dag ophalen en mij misschien wel delicten die 
ik niet heb gepleegd, in mijn schoenen schuiven, dat was mij namelijk al heel vaak overkomen. (—) Ik werd 
geconfronteerd met iemand die even oud was als mijn vader. Iemand met een flink en grof postuur, ik verstond 
niet wat zij bespraken, maar er stonden drankjes en vruchten op de tafel. Hij vroeg enkele dingen en ik maakte 
gebaren met mijn handen om duidelijk te maken dat ik hem niet had verstaan. Hij lachte hard. Hij keek 
alsmaar naar mij, hij keek niet naar de televisie en hij hield zijn ogen niet van mij af. Terwijl hij naar mij keek 
streelde hij ook zijn lichaam. Het was een goed geklede persoon, hij probeerde met zijn lichaamshouding en 
zijn gedrag iets aan mij duidelijk te maken. (—)Op dat moment had ik zijn bedoeling al wel begrepen. Nadat die 
functionaris was vertrokken zijn er een aantal dingen gebeurd. We zijn namelijk samen in het bed gegaan en hij 
kuste en streelde mij onophoudelijk. Ik walgde van de man maar ik had geen keus… Nadat deze gemeenschap 
enige tijd had geduurd, heeft hij mij verleid.  Ik heb die nacht twee keer een dergelijke gemeenschap gehad 
met deze persoon. Na verloop van een hele tijd ben ik naar mijn kamer gegaan en hij had mij ook behoorlijk 
veel geld gegeven, hij had Marken gegeven. De volgende dag ben ik zo rond de middag uit het hotel 
weggegaan, maar mij werd gevraagd om niet te ver weg te gaan. (—) de volgende dag is er niets gebeurd, 
later is mij gezegd dat wij met een andere automobiel naar de buurt van Izmir zouden gaan en dat ik mee zou 
moeten en ik ben met hen meegegaan. Onderweg heeft hij niet veel gesproken, hij zei alleen maar sommige 
dingen tegen degenen die hem beveiligden, af en toe keek hij mij aan en knipoogde naar me. We waren naar 
Bodrum gegaan. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik buiten Istanbul kwam. Ik werd er vaak op gewezen 
dat ik over de naam en de identiteit van deze persoon met niemand mocht praten. Ik dacht bij mezelf, waarom 
zou ik daarover praten, zou ik aan Allah om mijn verdoemenis verzoeken. We waren naar een plaats dichtbij 
het centrum van Bodrum geweest. Tegen mij was gezegd dat ik een paar dagen in dat hotel zou blijven en dat 
mijn relatie met die persoon zou voortduren. Voordat we naar het hotel zijn gegaan hebben we gegeten in een 
plaats die leek op een zomerhuis, we waren daar met vier mensen. Drie waren buitenlanders en een was Turk. 
Ze hadden mijn identiteitskaart afgenomen, ze dachten zeker dat ik er anders misschien vandoor zou gaan, 
maar ik had sowieso geen mogelijkheid om ergens naar toe te gaan. (—) Vervolgens hebben ze mij naar het 
hotel gebracht waar wij zouden verblijven, je moest daar met een trap naar toe. Bij de ingang van het hotel 
ontstond een discussie tussen, ik geloof dat het medewerkers van het hotel waren, en de personen die bij mij 
waren. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar de medewerkers van het hotel kon ik verstaan omdat zij 
Turks spraken. Ik vernam dat de persoon van wie ik inmiddels te weten was gekomen dat hij J.D. heette en in 
Nederland een belangrijk persoon was, bij de binnenkomst  van de functionarissen die bij hem waren, aan het 
hotel een valse identiteit had opgegeven en dat hij met een identiteitsbewijs op naam van iemand anders in dat 
hotel willen verblijven.  In verband met die persoon is de Gendarmerie ingelicht, maar ze hadden mijn situatie 
door of iemand heeft dat verteld en het hotelpersoneel zei ‘maak dat je wegkomt, jij bent een fl… ‘Ga jij hier 
samen met die mannen zijn? Ga weg of we roepen de gendarmerie’. Ik was bang, maar er was niets dat ik kon 

doen.” (de pp. 19-20 van de schriftelijke verklaring van B. Kazmali, bijlage 8)  
 

2.  Caroline 

8 Jun 2008 om 01:56 

Het enkele feit dat op de Fillipijnen ook menig broekje voor zijn tijd naar beneden getrokken wordt, zegt niets 
over wat D. daar al dan niet gedaan zou hebben.

3.  Peter 

8 Jun 2008 om 11:37 

Het enkele feit dat er op de wallen dames achter de ramen met rode lichtjes staan, zegt niets over wat uw man 
daar al dan niet gedaan zou hebben.

4.  peter 

8 Jun 2008 om 12:24 

Of Demmink al dan niet schuldig is weet ik niet, maar ieder ander had al 3 dagen op het politiebureau 
doorgebracht en was daar gegrild en zijn huis zou onderzocht zijn. Zo niet Demmink. Dat creert toch een beetje 
de sfeer van bescherming. Juist bij iemand in zo’n positie zou volledige openheid moeten zijn.

5.  Renè van Spanje 

8 Jun 2008 om 16:56 

Het lijkt mij dat Demmink niet langer uit de wind kan worden gehouden. Dit is klasse justitie ten top! Als u iets 
dergelijks flikt wordt dat heel erg lang water en brood. En deze smeerlap gaat vrijuit- dit mag en kan zo niet 
langer doorgaan. Dit verschijnsel komt veel voor onder Magistraten zonder respect voor iemands integriteit. 
Dan spreken over waarde en normen getuigd niet van waarheidsvinding en respect. Stel deze rotzooi nog meer 
transparant. Officieren van Justitie worden somstijds opgeofferd in het misdadige schaakspel ven Justitie. Ik 
word hier kotsmisselijk van en Mr Tonino ach laat maar- er bevinden zich teveel zwijnen bij de Magistraten van 
Justitie. WWW.FOUTEADVOCATUUR.NL Klik op mijn teller en kijk wie er op mijn website hebben meegekeken. 
Schreeuw deze smeerboel van de daken. Renè van Spanje 
0299 - 47 68 85

6.  Dr.R. Clavan 

14 Jul 2008 om 11:12 

Is er nou geen enkele ex-joego ofzo die voor een paar meier die Demmink naar de hemel wil helpen? De hemel 
zit vast vol met minderjarige jochies, dat is smikkelen voor Joris Demmink.
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EEN ONTSTELLEND DOCUMENT EN SCHOKKENDE VERKLARINGEN IN DE ZAAK BAYBASIN 

Anadolu haber grubu, maandag 29 mei 2006

met dank aan kleintje muurkrant 

Het Anadolu Nieuwsagentschap heeft de geheime onderhandelingen en betrekkingen aan het licht 

gebracht, volgend op de aanhouding en gevangenhouding in maart 1998 van Hüseyin Baybasin in 

Nederland. Anadolu Nieuws heeft de hand kunnen leggen op het document, waaruit blijkt, welke 

besprekingen en onderhandelingen gevoerd zijn door de bende, die zich stoorde aan de uitlatingen 

die door Baybasin in die periode werden gedaan met betrekkng tot de internationale dugshandel. 

(koptekst naast de foto met opschrift: Schokkende beweringen afkomstig van Baybasin) 

In het document met briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie, waarop Anadolu Nieuws 

de hand heeft weten te leggen, worden de onderhandelingen tussen bevoegde instanties in Nederland 

en Turkije met betrekking tot de bende gedocumenteerd. In het document van 15 Juli 1997 met 

briefhoofd van het Nederlandse Ministerie van Justitie en waaruit blijkt dat door het team, dat binnen 

het ministerie met de operatie belast was, al eerder telefoongesprekken gevoerd werden, wordt de 

onderhandse afspraak gedocumenteerd met de volgende uitlating: “Het dossier – Baybasin wordt 

door de Turkse autoriteiten als een drukmiddel gebruikt om een andere zaak tot oplossing te 

brengen, die op het ogenblik deel uitmaakt van een uitwisseling van meningen. Omdat de heer 

Demmink donderdag met vakantie gaat, zullen wij trachten uiterlijk voor donderdag de ministeriële 

beschikking gereed te hebben.” De zaak, die tegenover de Turkse autoriteiten als drukmiddel 

gebruikt werd, heeft te maken met de in het document genoemde Joris Demmink. 

 
In de hiërarchie van het Nederlandse Ministerie van Justitie vervult deze Demmink (zie foto) de 

functie van Secretaris-generaal van de Officieren van justitie, de tweede persoon in rang na de 

minister. Demmink’s naam is buiten zijn officiële functie in de pers ook bekend geworden door de 

schandalen met betrekking tot sexuele betrekkingen, die hij zou onderhouden met minderjarige 

kinderen en jongemannen.

Toen de scandaleuze sexueel getinte ‘parties’ van Demmink in de Tsjechische republiek en in 

Roemenië in de Nederlandse pers breed uitgemeten begonnen te worden, werd gepoogd hieraan een 

einde te maken door een publicatieverbod in te stellen en daarmee de zaak te verhullen. Bovendien 

had Demmink al eerder dergelijke ‘parties’ in Turkije gerealiseerd volgens een andere informatie die 

Anadolu Nieuws bereikte, maar die nooit tot de Nederlandse pers is doorgedrongen. In het jaar 1995 

was bij zulk een ‘party’ in Bodrum ook de plaatselijke politie gealarmeerd, doordat schoten gehoord 

werden. Er wordt bericht dat door de Turkse veiligheids- en inlichtingendiensten gedetailleerde 

gegevens zijn opgeslagen over deze ‘party’, die georganiseerd was met behulp van handlangers van 
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bevoegde autoriteiten in Turkije en van de bende die in internationale drugshandel zat. Doordat de 

poot van de bende in Turkije gestoord werd door de uitlatingen van Baybasin terzelfder tijd over hun 

internationale drugshandel werd deze gebeurtenis als een dreigement gebruikt. Het complot, dat zich 

van schakel tot schakel aaneenreeg, ontwikkelde zich aldus tot een operatie van internationale 

belangengroeperingen, die het internationale drugsverkeer controleren. 

Ook al gaat het complot terug tot 1995 toen Hüseyin Baybasin de eerste keer naar Nederland kwam, 

toch zijn de eerste concrete stappen in het jaar 1996 gezet. In die periode had Baybasin in 

uitlatingen tegenover de Turkse tv en kranten over de uit het Midden-Oosten naar Nederland lopende 

drugssmokkel in de bende grote onrust veroorzaakt. De bevindingen wijzen erop, dat de 

voorbereiders van het complot wilden, dat “de zogenaamde strafbare feiten in Turkije voorbereid 

waren, maar in Nederland strafrechtelijk zouden worden vervolgd.” Toen bleek, dat Baybasin, die kort 

na binnenkomst in Nederland in 1995 werd aangehouden, niet naar Turkije werd uitgeleverd, werd in 

1996 op de knop gedrukt en nam het verkeer tussen Turkije en Nederland voor het complot een 

aanvang. Aan Nederlandse zijde werd het weefsel voorbereid door de Minister van Justitie Sorgdrager 

en haar assistent Joris Demmink en van Turkse zijde door de toenmalige Directeur van Politie 

Mehmet Agar, die door Baybasin ervan was beschuldigd, in het verleden samen met hem de 

drugshandel te hebben voorbereid en zijn assistent Ferruh Tankus. 

De Nederlandse Minister van justitie Sorgdrager had in het begin van 1997 met de toenmalige 

Minister-president Çiller gesproken en Çiller had, omdat ook zij door Baybasin werd beschuldigd, de 

wens uitgesproken, Baybasin “het zwijgen op te leggen” Volgens de ingewonnen informatie brengt 

Ciller vervolgens het dossier – Demmink ter tafel. Inderdaad werd juist in die tijd bericht, dat 

Demmink “in Tsjechie en Roemenie met minderjarigen sex gehad heeft” Bovendien is Sorgdrager, als 

directe baas van Demmink nog op een ander punt in de problemen geraakt, omdat juist in die 

periode via geheime kanalen een partij cocaine van 15 ton Nederland is binnengesmokkeld. 

Nederland is, zoals bekend een belangrijk centrum in Europa voor de drugssmokkel en een land waar 

in de ‘cafe’s’vrijelijk hashish als ‘soft drug’ verkocht wordt. De Nederlandse staat ontvangt van die 

verkoop middels belastingheffing een groot inkomen. In verband met de 15 ton cocaine laat 

Sorgdrager via de pers weten, dat “bevoegde instanties mij hebben gezegd dat het niet om cocaine, 

maar om hashish ging” waarmee ze de geruchten enerzijds toegeeft, maar anderzijds door te zeggen 

dat hashish immers vrij is, verwachtte zij dat daarvoor geen straf zou worden opgelegd. 

Conform de genomen beslissing geeft Demmink aan de Officier van Justitie Hillenaar de opdracht, 

met Ferruh Tankus te gaan praten. Dit gesprek vindt plaats zes tot zeven maanden eerder dan de 

arrestatie van Baybasin in maart 1998. Het gesprek vindt plaats na dat tussen Sorgdrager en Çiller 

en in het gesprek Hillenaar-Tankus wordt gepland om “een operatie te realiseren, welk strafbaar feit 

voor Baybasin kan worden geconstrueerd.” 

Volgens dit plan is Turkije het land waar de strafbare feiten worden gepleegd en Nederland het land 

waar de vervolging daarvoor plaatsvindt. Terwijl de politie-organisaties in beide landen normaal hun 

werk doen, vordert het plan met de dag. Het doel: Hüseyin Baybasin, die uitlatingen deed over de 

“Super – Nato,die zich met de internationale drugssmokkel bezighoudt” het zwijgen op te leggen, de 

smokkel op een ongestoorde manier te laten voortduren en daardoor de controle op Turkije, waar 

zich de route van de drugshandel bevindt, te vergroten. “Door bemiddeling van de met Tankus 

gevoerde gesprekken uit Turkije” wordt het door de veiligheidsorganisaties van Turkije van het jaar 

1989 tot dan toe gevolgde en afgeluisterde telefoonverkeer van en met Baybasin uit het arcief aan 

Nederland gegeven. Door deze gesprekken onder de loupe te nemen en uit de gesprekken van voor 

1990 te “oogsten” en deze dusdanig te “monteren”, dat het lijkt alsof ze na 1997 hebben 

plaatsgehad, wordt een scenario geformeerd. De op de afgeluisterde telefoongesprekken toegepaste 

methode van “oogsten” en “monteren” is door internationale instellingen van deskundigen bewezen 

( expertise-rapporten van B.R.Dickey dd. 11 April 2003 van de instelling genaamd DABRE, van de 

deskundige ingenieur J.M.van de Ven dd. 27 Juni 2004 en van John Beerends van de instelling TNO 

Telekom Delft dd. 6 December 2004). Voordat aan de rechter, die het bevel tot gevangenhouding 
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tegen Baybasin afgaf, deze telefoongesprekken werden getoond, werd de rechter als “ïnformatie” 

verteld, dat Baybasin bij het met 20 ton drugs aangehouden schip de Lucky S “als verdachte gezocht” 

werd. 

Hoewel bij de meest eenvoudige onderzoeking al had kunnen blijken, dat destijds Baybasin destijds 

helemaal niet gezocht werd in verband met de zaak van de Lucky S. 

Hoewel de Officier van justitie Hillenaar allereerst verzweeg, dat hij met Tankus gesproken had, werd 

hij toen hij op de terechtzittingen van 21 en 22 Oktober 2001 als getuige plaats moest nemen, 

gedwongen dit toe te geven. Maar hij zei: “Wij hebben toen niet over het probleem Baybasin 

gesproken.” Als reden daarvan gaf hij aan dat Tankus destijds nog geen chef van de Narcotica-

brigade was. Als hij gezegd had: “Ja we hebben over dat onderwerp gesproken”dan zou men zich wel 

hebben afgevraagd wat zij bespraken, als het niets met de zaak Baybasin te maken had ! 

Dat de telefoongesprekken, die de bron vormen voor de veroordeling van Baybasin, via “montage” 

van de afgeluisterde gesprekken aan elkaar geschakeld werden en dat daarmee en scenario werd 

ontworpen, is naderhand door de op dat terrein deskundige specialisten en instellingen 

gedocumenteerd. Ondanks het feit dat twee afzonderlijke expertises van een Nederlands en een 

Amerikaans bedrijf documenteren “dat de registratie van de telefoongesprekken op ernstige wijze 

vervalst is” wordt een en ander door de veroordelende rechtbank niet in aanmerking genomen. 

Bovendien worden bij die “montage “nog vele in het oog springende fouten gemaakt. 

Bijvoorbeeld: de afgeluisterde gespreksregistratie van Baybasin met zijn advocaat uit het jaar 1993 

wordt in het ontworpen scenario als gevoerd in het jaar 1997 voorgesteld. Maar zelfs een brief van de 

advocaat, met wie Baybasin het gesprek voerde en waarin hij uiteenzet dat hij dit gesprek met zijn 

client in het jaar 1993 voerde, wordt door de rechtbank genegeerd. 

DE BEVOEGDHEDEN VAN DE TURKSE RECHTBANK WORDEN GEROOFD 

Het scenario, dat voor Baybasin ontworpen wordt en dat als reden voor zijn veroordeling wordt 

aangevoerd berust op twee voorvallen, het vermoorden van een persoon in Istanbul in het jaar 1997 

ten gevolge van ‘uitlokking’door Baybasin en een partij heroine van 22 kilo, die bij de grenspost 

Kapikule bij Edirne in beslag wordt genomen. Voor wat betreft de moord wordt Baybasin in de rol van 

aanstichter afgeschilderd door de ‘overtuiging’ die tot stand komt uit de telefoongesprekken, die 

Baybasin met de zogenaamd op zijn uitlokking vermoorde persoon heeft gevoerd. Maar bij de 

Rechtbank voor Zware Strafzaken te Bakirköy, die de zaak behandelt wordt de zogenaamd door 

Baybasin ‘uitgelokte’ persoon Y.Yavuztürk vrijgesproken. Terwijl Baybasin dan normaal gesproken 

ook vrijspraak had moeten krijgen, wordt de overbrenging van Baybasin uit de gevangenis voor het 

benodigde verhoor in de procedure door de Nederlandse autoriteiten verhinderd. De Rechtbank voor 

Zware Strafzaken te Bakirköy wil het dossier kunnen afsluiten en verzoekt via officieel schrijven aan 

Nederland om dan daar een verklaring van Baybasin te mogen afnemen, maar ook dat wordt negatief 

beantwoord. 

Twee Roemenen, die bij de grenspost Kapikule bij Edirne worden aangehouden met de 22 kilo 

heroine worden, zonder dat daar een officieel bevel voor is, met grote spoed naar Istanbul 

overgebracht en deze Roemenen, die geen Turks spreken, worden daar verhoord door een daar 

werkzame politieagent. Ten gevolge van ingesteld onderzoek blijkt naderhand, dat de politieagent, 

die zijn handtekening onder het proces-verbaal zette als tolk, helemaal geen Roemeens kent. De als 

verdachten gehoorde Roemenen verklaren later dat zij hun in het Turks gestelde verklaringen 

moesten tekenen, maar dat zij Baybasin helemaal niet kennen. Anderzijds kan ook uit de 

geregistreerde telefoongesprekken niet worden vastegesteld dat er van enige verbinding tussen 

Baybasin en deze twee Roemenen sprake was. 

Anadolu Nieuws heeft kunnen vaststellen dat de bij de betrokken operatie werkzame functionarissen 

in ieder van beide zaken een groot aantal wetsovertredingen begaan hebben. Een daarvan is, dat de 

persoon genaamd Hüdai Sayin, die als leidinggevende optrad, na deze operatie een beurs gekregen 
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heeft en in Nederland aan de Universiteit van Utrecht en de F.Alexander Universiteit onderwijs 

gevolgd heeft. Anadolu Nieuws heeft dit gedocumenteerd en de gegevens staan zelfs op de officiële 

internetsite van de politie. 

Ook is aan het licht gekomen en in verschillende persorganen gepubliceerd, dat dezelfde functionaris 

als mol gewerkt heeft voor Urfi Çetinkaya, die momenteel in de gevangenis een straf uitzit voor 

heroinesmokkel. 

Baybasin is momenteel dank zij de uit de afgeluisterde telefoongesprekken geconstrueerde ‘strafbare 

feiten’ tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld in Nederland. Hoewel de telefoongesprekken 

vervalst zijn en bestaan uit gesprekken die jaren eerder gevoerd zijn dan de data van de ten laste 

gelegde feiten en om die reden “als juridische bewijs niet gebruikt zullen kunnen worden”volgens de 

daaromtrent uitgebrachte deskundigenrapporten, is hij toch veroordeeld. Hij heeft een periode van 

zes jaar “onder verzwaard isolement” in een bijzinder type gevangenis moeten doorbrengen, hetgeen 

ook al weer in strijd is met de Nederlandse wetten. 

Baybasin zegt: “Wat mij overkomen is, is gebeurd omdat ik gesproken heb over de internationale 

drugssmokkel, die een pest voor Turkije is geworden.” En hij vervolgt: 

De drugssmokkel is niet alleen een zaak van smokkel; via deze weg wordt ook getracht Turkije te 

destabiliseren en onder controle te brengen. Ik heb steeds Turkije gediend en mij opgesteld 

tegenover de vijanden van Turkije. Bijna alle staten in het Westen hebben belangen bij de 

drugshandel. Via de door Turkije verlopende drugssmokkelroutes trachten zij de binnen de staat 

werkzame drugsbendes te versterken en de destabilisatie ook een etnische component te geven. Ik 

ben bestraft, omdat ik geprobeerd heb Turkije te helpen tegen de terreur van de PKK waarmee 

Turkije te maken kreeg.”
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1.  Anoniem 

7 Apr 2007 om 21:09 

1781

Waarde medeburgers!

Indien gij mij, schrijver dezes, in mijn persoon, denkwijze en particuliere omstandigheden kende, zou ik U niet 
behoeven te verzekeren, dat ik geen fortuinzoeker ben; dat ik niet alleen nooit enig ambt heb bekleed, maar 
dat ik er zelfs nooit een bekleden noch begeren kan; dat ik derhalve volkomen belangeloos en daarom 
geloofwaardig ben, wanneer ik U betuig, gelijk ik voor den Alwetenden God doe, dat niets dan verontwaardiging 
over de goddeloze wijze, waarop ge verkocht en verraden wordt, mij dringt om mij tot U te wenden; en 
daarnaast met een vurige begeerte om, eer het voor altijd te laat is, nog een poging tot Uw, tot ons aller 
redding te doen.  
Het is, mijn waarde medeburgers! Niet sinds gisteren of eergisteren dat men U bedriegt en mishandelt; neen, 
ge zijt, om niet van vroeger tijden te spreken, nu sedert bijna twee eeuwen de speelbal geweest van allerlei 
heerszuchtige lieden, die, onder de schijn van voor Uw belangen en vrijheid te zorgen, niets - ja, zowaar als er 
een God is, aan wie ik wegens dit geschrift rekenschap zal moeten geven - volstrekt niets anders beoogd 
hebben dan een erfelijk juk op Uw vrije halzen te drukken. 
Vergun mij derhalve, dat ik U uit de geschiedenis van ons vaderland -niet zoals die U door gehuurde schrijvers 
of onkundige of met vooroordelen behepte mensen maar al te dikwijls wordt voorgesteld, maar zoals de zaken 
waarachtig gebeurd zijn - met weinig woorden en in een eenvoudige en verstaanbare taal mag uiteenzetten, 
hoe het er eigenlijk mee gelegen is, en wat men met U, met ons allen, met het Nederlandse Volk steeds heeft 
voorgehad…………… ………….

Johan Derk van der Capellen tot den Pol

Ik verwijs in deze graag naar:

http://home.casema.nl/wilschut/ahvvn.htm

………………waar de volledig tekst van het pamflet ‘Aan het Volk van Nederland’ dat in 1781 anoniem verscheen in 
de Nederlandse Republiek. Later bleek dat de patriotse leider Johan Derk van der Capellen tot den Pol er de 
schrijver van was. Het pamflet gaf de aanzet tot het op gang komen van de patriotse revolutie.

2.  Anoniem 

8 Apr 2007 om 09:38 
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The whole history of civilization is strewn with creeds and institutions which are invaluable at first, and DEADLY 
afterwards.

Bagehot 
(voortgangh des Rechtes 
De ontwikkeling van het Nederlandse recht 
tegen de achtergrond van de Westeuropese cultuur 
derde druk 
H.D. Tjeenk Willink Groningen 1972)

3.  Anoniem 

8 Apr 2007 om 10:08 

1781 Periode van gezagscrisis.

Onder invloed van o.a. Rousseau, Montesquieu, Voltaire is de gedachte dat alle mensen vrij en gelijk zijn, 
gemeengoed geworden. Geboorte noch goddelijke opdracht wettigen enig gezag van de ene mens over de 
andere. Gezag kan slechts zijn wettige basis vinden bij het volk zelf, dat - wil het legaal zijn - aan de overheid 
bij wet regeermacht moet hebben gegeven - contrat social. 

Volkssouvereiniteit. 

In deze leer van de volkssouvereiniteit is een REVOLUTIE dan ook gerechtvaardigd voor het geval de 
gezagsdragers hun verplichtingen niet nakomen.

Voortgangh des rechtes p.163 
Gerbenzon/Algra 
3de druk 
H.D. Tjeenk Willink Groningen 1972

4.  Anoniem 

8 Apr 2007 om 14:38 

Lees “Het Boek Armageddon”(The Armageddon Script)van Peter Lemesurier,De vervulling van de Messiaanse 
profetieën-1984 B.V.Uitgeversmaatschappij Elsevier Amsterdam/Brussel-ISBN 9010 05120 x op blz.266: 
de republiek zal worden uitgeroepen in België,Nederland en Groot-Britannië etc.De tijd zal leren,wat hiervan wel 
of niet bewaarheid wordt.

5.  Anoniem 

18 Apr 2007 om 17:04 

Interessant in combinatie met couplet Nostradamus(zie-partijdigheid rechtbank Haarlem onderzocht/posting 30 
maart j.l.10.18 uur)

6.  Anoniem 

21 Apr 2007 om 21:10 

Dachau. 
Wordt het niet eens tijd,om ook de slachtoffers van de Engelsen, welke laatsten oorlog in Zuid-Afrika tegen de 
Boeren voerden, te gedenken en met name de verderfelijke rol van “lord”Kitchener,de bedenker van de 
concentratiekampen met al het leed, meer naar voren te brengen.
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« Nieuwe aanwijzingen in zaak-Moszkowicz Artikel over chantage-Demmink in Turkse krant »

Nederlandse Staat gechanteerd door Turkije
Gepubliceerd door admin 5 april, 2007 in Politiek. 

JUSTITIE-SG JORIS DEMMINK GECHANTEERD MET KINDERSEX

De secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie Joris Demmink is jarenlang door een criminele 

Turkse overheid gechanteerd. De chantage bestond eruit dat Turkije beschikte over bewijsmateriaal 

dat Demmink, na de minister de hoogste man op het ministerie, sexparty’s in Turkije organiseerde 

waarbij minderjarigen werden misbruikt. Deze sexparty’s werden georganiseerd samen met 

drugscriminelen met vertakkingen in de hele Turkse overheid totaan toenmalig premier Tansu Ciller 

aan toe. In 1995 is op zo’n party ook geschoten. De kringen rond Ciller die zich bezighielden met 

drugshandel hebben de Nederlandse staat vervolgens onder druk gezet met het bewijsmateriaal 

tegen Demmink om een Koerdische klokkenluider die de verwevenheid van de Turkse overheid met 

de internationale drugshandel aan de kaak wilde stellen het zwijgen op te leggen via een reeks 

’schijnprocessen’. Deze Koerd verbleef op dat moment in Nederland. Zou ons land deze klokkenluider 

niet ‘kaltstellen’ dan zou Turkije vervolging instellen tegen Demmink wegens pedofilie. De genoemde 

schijnporcessen resulteerden uiteindelijk op 30 juli 2002 in een vonnis tot levenslange 

gevangenisstraf voor deze man, H. Baybasin. Baybasin heeft op 2 april aangifte gedaan tegen 

ondermeer Demmink wegens pedofilie, opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en 

deelneming aan een criminele organisatie. De feiten zoals hier beschreven komen uit deze aangifte 

die is ingediend door de Amsterdamse strafadvocaten A. van der Plas en P. Bakker Schut. 

 
Volgens de aangifte die zich baseert op een rapport van begin dit jaar van de Turkse overheid zelf 

heeft premier Tansu Ciller begin 1997 met minister Winnie Sorgdrager van Justitie over Baybasin 

gesproken waarbij Sorgdrager de opdracht kreeg dat hij ‘tot zwijgen gebracht moest worden’. Ciller 

heeft daarbij het Demmink-dossier op tafel gelegd. Dit dossier was explosief en vernietigend, want 

hieruit bleek dat Demmink in alle jaren na 1995 in Turkije is geweest, valse namen opgaf en ‘zijn 

sporen steeds wiste’. Sorgdrager en Demmink alsmede de opvolgers van Sorgdrager hebben de 

‘opdracht’ van Ciller vervolgens uitgevoerd door Baybasin voor de rechter te brengen op grond van 

verzonnen delicten en veroordeeld te krijgen op basis van gemanipuleerd bewijsmateriaal, vooral in 

de vorm van gefabriceerde telefoontaps. Dit alles wordt uitgebreid beschreven en bewezen in de 

aangifte van Baybasin maar is ook reeds eerder uitgebreid in de publiciteit geweest. De advocaten 

hebben inmiddels ook een aanvraag tot herziening van deze rechtsgang ingediend bij de speciaal 

hiervoor opgerichte ‘commissie-Posthumus’ voor rechterlijke dwalingen, al lijkt er hier geen sprake te 

zijn van een ‘dwaling’ maar van georganiseerde criminaliteit door de Staat der Nederlanden. De 

aangifte besluit met de constatering: “Vast staat dat justitie-ambtenaar Joris Demmink, thans als SG 

de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, aan het begin staat van de keten van de jegens 

Baybasin gepleegde misdrijven, zulks teneinde te voorkomen dat hij -Demmink- in Turkije terzake 

van pedofilie zou worden vervolgd.” 

Joris Demmink kwam eerder zwaar in opspraak wegens het organiseren van dergelijke sexparty’s in 
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Oost-Europa. Waar haalt deze man nog de tijd vandaan om SG te zijn? Eerder bracht deze site al een 

bizar verhaal over de sexuele escapaders van Demmink. In die periode (2003) werd ook aangifte 

tegen Demmink gedaan wegens kinderporno maar nadat de aangever door de Staat onder extreme 

druk is geplaatst heeft hij de aangifte ingetrokken en zelfs verklaard dat deze vals is. De identiteit 

van deze aangever is nooit bekend geworden anders dan dat het zou gaan om ‘een 28-jarige man’. 

Hij verklaarde in tweede instantie tot zijn aangifte te zijn aangezet ‘door iemand uit de journalistiek’ 

die hem daarvoor ook zou hebben betaald. Dit spoor is echter doodgelopen nadat de verdenking 

aanvankelijk lag bij Panorama en de Gay Krant.
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1.  Anoniem 

5 Apr 2007 om 08:40 

Sorgdrager wordt hier met naam en toenaam genoemd, de indruk gevend dat haar rol gewoon vaststaat. Als 
dat correct is, zou het dan niet fijn zijn als zij met al haar medesamenzweerders gewoon strafrechtelijk 
aangepakt wordt en gevangen gezet?

Het is toch van de zotte dat ministers en ambtenaren zich op deze schaal laten gebruiken door de onderwereld 
om hun ‘vriendjes’ uit de wind te houden? En er dan ongestraft mee weg komen als dat aan het licht komt?

R. Hartman

2.  Anoniem 

5 Apr 2007 om 13:36 

Het is duidelijk:

There is something rotten in the state ..

3.  Anoniem 

5 Apr 2007 om 17:16 

Chantabel Miniisterie van Justitie compleet weggerot door perversiteiten; ontdaan van normen en waarden bij 
haar gezagsdragers; nog wat stuiptrekkingen; NRC propaganda-blad c.q. spreekbuis van het Openbaar 
Ministerie dekt de wandaden van het karkas Openbaar Ministerie en van u, SG, i.h.b. toe.

Sorgdrager dekt de SG; offert een onschuldige op; de SG kan dus verdergaan met zijn perverse praktijken; 
Sorgdrager dekt hem wel; gelijk de SG jonge jongetjes en jonge meisjes dekt. 

Wij, de jongetjes en meisjes van het vrije woord, SG zullen uw wandaden publiekelijk blijven maken; wij zijn 
noch uw sexslavinnen noch uw sexslaven; wij zijn zijn niet omkoopbaar in tegenstelling tot uw Winnie 
(Sorgdrager).

Uw geweten SG; “knaagt”????? 

Neen, U heeft geen geweten.

mrhjampeters/mrraapie/alias mr raapie 
nijmegen, 5 april 2007

4.  SamBroersma 

5 Apr 2007 om 19:37 

De bedoelde aangifte is, onder meer, te vinden bij Kleintje Muurkrant.

http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html

bij actuele berichten
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dinsdag 3 april 2007
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5.  Anoniem 

6 Apr 2007 om 12:15 

Mag de Turkse staatssecretaris van justitie in de Nederlandse regering nu eindelijk gaan laten zien wat het in de 
praktijk betekent dat zij de Turkse nationaliteit heeft en dat zij zich soms 100% Turks voelt?

6.  Anoniem 

6 Apr 2007 om 15:53 

Is dit geen aanval op de rechtstaat door de minister zelf

7.  Anoniem 

7 Apr 2007 om 00:09 

terecht anoniem, rechtstaat nederland wordt van binnenuit gesloopt; proces van teloorgang is niet meer te 
stoppen; aanval van buitenaf een katalysator; een koninkrijk in ontbinding.

8.  Anoniem 

7 Apr 2007 om 13:40 

De Telegraaf durfde de naam van Joris Demmink niet te noemen. Terwijl dat wel degelijk zeer relevant is gezien 
eerdere aantijgingen aan zijn adres.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/61456801/Aangifte_om_pedofilie_tegen_hoge_ambtenaar.html?p=10,1

9.  Anoniem 

7 Apr 2007 om 14:19 

Op http://www.stelling.nl/kleintje/actueel.html staan bij 6 april twee vertalingen van artikelen die hierover in 
Turkse kranten.

Ik heb hier eigenlijk niets over gelezen in de Nederlandse media. Mijn intuitie zegt mij dat dit de 
geloofwaardigheid van de berichtgeving vergroot……

10.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 23:05 

Sorgdrager: wie belangstelling heeft voor een boek, geschreven door deze expert op dit gebied, kan terecht bij 
bol.com.

Zonde, zeden en strafrecht Winnie Sorgdrager 

Beschrijving: 
Het bestrijden van ongewenst seksueel gedrag is een belangrijke taak van de overheid, die nog altijd een 
`zedenmeester´ wil zijn. Tegenwoordig gaat het in de eerste plaats om het beschermen van ieders 
onvervreemdbaar recht op menselijke waardigheid. 
In Zonde, zeden en strafrecht gaat Winnie Sorgdrager na wat dit uitgangspunt voor gevolgen heeft voor het 
moderne strafrecht. Ze schetst de geschiedenis van de huidige regels tegen verkrachting, incest, ontucht met 
minderjarigen, prostitutie en pornografie, en gaat in op de discussies die daarover zijn gevoerd, en vaak nog 
gevoerd worden.

Het moet niet gekker worden………

11.  Anoniem 

26 Apr 2007 om 12:44 

Die smeerput om Joris Demmink heen moet echt helemaal losgetrokken worden. 
Hoe is het mogelijk dat dit zo lang blijft door etteren zonder dat er iets concreets gebeurt. Misschien ook wel 
een oude maat prins bernhard of iets dergelijks want 
dan kan het volk het weer bevatten.

12.  Anoniem 

12 Jun 2007 om 12:39 

De Nederlandse Staat acht het van de hoogste prioriteit dat haar blazoen ‘ vrij’ wordt gehouden van ’smetten’ . 
D.w.z. dat alle aanklachten tegen (hoge) staatsfunctionarissen en andere personen die publicitair als positief 
belangrijk in onze ‘ rechtstaat’ worden beschouwd structureel worden beschermd. Dit tegen alle terechte 
belangen van individuele burgers in, die hierdoor op gigantische wijze worden benadeeld. Dus mijn inziens 
belangrijk statement van R. Hartman!!
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ERNST HIRSCH BALLIN, BENT U MEDESCHULDIG AAN KINDERMISBRUIK?

Excellentie,

Inmiddels mag het voor feit worden aangenomen dat uw Secretaris-Generaal Joris Demmink een 

recidiverend pederast is die reeds op dit moment het leven van vele kinderen in Oost-Europa en 

Turkijke heeft vernietigd, wellicht ook wel in ons land. De inspanningen van uw voorganger Donner 

om de pederast te ‘redden’ in 2003 door de aangifte tegen hem via politieke powerplay van tafel te 

krijgen mochten hem dan nog enige jaren soelaas en verlengd kindermisbruik bieden, thans met de 

nieuwe feiten zoals geopenbaard in de aangifte tegen Demmink van de advocaten Van der Plas en 

Bakker Schut doet deze mogelijkheid zich niet meer voor. U kunt deze advocaten niet intimideren de 

aangifte tegen de pederast in te trekken viz. laten verklaren dat deze ‘vals was’ zoals Donner eerder 

wel lukte in het geval van de ‘28-jarige man’ die de SG in 2003 op de korrel had. Door zijn 

‘reddingsactie’ van Demmink is ook Donner schuldig aan het feit dat Demmink met zijn praktijken 

door kon gaan ten koste van volstrekt onschuldige jonge kinderen, maar daar de pederast thans 

onder uw autoriteit valt wenden wij ons tot uw persoon met een verzoek, neen, een smeekbede: 

maak deze man zo snel mogelijk onschadelijk! Doet u dat niet, bent u mede-schuldig aan zijn 

perverse activiteiten vanuit vaste jurisprudentie die superieuren de plicht oplegt in te grijpen als zij 

kennis krijgen van delicten die hun ondergeschikten plegen. Dat u zich daarbij openlijk profileert als 

Christen zou reeds op zichzelf reden te over moeten zijn Demmink voor de rechter te brengen. 

Anders gesteld: als u weigert maatregelen te nemen tegen Demmink bent u zelf strafbaar zowel in 

strafrechterlijke zin als civielrechterlijk daar u immers onrechtmatig handelt tegen de toekomstige 

slachtoffers van Demmink en hun directe omgeving! 

 
Wij vragen ons af hoe u in staat kunt zijn tot wekelijks overleg met een man waarvan bekend is dat 

hij zich al jaren schuldig maakt aan een van de meest weerzinwekkende aller delicten. Maar daar 

komt nog iets bij: hij wordt ook in politieke zin met deze delicten gechanteerd waardoor er op onze 

bodem complete georkestreerde schijnprocessen kunnen plaatsvinden zoals tegen de Koerd 

Baybasin. Wellicht hebben de pedofiele activiteiten van Demmink in nog wel veel meer zaken geleid 

tot chantage en ondermijning van de rechtstaat. Sterker: deze chantage zal op basis van de nieuwe 

‘Turkse’ feiten enorm toenemen nu elke burger die vervolgd dreigt te gaan worden het OM en Justitie 

onder druk kan zetten door te zeggen: als ik word gedagvaard, doe ik ook aangifte tegen 

Demmink wegens pedofilie! Zo zullen alle vervolgden uiteindelijk aangifte gaan doen tegen de 

pederast terwijl het OM en uzelf net doen alsof deze aangiften niet bestaan! De waanzin zal steeds 

verder om zich heen grijpen. Bent u bereid voor dit alles de politieke verantwoordelijkheid te gaan 

dragen? Hoe kunt u nog spreken over zakan als TBS’ers en ‘georganiseerde misdaad’ als er tegenover 

u aan de vergadertafel een crimineel zit die met de stilzwijgende goedkeuring van zijn minister 
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delicten mag plegen? Hoe kan het OM nog zedenmisdrijven voor de rechter brengen als de SG op 

Justitie zich zelf op grote en structurele schaal aan dit delicttype schuldig maakt waarbij ook nog eens 

een aangifte tegen deze persoon in de prullenbak van ’super-PG’ Harm Brouwer belandt? 

De Romein Cicero die zoals u weet advocaat was (alsmede filosoof, schrijver en historicus) schreef in 

zijn De Officiis: “Als de geldelijke middelen in de samenleving niet gelijk zijn verdeeld, als ook de 

mogelijkheid tot het uitoefenen van macht niet aan iedere burger is gegeven, als we tevens moeten 

constateren dat de geestelijke vermogens van mens tot mens verschillen en de natuur het zelfs zo 

heeft gewild dat de fysieke krachten bij de een groot zijn maar bij de ander grotelijks afwezig: laat er 

dan een ding zijn dat wel gelijkelijk wordt toegedeeld aan een ieder die zich een burger mag noemen 

van dezelfde samenleving: het recht.”

15 Reacties op “Open brief aan E. Hirsch Ballin, 
minister van Justitie”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 08:55 

Medeplichtig aan een misdrijf door een volksvertegenwoordiger met ministeriële verantwoordelijkheid?

2.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 09:04 

Het is toch bijna niet te begrijpen, dat deze ernstige beschuldigingen (en aangifte !) tegen de SecGen Demmink 
maar worden doodgezwegen ? 
Je vraagt je bijna af: droom ik ?

Langzamerhand wordt duidelijk dat het MinvanJustitie een heel duister bolwerk is. Als aan deze zaak geen 
passende aandacht wordt besteed, dan loopt het echt uit de hand. 
ALS er niets aan de hand zou zijn, dan zou je toch klacht vanwege laster/ smaad verwachten evt een Kort 
Geding door SG Demmink… 
En als er niets gebeurt zoals nu al langere tijd, en de beschuldigingen/ aangifte nemen toe , dan mag je 
aannemen, dat de beschuldigingen correct zijn. Blijkbaar is die SG Demmink een viespeuk, die gestraft moet 
worden en zeker geen SG op MinvanJustitie kan blijven. En ja, dan bewijst dat Donner deze man ten onrechte 
beschermd heeft. 

NB Donner is maar naar ander ministerie gegaan, en kan dus niet meer ter verantwoording geroepen worden 
voor deze wanprestatie….

3.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 10:17 

Jan-Peter Balkenende voorzitter van clubje ministers draagt een ministeriele verantwoordelijkheid, JP B draagt 
als Mens verantwoordelijkheid. 

Achter jou, JP B, zie ik altijd de jonge meisjes en de jonge jongetjes waaraan de perverse gewetenloze SG zich 
heeft vergrepen, achter jou JP B zie ik altijd de ouders van de SG’s slachtoffertjes, achter jou JP B zie ik altijd 
de ministers Winnie(Sorgdrager) en Jan Hein die de SG de mogeljkheid gaven zich aan jongetjes en meisjes te 
vergrijpen. Achter jou zie ik Hirsch B samen op Justitie leuk aan tafel zitten met de perverse SG. Smerige 
beelden JP B, Smerige beelden.

Weer zie ik dat Normen en waarden ophouden bij het kabinet Balkende 1 2 3 4. . Ik ben klaar met JP B. 

Misschien een dooddoener: Hou de SG ver weg van uw kinderen JP B; of is de SG al bij u thuis in de 
kinderkamer geweest JP B toen u er even niet was???

4.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 19:39 

Indien het voormelde juist is,blijft de medeplichtigheid van Donner bestaan en staat zijn hele mandaat ter 
discussie,evenals de functie van de huidige minister,indien deze niet ingrijpt.

5.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 20:50 

Klaag Donner maar aan wegens belemmering van de rechtsgang. Voorts is het duidelijk dat de zaak Fons 
Spooren niets meer dan een afleidingsmanouvre was.
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6.  Anoniem 

9 Apr 2007 om 23:04 

Waar is de media in dit alles? De journalisten doen hun werk niet meer, inplaats van het controleren van de 
democratie door duisterheden van de overheid en maatschappij aan de kaak te stellen neemt hij het op voor de 
overheid met het doodzwijgen. En dan heb ik het vooral over de eindredacteuren. 
We worden al jaren misleid door deze hufters. Kijk maar naar de uitzending van Zembla over de bouwfraude 
waarbij er nieuwe klokkenluiders zijn bijgekomen. Ik heb er nergens wat over gehoord of gelezen… Terwijl het 
hier gaat om de grootste fraude ooit in dit kleine land. 
Wanneer komt er een wet die klokkenluiders beschermt? Je bent hier gewoon overgelaten aan de grillen van de 
maffia die de overheid heet.

7.  Anoniem 

10 Apr 2007 om 09:16 

beschermingswetgeving Klokkenluiders;

De Haagsche torenbewoners en -bezoekers beloven beschermingswetgevig; theaterstuk, -tig bedrijven: 
wetsontwerp/commissie/vragenuurtje/seradvies/amendementen/dinsdaguurtjevragenopdemiddag/schriftelijke 
vragen/schriftelijke antwoorden/stemming hoodelijke,niet-hoofdelijk/kamerverdediging/novelle/publicatieblad/
datuminwerkingtreding/ ach zo maar wat hobbels/ paar jaartjes maar ……………..

wij, het gepeupel, worden stilgehouden, niet mekkeren volk wij zjn er mee bezig, 

komt sowieso nooit tot een ontwerp, neen, de overheid heeft angst voor klokkenluiders; dan staan de interne 
klokkenluiders op; melden de -tig aantal misstanden binnen de depatementen; moeten we niet hebben denkt JP 
B, neen moeten we echt niet hebben. 

We slachtofferen de klokkenluider, we slachten hem af, het door de klokkenluider geluid schandaal verdwijnt 
vanzelf. De klokkenluider wordt aldus het zwijgen opgelegd, niet alle klokkenluiders JP B zwijgen, neen menig 
klokkenluider luidt de alarmbel. Aanvaarden de consequentie’s; kunnen toch rustig slapen, en UJP B slaapt u 
nog rustig?????

mrhjampeters/alias mrraapie/ mr raapie 
nijmegen, 10 apil 2007

8.  Anoniem 

11 Apr 2007 om 20:33 

Wat een vieze kinderkruiper!! Tijd dat de “veteraan” uit arnhem dit ‘’soort” een koppie kleiner maaktt!!Dus Den 
Haag ik zou maar opschieten voordat wij het ECHT zat zijn en wij zelf de schade gaan innen!!!

stotersgroet

13 rules

9.  Anoniem 

19 Apr 2007 om 22:11 

Dat komt omdat men bij deze foute personen / ministers geen sanctie oplegt; de ene keer neemt de minister 
ontslag in een kabinet en vervolgens wordt deze Donner alweer minister in een nieuw kabinet en christelijke/ 
kerkelijke hufters hebben als traditie kinderen te verkrachten.

10.  a.beek 

15 Okt 2007 om 15:19 

Kopie brief lezer aan De Telegraaf n.a.v. 2 artikelen: 11/10 Dierenmisbruik door studenten en 14/10: 
Studenten doen het met kippen. 
Wie is opgegroeid met dieren weet hoe aanhankelijk, ontroerend, uniek, zij zijn en altijd vol vertrouwen, tot het 
tegendeel wordt bewezen. 
De blik van het 2e dwerggeitje (D.T. 11/10) dat de bestialiteiten heeft overleeft is totaal getraumatiseerd. 
Bestialiteit blijkt de huidige trend onder een deel van ons toekomstig “intellect” bij jaarlijks profanere 
ontgroeningen. 
Ontvangen de initiatiefnemers van deze wandaden studie- beurzen ? Worden die dan niet onmiddellijk 
ingetrokken ? Zo niet, waarom niet ???!!!Waarom is de huidige generatie aankomende studenten te laf om 
gezamenlijk het “bestuur” in elkaar te rammen, zoals mijn beide broers in 1948 na hun vrijwillige diensttijd in N.
O.I.aan de Unifs in Rotterdam en Utrecht deden bij mentaal kwetsende maar zoveel minder oneerbare 
voorstellen die onschuldige dieren betrekken bij zulke vuigheid ? (Beiden jonge ex-verzetsmensen in 1940-’45, 
slaagden in toegestane verkorte studietijden voor elk tentamen en examen cum laude en werden hoogstaande 
geleerden met een levenslang groot erbarmen voor elke vorm van leven). 
Gaan Minister Veerman (landbouw) en Marian Thieme (Partij voor de Dieren) hier achteraan ? Waarop wacht 
Minister van Justitie Hirsch Ballin om tegelijk met zijn wetsvoorstel tegen nodeloos kwetsen van mensen van 
andere culturen/geloven te straffen om de hangende wet op verbod van bestialiteit daarbij in te sluiten ? Die 
beide zijn immers één ? Een dier kan niets zeggen en zich tegen de sluwe wreedheid van de mens niet 
verdedigen. 
Of wachten zij tot De Telegraaf hier het “fijne” van uitzoekt en gedetailleerder publiceert tot het volk zodanig 
protesteert dat deze drie regeringsleden wel gedwongen worden actie te ondernemen ??

,

Barneveld, 
A. van de Beek
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11.  harry van groen 

15 Okt 2007 om 15:48 

Heer van Beek ,MR’s die ik heb meegemaakt zijn pervers ,dat wordt er ingestampt.

12.  harry van groen 

15 Okt 2007 om 16:00 

helaas ander stukje verdwenen. 
Ontgroenen moet worden afgeschaft. Het is een bezopen hersenspoelende traditie ,die zo ingeroest is,dat terug 
draaien onmogelijk schijnt te zijn.Het is een spook voor de corruptie. Welk oud student durft het nog op te 
nementegen zijn vroegere ouderejaars?Hirsch Ballin is vergeten ,wat hij nooit meer moest vergeten ,als joods-
christen.Hij heeft gezworen op de grondwet zei hij verleden week nog . Op welke ?1994 heeft hij het gepeupel 
en mij verraden ,nu doet hij het weer ,procesverbaal diefstal uit kluis.Nou onderduiken kan ik bij hem zeker niet.

13.  Paula van Wordragen 

14 Apr 2008 om 23:42 

Ruim 4 weken geleden heb ik Minister Mr. E.Hirsch Ballin een brief geschreven en om opheldering gevraagd 
omtrent mijn adoptieverleden. Hierop heb ik geen antwoord ontvangen hoewel ik heb gevraagd mij gegevens 
binnen 4 weken toe te zenden. 
Anders komt alles in het openbaar en dat gebeurt dus vanaf heden.

14.  Ex falso sequitur quod libet 

19 Apr 2008 om 09:16 

Niet alleen Hirsch Balin, de hele regeringsploeg is medeverantwoordelijk.

Iets met wormen en maden.

15.  Gypsy 

25 Jun 2008 om 08:57 

Dat heeft Doutroux destijds ook proberen aan te geven dat er een bolwerk van kopstukken betrokken was bij 
zijn zaak. 
Hij krijgt de kans niet om dat naar buiten te brengen.

Groetjes,

Gypsy

Laat een reactie achter
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JORIS DEMMINK IN KORT-GEDING VOOR DE RECHTER

De advocaten van de in Nederland gedetineerde Turkse Koerd Hüseyin Baybasin, Bakker-Schut en 

Van der Plas, spannen een kort geding aan tegen de hoogste ambtenaar van Justitie, secretaris-

generaal Joris D. Ze zijn woedend over een bezoek dat de secretaris generaal Joris D. aan de 

Penitentiaire Inrichting Midden Holland in Alphen aan de Rijn heeft gebracht op donderdag 12 april 

2007 waar Baybasin is gedetineerd. Pieter Bakker-Schut in EénVandaag: “Dat kan niet, dat is 

volstrekt onaanvaardbaar, dat de hoogste man op justitie, tegen wie een aanklacht is ingediend, dat 

die zelf persoonlijk zich gaat bezighouden met de detentiesituatie van onze client, dat is natuurlijk 

onbestaanbaar!” Met het kort geding willen de advocaten bereiken dat de secretaris generaal zich 

niet meer in directe of indirecte zin bemoeit met de zaak Baybasin. 

 
Op 2 april jongstleden doen de advocaten Bakker-Schut en Van der Plas namens hun client Baybasin 

aangifte tegen Joris D. Er wordt aangifte gedaan wegens “pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten 

minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en 

wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie.” Naar aanleiding van 

deze aangifte start de Rijksrecherche een oriënterend onderzoek, zo laat minister van Justitie Hirsch 

Ballin weten in antwoord op kamervragen. Voorlopig neemt de minister geen maatregelen tegen zijn 

secretaris generaal en wacht hij de uitkomst van het Rijksrechercheonderzoek af.

Op 12 april, nog geen anderhalve week na de aangifte van Baybasin en de aankondiging van een 

oriënterend Rijksrechercheonderzoek, heeft de secretaris-generaal een bezoek gebracht aan de 

Penitentiaire Inrichting Midden Holland in Alphen aan de Rijn. Baybasin, die de aangifte tegen de 

secretaris generaal deed, zit hier gedetineerd. Het ministerie van Justitie en de Dienst Justitiële 

Inrichtingen laat aan EénVandaag weten dat het bezoek al maanden gepland zou staan. Het bezoek 

zou na 17.00 uur ’s middags hebben plaatsgevonden, aldus Anne-Marie Stordiau, directeur 

voorlichting van het Ministerie van Justitie. Vanwege het hoge ambtelijke bezoek van Joris D, moest 

Baybasin enige uren achter de deur. De advocaten van Baybasin bestempelen dit bezoek als 

machtsmisbruik en intimidatie.

Fred Teeven, woordvoerder Justitie van de VVD, zal de minister om opheldering vragen over het 

bezoek van de secretaris generaal aan de Penitentiaire Inrichting Midden Holland in Alphen aan de 

Rijn. Eerder al stelden de PVV en de SP vragen over de ophef rond secretaris generaal van Justitie. 

Inmiddels kan toch wel worden geconcludeerd dat ook de rol van minister E. Hirsch Ballin in deze 

zaak crimineel is. Hoe is het mogelijk dat hij zijn pedofiele SG de hand boven het hoofd blijft houden? 

Wat is er nou moeilijk aan deze man in een ‘eerlijk proces’ voor de rechter te brengen met getuigen 

en zo? O ja: Demmink zou beschikken over een ‘informatie-tijdbom’ die hij dan tot ontploffing zou 

kunnen brengen. Maar erger dan nu kan het toch al nauwelijks meer worden? En premier ‘normen en 
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 at Klokkenluideronline’kinderporno-Joris‘De ongekende arrogantie van 

waarden’-Balkenende: ook hij is er verantwoordelijk voor dat Demmink totaal onschuldige kinderen 

kan blijven misbruiken!

2 Reacties op “De ongekende arrogantie van 
‘kinderporno-Joris’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

4 Mei 2007 om 09:30 

Hoog bezoek aan B. Heeft de SG hem gouden bergen en zijn gouden pikkie “beloofd”? Heeft de SG hem weten 
over te halen zijn aangifte in te trekken? Heeft de SG B weer misbruikt?

2.  DNH 

12 Feb 2009 om 12:39 

‘Vergeten te vragen hoe oud homoseksuele hoeren zijn’ vergelkijken met ‘talloze onschuldige kinderen de 
afgrond indrijven en het leven verminken, Micha. 
Als dát geen stemmingmakerij is. Je zou zélf eens een homo-escortbureau moeten bezoeken en je lekker laten 
verwennen aldaar om te zien dat die jongens allemaal wat bij willen verdienen, of ze nu meerderjarig zijn of 
niet. 
Trouwens, wat is minderjarig bij jou? Die grens veranderd hier net zo snel als het weer! 
Hahahaha! 
Onschuldige kinderen? 
Onbetrouwbare Turkse homofielen die een slaatje willen slaan uit de natuuurlijke behoeften van een hoge 
ambtenaar diewelke alleen maar naar LIEFDU op zoek was zul je bedoelen. 
Wordt wakker man!
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Kamervragen over kindermisbruik Justitie-SG
Gepubliceerd door admin 27 april, 2007 in Politiek. 

ALLEEN PVV DURFT VRAGEN TE STELLEN OVER AANGIFTE TEGEN DEMMINK

De PVV heeft naar aanleiding van de aangifte vorige week Kamervragen gesteld. Deze werden binnen 

recordtempo (nog geen drie uur) beantwoord door minister Hirsch Ballin en luiden alsvolgt:

Vraag 1 

Hebt u kennisgenomen van het bericht “Aangifte om pedofilie tegen een hoge ambtenaar”?

Antwoord 1 

Ja.

Vraag 2 en 3 

Bent u bekend met een rapport dat afkomstig zou zijn van de Turkse overheid en waarin vermeld zou 

staan dat een topambtenaar van uw ministerie in Turkije seks met jonge kinderen zou hebben 

gehad? Zo ja, sinds wanneer kent u dit rapport?

Hebt u een onderzoek ingesteld of gaat u een onderzoek instellen naar de authenticiteit van dit 

rapport? Zo ja, wilt u de Kamer informeren over uw bevindingen, conclusies en eventueel te nemen 

maatregelen? Zo neen, waarom niet? 

 
Antwoorden 2 en 3 

Een dergelijk rapport is mij op dit moment onbekend. De citaten in de aangifte, die zouden zijn 

gebaseerd op een rapport als in de vraag bedoeld, vertonen overeenkomsten met Turkse 

krantenberichten uit 2006 waarvan niet is vastgesteld dat zij enige feitelijke grondslag hadden. Het 

openbaar ministerie stelt inmiddels een oriënterend onderzoek in naar aanleiding van de aangifte. Ik 

wacht de uitkomsten van het onderzoek af en zal de Kamer daarover berichten. De aangifte geeft mij 

geen aanleiding tot het treffen van enige maatregel. 

(bron: 1 Vandaag)

Het is echt ongelofelijk dat zowel de PvdA als de VVD als het CDA als D 66 als Groen Links als zelfs 

de SP het niet aandurven een zaak te maken van de affaire-Demmink die ons land onvoorstelbare 

schade berokkent. Waarschijnlijk houdt Demmink de hele Nederlandse politiek in een wurggreep 

doodat hij ergens een ‘informatie-tijdbom’ heeft geplaatst die tot ontploffing komt zodra er tegen 

hem een serieuze zaak wordt opgestart. Er zijn al aanwijzingen in die richting. Het zou gaan om 

orgieen en sexfeesten waaraan de top van juridisch Nederland deelneemt en die werden of worden 

georganiseerd in Hotel Des Indes in Den Haag door ene meneer E. de Kroes, u weet wel, die van die 

vrijbrief… Binnenkort de video’s!
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5 Reacties op “Kamervragen over kindermisbruik 
Justitie-SG”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

27 Apr 2007 om 12:49 

Naast De Lijst van Teeven hebben wij nu dus ook De Lijst van Demmink.

2.  Anoniem 

27 Apr 2007 om 14:45 

Laat barsten die bestaande(?) tijdbom waarmee SG de Nederlandse politiek in een wurggreep houdt. Nederland 
zal herrijzen. Ontdaan van valse politici en van valse normen en valse waarden gepredikt door de broer van het 
zeeuws meisje, ene JP B. Laat het knallen. Nederland zal herrijzen uit de valse-normen-en-waarden-ruine-van-
prediker-JPB. Genoemde poliieke partijen zijn niet onze dienaren. Zij kiezen de weg van de minste weerstand. 
Bang hun riante salaris te verliezen. Kiezen voor de euro. Zwijgen de SG-affaire dood; hopen dat ook dit 
schandaal weg zal ebben. Buiten de waard - geheten klokkeluiders en Wilders - om gerekend. Wilders for 
president.

3.  Anoniem 

27 Apr 2007 om 16:14 

Na ampel beraad met mijn geweten: die lijsten zijn hetzelfde! De Bovenonsgestelden hebben maar een lijst 
nodig.

4.  Anoniem 

29 Apr 2007 om 02:48 

Zou best kunnen. Het tuig zit immers altijd hogerop zo zong Joop Visser ooit eens. Zo las ik ook ergens over 
een Officier van Justitie die in seksblaadjes advertenties plaatst. Tel daarbij de vermeende darkroom avonturen 
van Melkert en Fortuin bij op, de heroinehoertjes bezoekende Oudkerk, een minister die de haagse polletiek als 
vies en vunzig omschrijft, en het zou mij niet verbazen als dat slechts het topje van een hele grote ijsberg is. 
Mocht het bewezen kunnen worden dat Demmink zich met pedofiele activiteiten bezighoudt, dan hoop ik als 
goed christen dat die beerput eindelijk eens wordt opengetrokken. Overigens heeft men die bij onze 
zuiderburen vakkundig op slot weten te houden volgens sommigen inzake het dutroux onderzoek, waar ook, zo 
lees ik overal op internet, hooggeplaatste personen zich met pedofiele praktijken zouden hebben ingelaten. 
Harde bewijzen heb ik echter nog niet gezien. Wat is de waarheid?

5.  Anoniem 

29 Apr 2007 om 08:12 

Wilders. 
De vraag doet zich rijzen,of wij met Wilders als president(U gaat kennelijk uit van het uitroepen van de 
republiek)zo gelukkig moeten zijn, gezien zijn pro-Israël houding.In feite zitten wij in dezelfde situatie als de 
Palestijnen,hoewel het wat verfijnder wordt uitgevoerd,we worden mede door de collaboratie met de P.v.d.A.,
voor vreemden en tegen eigen volk,van andere partijen,totaal overspoeld door andere culturen met geen ander 
doel,de wereldbevolking (buiten Israël)in de nationale staten van haar identiteit te beroven in aanloop van een 
wereldregering der illuminaten(zie de reeds meermalen aangehaalde protocollen van de wijzen van zion).De 
algehele lijn is de omdraaiing van alle normale feiten,zoals die in de loop van eeuwen tot stand zijn gekomen.
Zie hierbij thans weer de schoffering van onze waarden en normen inzake het algeheel pardon voor 
allochtonen, door een deel van de Haagse politici,waarbij de leugen gesanctioneerd wordt en men de boel 
verder kan belazeren.En dat clubje sjacheraars heet dan “onze”volksvertegenwoordiging te zijn.
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Vragen over Demmink aan Lex Runderkamp
Gepubliceerd door Micha Kat 21 augustus, 2007 in Algemeen. 

lexrunderkamp.jpeg Gisteren even gebeld met Lex Runderkamp, de redacteur van het NOS 

Journaal die verantwoordelijk is voor het item van eind 2003 waarin 

Demmink toegeeft kleine kinderen te hebben misbruikt. Ik werd natuurlijk eerst doorverbonden met 

publieksvoorlichting. Toen ik uiteindelijk iemand van de redactie te spreken kreeg, meldde deze nadat 

ik had verteld waarover ik bel dat ‘Lex heel druk was met de uitzending van vanavond’. Of ik een 

email wilde sturen. Ik liet mijn telefoonnummer achter met de vraag of Lex mij terug kan bellen. Dat 

is nog niet gebeurd. Ik wil van hem graag antwoord op de volgende vragen:

- Op grond van welke informatie meldde het NOS Journaal dat Demmink het misbruiken van kinderen 

zelf heeft toegegeven? 

-Welke gebeurtenissen leidden tot de rectificatie van die mededeling een dag later?

- Heeft er een journalistiek-inhoudelijke afweging plaatsgevonden alvorens de beslissing tot 

rectificeren is genomen? Zo ja, wat was deze afweging?

- Waarom heeft het NOS Journaal niet geprotesteerd bij de Raad voor de Journalistiek tegen het in 

behandeling nemen van een anonieme klacht tegen hen?

-Heeft het NOS Journaal tegen deze ‘anonieme klacht’ voor de Raad verweer gevoerd? Zo ja, waaruit 

bestond dan dat verweer?

We hopen natuurlijk allemaal dat u de antwoorden op deze vragen als posting onderaan dit stuk 

plaatst zodat iedereen ze kan lezen, maar u mag mij natuurlijk ook eerst opbellen. We zouden dan 

ook even kunnen babbelen over de wijze waarop het NOS Journaal heeft bericht over ‘Demmink 2′, 

de affaire zoals deze hernieuwd in de publiciteit is gekomen na de aangifte van de advocaten van 

Baybasin van begin april. Enfin, er is gespreksstof genoeg!

-

8 Reacties op “Vragen over Demmink aan Lex 
Runderkamp”
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1.  Klaus Brinckmann 

21 Aug 2007 om 09:52 
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Beste Micha,

Naast de heer Runderkamp zou ik toch ook maar even contact zoeken met de heer Demmink zelf. Hij staat 
gewoon in het telefoonboek van Den Haag, Mr J. Demmink, Riouwstraat 13, Den Haag. Wellicht een leuk item 
voor het journaal even langs te laten komen bij de heer X. Ik nodig hierbij dan tevens ook graag alle burgers 
van Nederland uit om spandoeken in de tuin te plaatsen van de heer X, om deze pedo in het zonnetje te 
zetten:). Als de rechtsstaat niet in staat is iets te doen, dan blijft er helaas niets anders over.Laat het journaal 
maar verslag doen.

Mr X

2.  Klaus Brinckmann 

21 Aug 2007 om 09:54 

En Micha, oh ja voor ik het vergeet, telefoon: 070-350.5144 

Mr X

3.  Henk Ruyssenaars 

21 Aug 2007 om 10:37 

Indertijd heb ik nog samen met de jammer genoeg overleden Feike Salverda en Lex Runderkamp 
samengewerkt in een uitzending van ‘Gouden Bergen’ over de winstgevende wapensmokkel vanuit Nederland 
en Zweden [http://tinyurl.com/2e2rer] - maar dat was in de tijd dat Lex nog aan journalistiek deed.

Ik ben danook bang dat er - de huidige omstandigheden in deze z.g. ‘rechtstaat’ in aanmerking nemende - 
geen eerlijke antwoorden komen op de vragen aan Lex en de NOS. Als er überhaupt al antwoorden komen, 
hetgeen ik betwijfel.

Anyhow: wat Joris Demmink betreft staat dit op NOS-teletekst vandaag:

125 Teletekst di 21 aug 
****************************************

Sarkozy:pedofiel eerst behandelen 

**************************************** 
` De Franse president Sarkozy wil dat 
veroordeelde pedofielen na hun straf 
in een psychiatrisch ziekenhuis kunnen 
worden opgesloten. Sarkozy heeft het 
ministerie van Justitie gevraagd een 
wet te maken waardoor pedofielen harder 
aangepakt kunnen worden. 

President Sarkozy wil dat pedofielen 
voor hun vrijlating worden onderzocht. 
Als ze nog gevaarlijk zijn, moeten ze 
worden behandeld. Ze mogen pas vrijkomen 
als ze zijn genezen, vindt Sarkozy. 

Onlangs ging in Frankrijk een pedofiel 
opnieuw in de fout direct nadat hij 18 
jaar in de gevangenis had gezeten voor 
het verkrachten van kinderen.

*****************************************

Kan OM secretaris generaal Joris Demmink dus - zonder behandeld te zijn - nu niet meer naar Frankrijk? 

HR

4.  Lex Runderkamp 

23 Aug 2007 om 10:04 

Ik verwonder me elke keer weer hoe slecht journalisten kunnen zijn. Micha Kat stelt me op hoge toon vragen 
en veronderstelt dat ik voor hem wegloop! Wellicht heb je de afgelopen dagen in het Journaal gezien dat ik elke 
dag verhalen maak over de Nationale Veiligheid. Dat kost nog al wat tijd. Nu heb ik even een uurtje tijd. Op 
deze website kun je alle antwoorden vinden: http://web.mac.com/lexrun/ABC/Lex_Runderkamp.html

Het is een openbare verdediging van het Journaal bij de Raad voor de Journalistiek. 16 pagina’s, geen detail 
weggelaten. Demmink was zelf ook op de zitting. Geen anonieme aangiftes. Micha Kat ga maar es lezen. Je 
bent gewoon een flutjournalist.

Vriendelijke groeten, 
Lex Runderkamp 
Nos Nieuws

5.  Uw ombudsman 

24 Aug 2007 om 00:53 

Ha die Lex

Over hoge toon gesproken…. Ik stelde je gewoon wat vragen! 
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Vragen over Demmink aan Lex Runderkamp at Klokkenluideronline

Leuk dat je Nationale Veiligheid met Hoofdletters schrijft. 
Zal wel erg belangrijk zijn. Daarom kost het natuurlijk ook zoveel tijd, al die (nationale, maar vast ook wel 
internationale) veiligheid. 
Maar ik ben heel blij dat er tenminste een journalist is die zich nog bekommert over onze veiligheid EN DAT BEN 
JIJ! Tijd speelt dan geen enkele rol, de belangen zijn groot en de bal is rond! 
In relatie tot die VEILIGHEID verschrompelt de DEmmink-zaak tot een onbeduidende voetnoot in de nationale 
(en internationale) geschiedenis. IK ga de gelinkte stukken bestuderen, ook al ben ik een HELE SLECHTE 
journalist en jij EEN HELE GOEDE! 
groet 
Micha

6.  vwt5 

24 Aug 2007 om 11:34 

Lex heeft ook brood in de mond, wanneer hij die open doet valt het er uit.

7.  David 

24 Aug 2007 om 16:39 

Wat is er aan de hand, dat Lex zo gekwetst, verdedigend en miezerig moet reageren? 

En dan het verhaal van Nationale Veiligheid? Gaat lex ook op jacht naar door de CIA / Mossad / ISI 
gefabriceerde eeuwige vijanden als ‘al qaeda’? 

Dat ons nieuws wordt bedacht door spin-doctors, en dat intussen de top van justitie meer lijkt op een pedo-
narco-criminele organisatie, dat is geen Nationale Veiligheid???

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) 

Pingback op 26 Feb 2008 om 07:25 
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runderkamp.jpg Lex Runderkamp, de misdaadverslaggever van het NOS Journaal die ook aan 

de knoppen zat bij het Demmink-dossier, heeft vorige week de link die hij op 

23 augustus 2007 op deze site plaatste naar de ‘Runderkamp-papers’ -de belangrijkste 

informatiebron voor de berichtgeving over de Demmink-zaak- dood gemaakt. Waar bijna een jaar 

lang via deze link een fascinerend en horrifying verslag te lezen was van een journalistieke thriller a 

la Watergate krijgen we nu niet meer te zien dan dit. Dit geeft aan dat ze bij het NOS Journaal 

behoorlijk in de rats moeten zitten over hun rol in de zaak. Het is tevens veelzeggend dat het NOS 

Journaal (zie het op de Runderkamp-papers gebaseerde feitenoverzicht) in 2003 nog het voortouw 

meende te moeten nemen in het aan de kaak stellen van het kindermisbruik van onze Justitie-SG, 

maar anno 2008 links gaat doodmaken uit angst dat de pedofiel mede dankzij hun inspanningen 

tegen de lamp loopt. Een beter bewijs van de totale teloorgang van de journalistieke ethiek in 

Nederland hebben we nog niet veel vaker gezien! In het genoemde feitenoverzicht is alle belangrijke 

informatie uit de Runderkamp-papers terug te vinden en ze zijn ook meervoudig gedownload, dus 

daar zit geen probleem meer. Intussen zouden we Runderkamp wel recht op de man af willen 

vragen: Lex, waarom geef je deze site eerst die papers, maar haal je de link later weer weg? Zijn 

daar wellicht ook weer speciale papers over met oekazes van Donner en Hirsch Ballin? Naast de rol 

van het NOS Journaal is ook die van De Telegraaf van groot belang in deze affaire. 

Reeds in 1982 komt die rol naar voren via het optreden van toenmalig royalty-journaliste Jos 

Hagers die de verhalen verspreidt over de ‘homobarren-kroegentocht’ van Claus met advocaat Frits 

Salomonson. Uit andere bronnen komt naar voren dat de twee een homoseksuele relatie hadden en 

dat Salomonson onderdeel uitmaakte van de verdachten in het ‘Rolodex-onderzoek’. Hieruit kan de 

conclusie worden getrokken dat ook Claus tot het pedo-netwerk behoorde dat onderwerp was van 

genoemd onderzoek, dit mede ook op basis van steeds meer informatie over extreme seksuele 

gedragingen door Claus. Dan is opvallend het optreden van oud-Telegraaf-journalist Jaap Metz die in 

verschillende bronnen wordt genoemd als een ’spindoctor-avant-la-lettre’ die zijn toenmalige 

fractievoorzitter Ed Nijpels zou hebben gechanteerd met het aan de klok hangen van zijn rol in de 

homo-scene om een plek in de kamer af te dwingen. Volgens het(niet-gepubliceerde) Spiegel-artikel 

onderhield ook Ed Nijpels (seksuele) contacten met Frits Salomonson uit het pedo-netwerk. Hiermee 

was de kans (zeer) groot dat de hele beerput, ook die rond Claus, via Jaap Metz zou worden 

opengetrokken. Metz is uiteindelijk kalltgestellt. Dan in deze tijd is er het werk van Telegraaf-

journalisten Joost de Haas en Bart Mos die in enkele baanbrekend artikel in juni 2007 de contouren 

schetsten van het pedo-netwerk van hooggeplaatste Nederlanders waarover het laatste woord nog 

lang niet gezegd lijkt te zijn. Pijnlijk voor de Oranje-krant is wel dat onze voormalige Prins-gemaal 

mede via zijn journalisten thans postuum zozeer over de tong gaat.
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10 Reacties op “NOS Journaal bang en kaltgestellt, 
De Telegraaf”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

15 Jun 2008 om 09:31 

Micha, de Runderkamp-papers zijn weliswaar verdwenen van de site van de NOS, maar er zijn nog wel kopieën! 
Crimesite heeft indertijd een kopie geplaatst: 
http://www.crimesite.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=4625&mode=&order=0&thold=0 
En Stan de Jong plaatste een kopie in pdf: 
http://www.standejong.nl/documents/runderkamprvdj.pdf

Wat is internet toch een leuk medium! ;-)

2.  Marthijn Uittenbogaard 

15 Jun 2008 om 10:07 

Nijpels nam het vroeger op voor pedoseksualiteit. Mede om die reden werd hij meteen zelf in het 
verdachtenbankje gezet. Ook gingen er geruchten dat hij zelf ooit een relatie had met een iets te jonge meisje 
meen ik. Ik ken iemand die Nijpels hierover mailde in 2006 en meteen krijg hij een reactie terug van Nijpels dat 
hij die persoon doorverwees naar de Privé of iets dergelijks en cc aan een hoog iemand van de politie. Uit het 
hoofd, mail heb ik doorgestuurd gekregen en bewaard. 
Roddels genoeg dus. Wat ik wel vreemd vind is zijn snelle vertrek uit het centrum van de macht.

Zoeken op ‘Nijpels’ op martijn.org: 
http://www.google.com/search?hl=en&safe=off&q=site:www.martijn.org Nijpels&btnG=Search

Maar let wel, het zijn niet meer dan geruchten allemaal. Pas op voor heksen te zien bij met name seksuele 
zaken. Heksenprocessen en de huidige pedoprocessen hebben veel te maken met onderdrukte seksuele 
fantasieën van de jagers…

3.  Meneer 

15 Jun 2008 om 16:22 

Ik wil bewijs zien; geen beschuldigingen. Die zien we al genoeg de laatste tijd.

4.  jan 

15 Jun 2008 om 22:56 

Opruimen die pedofiele kopstukken bij justitie 
Gewoon neerknallen als dolle honden en wel zonder proces

5.  Caroline 

16 Jun 2008 om 02:21 

Dus 2 jaar na het ontvangen van een mail gaat Nijpels iets anders doen. Tja, dat moet wel stinken.

Aan de Nijpels-files kan je wel zien dat niets zo zeer aan mode onderhevig is als ‘verdachtmakingen’, zo was 
het 20 jaar geleden genoeg om iemands’ heterozijn te betwijfelen, tegenwoordig is er kennelijk meer nodig.

6.  Marthijn Uittenbogaard 

16 Jun 2008 om 18:31 

@ Caroline Ik vind het vreemd dat hij zo snel als frontman van de VVD verdween. Maar ik weet hier de reden 
niet van. Ik heb het niet over twee jaar na een mailtje, maar over veel eerder dus. 
Toen we de PNVD net hadden opgericht kregen we een anonieme brief over Nijpels aangaande zijn ‘verleden’. 
Hierop vroegen we hem per mail: ‘is dit waar?’ (zie onder). That’s all. Wanneer ik vals beschuldigd zou worden 
zou ik antwoorden: nee is niet waar. En mail cc naar sterke arm der wet is toch echt een zwakke zet… 
De geruchten over Nijpels gaan al sinds de jaren 80. Hij was altijd erg ruimdenkend over pedofilie en dat kan al 
een reden zijn tot geruchten. Je bent meteen verdacht met een bepaalde mening. 
–

From:”Ed Nijpels” Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert

To:[edit]

CC:”Minnema, Liesbeth” 

Subject:Re: vraag

Date:Thu, 28 Sep 2006 23:07:25 0200
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Geachte heer [edit],

Gaarne verwijs ik U voor de gezellige details uit mijn liefdesleven 
naar een 
overdaad van open bronnen, zoals radio- en t.v.-programma’s, dag- en 
weekbladen en natuurlijk niet te vergeten de rodelbladen. En dat 
allemaal 
over de afgelopen 35 jaar!

Met vriendelijke groet,

Ed Nijpels. 
– 
From: “[edit]

To: 

Sent: Monday, September 25, 2006 4:26 AM

Subject: vraag

> [edit], 25 september 2006

>

> Beste heer Nijpels,

>

> [edit] vraag ik u

> via deze weg om opheldering over een gerucht dat mij

> ter ore is gekomen.

>

> Ik heb begrepen dat u eind jaren ‘70 een seksuele

> verhouding had met een minderjarig meisje uit Bergen

> op Zoom. Voordat u in 1982 politiek leider van de

> V.V.D. werd raadde Henk Krol u reeds aan die relatie

> te beëindigen, maar het meisje was dit voor toen ze

> koos voor de modellenwereld.

>

> Welnu, mijn vraag is de volgende. Klopt het dat

> doordat Erica Terpstra over deze relatie begon niet

> alleen binnen de V.V.D. de gemoederen verhit raakten,

> maar ook binnen een stichting die met de bevordering

> van liberale belangen te maken had? En zo ja, wat de

> naam was van die stichting? Bij voorbaat dank!

>

> Met vriendelijke groet,

>

> [edit]

> Tel.: [edit] 
—-

[23:26:28] en die Liesbeth Minnema (in de CC) is van de politie 
[Henk Krol werkte ooit voor de VVD-fractie]

7.  Caroline 

18 Jun 2008 om 01:42 

De ‘affaire’ rond het artikel van Driehuis (wie kent hem niet van de Ayaan uitzending?) over de vermeende 
homosexualiteit van Nijpels en de aan Terpstra oor Driehuis hierin toegedichte rol, is me bekend, oud, erg oud 
nieuws. En als gezegd, het onzalige artikel van de even onzalige Driehuis ging over homosexualiteit, niet over 
kleine meisjes (maar zoals ik al zei, ook geruchten zijn aan mode onderhevig).

Als ik een mail met een verzoek om details over mijn vermeend liefdesleven zou ontvangen van een mij 
onbekend iemand (ic dus u), dan zou ik -mocht ik een publieke functie bekleden- ook direct een afschrift 
daarvan en van mijn antwoord aan de schrijver, aan de politie sturen. Ik vind de reactie op uw impertinente 
mail aan Nijpels een wonder van terughoudendheid, had ik een dergelijke mail van u, of van wie dan ook, 
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ontvangen, dat zou mijn antwoord aan u -of wie dan ook- bepaald duidelijker geweest zijn. Niet dat Nijpels niet 
erg duidelijk is in zijn antwoord, ik bedoel dus eigenlijk dat uit mijn woordkeus duidelijker zou blijken wat ik van 
mensen vind die menen de vrijheid te hebben dergelijke vragen aan anderen te stellen. 

Maar ach, het zal wel weer een poging van u zijn medestanders te vinden voor uw perfide partijtje, is het niet? 
Dit doet me er aan denken dat ik u elders eens de vraag gesteld heb waarom, terwijl u het als kind zo lekker 
vond met oude mannen, u dat nu, zelf inmiddels (relatief) oude man kennelijk niet meer vindt. Immers, terwijl 
naar uw zeggen u als kind van oude mannen hield, is dat nu anders geworden, als oude man wil u nu namelijk 
kinderen. Hoe zit dat? Een ompertinente vraag? U heeft gelijk, en zo voel ik het ook. Maar het is u en niet ik die 
seks bespreekbaar wil maken, en dan rest u dus weinig anders dan te bespreken wat de vragen zijn. Maar ach, 
een antwoord zal ik wel weer niet krijgen.

8.  lolke 

20 Jun 2008 om 19:03 

Iedereen is bang als de grote heren in het spel zitten 
en durven dan hun mening niet geven 
lees maar eens een stukje van mijn site 
De links boven in de rode balk

9.  dan groenvink 

8 Jul 2008 om 00:53 

“dit mede ook op basis van steeds meer informatie over extreme seksuele gedragingen door Claus. ” 
Als iemand verdacht wordt gemaakt is het wel zo netjes om die informatie of verwijzingen daarnaar dan ook te 
geven. 
Anders is het gewoon insinuatie en geen journalistiek

10.  E-bee 

8 Jul 2008 om 09:23 

Zo rond ,82 had je een vloed aan uittreders in o.m. de politiek. Wiegel ging naar Friesland en van Agt was 
“geestelijk vermoeid”. Aanleiding hiervoor was mogelijk hetgeen aan vuiligheid aan de oppervlakte kwam 
omstreeks die tijd, ook in Koninklijke kringen.. en de periode daarvoor en wat nu mogelijk weer een rol speelt 
zij het nu in de politiek en bij justitie. Er was toen ook sprake van geruchten rond Laurens Jan Brinkhorst en 
Rudolf de Korte. Bij zijn aantreden hingen rond Nijpels al geruchten van een jong meisje, maar ook andere. De 
affaire Jaap Metz deed zich voor en er was sprake van mogelijke chantabiliteit ivm vermeende homosexualiteit. 
Ook werd Nijpels in verband gebracht met Salomonson en Claus. Ook deze VVD Leider volgde het voorbeeld 
van zijn Grote Roerganger Wiegel over wie dezelfde geruchten gingen…
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‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond Demmink?
Gepubliceerd door Micha Kat 13 juni, 2008 in Algemeen. 

claus.jpg O wat zijn de zaken aan het schuiven rond onze hooggeplaatste pedofielenclub… Het is 

te veel allemaal, maar laten wij van Klokkenluideronline ons nu maar even 

concentreren op Joris Demmink. Wat die allemaal wel niet moet weten! Goed, de nieuwe feiten die 

boven tafel zijn gekomen dankzij Ton Biesemaat en Stan de Jong leren ons het volgende. In het 

pedofielen-netwerk dat onderwerp was van het ‘Rolodex- of Embargo-onderzoek’ (zie feitenoverzicht) 

werd een belangrijke plaats ingenomen door mr. Frits Salomonson, voormalig juridisch adviseur van 

Beatrix. Hij werd in de stukken niet met naam en toenaam genoemd (bij De Telegraaf en in de 

Runderkamp-papers is spake van een ‘oud-advocaat van de koningin’), maar ‘iedereen in het 

wereldje’ wist precies om wie het ging. Salomonson zat dus in het netwerk net als twee 

hoofdofficieren van justitie (waarvan er een Hans Holthuis is en de andere Jan Wolter Wabeke zou 

kunnen zijn; Holthuis en Wabeke verlieten beiden rond dezelfde tijd, eind 2000, het OM), een ‘oud-

bewindspersoon’ (Job de Ruiter?) en een Amsterdamse professor met de achternaam ‘van R.’ Maar 

Demmink maakte zelf ook deel uit van deze illustere club: dat blijkt uit de reconstructie die deze site 

maakte naar aanleiding van artikelen uit De Telegraaf en de ‘Runderkamp-papers’: Demmink 

onderhield immers nauwe banden met ‘pedo-professor’ Van R. die hij zelfs op de hoogte hield van de 

vorderingen van het onderzoek tegen hem! Het spectaculaire nieuws is nu dat…. nee, dat geloof je 

toch werkelijk niet, maar het heeft er toch alle schijn van, nee, het moet wel zo zijn dat… 

ook prins Claus von Amsberg deel uitmaakte van dit netwerk! Dat is namelijk een bijna dwingende 

gevolgtrekking uit de stukken die Stan de Jong vandaag op zijn website publiceert. Een van die 

stukken is een nooit gepubliceerd verhaal dat was bestemd voor het Duitse blad Der Spiegel -dat al 

vaker aan de wieg stond van Oranje-onthullingen- het andere is een stuk van de hand van collega 

Ton Biesemaat. In deze stukken wordt uitgebreid stilgestaan bij de homoseksuele banden tussen 

Salomonson en Claus die culmineerden in een gezamenlijke homobarren-slemptocht in New York 

waarvan de CIA foto’s heeft gemaakt waarmee ons land werd gechanteerd, precies dus zoals ons 

land gechanteerd werd met de ‘Demmink-files’ uit Turkije. Vanuit de centrale rol die Salomonson 

innam in het ‘Rolodex-netwerk’ ligt het in alle lijnen der logica ook Claus in het netwerk te plaatsen, 

temeer daar uit het Spiegel-stuk blijkt dat Claus en Salomonson een homoseksuele verhouding 

hadden en ook naar voren komt dat Claus behept was met pedofiele neigingen. Dat zou dus 

betekenen dat Claus ook aanwezig zou kunnen zijn geweest bij de ’sinistere seksfeesten’ in de flat 

van Van R. in Amsterdam-Noord waarbij (De Telegraaf) minderjarige kinderen werden ingezet die 

speciaal uit Oost-Europa werden geimporteerd om te worden misbruikt. Dat Claus voor dergelijke 

zaken niet terugdeinsde blijkt uit een verklaring waarover Biesemaat spreekt die was gedeponeerd bij 

een notaris van een echtpaar dat Claus in een bordeel had gezien terwijl hij sex had met minderjarige 

kinderen. Over het ’sinistere’ karakter van de Amsterdamse pedofielen-feestjes komen we het een en 

ander te weten vanuit de verhalen die over Salomonson bekend zijn: in zijn huis aan een 
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Amsterdamse gracht had hij een martelkamer waar Marokkaanse kinderen zouden zijn 

doodgemarteld en zijn begraven in zijn tuin. Deze zaken zijn aan de orde gesteld in een brief aan 

voormalig burgemeester Schelto Patijn van Amsterdam van de buren van Salomonson die, dat zal u 

niet verbazen, ruzie hadden met de chique advocaat. Biesemaat hierover: “Die burenruzie liep zo uit 

de hand dat Houben en Sietsema een brief stuurden naar de destijds Amsterdamse burgemeester 

Schelto Patijn. In de brief maakten ze ook gewag van de activiteiten van Salomonson met volgens 

hen minderjarige jongens. Veelal waren dat Marokkaanse schandknapen. Volgens Houben en 

Sietsema had Salomonson zelfs in zijn huis een SM-kamer ingericht. Ook zou Sietsema eens schoten 

hebben gehoord. Dat was de aanleiding voor het gerucht dat er mogelijk een lijk in de tuin of het 

pand van Salomonson zou zijn begraven of verstopt. Het mag duidelijk zijn dat dit lijk nooit is 

gevonden.”

Maar even terug naar Joris Demmink. Een belangrijk aspect bij het hele netwerk is die import van 

jongetjes uit Oost-Europa. Hiernaar is een specifiek recherche-onderzoek geweest, het HIK (Handel 

In Kinderen)-onderzoek. Een cruciale rol bij deze import werd gespeeld door een topambtenaar met 

de voornaam ‘Joris’. Er zou tegen deze ‘Joris’ een veroordeling zijn uitgesproken, maar de identiteit 

van deze man is nooit bekend geworden. Volgens Stan de Jong die zegt te weten wie het is gaat het 

niet om Demmink. Ik daag hem uit de naam bekend te maken.

We begrijpen nu veel veel beter waarom de positie van Joris Demmink vrijwel onaantastbaar is: naar 

alle waarschijnlijk zat hij met prins Claus in een pedo-netwerk waarbinnen wellicht de meest 

afgrijselijke zaken hebben plaatsgevonden.We begrijpen ook waarom het ‘Rolodex-onderzoek’ 

geruisloos van de kaart is verdwenen: door de mogelijke aanwezigheid van Claus hebben alle 

deelnemers aan het netwerk een soort ‘vrijbrief’ in handen die hun de facto onschendbaar maakt!

14 Reacties op “‘Koninklijk’ pedo-netwerk rond 
Demmink?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Joris Voorhoeve 

13 Jun 2008 om 15:51 

Ik lees ook dat Maarten van Traa Frits Salomonson op de korrel had… nou, dan weten de een ding zeker: 
Maarten is vermoord!

2.  Cees B. 
13 Jun 2008 om 16:36 

De macht van deze Joris Demmink, die omschreven wordt als pedofiel, is zeer groot, want er zijn officiéle 
onderzoeken naar zijn handel en wandel gestart maar die hebben tot nu toe niet geleid tot vervolging. Een 
kinderarts, genaamd Joyce Bruyere, die op het spoor kwam van van deze praktijken, werd gruwelijk vermoord 
in 1991. Ook in de Deventer moordzaak, waarin de klusjesman van de weduwe door Maurice de Hondt 
beschuldigd werd van de moord, heeft Demmink de hand. De klusjesman zou meer weten over de roze 
balletten van Demmink (als leverancier van kinderen???) en zodoende wordt-ie op alle mogelijke manieren door 
de machtige secretaris-generaal op Justitie geholpen. Zodoende ook moet volgens bepaalde mensen Louwes 
onschuldig de gevangenis in om te voorkomen dat de klusjesman iets verteld over Demmink. Verder heeft 
Demmink ook de hand gehad in het auto-ongeluk waarbij Maarten van Traa om het leven kwam. Van Traa was 
de voorzitter van de parlementaire enquête commissie die onderzoek deed naar de onderzoeksmethoden van 
de politie en justitie in de tijd van de IRT-affaire. Van Traa wist iets, want ook nadat de commissie haar rapport 
had geschreven, bleef Maarten van Traa verder rechercheren. 
(van de webiste forum.fok.nl)

3.  Jurrien 

14 Jun 2008 om 07:58 

Ik kan me herinneren dat begin 80-er jaren ook al geruchten de ronde deden over de homosexualiteit van 
Claus. 
De regering voelde de noodzaak om tegengas te geven aan die geruchten. En dat kon toen het beste door 
kamervragen over die kwestie te laten stellen. Alleen wilde geen van de toenmalige fracties er aan om die 
vragen te stellen. 
Uiteindelijk heeft Hans Janmaat de vragen gesteld en die werden met bijzonder buitengewone snelheid 
bewantwoord. Ik geloof binnen drie uur!
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4.  Micha Kat 

14 Jun 2008 om 17:13 

@Jurrien 
Zeer interessant wat je meldt! Kamervragen die BINNEN DRIE UUR worden beantwoord, waar hebben we dat 
meer gezien? Juist ja: de vragen van de PVV over de affaire-Demmink! Vragen die zo snel beantwoord worden: 
het lijkt een bewijs voor dikke stront in de tent!

5.  Micha Kat 

14 Jun 2008 om 17:49 

Nog meer interessante lectuur: 
http://209.85.175.104/search?q=cache:Ho-zE66yat0J:www.stelling.nl/kleintje/336/Portein.htm “prins claus” 
homoseksualiteit&hl=nl&ct=clnk&cd=1&gl=nl

6.  jan 

15 Jun 2008 om 23:14 

Het word tijd dat we dit hele vunzige zootje liquideren 
Wat ze Maarten hebben aangedaan, daar krijgen ze de rekening nog van gepresenteerd.

7.  Pedowatcher 

16 Jun 2008 om 08:13 

Op zijn nieuwe kantoor in Den Haag verkeert Wabeke in gezelschap van mensen als oud-staatssecretaris 
Elizabeth Schmitz (ombudsman zorgverzekeringen) en oud-minister Job de Ruiter (ombudsman pensioenen).

Curieus, quoi?

8.  wim heitinga 

16 Jun 2008 om 15:55 

ook pim was een graag geziene gast ten paleize. we weten allemaal hoe het met hem is afgelopen.

met vriendelijke groet,

wim heitinga

9.  jansen 

18 Jun 2008 om 21:23 

Ik heb wel eens een brief geschreven aan het Koninklijk Huis, en die is nooit beantwoord. Dat is HEEL verdacht.

Ook heb ik eens 10 minuten moeten wachten op de bus die te laat was, in Soest. Dat Is Echt Een Bewijs Dat Er 
Iemand Bij Betrokken Was, En We Weten Allemaal Wie!!

=========

Met andere woorden: doe niet zo ontzettend belachelijk allemaal, en zie geen spoken waar ze niet zijn. Zaken 
zoals “hij was er even later bij aanwezig” of “die-en-die was er toen niet bij” enzovoort enzovoort zijn toch geen 
bewijs, hoeveel je er ook over zijkt. Doe gvd eens normaal. 

Zijn jullie nou eigenlijk bezig met jezelf te promoten of wat is dit eigenlijk? 

Jansen

10.  meneerkoenknows 

22 Jun 2008 om 19:58 

check kleintjemuurkrant.nl en duik in de archieven en zie hoe klein nederland is…iedereen is te linken aan 
iedereen van Mathilde Willink tot aan pedo Freddy Heineken..en van Oscar Hammerstein tot geheel de echte 
onderwereld. Enneh meneer Jansen hierboven moet geen commentaar geven op iets waar hij totaal geen weet 
van heeft.Hier in tukkerland zegt wie..ie heb leu, potleu, stompkes..en sliepsel!!!.Binnenkort komt over deze 
pedocases zeker weer stront naar de oppervlakte, daar er nog onbetaalde rekeningen zijn, letterlijk en 
figuurlijk. Waar zijn de aandelen van Bruinsma bgebleven en de miljoenen van sneak Endstra?. Wat is dat toch, 
dat hoe meer macht men heeft, hoe meer men aangetrokken is tot jonge jongetjes?. Procureur/generaals,hoge 
justitiegasten,rechters,hoofdcommisarissen der polizei usw…

11.  Gypsy 

25 Jun 2008 om 08:59 

Dat Maarten van Traa “VERMOORD” zou zijn is voor mij geen nieuws. 
Kom op nou zeg…de grootste moordenaars zijn onze leiders en hun kornuiten. Ze vermoorden je 
maatschappijlen of fysiek.

Groetjes,
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Gypsy

12.  Gypsy 

25 Jun 2008 om 09:00 

Ik bedoelde “maatschappelijk”

13.  Cb 

21 Jul 2008 om 13:12 

Wat een uitvoerige verzameling van onbewezen aannames en geruchten over deze mensen. Ik lees geen enkel 
feit, alleen maar suggesties. Wat zou de heer Micha Kat ervan vinden, als deze roddels over hem de ronde 
deden? Meermalen blijken de bestrijders van pedofielen zelf dader en geen slachtoffer, zoals de meeste 
potenrammers met onverwerkte homoseksuele gevoelens kampen.

1.  MARTIJN Blog » Blog Archive » Prins Claus pedo? 

Pingback op 14 Jun 2008 om 00:30 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect NOS Journaal bang en kaltgestellt, De Telegraaf »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html (4 of 4) [3/10/2009 11:10:51 PM]

http://www.martijn.org/blog/?p=226
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Dutch Dutroux: een pedo-netwerk in beeld at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Einde Oude Media (2): Joustra en Demmink Pedo-professor ‘Van R.’ geidentificeerd? »

Dutch Dutroux: een pedo-netwerk in beeld
Gepubliceerd door Micha Kat 19 juni, 2008 in Algemeen. 

dutroux2.jpg In Nederland was lange tijd, vanaf het begin van de jaren negentig, een netwerk 

actief van hoogwaardigheidsbekleders dat zich overgaf aan de meest 

weerzinwekkende vormen van sex met minderjarige kinderen. De meeste leden van dit netwerk 

bekleedden sleutelposities in de wereld van recht en justitie en ambtenarij. Vooral daarom is het 

nooit tot vervolging gekomen, al stond het Amsterdamse parket onder leiding van hoofdofficier 

Vrakking in 1998 klaar om uit te rukken en arrestaties te verrichten, maar voormalig PG Rene Ficq 

heeft de vervolging ‘geneutraliseerd’. De centrale rol binnen dit netwerk werd ingenomen door 

advocaat Frits Salomonson, tot 1996 de juridisch adviseur van koningin Beatrix. Het netwerk maakte 

gebruik van minderjarige kinderen die met het expliciete doel te worden misbruikt vanuit Oost-

Europa werden ‘geimporteerd’ naar Nederland. Door de in elk opzicht zeer hechte banden tussen 

Salomonson en prins Claus en recente onthullingen over het seksuele leven van de voormalige prins-

gemaal komt ook Claus nadrukkelijk in beeld als ‘lid’ van het voornoemde netwerk. Of het netwerk op 

dit moment nog altijd actief is, valt niet te zeggen.

Dit is het beeld dat oprijst na uitvoerige analyse van de beschikbare bronnen en research door deze 

website. De belangrijkste bronnen zijn de ‘Runderkamp-papers’ afkomstig van Lex Runderkamp van 

het NOS Journaal die via deze website in de openbaarheid zijn gekomen, publikaties in De Telegraaf 

en een ongepubliceerd verhaal uit het begin van de jaren tachtig dat was bestemd voor het Duitse 

weekblad Der Spiegel. Hieronder een overzicht van de thans bekende ‘leden’ van dit Nederlandse 

Dutroux-netwerk met een korte beschrijving. Uit de Runderkamp-papers blijkt dat het NOS Journaal 

in maart 2000 onderzoek deed naar de vraag ‘of het Dutroux-netwerk vertakkingen had in Nederland’. 

mr. Frits Salomonson

In de Runderkamp-papers wordt deze jurist genoemd als target in het Rolodex-onderzoek (’een oud-

advocaat van de koningin’) van het Amsterdamse parket dat zich richtte op een pedofielen-netwerk 

van hooggeplaatste Nederlanders. Salomonson misbruikte volgens zijn buren minderjarige kinderen, 

veelal Marrokaans, in een ‘martelkelder’ in zijn huis aan een Amsterdamse gracht. Volgens deze 

buren klonken in deze kelder ook geweerschoten. Deze buren hebben hierover een brief geschreven 

aan toenmalig burgemeester van Amsterdam Schelto Patijn. Salomonson sleepte zijn buren hierop 

voor de rechter wegens smaad, maar verloor deze zaak bij het Hof. In deze procedure kwam aan het 

licht dat er foto’s bestonden van Salomomson in SM-kleding en in het gezelschap van vier 

minderjarige jongens. Deze foto’s zijn aangeboden aan weekblad Prive, zo werd door toenmalig Prive-

hoofdredacteur W. Smitt verklaard voor de rechtbank. (zie voor dit alles Biesemaat via Stan de Jong). 

Frits Salomonson werd ook verdacht van het witwassen van drugsgelden van Klaas Bruinsma via de 

beursgenoteerde onderneming TextLite waarvan hij commissaris was. Voormalig PvdA-kamerlid 

Maarten van Traa had Salomonson op dit punt in het vizier in de nasleep van zijn voorzitterschap van 
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de IRT-enqetecommissie. Begin jaren tachtig werd Salomonson in New York gespot bij een 

kroegentocht langs homo-gelegenheden in het gezelschap van Prins Claus (zie ondermeer Portein via 

stelling.nl). Volgens het Spiegel-artikel van de hand van een Nederlandse journalist had Salomonson 

een homoseksuele verhouding met Claus waarvoor als bron ondermeer ene Spierenburg wordt 

opgevoerd, toenmalig Hoofd Beveiliging van het Koninklijk Huis.

holthuis.jpg mr. Hans Holthuis

Zowel in de Runderkamp-papers als bij De Telegraaf is sprake van ‘twee hoofdofficieren van justitie’ 

in het pedo-netwerk. De Telegraaf: “In die sfeer van verboden seks en geweld figureerden naar 

verluidt twee hoofdofficieren van justitie.” Een van deze twee hoofdofficieren blijkt volgens de 

Telegraaf ’sinds het Rolodex-onderzoek te werken bij een internationale organisatie te Den Haag’. 

Deze hoofdofficier is later door Nieuwe Revu en dagblad Metro (20 juni 2007) geidentificeerd als Hans 

Holthuis, ten tijde van het Rolodex-onderzoek hoofdofficier te Rotterdam. Per 2001 is hij griffier van 

het Joegoslavie-tribunaal (verdere bronnen via witheet.com). Holthuis spande tegen Nieuwe Revu 

een zaak aan bij de Raad voor de Journalistiek (anoniem; dat zullen we vaker gaan tegenkomen) die 

zijn klacht gegrond verklaarde. Holthuis werd als hoofdofficier mogelijk gechanteerd met zijn 

pedofiele activiteiten door Eddy de Kroes.

professor.jpg De Amsterdamse professor ‘Van R.’

In de Runderkamp-papers wordt de ‘Amsterdamse hoogleraar Van R.’ als een van de 

hoofdverdachten in het Rolodex-onderzoek genoemd. Bij De Telegraaf is te lezen dat er ’sinistere 

seksfeesten’ plaatsvonden in een flat in Amsterdam-Noord die eigendom was van ‘een professor die 

bekend stond als pedofiel’. Deze flat vormde de ‘eindbestemming’ voor de ‘import-seksslaafjes’ uit 

Oost-Europa. Uit het lange Telegraaf-verhaal valt voorts op te maken dat voornoemde flatwoning het 

eerste target zou zijn waar de recherche zou zijn binnengevallen als het Rolodex-onderzoek niet van 

hogerhand zou zijn tegengewerkt; in deze flat werden volgens bronnen van De Telegraaf ook 

pornofilms opgenomen en lagen wapens. De ‘pedo-professor’ werd volgens de Runderkamp-papers 

door Joris Demmink, op dat moment Hoofddirecteur van de Directie Rechtspleging op het Ministerie 

van Justitie, op de hoogte gehouden van de onderzoek tegen hem en tegen het netwerk. De identiteit 

van deze professor is nog niet vastgesteld.

demmink_1_11.jpg mr. Joris Demmink

Volgens opnieuw de Runderkamp-papers ’speelde Demmink een belangrijke rol’ in het Rolodex-

onderzoek. Dit staat er letterlijk: “Demmink speelde in dat onderzoek een belangrijke rol. 

Rechercheurs hadden het vermoeden dat deze topambtenaar informatie over het 

opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een van de hoofdverdachten, de Amsterdamse 

hoogleraar Van R., met wie hij bevriend was. De hoogleraar had daardoor vervolging weten te 

ontlopen, zo meenden de rechercheurs. Het hele zogeheten embargo-onderzoek (=Rolodex) was – in 

de visie van de betrokken justitie- en politiemedewerkers - op de klippen gelopen doordat 

opsporingsinformatie bij de verdachte was beland via de ambtelijke top.” Voor een min of meer 

compleet overzicht van de verwikkelingen rond Joris Demmink zie het feitenoverzicht op deze website.

De tweede hoofdofficier van justitie

In 1998 was naast de genoemde Hans Holthuis nog een tweede hoofdofficier verdachte bij het 

Rolodex-onderzoek en bijgevolg ‘lid’ van het pedo-netwerk. In 1998 waren er in Nederland in elk 

geval 19 hoofdofficieren: elk parket bij elk arrondissement had er eentje. Er blijven dus 18 

hoofdofficieren over die in beeld komen. (Thans zijn er 20 hoofdofficieren omdat in 1999 het Landelijk 

Parket een officiele status kreeg met een eigen hoofdofficier). Een goede kans maakt Jan Wolter 

Wabeke, in 1998 tijdens het Rolodex-onderzoek hoofdofficier te Breda. Wabeke is homoseksueel, 

maar een belangrijker aanwijzing is dat hij het OM verliet in dezelfde tijd (direct na het stoppen van 

het Rolodex-onderzoek) als Hans Holthuis. Wabeke werd Nationaal Ombudsman Verzekeringen. Net 

als zijn collega Hans Holthuis (Eddy de Kroes) gaf ook Wabeke vlak voor zijn vertrek bij het OM 
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leiding aan een hypergevoelig onderzoek tegen een machthebber: toenmalig minister van 

Binnenlandse Zaken (Kok-II) en voormalig burgemeerster van Rotterdam Bram Peper die werd 

verdacht van op grote schaal sjoemelen met gemeenschapsgeld. Hoewel Peper aftrad als minister, 

werd hij niet vervolgd. Bekend is dat Wabeke deze zaak als traumatisch heeft ervaren, wellicht omdat 

hij -net als mogelijk ook Holthuis inzake Eddy de Kroes- werd gechanteerd.

jobderuiter.jpg De oud-bewindsman

In de Runderkamp-papers is sprake van een ‘oud-bewindsman’ die ook target was van het Rolodex-

onderzoek. Hier komt nadrukkelijk Job de Ruiter in beeld, minister van Justitie (1977-1982) en 

minister van Defensie (1982-1986). Volgens informatie die ter beschikking kwam van journalist 

Alexander Nijeboer die onderzoek deed naar de zaak-Spijkers werd De Ruiter als minister door 

ondergeschikten gechanteerd vanuit zijn pedofiele activiteiten. Vlak voor de publikatie van het boek 

over de zaak-Spijkers waarin dit zou worden onthuld spande De Ruiter een rechtszaak aan tegen 

Nijeboer. Dit leidde ertoe dat de auteur via een inlegvel afstand deed van de uitlatingen over De 

Ruiter. Delicaat in de figuur Job de Ruiter is de combinatie Justitie en Defensie, precies de combinatie 

die ook de carriere van Joris Demmink kenmerkt. Daarnaast heeft ook ‘netwerk-leider’ Salomonson 

een verleden bij Defensie. Uit het Spiegel-verhaal: Salomonson maakte naam toen hij het leger 

inging (bij de Pantzer-Brigade) omdat hij daar een enorme diefstal van springstof ontdekte 

(’aufdeckte’) hetgeen hem gouden eremedaille van de Huzaren opleverde.”

Mogelijke andere kandidaten

In de Runderkamp-papers is sprake van ‘topambtenaren’ binnen het netwerk, dus meer mensen dan 

alleen Joris Demmink. Het enige spoor op dit punt is de ambtenaar van VWS die ook ‘Joris’ zou 

heten en die al of niet in beeld zou komen in de geruchtmakende Netwerk-uitzending over het HIK-

onderzoek van 20 april 1998. Daarnaast komt Prins Claus in beeld. Ook in beeld komt oud-politicus 

Ed Nijpels die volgens het Spiegel-verhaal een seksuele relatie onderhield met Frits Salomonson. 

Over het seksuele leven van Nijpels is altijd veel te doen geweest en hij zou ook een relatie hebben 

onderhouden met een minderjarig meisje. Ook kan niet worden voorbijgegaan aan advocaat Oscar 

Hammerstein wiens loopbaan lange tijd min of meer symbiotisch was aan die van Frits Salomonson. 

Ook voormalig officier van justitie Joost Tonino kan worden genoemd net als de voormalig vice-

president van de rechtbank Maastricht Fokke Fernhout. Nieuwe namen zijn die van Ed van Thijn, 

voormalig burgemeester van Amsterdam en strijder tegen al het onrecht, en Joop Wolff, een in 

2007 overleden politicus die voor de CPN in de Tweede Kamer zat.
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Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Jan 

19 Jun 2008 om 08:00 

De identiteit van deze professor is nog niet vastgesteld.

O nee? Op www.stelling.nl is op meerdere plaatsen te lezen dat het hier om de historicus Van Rhoon zou gaan. 
Ook trouw bezoeker van de Festivalbar, destijds ‘the place to be’ voor kinderliefhebbers.

2.  Jan 

19 Jun 2008 om 08:03 

Sorry, hij heet Van Roon, zonder h. Om precies te zijn: Ger van Roon. Zie o.a. www.stelling.nl/kleintje/actueel/
TAEG1182846116.html
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3.  Jan 

19 Jun 2008 om 08:25 

18.09: Bohemian Salon 
Autor: Fabiano Golgo Přečteno 818 krát Pošli e-mailem 9 komentářů 
A former Dutch Minister of Justice, Joris Demmink, is being investigated by a journalist called Wim van de Pol, 
here in Prague, for his affair with a Czech male prostitute called Libor Čtvrtlík, who played in a couple of gay 
porn movies. 
————–

4.  wannes 

19 Jun 2008 om 10:17 

Beste Meneer Kat

U doet wat een journalist behoort te doen. Waar vindt men dat nog??

Eigenlijk verbaast mij die hele gang van zaken helemaal niet, we kennen nu ook de feiten dankzij uw inzet. 
Houd ze in de gaten die de passie preken en waarvan we geacht worden tegenop te kijken en er vertrouwen in 
te hebben (nou mooi niet!) 
Macht hebben ze in elk geval wel en dat geeft toch te denken!

Bedankt zoveer voor al die artikelen die we anders nooit zouden weten.

wannes

5.  Robert A. Verlinden 

19 Jun 2008 om 23:59 

Wat een afschuwelijk verhaal. Maar wat doen we er verder mee? 
Recentelijk heb ik Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven ontmaskerd, die zogenaamd voor klokkenluiders opkomt. 
080612 ‘Van Vollenhoven wil regeling klokkenluiders’ (De Pers 20/4/08) 
Zie:mhttp://www.burgersinactie.nl/08061co2c.html 
Groet, 
Robert A. Verlinden 
www.burgersinactie.nl

6.  Lemon 

20 Jun 2008 om 12:18 

Dank u Kat voor echte journalistiek!

De vraag is wat er gebeurt als we dit verhaal leggen over de belgische zaak Dutroux?

7.  Realist 

21 Jun 2008 om 01:40 

Hoi mensen,

Als ik dit hierboven lees denk ik “triest mensen die aan dit verhaal waarde hechten.” Duidelijk een broodje aap 
verhaal, vers voor u gemixed uit de bodemloze sensatieput van de Telegraaf en consorte.

Mensen, een advies: houdt u bezig met zaken die echt belangrijk zijn en niet met verhalen die op losse flodders 
en verzinsels zijn gebasseerd.

Have a nice day

8.  Realist 

21 Jun 2008 om 01:48 

Even aan Micha Kat,

Hoelang ben je met dit pruttelwerk bezig geweest? Als het dan echt zo waar is, breng het dan naar buiten…

En als je verzinsels niet waar blijken te zijn, wees dan ook een held en publiceer dan in de media ook breeduit 
dat je het meest vieze, onbetrouwbare werk geleverd hebt. Ben jij zo’n held? Ik ben bang van niet…

9.  P-Terodactyl 
23 Jul 2008 om 12:48 

Onder andere (.) getuige X-1 en getuige X-2 hebben afdoende verklaringen afgelegd. Terzake van de 
gebroeders Lippens zelfs overduidelijke, men vertrouwt hem vreemd geneog wel zijn centen toe…

Leg deze zaken maar eens over die in Nederland zult u zien wat er aan de hand is…

Maar ja, DAT gebeurt dus niet…. 
En we weten allemaal waarom…
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1.  NWO-INFO » Blog Archive » Wat doet die pedofiele Joris toch in Turkije? 

Pingback op 19 Jun 2008 om 15:15 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Mr. Frits Salomonson, hof-advocaat 

Pingback op 23 Jul 2008 om 07:50 

3.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de e-mails van Wedzinga 

Pingback op 5 Sep 2008 om 17:31 
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« Einde Oude Media (3): Telegraaf 68 jaar later Ook Ed van Thijn in beeld bij pedo-netwerk »

Breaking news! Telegraaf: Demmink ’slachtoffer’
Gepubliceerd door Micha Kat 23 juni, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_12.jpg Heb ik mijn onderstaande stukje over de ‘respectvolle wijze’ waarop De 

Telegraaf onder Sjuul Paradijs om dient te gaan met pedofielen nog maar 

nauwelijks op deze site gezet, blijkt dat de krant van Wakker Nederland dit weekeind een verhaal in 

de wereld heeft gebracht als zou de perverse pedofiel Demmink (wat een giller! De krant heeft het 

nog altijd over ‘D.’) het ’slachtoffer zijn van een maffiacomplot’! Het stuk werd geschreven door Joost 

de Haas, u weet wel, diezelfde de Haas die in juni 2007 nog schreef : opsporings- en 

inlichtingendiensten zijn al jaren op de hoogte van aanwijzingen dat hoge vertegenwoordigers uit ons 

overheidsapparaat zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van minderjarige jongens. De 

Telegraaf berichtte in dat verband over de mogelijke betrokkenheid van een Haagse topambtenaar . 

Het heeft er alle schijn van dat de krant -net als het NOS Journaal- de koers 180 graden heeft 

omgedraaid en Demmink nu gaat lopen verdedigen! Lees hier het actuele feitenoverzicht inzake Joris 

Demmink en bepaal wie dader is en wie slachtoffer zijn. Uw webmaster heeft de tekst nog niet 

kunnen lezen omdat hij (nog) geen toegang heeft, maar zag al wel de kop van het stuk. Wellicht kan 

De Telegraaf een inzamelingsactie organiseren om het arme ’slachtoffer D.’ te helpen? Stay tuned!

9 Reacties op “Breaking news! Telegraaf: Demmink 
’slachtoffer’”
Feed voor dit bericht 

1.  nick 

23 Jun 2008 om 07:59 

Welingelichte bronnen gaven mij twee weken geleden te kennen dat DEMMINK inmiddels is weggepromoveerd.

2.  Hare Majesteit 

23 Jun 2008 om 10:23 

Erg interessant: ene Wim van de Pol die bij het NOS Journaal heeft gewerkt (zie http://www.onderwereldblog.
nl/?page_id=28) wordt genoemd op een Tsjechisch weblog:

A former Dutch Minister of Justice, Joris Demmink, is being investigated by a journalist called Wim van de Pol, 
here in Prague, for his affair with a Czech male prostitute called Libor Čtvrtlík, who played in a couple of gay 
porn movies. 

zie 
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/fabiano-golgo.php?blogid=99&archive=2007-09

3.  Inanna 
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 at Klokkenluideronline’slachtoffer’Breaking news! Telegraaf: Demmink 

23 Jun 2008 om 10:56 

Micha, het artikel staat volgens mij niet op internet, maar ik heb daarnet een oude krant gekocht. Heb even een 
fraai citaat:

“Een Haagse inlichtingenbron (…) zegt dat er gerede twijfel zal ontstaan over het waarheidsgehalte van de 
verklaringen. “Het valt immers niet uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te 
vertellen. Dan is mogelijk sprake van een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld.” 

Hoeveel de Haas betaald krijgt voor zijn artikel, dat mag Joost weten! Er is in elk geval weer een stevige 
damage-control-crew op pad!

4.  Deef 

23 Jun 2008 om 17:21 

Wim van de Pol is ook al langere tijd met deze zaak bezig. Hij heeft hier meerdere keren over gepubliceerd op 
zijn weblog enis dan ook goed ingevoerd. 

Het artikel van zaterdag staat nu integraal op de site van Stan de Jong. Zoals ik het artikel lees is er niet echt 
sprake van damage control, maar die conclusie laat ik aan een ieder voor zich.

5.  lezer 

23 Jun 2008 om 19:19 

Kat 
Lees het artikel nog eens. 
Dit verhaal in De Telegraaf is dermate schadelijk voor het imago van het justitiele apparaat dat dat voldoende 
grond geeft voor ontslag. 
Daarbij: dit is zo’n goor verhaal, of het nu aan te tonen is of niet - dat wordt moeilijk want lang geleden, 
verborgen identiteiten (hij reisde toch telkens een fake paspoort? hoe kun je dan natrekken waar hij op welk 
tijdstip naar toe ging?) - dit verzin je niet.

6.  Muizer 

23 Jun 2008 om 23:03 

Kijk eens waar onze grote kindervriend nou weer vertoeft…

NEWS Save As Text

23-06-2008 
AZERBAIJANI MINISTER OF JUSTICE MEETS SECRETARY GENERAL OF DUTCH MINISTRY OF JUSTICE 

Baku, 23 June, (AzerTAj)Azerbaijani Minister of Justice Fikrat Mammadov today has met with Secretary General 
of Dutch Ministry of Justice Mr.

Joris Demmink. 
Mr.

Mammadov told of the achievements being implemented in the country?s legal area.

He stressed the significance of the Memorandum of Understanding signed between the two countries? Justice 
Ministers in 2002 in the field of legal cooperation.

Mr.

Demmink highly valued the progress in the legal area of the country.

The sides also discussed the protection of the prisoners? rights, their social adaptation and other issues of 
mutual interest. 
-0-

7.  Muizer 

23 Jun 2008 om 23:08 

Mijn Azerbeidjaans is helaas niet meer wat het geweest is, maar ik vrees dat vannacht weer een zwerfjongen 
van de straat moet worden geplukt:

NİDERLAND KRALLIĞININ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN BAŞ KATİBİ ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNDƏ OLUB

Mənbə: AzTV 
Mövzu: Cəmiyyət

Dərc edilmişdir: 23/6/2008 16:10:34

Azərbaycanla Niderland arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrlə yanaşı, hüquq sahəsində də əlaqələr 
mövcuddur. Bu sözləri Ədliyyə naziri, Məhkəmə Şurasının sədri Fikrət Məmmədov Niderland Krallığının Ədliyyə 
Nazirliyinin baş katibi Yoris Demminklə görüşündə bildirib. Əlavə edib ki, 2002-ci ildə Niderlanda səfəri zamanı 
iki ölkə arasında imzalanan “Əməkdaşlığa dair Memorandum” bunun bariz nümunəsidir. Nazir niderlandlı qonağa 
Məhkəmə hakimiyyəti sahəsində aparılan islahatlar barədə də məlumat verib. Bildirib ki, islahatlar aparılan 
zaman Avropa ölkələrinin, o cümlədən Niderlandın da təcrübəsindən istifadə olunub. Niderland Krallığının 
Ədliyyə Nazirliyinin baş katibi Yoris Demmink isə Azərbaycanın regionda və eləcə də beynəlxalq aləmdə 
möhkəmlənən nüfuzundan danışıb. Əlavə edib ki, zəngin demokratik ənənələrə malik ölkəsinin hüquq 
sahəsindəki təcrübəsini Azərbaycanla bölüşməyə hazırdır. Bu səfərin ölkələr arasında əlaqələrin daha da 
inkişafına təkan verəcəyini xüsusi vurğulayıb.
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 at Klokkenluideronline’slachtoffer’Breaking news! Telegraaf: Demmink 

8.  Abjectief 

24 Jun 2008 om 18:37 

Ik vrees dat dit balletje pas gaat rollen als de buitenlandse media zich er mee gaat bemoeien, misschien dat de 
pers van onze zuider- of oosterburen hier eens wat gewag over wensen te maken?

9.  Muizer 

24 Jun 2008 om 20:53 

Nog wat recente plaatjes van ome Joris uit Verweggistan. Zo te zien zijn zijn disgenoten ditmaal meerderjarig:

http://www.justice.gov.az/media375.html
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Demmink verkrachtte ober op Justitie-feestje
Gepubliceerd door Micha Kat 29 juni, 2008 in Algemeen. 

ober.jpg Joris Demmink, de SG van het ministerie van Justitie, heeft ‘lang geleden’ op een feestje 

van zijn ministerie ter ere van oud-ambtenaar mr. Stapel op de Celebesstraat- vlak bij 

zijn woonhuis aan de Riouwstraat- een van de daar bedienende obers dusdanig aangerand, dat deze 

‘zijn gebit heeft gebroken’. De bron (’Kartonnen Hond’) die dit aan deze website meldt zegt dat hij ‘uit 

eigen waarneming’ heeft kunnen constateren dat Demmink zich met deze ober ‘op de WC terugtrok’. 

Tevens meldt deze bron dat Demmink regelmatig ‘in beschonken toestand’ alles op alles zet ‘aan de 

bak te geraken’ in de Haagse homokringen. Bij deze escapades laat Demmink zich niet zelden 

vergezellen door mr. Henk van de Stolpe van het Expertisecentrum Rechtspleging en 

Rechtshandhaving van het Ministerie. Met deze melding lijkt een doorbraak bereikt daar nu zelfs ook 

mensen vanuit Justitie zich melden met verhalen over hun SG Demmink.

Overigens kan aan alle twijfel over de betrokkenheid van Demmink bij zowel het misbruik van 

minderjarigen als bij het importeren van kinderen uit andere landen een einde komen als nog eens 

goed wordt geluisterd naar het geluidsfragment waarin Demmink is te horen in een gesprek over de 

import van kinderen dat werd uitgezonden door Netwerk. De webmaster van deze site die Demmink 

op 29 augustus 2007 aan de lijn heeft gehad herkent de stem. Bezoekers van deze site kunnen zelf 

ook proefondervindelijk onderzoeken (’rol uw eigen pedo-netwerk op!’) of de man die op de tap 

informeert naar vers kindervlees Joris Demmink is door het fragment via Youtube te beluisteren en 

Demmink vervolgens te bellen op 070- 3505144

10 Reacties op “Demmink verkrachtte ober op 
Justitie-feestje”
Feed voor dit bericht 

1.  A de Munk 

29 Jun 2008 om 11:28 

Micha Kat, onlangs door de Telegraaf voortijdig als correspondent aan de kant geschoven wegens een 
pisincident uit het verre verleden, heeft zich helemaal op Joris D. gestort. De hoge justitiebobo die volgens Kat 
en aanhang (waaronder de onvermoeibare Inanna) zo snel mogelijk moet hangen wegens vermeende pedofilie.

De affaire D. is helaas geen abc’tje, want het tot dusverre aangevoerde bewijsmateriaal is nogal mager of komt 
uit verdachte hoek, namelijk van of via criminelen die dankzij D. levenslang hebben gekregen. Het zwartmaken 
of intimideren van justitieambtenaren is niets nieuws.

Het is echter ook geen zaak die helemaal genegeerd kan worden, dus is het tamelijk moedig van De Telegraaf 
geweest om onlangs een artikel aan D. te wijden, maar wel met het voorbehoud dat de affaire wel eens een 
‘doelbewuste beschadiging vanuit de onderwereld’ zou kunnen zijn. Dat vond Kat natuurlijk te schandalig voor 
woorden in het licht van wat hij ‘de vele feiten rond D.” noemt.
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Het probleem is dat Kat D. zo graag achter de tralies wil hebben dat zijn journalistieke objectiviteit ver te 
zoeken is. Of vreselijke blunders begaat. Kat leek namelijk heel even een smoking gun te hebben: hij meende 
de stem van Joris te horen in een opname van AVRO’s Netwerk en heeft D. vervolgens thuis gebeld in Den 
Haag. En voila, een match, beweert Kat.

Maar wie de uitzending nog eens beter beluistert ontdekt al snel het volgende: Netwerk zegt dat het de hand 
heeft weten te leggen op de tapverslagen, niet op de feitelijke bandopnamen. De voice over zegt duidelijk: Er is 
een deel opnieuw ingesproken. Wat volgt zijn opnamen van net iets te goede kwaliteit en stemmen die duidelijk 
een toneelstukje opvoeren. Oftewel: dit zijn gewoon nagespeelde tapverslagen. Anders slaat de opmerking 
“opnieuw ingesproken” natuurlijk nergens op.

Dit is in het algemeen het probleem met de Joris-bashers: het doel is niet waarheidsvinding, maar de 
standrechtelijke executie van hoge ambtenaren die in hun ogen per definitie fout zijn.

Een mooie opmerking op de site van Kat is deze: “In plaats van in De Haas en De T. medestanders te zien 
kakelt en fladdert Kat wild armwiekend door alle mogelijke scenario’s. Om tenslotte, daar kun je bij Kat de klok 
op gelijk zetten, uiteindelijk te belanden bij het scenario dat Kat het meest bevalt en waarmee hij zelf nog jaren 
vooruit kan: het Grote Gelijk dat voor Kat immer onbereikbaar achter de horizon verborgen blijft. En zolang Kat 
zijn eigen Grote Gelijk niet heeft kunnen bemachtigen is iedereen verdacht of was op zijn minst lid van de SS.”

geplaatst door Billythekid op 29-jun-2008 op zijn blog; 
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=31160382&postID=5965347742271642272

2.  micha kat 

29 Jun 2008 om 12:02 

@ademunk 
Natuurlijk bestaat de kans dat het is na-gesproken.Opmerkelijk zoals u ook zegt: Nertwerk zegt dat de 
tapverslagen voor EEN DEEL opnieuw zijn ingesproken. Wel even precies zijn, de Munk! 
Het lijkt er voorts op dat u de feiten uit het dossier en uit de aangifte van Van der Plas onvoldoende kent. Het 
gaat hier niet om ‘nogal mager’ bewijs maar om een hoeveelheid bewijs die je in de doorsnee-zedenzaak vrijwel 
nooit tegenkomt. Desondanks heb ik altijd beweerd dat Demmink net als iedere andere burger een ‘eerlijk 
proces’ (voor zover dat mogelijk is) zou verdienen.

3.  John 

29 Jun 2008 om 12:33 

Hoezo is er een kans dat er opnieuw ingesproken? Waarvoor? Je gaat toch geen banden opnieuw inspreken? 
Bedoeld wordt: nagesproken. 

Een beetje journalist zoekt zelfs bij twijfel trouwens eerst eens uit of het nagesproken is, maar niet Kat, die ook 
een roddel die iemand anoniem op zijn site heeft gezet maar meteen als waarheid overneemt. 

Stel nou eens dat ik dat heb geschreven om te kijken of Kat wel oplet. Bewijs maar eens dat het niet zo is.

4.  Anoniem 

29 Jun 2008 om 12:56 

Op de tape is abosuluut NIET de stem van Joris Demmink te horen. En ik kan het weten, want ken zijn stem 
goed!

5.  Lion Cachet 

29 Jun 2008 om 13:14 

LS…

Gewoon die beerput openblijven trekken… 
De onvolkomenheden en onwaarheden komen dan ook aan het licht. 
So what… In dit gore stinkverhaal heiligen alle middelen het doel. 
Punt uit ! Amen…

6.  stan de jong 

29 Jun 2008 om 13:49 

De Joris uit de Netwerk-uitzending (later EenVandaag) is met honderd procent zekerheid niet Joris Demmink. Ik 
heb dat uit de eerste hand, en weet ook om welke Joris het ging. Het betrof een vrij hoge ambtenaar van het 
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. De man werd veroordeeld, inmiddels buiten dienst. Toeval 
bestaat soms…

7.  John 

29 Jun 2008 om 13:58 

Conclusie: Kat vergist zich lelijk met de Netwerk uitzending, waarin ook nog wordt verwezen naar de verkeerde 
Demmink (wat Kat alweer vergeten is, had hij hier niet zelf over geschreven?) en het zal me ook niks helemaal 
niks verbazen als Kat een willekeurige Demmink in het telefoonboek heeft gebeld.

8.  KatseK** 

29 Jun 2008 om 14:04 
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De tapverslagen zijn inderdaad voor EEN DEEL ingesproken. Door de AVRO, slimmerd! Kat, lees jij de reacties 
hier eigenlijk wel?

9.  Erik B. 
29 Jun 2008 om 17:26 

Goed werk Micha Kat! Al met al is er veel meer dan alleen rook. Ik ben er 100% van overtuigd dat er een gore 
smeerlapperij aan de gang is in die kringen van Politie en Justitie. Ik ken ook heel wat hardnekkige berichten 
uit district D2 Oost op dit vlak. Doorgaan! Hangen moeten ze.

10.  Jan 

30 Jun 2008 om 18:52 

Bewezen…? In het oorspronkelijke bericht gaat het om een ober van 16 jaar. Dat lijkt me niet bepaald een 
prototype van ‘vééls te oud’
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« Lippens & Fortis vs. Kat & deze site: de feiten Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden »

‘Demmink, Donner en Ballin samen in SM-club’
Gepubliceerd door Micha Kat 20 augustus, 2008 in Algemeen. 

wedzinga.jpg RAMMENDE RECHTER SLAAT EINDELIJK TERUG

Een dezer weken wordt de beslissing verwacht van het Amsterdamse gerechtshof over de vervolging 

van Joris Demmink, SG van het Ministerie van Justitie, wegens kindermisbruik. Lees hier het complete 

feitenoverzicht van de affaire-Demmink. De kans dat er alsnog wordt overgegaan tot vervolging van de 

SG lijkt echter minimaal nu een voormalige topman uit de juristerij, Wicher ‘de Rammende Rechter’ 

Wedzinga, tot 2005 raadsheer bij het Gerechtshof te Leeuwarden, met onthullende informatie komt: 

Joris Demmink bezocht samen met de huidige minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin en diens 

voorganger Piet-Hein Donner een beruchte SM-club te Breda waarover deze site reeds eerder berichtte 

in een artikel over Ed Nijpels. Dat biedt Demmink de nodige leverage om aan een strafrechterlijke 

vervolging te ontkomen. Het mag toch wel uniek worden genoemd dat iemand die zo’n hoge positie 

heeft bekleed in de juridische wereld met dergelijke harde beschuldigingen komt en het feit dat de 

Rammende Rechter maatschappelijk niets meer te verliezen heeft maakt zijn getuigenis er niet 

ongeloofwaardiger op…. Lees hieronder de emails van Wicher Wedzinga over Demmink, Donner en 

Hirsch Ballin.

From: Wicher Wedzinga <info@wedzinga-cs.com> 

Subject: Klokkenluideronline Contact Formulier 

To: xxxxxxxxxxx 

Date: Tuesday, July 15, 2008, 2:37 PM 

smseks.jpeg Wicher Wedzinga wrote:

Beste Micha,

Toen ik nog als raadsheer bij het Hof Leeuwarden werkte viel

jouw naam bij tijd en wijlen. Je was “natuurlijk” in de ogen

van velen een onruststoker en iemand ie je vooral niet serieus

moest nemen. Ook ik dacht er toen zo over.

Los van mijn veranderde situatie, zijn ook mijn meningen en gedachten

over de strafrechtspleging veranderd. Ik heb buitengewoon veel

bewondering voor de wijze waarop je je vastbijt in de zaak Demmink.

Een zaak, die ook naar mijn gevoel, zijn weerga niet kent.

Misschien kan ik je verder helpen.

In Breda zat (zit) een SM-huis dat zich siert met de naam “club paradise”.

Het wordt gerund door een soort Japanse Sumoworstelares (vroeger: worstelaar) met de naam

Leonne Zeegers. Zij ontving daar allemaal hotemetoten, w.o. Demmink, Donner, Hirsch

Ballin, Nijpels (in purperen jurkje) en schijnt in het bezit te zijn van

compromitterende foto’s van deze schuinsmarcheerders. Ik ben daar een keer
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met iemand geweest om haar (vroeger dus “hem”) te helpen in een juridische procedure.

Mevrouw Zeegers is moeilijk of niet los te weken van de foto’s,

maar mogelijk biedt het toch een aanknopingspunt. Ook rechters en officieren schijnen

deze locatie menigmaal gefrequenteerd te hebben, maar het bezoek van Donner en

Hirsch Ballin is natuurlijk wel erg pikant. Ik heb het destijds tegen Stan de

Jong wel laten vallen, maar er is moeilijk een vinger achter te krijgen. Ik

weet wel dat ze het toen al had over Demmink en zijn voorliefde voor jonge

Surinaamse militairen. Sterkte in je strijd en indien wenselijk en nodig

schroom ik niet om met jou openlijk in het strijdperk te treden. Bang ben

ik niet (heb toch al alles verloren) en dit schandaal van ongekende omvang moet

aan het licht komen!

Dag Micha,

Petje af voor wat je doet!!! Ik red me wel, maar maak een beetje een moeilijke tijd door.

Maar nu belangrijker dingen. Zeegers heeft foto’s, zeer compromitterende foto’s. Want 
de ultieme kick voor deze mensen is kennelijk zich in de meest genante pose op de foto 
te laten nemen door de meester(es). Dan geef je je pas echt over aan hem/haar. Alles 
heeft met macht te maken, macht waarmee ze zelf kennelijk niet overweg kunnen.

Ik heb van Zeegers begrepen dat met name Nijpels bang is. Zijn advocaat heeft haar, zo 
zei zij, onder druk gezet. Tja, valt ook niet mee voor Edje. Zelfs destijds verantwoordelijk 
als burgemeester voor de openbare orde en goede zeden en dan ’s nachts in purperen 
jurkje zich laten afranselen in club paradise. Ook Donner, Hirsch Ballin en, last but not 
least, Demmink kwamen er af en toe buurten, zo verzekerde mevrouw (vroeger meneer) 
Zeegers mij.. 

Ze is bang en heeft de foto’s in een kluis bij een notaris gedeponeerd, beweert ze. 
Ondertussen heeft ze om de haverklap bonje met de politie en moet ze de club sluiten. 
Misschien dat geld nu wel een factor van belang is. Dat zich onder de clientèle ook veel 
juristen (rechters, officieren etc.) bevonden (welke zei ze niet) zal je niet verbazen. 

Ik kreeg ooit een mailtje van haar waarin ze expliciet inging op Demmink en zijn liaison 
met Surinaamse militairen, maar ik kan die mail niet meer traceren. SHIT!

Van de situatie op Aruba weet ik in zoverre wat af, dat er veel hotemetoten zijn die zich 
laten verwennen door de veelal Colombiaanse hoeren. En iedereen kent iedereen, dus 
…. Het zou mij bijna verbazen als de vader van Joran niet zoveel compromitterende 
informatie over sleutelfiguren bij politie en justitie had, dat hij ze daarmee kan chanteren.

Laten we eerst een keer wat afspreken. Waar mogelijk wil ik je graag helpen.

Groet,

Wicher

Commentaar: 

standejong.jpeg De verklaring is geloofwaardig en serieus te nemen. De mogelijke juistheid wordt 

ondersteund door de bijzondere reacties van Donner en Hirsch Ballin toen de 

affaire-Demmink in de tweede kamer aan de orde kwam: Donner rende in oktober 2003 als een 

hysterische furie de kamer in om te schreeuwen ‘er is nog geen spoor van rook, laat staan dat er vuur 

is’ en Hirsch Ballin beantwoordde kamervragen van de PVV over de kwestie binnen drie uur, een 

absoluut record in de geschiedenis van de Nederlandse parlementaire democratie. Maar de hele 

paranoia-achtige houding van Justitie in deze zaak waarbij niet eens mag worden gespeculeerd over 

mogelijike delicten van de SG wijst ook in de richting van chantage door Demmink. Opmerkelijk is 

voorts de opmerking van Wedzinga over Stan de Jong. Stan heeft de Rammende Rechter ooit uitgebreid 

geinterviewd, maar achtte deze informatie kennelijk minder geschikt voor publikatie. Tevens heeft De 

Jong een opmerkelijke poging gedaan de zaak-Demmink te downplayen waarbij de feiten geen rol 
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mochten spelen.

45 Reacties op “‘Demmink, Donner en Ballin samen 
in SM-club’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pierre Lebon 

20 Aug 2008 om 07:27 

Micha!!! 
Hope’lijk is dit idd een hefboom om deze hele stinkende affaire verder boven water te krijgen. 
Een ander sterk staaltje van INTIMIDATIE: ik kreeg gisterenavond onderstaand mailtje van Jacqueline du Croÿ 
(groep Morkhoven) met het verzoek een petitie mede te ondertekenen. 
Dat heb ik gedaan, maar terugsturen is ONMOGELIJK!! Omdat hun site, telefoon en Email al eerder werden 
geblokkeerd, vrees ik het ergste!!! 
WIL JIJ HIER EVENEENS RUCHTBAARHEID AAN GEVEN?? 
Hier volgt de betreffende mail, bijvoorbaat dank

Is het mogelijk om onze petitie te ondertekenen en in Nederland wat 
mensen te vinden die hetzelfde willen doen ?

Mvg,

Jan Boeykens

—

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.

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 
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
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2.  Erik B. 
20 Aug 2008 om 07:40 

Hilarisch natuurlijk dit bonte gezelschap. Poldersex… Ed Nijpels in een jurkje en met HB en Demmink op stap, de 
laatste valt op jonge Surinaamse militairen in uniform. Misschien eens een avondje stappen in Knokke-Heist? Het 
zijn allemaal hele morbide geesten van een sinister gezelschap. Dat zie je wel aan die grijns van HB. Over de 
korpsbeheerder van Amsterdam, oom Job, ken ik ook vreemdgaanderige berichten, wellicht later meer. Macht is 
het beste afrodisiacum voor deze bestuurlijke kliek en NIET te beheersen voor ze dus lopen ze voortdurend met 
hun vaantje te wapperen. Aangezien het mijn ervaring is met dergelijke verklaringen dat de brenger van de ware 
boodschap altijd in diskrediet wordt gebracht, moest deze rechter maar heel serieus worden genomen. Een gotspe, 
uiteindelijk worden wij door deze idioten bestuurt, verbaliseert en veroordeeld…

3.  Inanna 

20 Aug 2008 om 08:27 

Micha, alle respect voor jou, maar nu ook voor Wedzinga!

Komt er morgen trouwens een zitting in kort geding van Lippens tegen Kat? Of is die wedstrijd tot nader order 
afgelast?

4.  Inanna 

20 Aug 2008 om 08:29 

Kleintje Muurkrant laat de zaak ook niet los: 
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/HRPR1219130957.html#start

5.  Pierre Lebon 

20 Aug 2008 om 11:26 

Ik zie nu pas da&t Jan Boeykens zelf al de betreffende mail aan de topic: Kinderporno activist België wordt 
geliquideerd, heeft toegevoegd. 
Excuses voor mijn impulsieve reactie.

6.  M. 
20 Aug 2008 om 12:57 

Hm, als ik eerlijk ben lijkt deze mijnheer Wedzinga me niet de meest integere persoon, ik heb het niet zo over 
mannen die vrouwen slaan of sexueel intimideren. 

Aan de andere kant hou ik er ook ernstig rekening mee dat feiten hier en daar wat aangedikt zijn om de heer 
Wedzinga in een zo’n kwaad mogelijk daglicht te stellen na zijn aanval op Justitie.

Ook ben ik er van overtuigd dat hij is voormalig rechter veel weet, en vind ik het hoe dan ook van lef getuigen dat 
hij hier nu mee naar voren komt en Micha ook verder wil helpen.

Hopelijk komt er binnenkort hard bewijs boven water.

7.  M. 
20 Aug 2008 om 13:06 

edit; ‘over’ moet natuurlijk ‘op’ zijn, en ‘is’ moet ‘als’ zijn.

Ik vraag me nog iets af. Behalve de artikelen van MK lees ik ook altijd met veel interesse de reacties van de 
bezoekers van deze site.

Een tijdje terug liet ene ‘Cornelia’ vaak wat cryptische boodschappen achter over Demmink, en ze zou uiteindelijk 
aangifte hebben gedaan tegen hem. Ook heeft ze uitlatingen over de heren Lippens gedaan en noemde ze ook 
ergens de naam van Ronald Jan Heyn?

Ik heb me meermaals afgevraag wie en wat daarachter zat. Iemand die echt een zaak tegen Demmink heeft 
aangespannen (en mogelijk over bewijs beschikt?)of iemand die moedwillig vreemde boodschappen achterlaat, 
uiteindelijk laat blijken dat het om een onzinverhaal gaat, met als mogelijk motief de site, de webmaster of 
misschien ook juist de bezoekers van deze site uiteindelijk als belachelijk neer te zetten en af te schilderen als 
‘complottertjes’?

Het valt me op dat ze de laatste tijd niet meer reageert. Ik ben benieuwd wat anderen hierover denken?

8.  AIRVD 

20 Aug 2008 om 13:16 

Er bestaat in Nederland een staat binnen een staat. Die ‘inner circle’ bestaat uit een netwerk van mensen met 
hoge functies. Ze houden hun leden onder control d.m.v. van chantagemateriaal zoals genoemd in je artikel (maar 
ook seks met kinderen). Hierdoor zijn ze medeplichtig aan elkaar. Hieruit leidt ik af dat iedere hoge politicus een 
chantabele daad moet hebben gepleegd wil hij in aanmerking komen voor een hoge functie. Anders is zo’n persoon 
lastig te manipuleren, en dat kan men niet gebruiken. Dus vraag me af wat Balkenende heeft gedaan. 

Stan De Jong is verdacht. Hij werkt mee aan een afleidingsmanoeuvre over een kleine linkse vis. Dat 
propagandamedia als Elsevier en Geenstijl daaraan meewerken moge duidelijk zijn. 
Deze kwestie is echter niet zo zwart-wit als aan de oppervlakte lijkt. Want kwam de heer Brauw bijvoorbeeld niet 
uit rechtse kringen? (VVD/ rechtervleugel D66) 
In het boek de X dossiers laat men ook zien dat extreem rechtse Belgische groeperingen (Gladio achtige 
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netwerken) overvallen plegen op militaire kazernes en daar vuurwapens buit maken. Deze vuurwapens worden 
laten terug gevonden bij ‘linkse’ terreurgroeperingen. (blz. 462 X Dossiers) 

P.S. Over de kwestie Holloway zou ik je de volgende uitzending van netwerk aanraden: http://www.netwerk.tv/
archief/4971839/860/“FBI_zat_politie_dwars_in_zaak_Holloway”.html 
Daarin wordt duidelijk dat Holloway misbruikt werd door haar stiefvader en dat ze niet terug wilde naar de VS. 
Haar stiefvader heeft belangrijke connecties met Dick Cheney en het Witte Huis en was betrokken bij grote 
drugstransacties. De stiefvader heeft vervolgens een actie op touw gezet om haar te neutraliseren. Klinkt heel 
vreemd, maar het moet nu ongeveer wel duidelijk zijn tot wat voor sadistische acties deze mensen in staat zijn. 
De vader van Joran moet van dit alles op de hoogte zijn geweest en heeft waarschijnlijk het spelletje gewoon 
meegespeeld. Tegen een royale vergoeding, lijkt me, of misschien was hij zelf wel chantabel.

9.  E-bee 

20 Aug 2008 om 15:42 

@AIRVD. 
Oorzakelijk: Het probleem is dat de staat in handen is gevallen van een sinistere criminele organisatie.(1) Derhalve 
en daarbij, zijn de lieden die aan het roer staan van nature zeer morbide geesten… Het gedrag laat zich dan 
eenvoudig duiden, een normaal mens komt daar niet meer aan te pas. Je moet ook gewetenloos zijn natuurlijk om, 
het is maar 1 voorbeeld, een dossier met 88.539 slachtoffertjes naast je neer te leggen wat op deze elite 
betrokken kan worden in de zaak Zandvoort. En dat betreft niet alleen politieke figuren, ook bestuurlijke 
overheden, Politie en Justitie, juristen. Men dekt elkaar af. Zo er op afspraak geen vragen gesteld kunnen worden 
door de politiek, op ieder niveau dus ook in de steden, dan is hier slechts in naam nog een bestuur. De verloederde 
staat van de samenleving zie je ook terug in rechtszaken als Micha Kat versus Lippens/Fortis. Normaal(.) zitten 
personen die meervoudig genoemd worden in betrouwbare dossiers niet in de leiding van top-ondernemingen. Er is 
dus fundamenteel iets grondig mis in de samenleving als deze figuren vrijelijk kunnen rondlopen. 

(1)Naar die organisatie wordt verder verwezen in een artikel op argusoog.punt, “Pentagon orders Bush to pay 
settlement Tuesday”.

10.  Cornelia 

20 Aug 2008 om 16:07 

Goede middag M

bij deze laat ik u weten dat de aangifte, tegen R.J.Heijn, en Joris Demmink een feit is.( politieburo ST Willebrord, 
en Etten-Leur) 
Ik heb om verschillende redenen, de aanklacht in drie fases afgelegd, nu is de aanklacht volledig. 
Ik ben nu bezig ( met vrienden) om een advocaten kantoor te vinden dat bereid is om de zaak op zich te nemen. 
Ik hoef u niet te vertellen dat dit niet makkelijk is. 
U spreekt over bewijs: ik heb verklaard dat de heer R.J. Heijn, en de’ zijnen’ een huurmoordenaar op me hebben 
afgestuurd, een Belgische wijkagent, naam: Frans Somers, uit Essen, Belgie. 
Hij sprak de zelfde bewoordingen als R.J.Heijn” mensen als Mark D. 
hebben veel liefde nodig, en of ik al genoeg had van de druk,die alleen maar groter zou worden, en als dat zo was, 
zou hij mijn nek masseren, om me zo een pijnlose dood te ‘ bezorgen’. 
Hij sprak: ” wij zijn de gevestigde orde, en weten je overal te vinden. 
dit is een van de redenen dat ik verhuist ben van Belgie naar Nederland. 
Mijn doel is om het gehele pedofielen netwerk te ontmaskeren.

Met vriendelijke groet 
Coenelia van den Broek

11.  Cornelia 

20 Aug 2008 om 16:10 

Ps,mijn naam is Cornelia van den Broek

12.  AIRVD 

20 Aug 2008 om 16:39 

@ E-bee 
Mijns inziens zijn wij altijd al in handen geweest van deze sinistere criminele genootschap. Maar hun duistere 
praktijken (sadisme, criminaliteit etc) lijkt buiten alle proporties te zijn gegroeid in de laatste decennia’s. Het hek is 
van de dam.

13.  medvedev 

20 Aug 2008 om 16:43 

Mij schoot zojuist het volgende te binnen: het gesprek tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert dat ik eens op tv zag. 
Melkert zat in zijn stoel helemaal weggedraaid van Fortuyn de andere kant uit te kijken tijdens dat gesprek. Je zag 
dat hij bang was, bang dat Fortuyn een opmerking zou maken over de SM aktiviteiten (?)van Melkert. Fortuyn, 
gentle, deed dat echter niet. Weet iemand soms meer over die SM praktijken van Melkert? Met zijn verdwijning 
naar Amerika is er haast niets meer te horen van die linkse man, behalve dan wat slinkse praktijken. Aardig 
misschien om dit ook eens grondig uit te zoeken.

14.  AIRVD 

20 Aug 2008 om 16:47 

P.S. En zolang niemand er wat tegen doet zal het alleen maar escaleren. De controlerende taak van de pers is 
compleet buiten werking gesteld. Zwijgen is voor daders zoals een moedige schrijfster het zei.

15.  Max Delius 
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20 Aug 2008 om 17:42 

AIVRD, alles loopt door elkaar heen; ‘links’, ‘rechts’, ‘onder’ en ‘boven’: links activisten braken in in militaire 
bunkers en het Provinciaal Militair Commando (Gladio?) - Gladio (?) brak in in een kazerne waarbij een schildwacht 
werd doodgeschoten. Explosieven die Gladio (?) stal werden in handen gespeeld van de linkse terreurcel CCC. 
Nederlandse Gladio (?) - wapens kwamen in handen van Klepper en Mieremet. RaRa, Bluf, Onkruit zijn geinfiltreerd 
geweest, de groep rond Volkert van der Graaf is geinfiltreerd geweest (misschien was Volkert zelf wel de 
infiltrant?), de Hofstadgroep is geinfiltreerd geweest (misschien was Bouyeri wel de infiltrant?). Is de moord op 
Fortuyn een samenwerking geweest tussen de partijen die in de RaRa kwestie schijnbaar tegenover elkaar 
stonden? Gladio - Links Activisten? 
Aangaande Stan: misschien is een bericht voor hem pas ‘waar’ en eventueel publiceerbaar als het door drie 
verschillende bronnen bevestigd wordt zoals het een goed journalist betaamt?

16.  Kantklosser 

20 Aug 2008 om 18:48 

20 augustus 2008 
De Telefoongids en de Bedrijvengids van heel Nederland. Vind snel en makkelijk adres, telefoon, fax en mobiele 
nummers van personen en bedrijven. 
kies een regio

> uitgebreid zoeken

Geen passend resultaat gevonden

U heeft gezocht naar paradise in Breda.

De door u opgegeven zoekopdracht levert geen passend resultaat op.

Controleer de spelling en zoek opnieuw

17.  Kantklosser 

20 Aug 2008 om 18:53 

Leonne Zeegers schreef op 31 januari 2004:

Zijn Meesteressen die SM verkopen en hun eigen lichaam absoluut niet beschikbaar willen stellen Juridisch toch 
prostituee’s? 
Wij willen alleen mannen aan ons onderwerpen 
Vinden allemaal dat we eigenlijk 180o het tegenovergestelde doen,inplaats van ons lichaam beschikbaar stellen 
gebruiken wij de mannen,terwijl de gemeente het standpunt inneemt dat we ons prostitueren. 
Hierdoor word ik nu gezien als bordeelhoudster in mijn eigen huis. 
Nergens kan ik jurisprudentie vinden, en ik lijk overgeleverd te zijn aan de willekeur van een bestuursrechter. 
Graag een reactie 
vr gr Leonne www.sm-paradise.nl

18.  E-bee 

20 Aug 2008 om 20:59 

Termen als links/rechts zijn op deze aloude org. niet van toepasssing. Eerder Leninistisch. Dat zijn alleen maar 
krachten die worden uitgespeeld, brood & spelen, en ter verdeling van het politieke krachtveld. De Nederlandse 
regering is al geheel aan haar vervallen, evenals de kon. kotten in Nederbelgie, politie en justitie aldaar, wat blijkt 
uit het afdekken van de uitwassen van deze mentaal gestoorden want sadistische satanisten schijnen het ook te 
zijn, luciferaanbidders, maar dat blijft (nog) duister afgezien van wat we weten van de slachtoffers uit de X-
dossiers. Het verleden heeft dat echter al geleerd. Lieden die aan o.m. Cercle des Nations zijn gelieerd komen daar 
ook in voor. Het is echter een zeer gelaagde internationale structuur, zelfs als een figuur als Volkert van der Graaf 
voor ze werkte zal hij dat zelf niet geweten hebben, evenals de anderen die je noemde. Ze schijnen na de laatste 
keer zich te hebben verhervoorgenomen om op de puinhopen van de VS een duizendjarig rijk te stichten… Het 
schijnt ook dat ze zich al verzekerd hebben van een kernarsenaal. Maar goed, dit artikel ging over de mentaal 
gestoorde uitwassen van deze lieden als beschreven in dit artikel van Micha Kat, in dit geval Demmink, Donner en 
Ballin, ook leden van deze sinistere org., waarvan een in het bijzonder, die de brutaliteit vertoont om meermaals 
vermeld te staan in een X-dossier maar intussen leiding geeft aan Fortis en van mening is dat ofschoon meerdere 
X-getuigen hem een sadistisch beest vinden, je hem niet zo mag duiden. Ik zou zeggen, haal je geld en je 
belangen daar heel snel weg want hij is intern daar niet de enige.

19.  Erik B. 
20 Aug 2008 om 22:52 

De heer Wicher Wedzinga, net als vele anderen in diskrediet gebracht ter voorkoming van verder gezichtsverlies 
justitie en of politie in Nederland, is meer dan integer genoeg lijkt mij om verklaringen af te leggen die gewicht in 
de schaal kunnen leggen. Als justitie of politie je in diskrediet brengen, is mijn meervoudige persoonlijke ervaring, 
dan zit je op het goede spoor en is over het algemeen ook nog als een morele triomf te duiden… 

Het lijkt mij dat de heer Wedzinga bij Stan de Jong op de verkeerde stortplaats was, welnu wij staan te springen 
om zijn verklaringen die daar juist niet worden besproken ter afdekking van een corrupt systeem. Justitie is sinds 
een jaar of 20 geheel vervallen aan eeen corrupte en sinistere organisatie ter beroving van ons aller lijf en goed en 
goede naam terwijl ze zelf miljoenen wegsluizen en in de drugshandel en wapenhandel ziten en zich als mentaal 
gestoorden schijnen te gedragen in extreme situaties. Komen er zaken per ongeluk naar buiten zoals bij Paulien 
Krikke in Arnhem, dan wordt de gedupeerde monddood gemaakt via politie en justitie. Korpsbeheerders zijn dat 
dan, dus zijn ze corrupt en medeplichtig hier te lande, neem justitie Haaarlem en politie Kennemerland, of 
minstens onder elkaar verdeeld. De heer Wicher Wedzinga heeft daar deel van uitgemaakt, wie beter kan het 
weten? Ik zou zeggen, brand los heer Wicher Wedzinga!

20.  AIRVD 

20 Aug 2008 om 23:58 
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Reporter zond vanavond een documentaire uit over de ‘Enschedese ontuchtzaak’. Daarin zijn een vader, moeder 
en een oom veroordeeld voor structureel misbruike van hun twee dochters en zes andere kinderen. En wat blijkt 
nu? Een van de slachtoffer is nu 20 jaar en verlangt blijkbaar terug naar de ouders. Ze heeft de ouders vergeven 
en zegt nu dat ze het allemaal verzonnen heeft. Waarschijnlijk is ze psychologisch bewerkt door de ouders en 
omgeving. Ze geeft de politie de schuld, heel simpel. 
Dat slachtoffers hun getuigenis intrekken, al dan niet onder druk, zie je heel vaak in ontuchtzaken. En als ze alles 
zogenaamd verzonnen zou hebben waarom zou ze dan niet kunnen verzinnen dat het verzonnen is? lol

http://www.reporter.kro.nl/uitzendingen/_2008/8020_enschedese-ontuchtzaak/intro.aspx

21.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 02:50 

Nog even terugkomend op de reporter uitzending: We hebben hier namelijk misschien wel een Nederlandse 
doofpot te pakken. Want de daders zijn veroordeeld aan de hand van politieonderzoek maar er zijn nu drie mensen 
opgetrommeld die een doofpot lijkten te willen creëren. Want wat beweren deze drie personen, een 
rechtspsycholoog, psychotherapeut en een lid van de CEAS commissie, opeens: De daders zijn volgens hun 
veroordeeld aan de hand van een complot van 140 kinderen en de ouders daarvan. De kinderen en de ouders 
hebben samen een verhaal verzonnen om de daders veroordeeld te krijgen. Logisch toch? Die kinderen en de 
ouders zijn dus allemaal leugenaars. En de daders? Vertellen die leugens? Nee, Reporter heeft het aan ze 
gevraagd. En wat denk je? Ze hebben helemaal niks gedaan. 
En de politiemensen in deze kwestie? Die hebben de getraumatiseerde kinderen niet hard genoeg aangepakt 
volgens de drie wijze heren.

Verder blijkt uit de documentaire: 
Dat de kinderen een problematische jeugd hebben gehad, wat juist een symptoom van misbruik is. Maar dat is 
volgens rechtspsycholoog Krombag JUIST de reden voor de leugens van deze kinderen. Althans, hij schetst een 
beeld dat alle problematische kinderen leugens vertellen. 
Verder blijkt dat de daders EXACT dezelfde soort praktijken hebben gebezigd als andere pedofielen, namelijk het 
gebruik van verdovende middelen en wapens (waar onder een vuurwapen). Maar wat vindt de psychotherapeut 
hiervan? Onzin, zoiets kan niet waar zijn. 
Verder beweert de psychotherapeut dat er niet genoeg is doorgevraagd en vervolgens beweert de 
rechtspsycholoog dat ze teveel verhoren hebben afgenomen, 20 verhoren in totaal. Dus volgens deze heren moet 
zo’n complexe getuigenis in 1 verhoor worden afgenomen inclusief doorvragen en onderzoek? Je zou juist zeggen 
dat die 20 verhoren bewijs zijn van grondig onderzoek. Maar niet volgens rechtspsycholoog Krombach. 
Deze drie mensen zijn echt compleet van de pot gerukt. Buiten het feit dat het voor een kind ongelofelijk moeilijk 
is, zo niet onmogelijk, om leugens te vertellen aan getrainde politie ondervragers. Dat zou al moeilijk zijn voor een 
volwassene laat staan voor kinderen van 11 a 13 jaar. 

De daders zijn veroordeeld door de rechtbank en een gerechtshof maar een alwetende lid van een CEAS commissie 
zou het wel beter weten; vrijspraak.

Ik denk dat we er vanuit mogen gaan dat de hoofddader, Henny Knobbe, weleens heel goed lid kan zijn van een 
pedofiel netwerk. Gezien zijn werkwijze, middelen en gebruikte praktijken.

22.  Kantklosser 

21 Aug 2008 om 07:22 

Een buitengewoon merkwaardig en ongeloofwaardig verhaal, Micha. Afgezien van het feit dat ik me Donner en 
Hirsch Ballin - itt Demmink - met de beste wil van de wereld niet in een dergelijk etablissement kan voorstellen, is 
er dit: als die mevrouw werkelijk over zulke compromitterende foto’s beschikt, waarom heeft ze die dan niet 
‘ingezet’ om te voorkomen dat haar tent, zoals ze op haar website schrijft, werd gesloten?

23.  sca-sks 

21 Aug 2008 om 07:58 

Vergeet Rechter Mr. A.J. Cnoop Koopmans niet, inmiddels is deze rechter kortgeleden overleden, maar dit persoon 
heeft ondermeer 80 kinderen aan zijn pedofiele vriend toevertrouwd…

http://www.stopkindersex.com/2007/12/13/de-rechter-spreektmet-dubbele-tong/

24.  sca-sks 

21 Aug 2008 om 08:08 

zie bewijs: 
http://s4.tinypic.com/dw83tu.jpg

25.  somber zicht 

21 Aug 2008 om 08:48 

In 1997 was het een publiek geheim bij de rechtbank in Almelo dat de heer Hirsch Ballin sm-clubs frequenteerde.

Deze, en andere, informatie moet inmiddels toch bekend zijn bij iedereen uit de staatsalmanak.

26.  HJM 

21 Aug 2008 om 10:42 

Geachte heer Kat, beste Micha,

Daar de heer Wedzinga thans niet in de gelegenheid is zelf een email te schrijven heeft hij mij verzocht jou te 
benaderen met het dringende verzoek je posting per omgaande te verwijderen. 
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De heer Wedzinga heeft jou in geen enkel opzicht toestemming gegeven om emails etc.. op jouw weblog te 
plaatsen en staat ook niet achter de inhoud hiervan. 
Namens de heer Wedzinga sommeer ik je de posting voor 12:00 uur dezer dag te verwijderen en bij gebreken 
zullen we je helaas in rechten moeten betrekken.

Hoogachtend,

H.J.M. Smit 
T 026 3622442 
M 06 53 477990

27.  Micha Kat 

21 Aug 2008 om 11:30 

Geachte heer Smit 
Wellicht is uw client onvoldoende bekend met het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’. 
Tevens heeft uw client mij expliciet laten weten ‘er niet voor te schromen met mij openlijk in het strijdperk te 
treden’. 
Daar komt dan nog eens bij dat uw client door mij herhaaldelijk op de hoogte is gebracht van mijn voornemen de 
emails te publiceren -op 20 en op 29 juli-, maar daar op geen enkele wijze bezwaar tegen heeft willen maken. 
Daar mijn contact met uw client nogal ’schoksgewijs’ verliep -ook thans is hij blijkbaar niet beschikbaar- heb ik om 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten -het gaat immers om emails met een explosieve inhoud en 
mogelijk om ingrijpende consequenties voor uw client- op 3 augustus een ‘try out’ gepubliceerd in het artikel ‘Ed 
Nijpels, Breda en de (NL) porno underground’ waarin ik reeds een deel van de ‘Wedzinga-emails’ openbaarde 
vanuit de gedachte: als uw client daar bezwaar tegen maakt, zal ik publikatie van de informatie over Donner, 
Demmink en Hirsch Ballin heroverwegen. Maar van enig bezwaar was geen sprake. Integendeel: uw client 
reageerde op dit stuk op 5 augustus met de woorden:’Ik merk dat je op de site weer stevig uitpakt. Goed zo, 
verloochen jezelf niet!’ 
Al deze omstandigheden wegende heb ik besloten de emails te kunnen publiceren met instemming van de heer 
Wedzinga. Dat een bron die explosieve informatie geeft later terugkomt op zijn verklaringen, is in de journalistiek 
vrij gangbaar. Advocaat Hugo Smit die ooit tegenover mij beschuldigingen uitte tegen de Haagse rechter H. 
Westenberg deed ooit exact hetzelfde. Ook advocaat Smit liet zich destijds onvoldoende leiden door het 
uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’. In de affaire-Demmink heeft een jeugdprostitue die aangifte deed tegen de SG 
later zelfs verklaard dat deze aangifte ‘vals was’. Van de Rammende Rechter had ik een dergelijke terugtocht 
echter nooit verwacht. Wel ben ik blij dat door deze sommatie de authenticiteit van de emails eens te meer is 
vastgesteld. 
Tevens biedt deze website alle ruimte voor een reactie, dus als de heer Wedzinga afstand wil nemen van de twee 
emails die hij mij stuurde kan hij dat doen via een posting op deze site. Dat lijkt me een meer aangewezen weg 
dan een procedure.

Hoogachtend, 
Micha Kat

28.  Wieteke 

21 Aug 2008 om 11:47 

Beste Micha,

Is het mogelijk dat je even iets aan de uitlijning van je tekt kunt veranderen? 
Ik bedoel deze alinia,

Van: Toen ik nog als raadsheer …….aan het licht komen!

Het overlapt dermate de aan de rechterzijde update’s en recente berichten dat ik beide niet meer kan lezen. Best 
jammer!

Alvast hartelijk bedankt.

29.  Pierre Lebon 

21 Aug 2008 om 12:38 

Eveneens geachte heer Smit,

Bedoelt u in de tweede alinea van uw posting te zeggen, dat de heer Wedzinga Emails verstuurd met inhoud, waar 
hij niet achterstaat? 
En zo ja, is dat een symptomatisch verschijnsel bij de heer Wedzinga?

30.  Erik B. 
21 Aug 2008 om 12:53 

Wicher Wedzinga: “Bang ben ik niet”, dus: de heer Wedzinga is door het Genootschap onder grote druk gezet. 
Immers, expliciet geeft de heer Wedzinga te kennen, “alles te hebben verloren”, en geeft aan te willen helpen en 
draagt daar daadwerkelijk materiaal voor aan. De heer Wedzinga is dus gechanteerd, bedreigd of anderszins onder 
druk gezet om waarheidsvinding te voorkomen. 
Hetgeen in mijn ogen betekent dat er sprake is van meer dan rook. Deze berichten zijn toch ook niet nieuw 
terzake van Demmink en consorten, Ballin, Donner en Nijpels? In meerdere stukken op internet circuleerden deze 
berichten al. En als een gewezen rechter uit de periode dat hij door zijn collegas nog volkomemn serieus werd 
genomen, uit de school klapt mag je dat als ZEER BETROUWBAAR beschouwen terzake van Ballin, Donner, Nijpels 
en Demmink… Of worden al zijn gewezen vonnisen nu opeens ook herroepen?

31.  M. 
21 Aug 2008 om 13:54 

Sjongejonge, so far dus voor wat betreft de ‘moed’ van de heer Wedzinga.
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Hoog van de toren blazen per mail, ‘niet bang zijn’, maar als het puntje bij paaltje komt ineens niet meer achter 
zijn zelfgeschreven mails staan? Of wil hij nu beweren dat MK deze niet correct heeft weergegeven? En dit ook niet 
zelf aan MK laten weten, maar via iemand anders.

Mijn eerder geuite twijfels over de integriteit van meneer Wedzinga lijken terecht te zijn, hier heb je natuurlijk 
geen drol aan, aan dit soort ’steun’.

Maar ach,een kort gedingetje meer of minder maakt vast niet meer uit voor MK :D  

@Cornelia:

dank voor je reactie. Ik vind het nog steeds erg vaag klinken en kan een eventuele ‘betrokkenheid’ van de heer RJ 
Heijn ook niet goed plaatsen. Maar ik kan me voorstellen dat het mogelijk niet in je belang is om hier op dit 
moment meer over te vertellen, ik ben zeer benieuwd naar mogelijke verdere ontwikkelingen, en de webmaster 
van deze site wellicht ook.

32.  Joha 

21 Aug 2008 om 15:04 

De strijd om de waarheid naar boven te halen, is een strijd die alleen door moed en dapperheid gewonnen kan 
worden. Het is een strijd tegen deze uiterste en duistere vorm van arrogantie, die tot onvoorstelbare proporties 
heeft kunnen voortwoekeren. 
Als deze arrogantie -die zich vertaalt in macht en daarmee onvermijdelijk in machtsmisbruik- ontmaskerd wordt, 
blijft er niets anders over dan een zielig hoopje. Dan zie je de leugen en de lafheid, de illusie van de grootspraak 
en de staart tussen de poten. Dan zie je de mens die zijn ziel verkocht heeft en dat is een treurige aanblik.

33.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 15:31 

Die kotsmisselijke arrogantie, waar u het over heeft, is goed te zien in een Reporter documentaire over een 
ontuchtzaak eerder genoemd.

De uitzending is hier terug te zien: 
http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=7713994&md5=fba52da7b31fda7509194f47b77cb530

Waarin drie zogenaamde wetenschappers op uiterst arrogante wijze de boel ridiculiseren. Je zou haast gaan 
denken dat die Crombag zelf pedofiel is of lid van een of ander netwerk. 
Tip bij het kijken: Kotszakje bij de hand houden.

34.  Inanna 

21 Aug 2008 om 15:47 

Beste AIRVD,

Die Zedenzaak Enschede doet me sterk denken aan de zaak Tetteroo. 
Ook daar een ontkennende “dader” in TBS. 
Ook daar “onbehandelbaar”, dus levenslang!

In de zaak Tetteroo bleek de “verkrachte” dochter nog maagd! 
Dat gegeven werd buiten het dossier gehouden.

http://www.netwerk.tv/archief/5966617/1907/Deskundigen:_TBS-er_onterecht_veroordeeld.html

Vermoedelijk berust ook de Zedenzaak Enschede op gerechtelijke dwaling. Terwijl in België de zaak Dutroux in de 
berm werd gereden en in de doofpot gestopt, waren de gemoederen nogal verhit. In die tijd was iedereen bang 
voor kinderverkrachters, iedereen praatte er over, ook de kinderen werden gewaarschuwd. Volgens mij berust de 
Zedenzaak Enschede geheel op oververhitte fantasie.

35.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 16:37 

Beste Inanna,

Wat betreft de Enschedes tuchtzaak: Het lijkt me uiterst ongeloofwaardig dat 70 kinderen (totaal zouden het 140 
zijn) het allemaal verzonnen zouden hebben inclusief de politie en de ouders. Dat gaat er bij mij niet in. We zien 
maar al te vaak dat slachtoffers hun getuigenis intrekken onder druk. En de drie zogenaamde deskundige die aan 
het woord komen spreken elkaar tegen. Zij lijken maar één doel voor ogen te hebben; de zaak ridiculiseren.

De uitzending waarna je verwijst heb ik teruggekeken en ook daar ben ik absoluut niet overtuigd van de 
zogenaamde onschuld van de daders. De daders hebben allebei, zogenaamd onder druk, hun daden bekent. Al zou 
men echt onschuldig zijn dan zou men zoiets niet doen, tenzij je gemarteld wordt. De broer heeft ook aangifte 
tegen de vader gedaan maar later weer ingetrokken, ook onder druk. De moeder zou wel op de hoogte zijn 
geweest maar die laten ze juist niet aan het woord in de uitzending. Alleen de daders komen in beeld. 
Bij het zogenaamde onderzoek van de gynaecoloog zet ik grote vraagtekens want waarom is daar niet uitdrukkelijk 
op gewezen in de rechtszaak? De rechters en politie zouden dat onderzoek moedwillig genegeerd hebben? 
Er zouden ook foto’s van het slachtoffer gemaakt zijn dus misschien is hier wel sprake van een netwerk. En zoals 
je ongetwijfeld wel weet, in zo’n netwerk kan makkelijk een gynaecoloog lid zijn. Niets is wat het lijkt…

36.  Joha 

21 Aug 2008 om 16:53 

Heel juist AIRVD, niets is wat het lijkt (in de “gewone” wereld…die ons voorgekauwd wordt) 
En met dit als uitgangspunt komt alles in een ander perspectief te staan, wordt recht krom en wordt krom recht 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/932/demmink-donner-en-ballin-samen-in-sm-club.html (9 of 11) [3/10/2009 11:11:36 PM]

http://www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=7713994&md5=fba52da7b31fda7509194f47b77cb530
http://www.netwerk.tv/archief/5966617/1907/Deskundigen:_TBS-er_onterecht_veroordeeld.html


 at Klokkenluideronline’Demmink, Donner en Ballin samen in SM-club‘

gepraat.

37.  toktok 

22 Aug 2008 om 00:00 

goedenavond

@ AIRVD Mag ik u adviseren om het programma nog eens terug te bekijken, zit hem nu ook te kijken.

Hoe makkelijk gaan buurtpraatjes, hoe makkelijk zal het dan bij kinderen gaan. 
En de injectienaalden luister naar de pyscholoog en het gaat niet om kinderen harder aan te pakken maar om door 
te vragen, zoals ook geseld wordt WAAROM GA JE NOG 6 x terug. 
En bijv. als er daadwerkelijk drugs gebruikt wordt zouden de kinderen onder invloed terug naar huis zijn gegaan.

38.  toktok 

22 Aug 2008 om 00:11 

Aan Max Delius 
20 Aug 2008 om 17:42 

Betreft de hofstad groep is er van de week klein artikeltje bijgekomen, gaat om het achterhouden van info bij de 
rechtszaak. 
Dat gaat over de dame die samen met haar man in de auto zat en waar dus een automatische gun op de stoel lag. 
heeft iets t maken met de aivd, deze info mocht niet aangewend worden in de rechtszaak.

Staat op zapruder en is geplaatst door freedomfiles.

39.  AIRVD 

22 Aug 2008 om 00:46 

@toktok 
Ik heb de documentaire twee keer gezien. Dat van de buurtpraatjes is het beeld dat de rechtspsycholoog wilt 
schetsen maar is complete lariekoek. Daardoor gaan 140 kinderen niet opeens vertellen dat ze misbruikt zijn. 
Naast het feit dat de buurtpraatjes ergens op gebaseerd moeten zijn. 
Over het doorvragen spreken ze elkaar tegen. De een zegt dat ze te weinig hebben doorgevraagd en later zeggen 
ze dat er teveel verhoren zijn afgenomen. Het kan zijn dat de ondervragers al die verhoren uit hun neus hebben 
zitten eten maar dat lijkt me zeer sterk. 
Dat de kinderen onder invloed thuis zijn gekomen zou toch heel goed kunnen. Niemand die dat tegen spreekt. Een 
verdoving hoeft niet heel de dag te duren.

40.  tess 

24 Aug 2008 om 15:55 

Het ontgaat mij echter wel waarom je niet naar een SM club mag gaan. Vanwaar deze moraalridderpose?

41.  Pierre Lebon 

26 Aug 2008 om 11:25 

Dit trof ik aan op de site van Rudhar: 
Ook Peter R. de Vries heeft nu aan den lijve ervaren hoe geïnteresseerd de Nederlandse media zijn in een integere, 
betrouwbare overheid. In zijn uitzending van 22 april 2007 stelde hij aan de orde hoe verdachten van illegale 
wapenhandel, waarbij wapens werden doorgesluisd naar criminelen, steeds maar niet vervolgd werden. 

Hij ziet een verklaring in “de betrokkenheid van GLADIO, een duistere stay behind-organisatie, een soort geheime 
(overheids)dienst, die in de jaren negentig door Lubbers was opgedoekt, maar op één of andere manier nog steeds 
tentakels in dubieuze wapenleveranties en geheime wapenopslagplaatsen heeft.” 

Zelf zie ik ook een andere mogelijke verklaring: de op de minister na hoogste baas van Justitie, Joris D., wordt er 
immers van verdacht al vele jaren chantabel te zijn. Wat is er mooier voor criminelen dan om hun 
wapenvoorziening langs deze weg met steun van de overheid te verzekeren? Simpel toch? Daar is geen Gladio bij 
nodig. 

Allemaal speculatie natuurlijk, en iedereen is onschuldig zolang het tegendeel niet wettig en overtuigend bewezen 
is. 

Wat mij betreft: steeds meer rook duidt op een groot vuur (letten jullie op Donner/Heers Ballin?)

42.  E-bee 

26 Aug 2008 om 13:17 

Ik heb wel eens vernomen dat Mink K. zijn ongenummerde schiettuigjes ook uit depots van Gladio betrok. Of er 
nog gladiolen bloeien weten we niet zeker, de feitelijke macht ligt allang niet meer bij de politiek dus Lubbers kan 
wel wat roepen. wellicht is dat wat we voor gladio houden de DVD. Wapenhandel is een duister gebied, zie de 
spijker eitjes. Waarvoor moesten die nou ontwikkeld worden dan voor eigen zakkenvullerij?

43.  M. 
26 Aug 2008 om 13:40 

@ Tess: niemand beweert toch dat ‘je’ niet naar een SM-club mag gaan?
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Wat scheef is, is dat deze heren pretenderen keurig getrouwde huisvaders zijn, met een keurige reputatie. In dat 
opzicht past deze vorm van ‘vertier’ niet zo bij hetgeen zij uitdragen. Laat staan dat het binnen de gristelijke 
normen en waarden zou passen, waarvan de heer Hirsch Ballin zo’n voorstander van is?

44.  E-bee 

26 Aug 2008 om 14:05 

Als iemand het ambt van minister van justitie wenst uit te voeren en pretendeert gristelijke normen en waarden na 
te streven en vervolgens tref je hem aan in een sm gelegenheid weet je in ieder geval zeker dat je met een 
leugenaar en bedrieger te maken hebt.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de e-mails van Wedzinga 

Pingback op 1 Sep 2008 om 11:24 
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Het woord is nu aan Fortis en Lippens zelf. Ask! Demmink-comments op Geenstijl na Curry-ontslag »

Joris Demmink blijft, Adam Curry moet weg
Gepubliceerd door Micha Kat 1 september, 2008 in Algemeen. 

curry.jpg GEENSTIJL, DE SITE VAN PEDOFIEL NEDERLAND, SLAAGT IN ‘OPERATIE KILL 

ADAM’

Het gaat hard tegen hard in de oorlog tussen de ‘pedofielen’ in de media onder leiding van het 

Telegraaf-concern en Stan de Jong en de ‘anti-pedo’s’ die worden aangevoerd door de webmaster 

van deze site. Nadat presentator Adam Curry uw webmaster in zijn programma op Arrow Classic Rock 

vrij baan had gegeven de affaire-Demmink uit de doeken te doen aan het Nederlandse volk, is bij De 

Telegraaf en Geenstijl gestart met een operatie ‘Kill Adam’ die op 12 juli (drie dagen na de uitzending 

op Arrow) begon met een sinistere toespeling op een toekomstig ‘helikopterongeluk‘ voor Adam 

Curry. Hierna werd Curry verder gesloopt in twee honende stukken op 31 juli waarna de Website van 

Pedofiel Nederland de operatie vandaag kan beeindigen (mission accomplished) met de kop: Adam 

Curry van radio geschopt. We feliciteren de helden van Geenstijl van harte met hun ‘overwinning’ ten 

dienste van het vrije woord! Let the pedophiles rule this country! 

demmink_1_11.jpg Dat met een ieder die ten strijde trekt tegen de mafia van 

kinderverkrachters maar snel en effectief mag worden afgerekend! Nu 

begrijpen we wellicht ook beter waarom collega Stan de Jong zich in de meest absurde en 

leugenachtige bochten wringt om Joris Demmink uit de wind te houden…. Hem wacht anders immers 

eenzelfde lot als Adam Curry! Want waarom zou Geenstijl wel een operatie ‘kill Adam’ beginnen, 

maar terugdeinzen voor een operatie ’sloop Stan?’ En nu wordt opeens ook stukken duidelijker 

waarom uw webmaster door de pedofielen-lobby van De Telegraaf reeds werd ontslagen nog voordat 

hij een letter op papier had gezet! En als klap op de vuurpijl hoeft het ons nu ook helemaal niet meer 

te verbazen dat De Telegraaf zelf in de affaire-Demmink een draai van 180 graden heeft gemaakt en 

van anti-pedo opeens 100% pro-Demmink (is nu immers ‘slachtoffer van een mafia-complot‘) is 

geworden! Geachte lezers: we hebben hier te maken met het grootste complot uit de geschiedenis 

van de Nederlandse media! Uw webmaster moet wel zeggen dat de theorie van Wiecher ‘de 

rammende rechter’ Wedzinga door dit alles steeds geloofwaardiger wordt: blijkbaar staan er in de 

affaire-Demmink belangen op het spel die het voorstellingsvermogen van de doorsnee Nederlander 

verre te boven gaan…

Dan nog wat. Adam Curry heeft tegen uw webmaster gezegd dat hij op de affaire-Demmink zou 

terugkomen als het Amsterdamse gerechtshof de definitieve beslissing heeft genomen de man boven 

de wet te stellen door vervolging te verbieden. Het lijkt derhalve in de rede te liggen dat deze 

beslissing nu aanstaande is en dat Curry dus snel moest worden weggewerkt voordat hij via een 

nieuwe Demmink-uitzending met uw webmaster (’pedofiele justitie-topman Demmink wordt niet 

vervolgt, Demmink mag doorgaan met het verkrachten van kinderen op kosten van de 

belastingbetaler’, dat soort teksten) een waar volksoproer zou kunnen ontketenen. Mede dankzij De 
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Telegraaf gaat dat nu dus allemaal niet door en kan Demmink ongestoord doorgaan met zijn 

‘opbouwwerk’!

30 Reacties op “Joris Demmink blijft, Adam Curry 
moet weg”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

1 Sep 2008 om 11:15 

Het wordt een steeds duidelijker en beangstigender zaak. 
Mijn reactie? Een ordinaire helaas. 
Ik heb hem zojuist moeten wegspoelen.

2.  Micha Kat 

1 Sep 2008 om 11:56 

De Telegraaf danst als een bezetene op het lijk van Curry:

http://www.telegraaf.nl/prive/1813559/__Arrow_stopt_show_Adam_Curry__.html?pageNumber=3

Er is een troost: De Telegraaf zelf stevent ook af op een roemloos faillissement!

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/80926

3.  K.W. 
1 Sep 2008 om 13:20 

Ik zal Adam missen. En deze hele casus geeft maar weer aan dat de beerput koste wat kost gesloten moet 
blijven.

De zaak Joris Demmink getuigt in ieder geval wel van grote klasse. Klasse van wie? Klasse justitie!

In ieder geval via deze weg nog eens de dringende oproep aan Adam Curry eens contact op te nemen per mail. 
Kan belangrijk zijn. 
kiwicds apenstaart gmail punkt com

4.  toktok 

1 Sep 2008 om 13:56 

Erg jammer dat Adam Curry weg is.

Maar reageren jullie niet een tikkeltje overdreven, waar is bijv. Adam Curry zijn eigen woord in dit verhaal.

Ik heb zo n idee dat je op deze manier, je alleen maar zwakker maakt en dat is voor hongerige media, zoals 
geen stijl en de telegraaf alleen maar lekker. 

gooi je zelf niet te grabbel en blijf er boven staan.

good luck

5.  AIRVD 

1 Sep 2008 om 14:21 

Adam Curry was de enige persoon van de gevestigde media (Arrows) die wat van deze kwestie durfde te 
zeggen. Als signaal naar andere journalisten is de man weggewerkt. 

GeenSStijl zal wel weer een artikel schrijven over het kapot scheuren van kinderen [sic]. Of het volblaffen [sic] 
daarvan, verwijzend naar kinderporno met honden. Afgewisseld met wat tieten, filmpje over geweld en daarna 
nog een topic om de frustraties van het volk op te wekken en te kanalisren richting het gewenste doel. Business 
as usual. 

Je schreef: Kinderen verkrachten op kosten van de belastingbetaler. Wat dacht je van marteling met dood als 
gevolg en lustmoorden? Een misdaad vreselijker dan dit kent de mensheid niet.

6.  AIRVD 

1 Sep 2008 om 15:45 

Mijn dagelijkse off topic reactie:

Bezoekers

●     13 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165195 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Er komt een volgende doofpot aan in Amerika: 
Vice-presidentskandidaat Sarah Palin is in opspraak geraakt omdat haar vijfde kindje niet van haar is maar 
hoostwaarschijnlijk van haar 16 jarige dochter. Okay, die dochter is er vroeg bij geweest, geen probleem zou je 
zeggen. Maar dit zoontje heeft het syndroom van down. Bij incest is er een verhoogde kans op het syndroom 
van down, wat niet betekent dat incest altijd de oorzaak is. Maar gezien de inmiddels bekende praktijken van 
deze mensen zou het mij niet verbazen als er hier sprake is van een gevalletje incest. Incest bij de dochter van 
vice=presidentskandidaat van de republikeinen. 

http://www.elsevier.nl/web/10201574/Nieuws/Society/Schandaal-dreigt-rond-nepzwangerschap-Sarah-Palin.
htm

7.  AIRVD 

1 Sep 2008 om 16:04 

Op onderstaande foto is de dochter te zien met de baby. Daarop is duidelijk te zien dat zij de moeder is. 
Maar natuurlijk zullen er nu allerlei ‘debunking’ onderzoeken en rapporten verschijnen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Palin_family.jpg

8.  Marthijn Uittenbogaard 

1 Sep 2008 om 16:26 

Deze zaak zou je eens uit moeten zoeken: 
Moord door Franse geheime dienst(?) op Joseph Doucé. Zeg maar de Franstalige dominee Hans Visser.

http://www.martijn.org/blog/?p=337 
Meer info: http://www.martijn.org/page.php?id=106076 
Wiki: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Doucé

En algemeen over onderdrukking van seksualiteit (nuttig om te lezen voor Micha): http://www.martijn.org/
blog/?p=342

9.  Nanno 

1 Sep 2008 om 21:04 

Niet te veel afgeven op geenstijl. Al deze stukjes zijn satirisch bedoeld en een inkoppertje voor de lezers. De 
reaguurders bepalen zelf hun standpunt, in dit geval is een meerderheid voor Adam Curry en dus pro “Micha 
Kat” 
Begraaf de strijdbijl met geenstijl, wie weet hebben jullie nog wat aan elkaar!

10.  landloper 

1 Sep 2008 om 21:32 

Dit item is IMHO een missertje van Klokkenluideronline. Curry was qua programmering echt een vreemde eend 
in de bijt. Als sinds mei hoor ik over acties, zie bijvoorbeeld hier: http://www.axci.nl/?ln=ned&id=2069.

1 voor Nanno @21h04

11.  A-nonima 

1 Sep 2008 om 21:54 

Ik hoop dat Adam Curry hier nog zelf op wil reageren. Ik meende elders wel reacties van hem gezien te 
hebben. Misschien wil/kan/mag hij niet hier reageren?

12.  Rudolf Paul 
1 Sep 2008 om 21:58 

Nanno 
GeenStijl heeft me twee keer een IP-ban gegeven omdat ik Joris Demmink noemde.

13.  Nanno 

1 Sep 2008 om 22:35 

@Rudolf Paul 
Raar, in het laatste toppic komt de naam Demmink tientallen malen voor

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/08/adam_curry_geditched.html

14.  Juriste 

1 Sep 2008 om 23:27 

De luisteraars op Arrow willen graag muziek horen. Luisteraars worden angstig van verhalen over 
pedofielennetwerken, want ze hebben vaak zelf ook kinderen of neefjes, nichtjes, etc. 
Bovendien vinden de luisteraars het griezelig als Justitie corrupte ambtenaren zou hebben op hoog niveau, 
wanneer deze niet worden aangepakt. Ik heb de uitzendingen van Arrow zelf niet gevolgd, maar zag de reacties 
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op de Telegraaf. 

Peter R. de Vries pakt dit handiger aan. Dan zit iedereen aan de buis gekluisterd. Ik zag eens een uitzending 
over de KLPD in Den Haag. De ambtenaren wilden gratis parkeren en gingen na 2 uur werktijd naar de 
parkeergarage, reden een rondje en kwamen weer terug voor 2 uur gratis parkeren. Dergelijke fraude werkt op 
de lachspieren. Dat is van heel andere orde natuurlijk.

15.  Rv. 
2 Sep 2008 om 01:14 

@Juriste 
“De luisteraars op Arrow willen graag muziek horen.” 
U bent duidelijk geen ouwe rocker…

16.  EmileZ 

2 Sep 2008 om 07:47 

De Telegraaf is op de simpele, populistische tour. 
Zie in De Telegraaf de talrijke reakties van de Arrow-luisteraars. Die luisteraars willen gewoon muziek en geen 
lange verhalen. 
Ja, Adam Curry weg. 
De reden: Vox populii ….

De mensen moeten niet overal een samenspanning van pedofielen in zien. 
Als je overdrijft (zoals de laatste weken op deze site), dan neemt niemand je serieus.

17.  Observator 

2 Sep 2008 om 09:13 

Het tijdstip waarop Curry moest verdwijnen is een nogal duidelijke aanwijzing dat het misschien niet zozeer het 
ontbreken van voldoende muziek is (de commentaren daarover komen nú, NA zijn ontslag pas los dus hoezó de 
luisteraars als óórzaak noemen?), maar ligt zó verdacht dicht bij de uitzending die over Demmink ging, dat 
deze link op zijn minst voor mogelijk moet worden gehouden. 
Als je weet hoe men met de zaak Demmink omgaat moet je die laatste mogelijkheid zelfs voor zéér 
waarschijnlijk houden.

18.  tess 

2 Sep 2008 om 09:41 

Waarom zijn destijds de medewerkers van de reguliere nieuwsmedia (journaal en ik geloof het was Netwerk?) 
niet ontslagen?

19.  E-bee 

2 Sep 2008 om 10:32 

@Tess. 
Die andere medewerkers hadden een hypotheekje en 2 kindjes of bleken op een andere manier chantabel te 
zijn. Wie zijn mening geeft wordt weggejorist. En Curry is ook geen doorsnee meninggever.

20.  tess 

2 Sep 2008 om 10:58 

@ E-bee

Je bedoelt dus te zeggen dat die journalisten van die programma’s waarin de ‘demminkafaire’ aan bod kwam, 
gechanteerd zijn?

21.  tess 

2 Sep 2008 om 11:00 

Is er geen onomstotelijk bewijs van de verboden handelingen van Demmink te produceren?

Waarom lukt het in de zaak Lucia de B. wel om een boek te schrijven, waardoor de rechtbank heeft besloten 
haar op vrije voeten te zetten?

22.  tess 

2 Sep 2008 om 11:19 

Toch nog een laatste comment. Sorry dat het niet in 1 keer ging, maar ik verwachtte dan ook, eerlijk gezegd, 
wat reacties.

Ik vind dit onbegrijpelijk.

Een ‘gek’ mag de koninginniet gekscherend hoer noemen, maar je mag de hoogste ambtenaar van justitie 
Demmink wel pedofiel noemen en dit dan ook og in een wikipedia plaatsen: http://nl.wikipedia.org/wiki/
Joris_Demmink
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Betekent dit dat pedofilie in Nederand wellicht niet meer strafbaar is?

Dit zou overigens een geheel ander licht op de zaak werpen en zou waarschijnlijk in dit kader opnieuw in het 
nieuws gebracht moeten worden.

Vraag:

Is pedofilie n Nederland strafbaar?

23.  E-bee 

2 Sep 2008 om 11:21 

Ik denk dat die journalisten er op geselecteerd worden. Micha Kat was weg voor hij een letter gepubliceerd had. 
En de niet al te diepgaande broodschrijvers zijn makkelijker onder druk te zetten of controleren. Voortdurend 
draaien de media een rad voor ogen dus kritische schrijvers heb je niet nodig. Het hoeft niet meteen chanteren 
te zijn, de een is wel bereid zich aan te passen de ander niet. Feit is dat de inhoud nergens over gaat, als je die 
telegrof neemt, een kleurrijk reclamepodium waarbij je als lezer om de haverklap die in het beeld springende 
keukenreclames moet wegklikken. De enigen die ze niet kunnen gebruiken zijn echte onderzoeksjournalisten, in 
dit stadium, die zijn gevaarlijk. Die proberen de mensen juist bewust te maken van die pedocratie.

24.  BL 

2 Sep 2008 om 11:22 

Ik heb de reacties op de Telegraaf site doorgenomen. 
Laat het duidelijk zijn dat zo’n 25 a 30% van de mensen die hebben gereageerd wel zeer positief is over wat 
Curry te vertellen had en het jammer vinden dat hij nu weg is. Zij zijn duidelijk geïnteresseerd in meer. Een 
deel ervan heeft een vermoeden dat er meer aan de hand is.

25.  Rudolf Paul 
2 Sep 2008 om 11:26 

vraag: Is pedofilie n Nederland strafbaar?

antwoord: Voor de huis-tuin-en-keuken pedosmeerlappen WEL, voor de pedosmeerlappen op hoge posities bij 
rechtelijke macht en justitie NIET.

http://www.nujij.nl/de-pedofiele-kinderverkrachter-op-justitie-boven.3435821.lynkx

26.  E-bee 

2 Sep 2008 om 11:27 

@ Tess. 
Alleen door wetgeving wordt bepaald of iets strafbaar is maar de feitelijke situatie is niet in overeenstemming 
meer met de wetgeving.

27.  somber zicht 

2 Sep 2008 om 12:59 

@Nanno 1 Sep 2008 om 22:35 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/06/geenstijl_versus_justitie_een.html

“Wij hebben 24/7 drie Jorissen aan het werk om het reaguurdersveld op te schonen van reacties die niet door 
de beugel kunnen, maar bij vele duizenden reacties per dag kan er nog wel eens wat over het hoofd worden 
gezien”

Reacties die niet door de beugel kunnen? Een verwijzing naar deze site is genoeg voor censuur. Probeer het 
eens.

28.  M. 
2 Sep 2008 om 16:26 

@ Tess: 

er is wel degelijk bewijs tegen Demmink, waar MK uitvoerig over heeft geschreven op deze site, dus ik begrijp 
je opmerking (in je reactie van 11:00 uur) niet helemaal?

Verder is het ook interessant te lezen wat advocate Adele van der Plas hierover heeft te zeggen: 

http://www.standejong.nl/wp-content/2008/03/vdplasrevu.rtf

Afgelopen juni heeft zij opnieuw geprobeerd Demmink te laten vervolgen op basis van nieuw bewijsmateriaal. 
MK verwijst hier ook naar in het feitenoverzicht, maar de link naar Elsevier hierover werkt niet meer. Sterker, 
als ik op de Elseviersite zoek met de term ‘Demmink’, krijg ik geen resultaten. 

Iets meer info over dit nieuwe bewijsmateriaal:

http://www.inoverheid.nl/artikel/nieuws/1421163/nieuw-bewijs-kindermisbruik-topambtenaar.html

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/981/joris-demmink-blijft-adam-curry-moet-weg.html (5 of 6) [3/10/2009 11:11:47 PM]
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Joris Demmink blijft, Adam Curry moet weg at Klokkenluideronline

Maar, gezien de gang van zaken tot nu toe, lijkt het naief te denken dat het ook maar iets uitmaakt of er bewijs 
tegen Demmink is. Tijd dus om je beeld van onze ‘rechtsstaat’ drastisch te herzien!

29.  tess 

2 Sep 2008 om 21:33 

Beste M.,

ik hoef mijn beeld over de nederlandse rechtstaat niet bij te stellen, want ik ben realist in hart en nieren. Ik 
weet dat ook foute mannen en ook wellicht vrouwen aan de touwtjes trekken. Dat is altjd al zo geweest. 

Sla er de boeken maar op na.

Maar waar het mij om gaat is dat er een weerwoord moet zijn … elke dag weer … totdat door een samenloop 
van omstandigheden de ‘criminelen’ gepakt zullen gaan worden.

Er moet documentatie zijn, veel … en dat is mijn input.

Vragen blijven stellen, niet vanwege naiviteit maar vanwege de aanwezigheid!

1.  No more Curry? · Tessonome 

Pingback op 2 Sep 2008 om 00:35 
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demmink_1_11.jpg HERNIEUWDE AANGIFTE TEGEN SEKSMONSTER DEMMINK OP 

JUSTITIE 

Wat we reeds enige tijd vermoedden blijkt inderdaad te zijn voorgevallen: het gerechtshof (wij 

dachten Amsterdam, blijkt nu Den Haag te zijn…. hoe zit dat dan weer?) heeft reeds ‘enige tijd 

geleden’ (17 oktober) besloten de ‘van pedofilie beschuldigde topambtenaar’ niet te vervolgen, maar 

deze opmerkelijke beslissing buiten de journalistieke ruchtbaarheid weten te houden, met dank aan 

de corrupte mainstream media natuurlijk. Uw webmaster heeft al zijn email-alerts ingesteld op 

‘Demmink’ maar het aantal hits was nihil omdat zijn naam nog altijd niet officieel genoemd mag 

worden zoals blijkt uit dit stuk uit De Volkskrant dat uiteindelijk de basis-bron vormt voor de laatste 

ontwikkelingen in de Demmink-horrorstory (maar zie ook het persbericht van advocate Van der Plas). 

Uit het artikel en het persbericht komen de volgende overwegingen naar voren het verzoek om 

vervolging van Demmink af te wijzen: de verzoeker (de Koerd Baybasin) zou ‘niet belanghebbend 

zijn’ omdat hij zelf niet door Demmink is misbruikt, het verzoek is ‘te ruim geformuleerd’ c.q. 

‘onvoldoende concreet gemaakt’ en het verzoek is ‘onterecht’ omdat er ‘nooit officieel aangifte zou 

zijn gedaan’. Dat laatste is in elk geval onjuist zoals blijkt uit het Demmink-feitenoverzicht: op 2 april 

2007 werd aangifte gedaan. Deze aangifte kwam destijds uitgebreid in de media; zelfs NRC 

Handelsblad wijdde er op 4 april (pagina 3) een bericht aan. Maar het heeft allang geen zin meer 

deze beslissing van het Hof inhoudelijk te bestrijden, want hier gelden heel andere regels dan die te 

vinden zijn in onze wetboeken. Intussen melden De Telegraaf en Trouw dat er een nieuwe aangifte 

tegen Demmink is gedaan, door 

joustra.jpg een Turks minderjarig slachtoffer van Demmink. De story gaat dus verder.  Opvallend 

is dat Elsevier op de site -waar gereageerd kan worden- zwijgt over de Demmink-

affaire. Eerder nam Elsevier-hoofdredacteur Arendo Joustra het opzichtig op voor Joris Demmink. De 

homofiele Joustra schreef destijds in een opmerkelijke eigen interpretatie van de feiten: ‘bewijs is 

nooit geleverd en de betrokken media -Panorma en Gaykrant- hebben bakzeil moeten halen’. Het 

heeft er nu alle schijn van dat de laffe Joustra bang is voor afkeurende comments op zijn eigen 

website.
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1.  Blogsom 

27 Okt 2008 om 21:45 

Hier te lezen: 
http://www.nwo-info.nl/2008/10/27/het-haagse-hof-zit-op-de-demminkdoofpot/

2.  Blogsom 

27 Okt 2008 om 21:48 

En alles is weer in een doofpot: lees het hier: 
http://www.nwo-info.nl/2008/10/27/het-haagse-hof-zit-op-de-demminkdoofpot/

3.  Micha Kat 

27 Okt 2008 om 22:16 

Zeer opvallend: ook De Telegraaf laat in de berichtgeving over Demmink geen reacties toe. 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2305257/__Aangifte_minderjarige_tegen_topambtenaar__.html?p=10,3

4.  R. Hartman 

27 Okt 2008 om 22:54 

Zolang Demmink in functie blijft zullen ALLE onderzoeken stranden. Alleen het feit dat hij hangende het 
onderzoek (ehh… welk onderzoek?) niet geschorst wordt spreekt boekdelen over hoe onze corrupte 
bananenmonarchie in elkaar steekt.

5.  AIRVD 

27 Okt 2008 om 23:32 

Opmerkelijk, ik was ook benieuwd naar de reacties van het Televaag volk.

6.  Inanna 

27 Okt 2008 om 23:51 

Micha, ze hebben het zelfs niet eens gelezen! Die hele aanklacht was LIEFDEWERK = oud papier! Maar het 
wordt nu toch wel HEET in de doofpot! 
Wie DEMMINK zegt, is kennelijk af!

Verder wil ik iedereen verzoeken om even een link te plaatsen als men het er over heeft. Want de pers-versie 
spreekt boekdelen!

7.  victor 

28 Okt 2008 om 03:35 

Geachte heer Peter R. De Vries, 
Ik denk aan Uw prima misdaadverslaggeving en de vele SBS-uitzendingen over een kleine pedofiele 
zeilinstructeur, die al voor zijn daden door de rechter is bestraft, en door u op de televisie nogmaals aan de 
schandpaal is genageld. Wanneer komt bij u de moraal uit de AJAX-skybox te komen en onder het motto 
“gelijke monniken gelijke kapppen” in de Riouwstraat 5 ene grote crimineel, ene Joris D. te achtervolgen totdat 
hij uw camera uit handen slaat? 
Kom op kerel, wees een vent met ballen, je had politieke aspiraties en wilde met een meerderheid aan het roer 
van een stuurloze natie komen te staan. Tackel deze ambtenaar Joris D. ….. of ben je daar te laf voor?

8.  victor 

28 Okt 2008 om 05:08 

Over de doden niets dan goeds. In zijn stamkroeg sprak ik jaren geleden met Kees Lunshof. In ons gesprek zei 
ik tegen Kees, je schrijft de laatste tijd zo kritisch en onaardig over het huidige kabinet. Hierop antwoordde hij, 
dat te doen omdat de VVD in het kabinet het beleid bepaalde en van links geen gevaar te duchten viel en 
daarom de Telegraaf uit strategische overwegingen oppositioneel schrijft. In het paradijs van Unsere Sjuul 
wordt dus maar wat aangerommeld. Nadat mijn verbijstering was weggetrokken moest ik plassen. Het scheelde 
weinig Micha of ik had het ausnahmsweise tegen mijn borrelgenoot zijn grijze pantalon en blauwe colbert 
gedaan. Dat de Telegraaf niets schrijft over Joris D. is gelet op het bovenstaande dus een meevaller. Met 
andere woorden, ze zitten er dus mee. Daarom jonge kritische journalisten en redacteuren in dit land die nog 
niets te verliezen hebben, durf, neem je taak en leven serieus, pak de ingeslapen bende van oude redacteuren 
en directies hun banen af. 
`Hij is misschien wel de beste chroniqueur die de lezer zich kan wensen. Hij is gul, dat wil zeggen, de lezer 
krijgt het gevoel, dat de schrijver weinig achterhoudt, zichzelf uitlevert, zijn gedachten en associaties, zijn 
meningen en zijn emoties, zijn driften en zijn kracht met hem wil delen. Daarbij staat hem een ongebreideld 
aantal woorden ter beschikking. Hij gebruikt die taal bijna tot in de perfectie`, dat schreef Joop van Tijn over 
hoofdredacteur H.M.van Randwijk van Vrij Nederland. Wie komt naar de mening van de lezers van deze site in 
2008 deze kwalificaties, deze prijs toe?

9.  M. 
28 Okt 2008 om 11:46 

Voor de zoveelste keer valt mijn bek open. Het is toch gvd niet te geloven dat dit zomaar kan, ze proberen 
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blijkbaar de schijn niet eens meer op te houden dat we in een rechtsstaat leven.

EHB zou zich zijn gristelijke ogen uit zijn gristelijke rotkop moeten schamen.

10.  coosie 

29 Okt 2008 om 21:44 

Zie de Metro: 
http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=94058

11.  M. 
30 Okt 2008 om 14:19 

Die Adele van der Plas is wel een wijf met kloten, als ik me even zo mag uitdrukken :-)  

Zie alleen net pas dat dit artikel uit juli 2007 stamt.
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Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Ensceneert OM opnieuw ‘dossierverlies’? ‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’ »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1207/vervolgings-verzoek-demmink-niet-concreet.html (3 of 3) [3/10/2009 11:12:00 PM]

http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=94058
http://www.nwo-info.nl/2008/10/28/de-zaak-baybasin-demmink-en-de-persversie/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1207/vervolgings-verzoek-demmink-niet-concreet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1203/ensceneert-om-opnieuw-dossierverlies.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1210/hof-wilde-bewijs-tegen-demmink-niet-bekijken.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Lidy Nicolasen doet alsof ze gek is at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Chaos rond Demmink op MinJus-site! Uit het dossier Demmink-2, deel 4 »

Lidy Nicolasen doet alsof ze gek is
Gepubliceerd door Micha Kat 23 november, 2008 in Algemeen. 

lidynicolasen.jpg De Volkskrant ligt in een medelijwekkende kramp over de zaak-

Demmink

door Pamela Hemelrijk 

Sjonge! Volkskrant-verslaggeefster Lidy Nicolasen zal intussen wel flink spijt hebben van haar 

reclamestunt! In een ondoordachte opwelling van links populisme riep ze de lezers op om met 

suggesties te komen voor artikelen. Dit alles onder het motto: “Lezer, zeg het maar! Wat verlangt u 

van mij? Waar moet ik de komende weken eens mijn tanden in gaan zetten? ” Want de redactie 

verstaat zijn vak, en paart kennis aan ervaring, “maar”, voegt het oude stofnest er bescheiden aan 

toe, “zelfs wij zien wel eens iets over het hoofd”.

Dat lieten de lezers zich geen twee keer zeggen. In no time waren er meer dan 200 reacties 

binnengestroomd bij de betreffende rubriek. En lo and behold! Ongeveer een kwart van de reacties 

ging over de stinkende beerput rond Joris Demmink, de pedofiele Secretaris Generaal van Justitie die 

al jaren ongestoord zijn lusten kan botvieren op minderjarige jongens, omdat regering en justitie 

hem de hand boven het hoofd houden. Daarbij ijverig een handje geholpen door de mainstream 

media, die over dit godgeklaagde schandaal zwijgen als het graf. Die radiostilte zit de lezers knap 

hoog, zo blijkt, en ze steken hun walging dan ook niet onder stoelen of banken. “De etterbult Joris 

Demmink natuurlijk!”schrijft er eentje. “En niet te vergeten zijn medeplichtigen Hirsch Ballin en 

Donner”. “Waarom worden Joris Demmink en zijn pedo-maffia uit de wind gehouden?”, schrijft een 

ander. 

“Waarom houden de media zich afzijdig? Worden ze onder druk gezet?” Weer een ander: “Nederland 

is minstens zo erg geworden als Belgie met de bende van Nijvel en Dutroux. We hebben een laffe 

pers die alleen nog maar ten gunste van de regering publiceert.” Zo Lidy, dan kan de redactie in zijn 

zak steken! Dat komt er nou van als je de lezers pontificaal uitnodigt om hun hart te luchten! Dan 

doen ze het, en niet zo zuinig ook.

Vervolgens maakte Lidy de zaak nog erger door met een voorlopige inventarisatie te komen. Volgens 

haar zaten de lezers vooral te springen om artikelen van het slag “Waar is op heden het respect voor 

de straatagent gebleven”, en “VMBO-leerlingen zijn leuk”. Over Demmink geen stom woord, behalve 

dan terloops in de laatste zin: “Voor de Demmink-haters verwijs ik naar bijgevoegd verhaal dat ik 

ruim een jaar geleden heb geschreven.”

(Dat artikel was getiteld “Een hardnekkige fluistercampagne”, en fraai staaltje van damage-control: 

“Er is een boef, er zijn engelen en intriganten, en achter elke deur liggen complottheorieën” 

meesmuilt de lead.  “Ingrediënten voor dé thriller van de natte zomer 2007. Hoofdpersoon is Joris 
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Demmink, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie. Bedrijft hij bij verboden seks met 

jongetjes of is hij het slachtoffer van een fluistercampagne? Het PvdA-Kamerlid Aleid Wolfsen kan de 

thriller gestolen worden: ‘Linksom of rechtsom, de minister moet die roddel- en achterklap stoppen.’”)

Daarna was het hek helemaal van de dam, en was het alleen nog maar Demmink wat de klok sloeg 

op de site: “Het is ronduit beledigend om verontruste en sociaal betrokken burgers én de hierboven 

reagerende Volkskrant-lezers weg te zetten als Demmink-haters. Ik zeg bij deze mijn abonnement 

op.”… “Dus dit is hoe de Volkskrant denkt over democratie; laat het volk maar wat meebabbelen en 

dan doen we net of we ze serieus nemen. Wat een kleinburgerlijke bullshit! Stelletje hypocriete 

onbenullen,dit is ordinair lezersbedrog, bah!” … “U hoort blijkbaar ook bij het establishment en vindt 

het vervelend als uw vriendjes niet zo koosjer blijken als u dacht.”  … “De term ‘Demmink-haters 

érvaar ik als uiterst neerbuigend en beledigend. De feiten rond deze meneer stapelen zich op, en de 

reageerders willen een ECHT onderzoek, wat er tot nu toe niet is gekomen. Màg u er soms niet over 

schrijven van de hoofdredactie? Als u weer zo’n vraag in de krant zet, vertel er dan meteen bij welke 

onderwerpen taboe zijn. Ik reageer niet meer op zo’n flutjournaliste.”

En zo gaat het maar door.

Arme Lidy. Heeft die zich even in de nesten gewerkt! Maar ze heeft de oplossing gevonden:ze doet 

net of ze gek is. Dezer dagen kwam ze aanzetten met een ‘voorlopige top-tien van lezerssuggesties’. 

Op één staat het onderwerp ‘lokale democratie’, dat gek genoeg in de comments zegge en schrijve 0 

keer wordt genoemd. De tweede plaats is voor ‘waternormen’ (0 keer genoemd), op drie staat 

‘politie’ (0 keer genoemd, behalve dan in de term politiek correct), op vier ‘alternatieve 

geneeskunde’ (0 keer), op vijf ‘ de fusie van Zeeuwse ziekenhuizen’ (0 keer), op zes ‘CWI en UWV’ (0 

keer), op zeven ‘De golfbanenplaag’ (0 keer), op acht ‘olie- en gaswinsten’ (0 keer; het wordt 

eentonig), op acht ‘malafide postorderbedrijven’ (u raait het al; 0 keer genoemd), en tenslotte op 

tien ‘buitenlandse universiteiten’.

De indieners van deze top-tien onderwerpen worden erbij vermeld, maar gek genoeg heb ik op de 

site niet één van die namen terug kunnen vinden. Ze hebben hun suggesties blijkbaar allemaal per 

postduif bij Lidy laten bezorgen. Wel verzekert Lidy haar lezers dat Demmink ‘op het netvlies blijft 

staan’. Fijn Lidy, dat is een hele geruststelling.

Enfin, u heeft nog een maand de tijd om suggesties bij Lidy in te dienen, dus ik zou zeggen: maak 

van u hart geen moordkuil, en doe ook een duit in het zakje! “De uiteindelijke keuze daaruit”, lispelt 

de star-reporter geniepig, “is aan mij, net als de uitvoering.’

Zeg dat wel Lidy, zeg dat wel.

42 Reacties op “Lidy Nicolasen doet alsof ze gek is”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

23 Nov 2008 om 17:24 

De uiteindelijke keuze is niet eens aan Liddy, probeert ze nog te doen voorkomen. Daar mag ze niet over 
schrijven van de redactie van de Volkskrant. Ze heeft toch geen mening.

2.  AIRVD 

23 Nov 2008 om 18:00 

De Volkskrant en de Telegraaf beoefenen geen objectieve journalistiek maar zijn propagandakanalen. 
Onafhankelijke pers is een van de pijlers van een gezonde democratie. In Nederland is deze compleet 
weggevallen. 
Het zijn allemaal broodschrijvers bang voor hun baantje en hypotheek.
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3.  Rudolf Paul 
23 Nov 2008 om 18:12 

Het lijken verdomme wel kranten uit de tweede wereldoorlog die meeheulden met de bezetters.

4.  euro999 

23 Nov 2008 om 19:23 

De pers wordt al jaren gecontroleerd, gedicteerd en gecensureerd door de RVD - AIVD - RID - PID - KLPD - CID 
- MID Op praktisch elke redactie is wel iemand actief die of stroman is van 1 van de vele geheime diensten of 
een directe verklikker is richting de regionale politie en gemeente. Nu zult u denken, de gemeente? Ja elke 
gemeente heeft 1 of meerdere ambtenaren veiligheidszaken die een direct lijntje hebben met 1 van de geheime 
diensten.Heeft u bijvoorbeeld eens een fel redactioneel stukje geschreven in uw gemeentelijke onbeduidende 
krant? De kans is groot dat u afgeschilderd wordt als een Politieke Activist, of een gefantaseerde andere code. 
Ja voor iedereen die maar even tegen de stroom invaart krijgt een mutatie die praktisch altijd doorgegeven 
wordt aan de AIVD en deel zal uit maken van 1 van die vele duizenden dubieuze dossiers waar waarschijnlijk 
geen donder van klopt. Er is dus geen enkel verschil met het regime van Fidela uit Latijns Amerika of 
bijvoorbeeld de stazi’s uit het voormalig oostblok. De bovenwereld bestaande uit de Oranjes, het OM, Justitie, 
de geheime diensten,de gerechtelijke macht, defensie, de multinationals dulden geen assertieve Nederlanders. 
Om de macht en het kapitaal te behouden en te verstevigen is praktisch alles geoorloofd in de bovenwereld.De 
zgn terreurdreiging is slechts een afleidingsmaneuvre en bestaat er geen terreur in Nederland Het is eigenlijk 
alleen van de overheid afkomstig.De zgn terreuractie van de 2 jonge Hollandse knapen enkele jaren geleden die 
werden bestormd door een half politieleger en ja u leest het goed ook toevallig de Rioutstraat in Den Haag waar 
Demmink ook schijnt te wonen was net zo dubieus als alle vraagtekens van het vermoedelijke duivelse 
draaiboek van 09 - 11 in Amerika. Wie zich verdiept in het eindrapport van de IT affaire (zie buro jansen en 
jansen)weet donders goed dat Van Traa een beetje te dicht bij het vuur kwam en is zijn ongeval iets te 
toevallig, idem als Fortuyn en Louis Seveke. Een totaal andere zaak is die van Spijkers, en zo werd hij o.a 
getrakteerd op een ware kogelregen en niet vanuit de onderwereld maar vanuit de bovenwereld. Zie tevens 
onder de trefwoorden Gladio. Nederland is momenteel al een dicatuur maar de bevolking is te moe,te arm, te 
bang om terug te vechten. Dat is nu precies wat de nieuwe wereld order wenst.

5.  AIRVD 

23 Nov 2008 om 19:39 

@euro999 
Helemaal mee eens. De zelf gecreëerde terreurdreiging is slechts een excuus geweest om de broekriem aan te 
halen. 
In China worden 2 miljard mensen openlijk onder controle gehouden in Europa en Nederland gaat het op een 
zeer slinkse duistere manier gesteund met allerlei zeer geavanceerde geheime technieken. 
Maar weinig mensen kunnen dit beseffen, ze geloven in de mythe van democratie.

6.  Juriste 

23 Nov 2008 om 20:19 

Goed artikel. Doen als of je gek is wel nodig bij de VK.

7.  Juriste 

23 Nov 2008 om 20:31 

Doen alsof je gek bent, is wel nodig bij de VK. Ik dacht dat Demmink allang weer in de vergetelheid was. 
Onlangs was een aflevering van Netwerk te zien over kinderprostitutie in Brazilie. Nederlanders waren 
veroordeeld in Brazilie en reisden op een noodpaspoort van de ambassade naar Nederland. Twee Ministeries 
waren er bij betrokken en wilden niets zeggen. De verantwoordelijke ambtenaren zijn overgeplaatst. 
Kinderprositutie en vrouwenhandel hebben te maken met machtsmisbruik en mensen die van machtsposities 
houden. Wanneer de daders worden beschermd door hoge ambtenaren, wordt al snel gedacht aan afpersing en 
chantage. 

Momenteel lees ik een interessant boek over ABN AMRO en Rijkman Groenink “De Prooi”, geschreven door 
Jeroen Smit.

8.  E-bee 

23 Nov 2008 om 20:54 

Na alle commotie in de nasleep van Dutroux e.a., is er ter afleiding in Brazilie een pedofielen ring opgezet door 
de Mossad met hulp van… etc. om de aandacht van Europa af te leiden. Hier gebeurde te veel en nog. Fritzl 
werd ook door ze gebruikt. Dat was dus geen afpersing en chantage maar een vluchtroute die werd verschaft 
aan de betrokkenen.

9.  Observator 

23 Nov 2008 om 21:01 

Bij monde/geschrifte verklaart mevrouw Lidy Nicolasen, gelezen haar merkwaardige opstelling, de 
Volkskrantlezers onnozelaars te zijn, althans bejegent hen als zozijnde.

Voor het merendeel van die lezers zal zo’n kwalificatie misschien wel terecht zijn. Anders is het nog eerder dan 
ik vermoed einde-oefening voor de Volkskrant.

VOLKSKRANT?

10.  Rudolf Paul 
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23 Nov 2008 om 21:06 

@ E-bee 
Ja die Mossad hè, die zorgt voor veel sneeuwoverlast in Nederland op dit moment. Ze vliegen met speciale 
Mossad-vliegtuigen hoog boven Nederland met daarin sneeuwmachines. Uit het ruim vallen dan bakken sneeuw 
dat in grote hoeveelheden neerdaalt over ons land. Dit doen ze om chaos te veroorzaken en de aandacht af te 
leiden etc.

11.  De_Waarheid_is_Waar 

23 Nov 2008 om 21:12 

Voor u heb ik een bewijs van internet-censuur door www.nujij.nl ook hier gaat het over de secretaris generaal 
van justitie Joris Demmink. 
Wat nujij stelselmatig doet is zorgen dat topics over Joris Demmink niet in de top tien komen. 
Bewijs dit mailtje:

l.s.,

Dit heb ik als voorzorgsmaatregel gedaan, omdat we dit topic niet in de top10 willen.

groet, 

NUjij/fs >> = moderator

Op 22 november 2008 17:59 schreef Derek van der xxxxx het volgende:

Beste medewerker,

Waaron staat dit draadje: www.nujij.nl//een-dag-zonder-j… dat ik anderhalf uur geleden heb geplaatst niet 
tussen de lijst van stijgers op pagina 1 van algemeen en niet bij best gewaardeerd op pagina 2 ?

Het draadje heeft 8 stemmen, dus er klopt iets niet.

Met vriendelijke gr, Derek (De_Waarheid_is_WAAR.

12.  De_Waarheid_is_Waar 

23 Nov 2008 om 21:14 

Dit is de werkende link naar dat draadje over de niet te vinden internet pagina van Demmink op de pagina van 
justitie >>>>>>>>>

http://www.nujij.nl/een-dag-zonder-joris-demmink-is-een-dag-niet.4114565.lynkx

13.  Wim Heitinga 

23 Nov 2008 om 21:24 

De reacties onder deze Volkskrant-artikelen bewijzen maar weer eens hoe sterk de affaire-Demmink onder de 
bevolking leeft. 
Duidelijk is ook dat de burger genoeg heeft van de doofpotten die mede door de mainstream media in stand 
wordt gehouden.

En ondertussen loopt het leden-aantal op de hyves gestaag richting de 5000!

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

14.  E-bee 

23 Nov 2008 om 21:55 

@Rudolf Paul. 
Ik sta altijd open voor betere info. 
Maar niet voor het weerbericht.

“Barkan,s associates, headed bij Arie Scher, had deliberately opened their paedophile ring with Israeli,s in 
distant Brazil, to give the impression that it had nothing tot do with what was happening around Belgium”. 
Uit: Then there was the Pim Fortuyn assassination. 
(auteur: Trowbridge H. Ford) 
Om de aandacht af te leiden van Dutroux, Nihoul etc. ivm een blackmail-op. van de EU en het NATO 
hoofdkwartier.” Die ring is voortgezet in Brazilie om nieuwe slachtoffers te lokken. 
Dit artikel verschaft wat inzicht in de NL cultuur en mogelijk, Demmink.

15.  E-bee 

23 Nov 2008 om 22:07 

@ Rudolf Paul. 
U bent lezer van de Volkskrant?

16.  AIRVD 

23 Nov 2008 om 22:08 
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E-bee je lult weer voor 90% onzin zoals gewoonlijk . Die Trowbridge H. Ford is totaal geen betrouwbare bron, 
mogelijk zelfs doelbewuste desïnformatie. Hij gebruikt feiten met fictie. 
Bronnen zou je eerst kritisch moeten filteren en beoordelen.

17.  E-bee 

23 Nov 2008 om 22:15 

Volgens mij staat in uw artikel, toevallig, dat U de NATO beschouwt als een geheime dienst die zelf chanteert. 
Is daar mee in tegenspraak he? Om Trowbridge H. Ford, wiens artikelen u niet eens benadert, maar gelijk af te 
doen als onbetrouwbaar… 
Link van uw lul-bewering?

18.  AIRVD 

23 Nov 2008 om 22:27 

NATO schuwt geen enkel middel dat bekend is op deze aardkloot. Alleen die stukjes over “afleiden” en alles 
maar koppelen aan een Joods complot is echt onzin. 
Natuurlijk is de Mossad actief in Brazilië waar grote groepen joden wonen. En natuurlijk reikt het pedonetwerk 
(vrouwenhandel) ook tot daar. Tot zover de feiten. 
Maar je kunt niet zomaar alles aan elkaar gaan koppelen zoals H. Ford aan het doen is. Dan ben je m.i. bezig 
met desïnformatie.

19.  E-bee 

23 Nov 2008 om 22:31 

@”AIVD”. 
Link?

20.  AIRVD 

23 Nov 2008 om 22:39 

Link waarover? Dat zijn mijn persoonlijke opvattingen. 

In je reactie van 21:55 heb je het over afleiden van Dutroux en afpersen van NATO. Als u denkt dat de NATO 
zelf afgeperst wordt dan leef je echt in de omgekeerde wereld.

21.  E-bee 

23 Nov 2008 om 22:44 

Oh. Ook u heeft recht op een eigen mening.

22.  Pierre Lebon 

24 Nov 2008 om 00:38 

Heel goed AIRVD, verbeter de wereld maar begin in ieder geval eerst bij jezelf. 
Ik heb je nog nooit op een realistische uitspraak kunnen betrappen maar dat kan liggen aan mijn 
inlevingsvermogen

23.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 01:30 

Noem eens één niet-realistische uitspraak van mij. Eentje.

24.  Shades 

24 Nov 2008 om 09:17 

Helaas off topic voor mijn eerste post hier, maar wat in dit draadje gebeurt is essentieel. Mensen die verder 
kijken dan hun neus lang is, gaan elkaar bevechten op details. Gaan elkaar verwijten maken en worden zo 
afgeleid van de zaken waar het werkelijk om gaat.

Zijn onze machthebbers nu zo slim of zijn we zo ver heen, dat we niet anders meer kunnen dat elkaar afvallen i.
p.v. elkaar meehelpen en steunen? Zo lang er ook binnen de groep mensen, die wat vrijer denkt dan 
gemiddeld, wordt getwist en gemuggenzift, zijn we, in mijn optiek, verloren…

Dat er een heleboel zaken niet in de haak zijn. Zie dit artikel, zie de hele affaire Demmink, zie de nujij post hier 
en kijk naar de wereld, moge duidelijk zijn. Of we nu genaaid worden door “de zionisten”, “de illuminati”, “de 
grefos”, “de vrijmetselaars” of “gewoon” door het systeem wat we hebben gecreëerd, lijkt me er minder toe te 
doen dan het feit dat we met zijn allen niet zitten te wachten op een draconisch controlerend systeem (voor het 
gewone volk) en dat we daar, met zijn allen, iets aan willen doen, toch?

25.  tess 

24 Nov 2008 om 09:38 

@ Shades
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Ooit ‘The Matrix’ gezien? Daar begint ons leventje wel een beetje op te lijken. 

Groetjes Tess

26.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 09:59 

@ Shades 
Ik begrijp je punt. Maar als je ziet dat iemand er compleet naast zit en allerlei onbetrouwbare bronnen gebruikt 
moet je dat kunnen opmerken. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. 
De reactie van PierreLebon is puur alleen om te stoken. Dat is inderdaad triest.

27.  E-bee 

24 Nov 2008 om 10:20 

@Shades. 
Discussie is prima, de manier waarop is van belang. Dit is een zinloze discussie met ze. Het gebeurt opvallend 
vaak dat er personen tussen zitten die de discussie (bewust?) laten verzanden. Er is niemand van de 
reaguurders die hier feitelijk kan benoemen wat er werkelijk aan de hand is in Europa met de huidige leiders. 
Maar zodra je de Mossad noemt, en daar heb ik een reden voor, krijg je deze reactie, van meestal dezelfden. 
Interrrressant… 
En als je een link plaats is die onbetrouwbaar maar als je een argument vraagt hebben ze die niet. Weet ik 
genoeg toch?

28.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 10:52 

@E-bee 
Omdat de Mossad een marginale dienst is die voornamelijk in het Midden-Oosten opereert. Maar jij trekt gelijk 
weer de conclusie dat er meer achter mijn kritiek zit. Tsja, dan ben je echt reddeloos wat mij betreft. 
De echte diensten die er toe doen en die wereldwijd wat te zeggen hebben zijn natuurlijk de Amerikaanse en 
Engelse diensten. Daarna de andere Europese diensten en als allerlaatste komt de mossad. Dus ik verbaas me 
elke keer weer over jou joodse complotten. 
Maar zal voortaan niet meer reageren als hier weer iemand de grootste onzin rondbazuint.

29.  E-bee 

24 Nov 2008 om 10:54 

@AIRVD. 
1 voorbeeld maar AIVD? 
Nergens, AIRVD, heb ik het over een joods complot gehad. Verder argumenteert u niet maar beweert u veel. 
Zonder dit te staven met feiten.

30.  E-bee 

24 Nov 2008 om 11:08 

@AIRVD. 
Onrealistische uitspraken.

2e voorbeeld: Omdat de Mossad een marginale dienst is die voornamelijk in het Midden Oosten opereert… 
3e voorbeeld: Jouw joodse complotten. 

Hallo! Mijn Joodse complotten? 
U vertelt de grootste onzin en schrijft dat vervolgens aan mij toe?

31.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 11:08 

Even een greep uit jouw reacties: 
“Overigens ben ik het niet met je eens omtrent Sarkozy, hij is niet verbonden aan de Anglo-Dutch connectie. 
Hij denkt dat hij het beste voor heeft met Europa, vanuit zijn verwrongen idee. 
Hij heeft beslag laten leggen op transacties van DVD/Mossad/Deutsche bank/Merkel transacties naar het 
Vaticaan. Op hem is een mislukte aanslag gepleegd in Israel na zijn bezoek, pal voor vertrek. 
Men wil van hem af.” 
Jij schrijft hier dst je in een Israelisch (Joods) complot gelooft om van Sarkozy af te komen.

Nog een reactie van jou: 
“Men heeft het beeld nog steeds dat de beste voor de job wordt uitgezocht op grond van vaardigheden en 
kennis. Dat is een belangrijk deel van de illusie. “Men”(degenen die de werkelijke macht uitoefenen, gezien het 
gehalte aan pedofielen in NL, de Mossad & co)”

En het verwijzen naar Trowbridge H. Ford. Ik heb paar van z’n artikelen gelezen, de man koppelt de moord van 
Fortuyn aan de moord op Olaf Palme en vervolgens aan Fritzl gemengd met allerlei mossad agenten die 
verantwoordelijk voor alles zouden zijn.

Geloof wat je geloven wilt, ik zal geen kritiek op jouw reacties meer leveren.

32.  E-bee 

24 Nov 2008 om 11:16 
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@AIVD. 
4e voorbeeld: 
“Je schrijft hier dat je in een Israelisch(joods) complot gelooft”.

Nee AIRVD, dat schreef ik niet. U bedenkt te veel zelf en dat brengt u wel mewr in problemen…

33.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 11:30 

Alleen jouw verwijzingen naar Trowbridge H. Ford zijn voldoende om te conclusderen dat jij in Joodse 
complotten gelooft. Of sta je niet achter de inhoud van Trowbridge H. Ford maar verwijs je er alleen constant 
naar.

34.  E-bee 

24 Nov 2008 om 11:55 

@AIRVD. 
5e voorbeeld. 
U blijft onfeitelijk en insinueert maar raak zonder een spoor van argumentatie. 
Verwijzen naar Trowbridge H. Ford is dus voldoende om te geloven in een joods complot? 
Geef trouwens een definitie van joods complot.

35.  cmmtgnmn 

24 Nov 2008 om 12:39 

De mossad marginaal noemen getuigt niet echt van veel intelligentie c.q. inzicht. De mossad heeft zelfs een 
afdeling op Schiphol.

36.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 12:58 

Amerikaanse diensten bezitten complete gebouwencomplexen in Den Haag en in Capelle a/d IJssel om maar 
een paar steden te noemen. En waarschijnlijk vele andere steden. Military Intellgence bezit complete 
luchtmachtbasissen hier in Europa en jij hebt over een afdeling op Schiphol. Wereldwijd gezien is de Mossad 
een marginale dienst. In het Midden-Oosten zijn ze heel actief en in gebieden waar veel joden wonen. Dus 
Amsterdam zullen ze wel een afdeling hebben. Dat is allemaal niet zo raar.

Maar er wordt hier gelijk aan intelligentie gerefereerd en inzichten. Een ander vraagt om definities. Dit gekibbel 
heeft zo weinig zin. 
Nogmaals ik reageer niet meer op deze onzin. Geloof wat je geloven wilt maar uiteindelijk ondermijnt deze 
onzin de artikelen op deze website.

37.  E-bee 

24 Nov 2008 om 13:23 

@ARVD. 
6e voorbeeld. 
Eigener beweging reageerde u met: “Voor 90 % lul je weer”. en “De Mossad is een marginale dienst”. Alsook: 
“Joods complot”. 
Om vervolgens geen argumenten neer te leggen. Da,s lekker makkelijk. 
En nu weer: “De Mossad is wereldwijd een marginale dienst”

Dat is gekibbel uwerzijds. En bovendien onzin die u te berde brengt. 
Als ik daar al behoefte aan had zou ik daar nooit ZO op gerageerd hebben.

38.  Observator 

24 Nov 2008 om 15:12 

Ik zou heel graag willen dat iedere combattant van nu éven het wijze verhaaltje van Shades herleest.

Dan zal, als de boodschap doordringt, al het gekrakeel hier stil vallen en scharen wij ons allen achter de banier 
van “Ik wil een eerlijk bestel in Nederland”. Het nog niet op deze manier geformuleerde motto van Micha Kat.

Zoniet, wat een gebrek aan intelligentie! Wát een ego-etalage! 
Wakker worden, mensen.

39.  tess 

24 Nov 2008 om 20:08 

Ik ben ook even bij Lidy op bezoek geweest. Baadt het niet dan schaadt het niet:

Tess Jungblut schreef op 24-11-2008 20:00 Waarschuw de redactie 
Deze reactie is van een geregistreerde gebruiker 
1. Openheid over Irak 
2. Joris Demmink 
3. Wat is verdampend geld? Hoe ziet dat eruit? Door wat kan geld verdampen? Wiens geld verdampt? 
4. Waarom schrijven artsen medicijnen voor die in combinatie met elkaar dodelijk zijn?
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40.  cmmtgnmn 

24 Nov 2008 om 21:49 

Je zou bijna wensen dat iemand een landelijke ‘Waar rook is, is vuur’ -actie zou opzetten waarbij mensen 
uitzoeken waar bewindsleden -en dan met name Donner en Hirsh Ballin- in het openbaar verschijnen en dan de 
aandacht trekken.

Dat overal in het land bewindslieden geconfronteerd worden met protesterende mensen die rookbommetjes 
afsteken ofzo. Grote dikke rookwolken en spandoeken met ‘waar rook is, is vuur’, verder niets. Dat trekt vanzelf 
de aandacht van minimaal lokale kranten en zenders.

41.  Juriste 

28 Nov 2008 om 22:44 

De Volkskrant doet met zekerheid aan censuur. Dat durf ik wel te stellen. Ik denk dat veel kranten met handen 
gebonden zijn en niet op verzoek van de lezers over onderwerpen kunnen schrijven. Dus ik vind het een naieve 
oproep van Lidy Nicolasen. Zij mag toch niet schrijven waarover de lezers willen dat zij schrijft. 
Bovendien: Wie zijn de lezers? 

De enige manier is om buitenlandse aandacht voor de zaak te krijgen. Bijvoorbeeld in Amerika of nog beter in 
China. Minister President Balkenende zet zich in voor de mensenrechten in China, maar dan moet Nederland 
wel in eigen land zijn straatje schoon hebben geveegd. De Nederlandse regeringsleiders zijn beducht voor hun 
reputatie in het buitenland. Misschien is er juridisch nog een mogelijkheid via het Europese Hof voor de 
Mensenrechten of het Internationale Strafhof, maar dan moeten er wel slachtoffers bekend zijn, die kunnen en 
willen getuigen. Zijn er slachtoffers of zijn er alleen geruchten? 

Ik heb de kwestie Demmink niet gevolgd. Ik heb om een ander onderwerp gevraagd om aandacht aan te 
besteden, ook een onderwerp waar de journalisten niet over mogen schrijven: Letselschadepraktijken: Langer 
dan 7 jaar durende zaken over schade, veroorzaakt door ziekenhuispersoneel, dan wel artsen.

1.  Irak en Joris Demmink · Tessonome 

Pingback op 23 Nov 2008 om 19:52 

Laat een reactie achter
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Micha Kat bij FunX over Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 25 november, 2008 in Algemeen. 

 
 
 

Uitzendinggemist?

2 Reacties op “Micha Kat bij FunX over Joris 
Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  De_Waarheid_is_Waar 

25 Nov 2008 om 23:25 

Beste M. Kat,

Dat heb je toch maar even goed gedaan, ik ben van mening dat je in dit interview zeer goed uit de verf kwam.

Je legde het zeer helder en naar mijn idee geheel correct uit. 
Hou dat vol, deze manier van het overbrengen van het probleemgeval Joris Demmink.

Ik ben trots op je.

Vriendelijke groeten en heel veel succes.
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2.  Does 

3 Dec 2008 om 19:56 

Sorry, volgens mij ontgaat mij iets, maar dit is alleen een inleiding naar ‘t interview?

Bovendien: goed dat dit aandacht krijgt op een radiostation, maar allejezus wat een randdebielen zijn die twee 
zeg. Er komt uit die dame taaltechnisch gezien bijna geen fatsoenlijke zin en die kerel zit alleen maar een 
beetje ongeinteresseerd mee te lullen, ook niet geheel foutloos bovendien. “Daar ben ik van geschokt” “En die 
journalist, dat is dus Joris…”
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« Bericht van de SP-wereldverbeteraars! Docters: “We zien elkaar wel bij de rechter!” »

Vele belangrijke mensen in zaak-Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 15 december, 2008 in Algemeen. 

docters.jpeg Watergate in Waterland: een top secret lijst met 

hoogwaardigheidsbekleders! 

Reeds vanaf 1994 (zie geupdate feitenoverzicht) wordt de naam Joris Demmink genoemd in politie-

onderzoeken naar het misbruik van minderjarigen. Juist de extreem lange tijdsduur van de affaire 

gecombineerd met de container aan bewijs en de consequente weigering van de autoriteiten de feiten 

in ogenschouw te willen nemen, maakt de zaak-Demmink tot de grootste en meest bizarre zedenzaak 

uit de Nederlandse geschiedenis. Gedurende al die jaren, zo blijkt uit ondermeer het dossier 

Demmink-2, hebben vele hoge en belangrijke mensen zich met de zaak bemoeid in pogingen de 

pedofiele crimineel Demmink aan te pakken dan wel een einde te maken aan de ‘crisis’ rond 

Demmink. Dat maakt het nog weer onverkwikkelijker dat er maar niets gebeurt en iedereen maar 

blijft zwijgen. Reeds aan de orde kwam de belangrijke rol van Rob van Gijzel, tegenwoordig 

burgemeerster van Eindhoven. Ex-minister Hilbrand Nawijn kwam ook reeds ter sprake op deze 

site. Ook een voormalig staatssecretaris en justitie-minister komt voor in het dossier (later 

wellicht meer) alsmede Arthur Docters van Leeuwen, voormalig hoofd van de BVD/AIVD. Docters 

komt als volgt ter sprake in de Panorama en GayKrant-publicatie uit 2003:

Arthur Docters van Leeuwen, de toenmalige BVD-chef en latere super-PG, zou bij diverse 

gelegenheden aan collega-juristen het verhaal hebben verteld dat hij het gevaar dat Pieter-Jan 

[bedoeld is Joris Demmink] chantabel kon worden doorzag. Hij vindt het vreemd dat de ambtenaar 

zijn vriend [bedoeld is de Tsjechische porno-ster Libor Cverlik] op geen enkele officiele gelegenheid 

durft te tonen. Ook anderen melden dat Pieter-Jan zich zelfs naar zijn geliefde theatervoorstellingen 

in Amsterdam (hij was korte tijd lid van een culturele instelling) altijd laat vergezellen door een 

zogenaamde ‘vriendin’. Dit om maar vooral niet in de homohoek geduwd te worden. 

Over Docters van Leeuwen gaat bij ingewijden het verhaal dat hij Pieter-Jan een keer heeft 

uitgenodigd voor een etentje bij hem thuis en daarbij ook nadrukkelijk zijn Tsjechische vriend 

inviteerde. De ambtenaar zou daar heel verschrikt, bijna beledigd, op hebben gereageerd. Maar 

Docters zou nog verder zijn gegaan door te stellen dat hij daags na het etentje iedereen op het 

ministerie zou vertellen dat Pieter-Jan en zijn homoseksuele vriend waren langs geweest om daarmee 

‘in een klap van al dat geheimzinnige gesodemieter af te zijn’.

Pogingen om met Docters in contact te komen zijn tot dusver gestrand. Maar intussen dient de 

volgende doorbraak zich al weer aan: het dossier Demmink-3 over de ontwikkelingen vanaf de zomer 

van 2007 (zie het feitenoverzicht). Het is allemaal te veel om snel te kunnen verhapstukken en 

interpreteren, maar in het dossier Demmink-3 zit in elk geval een explosief stuk (dat ook in bredere 

kring schijnt te circuleren) afkomstig van een mainstream-mediaprogramma waarvan de naam (nog) 

niet kan worden onthuld. Dit programma heeft tot in de zomer van 2007 geprobeerd de zaak-
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Demmink ‘vlot te trekken’ maar sloeg toen om ‘als een blad aan een boom’. Dit stuk -biedt een 

opsomming van de 

vanaartsen.jpeg

mensen die contra-Demmink zijn en de zaak wilden aanpakken. We lezen de 

volgende namen: Job Cohen, H. Stikkelbroeck (een offcier van justitie), Aad 

Kosto, Hilbrand Nawijn, Ed Maas, Henk Greven (??), Hans Simons, Fred 

Teeven, Henk van Brummen (lid van het College van PG’s van het OM), Jozias van Aartsen, Eric 

Nordholt, Jelle Kuiper, Wilfred Brinkhuis, Hans Vrakking, Joop van Riesen, Rein Welschen 

(voormalige burgemeester Eindhoven) en Rob van Gijzel (huidig burgemeester Eindhoven).

14 Reacties op “Vele belangrijke mensen in zaak-
Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

15 Dec 2008 om 15:33 

Het is goed om te lezen dat bepaalde mensen toch nog rechtvaardigheid nastreven. Natuurlijk is dat een 
subjectief begrip en voor de boven ons gestelde bestaat rechtvaardigheid niet eens. Maar in een samenleving is 
rechtvaardigheid toch het grondbeginsel. Als dat er niet eens is dan is de rest van het zooitje NIETS waard.

2.  E-bee 

15 Dec 2008 om 16:09 

En overheid die zich laat chanteren, een wonderlijke SG die sexfeesten organiseerde in O Europa en Turkije en 
gechanteerd werd door kringen van Turkse drugshandelaren, Justitie die helemaal om is, politie die blind orders 
uitvoert. Demmink heeft dus kennis genoeg om de hele chantabele regering, politiek justitie en politie zo aan 
een lijntje te kunnen houden. Dat geeft te denken…

3.  pedorechter 

15 Dec 2008 om 17:46 

Vanwaar die vraagtekens achter de naam Henk Greven? Greven is een voormalig directeur-generaal bij het 
ministerie van Justitie. In 1996 moest hij, samen met een andere toenmalige DG, Van Brummen, en toenmalig 
SG Jan Suyver het veld ruimen, op last van minister Sorgdrager. De enige DG die bleef zitten was Demmink. 
Misschien wel aardig om eens uit te zoeken waarom dit zo gelopen is. Officieel heette het dat ze zich niet 
konden verenigen met een reorganisatie, maar als ik dit zo lees kon er wel eens méér aan de hand zijn.

4.  Juriste 

15 Dec 2008 om 18:30 

Mogelijk speelt een rol dat homo’s niet gediscrimineerd mogen worden. Tijdens de Gay Pride toonden ook 
hetero (PvdA) politici hun steun aan de homo’s door deelname aan het evenement in de stijl van de homo-
cultuur. De vraag is dus hoe de Gay-scene zich opstelt in deze kwestie. 
Ik vind Hilbrand Nawijn, Fred Teeven, Job Cohen en Jozias van Aartzen, integere personen en ik kan me heel 
goed voorstellen dat zij bovenstaande overweging hebben gemaakt. 
Een vergelijkbare problematiek speelt bij de Marokkaanse jongeren, die overlast veroorzaken. Het is moeilijk 
voor Job Cohen om de overlast aan te pakken, want de groep mag niet worden aangesproken op hun afkomst, 
want dat werkt polariserend en is ook discriminerend.

5.  E-bee 

15 Dec 2008 om 18:52 

Winnie Sorgdrager moet wel heel erg chantabel geweest zijn, zou wel willen weten waarmee.

6.  Rudolf Paul 
15 Dec 2008 om 19:14 

Winnie Sorgdrager wordt minister Laztphak genoemd in deze sleutelroman:

‘Hij heet Basin. Beetje merkwaardige naam. Wij noemen hem al een tijdje Zwembad. Hij zit daar onder 
erbarmelijke omstandigheden in totaal eenzame opsluiting. Hij wordt niet eens gelucht! En dat voor de rest van 
z’n leven… Dat mag natuurlijk helemaal niet in dit land! Deze Zwembad (Baybasin) is een Turks-Koerdische 
rebellenleider die wordt verdacht van aanslagen en drugshandel. Nu is hij door het Openbaar Ministerie op 
grond van zesduizend afgetapte telefoongesprekken veroordeeld tot levenslang. Er zou in die tapes zelfs bewijs 
zitten dat hij een moord zou hebben gepleegd in Canada. Maar in die tapes blijken talloze knippen en montages 
te zitten. De heleboel is aan elkaar gemanipuleerd. Vragen en antwoorden zijn met de schaar zo in elkaar 
geknutseld, zodat het bewijs tegen deze Zwembad (Baybasin) hard en onomstotelijk zou zijn.’ 
Alderlieste kijkt Manon fel aan. 
‘Ik vertrouwde dit niet en vroeg om de originele tapes. Die kreeg ik niet omdat het OM zei dat ze gecheckt zijn 
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door deskundigen. Ik ben tot het Europese Hof gegaan, maar geen bandjes… Dat is op z’n minst verdacht.’ 
Alderlieste greep grimmiger in Manons haar. Het voelde heerlijk. Veilig in Jezus’ armen. Warm en wollig in Zijn 
wurggreep. 
‘Toen kreeg ik onlangs bericht uit Turkije en wat blijkt: minister Laztphak (Winnie Sorgdrager) zit nog steeds 
met die hele IRT-affaire in haar maag. Nederland heeft namelijk op overheidsniveau drugs helpen doorstromen. 
En onze Zwembad (Baybasin) was een van hun leveranciers. Dus deze man wist van de rol van Nederland in de 
IRT-kwestie. 
Turkije vindt nu, om allerlei redenen, dat Zwembad (Baybasin) daar wel goed zit in Scheveningen (Alphen aan 
de Rijn). En toen Laztphak (Winnie Sorgdrager) zwakjes protesteerde, wreven ze haar niet alleen haar eigen rol 
tijdens de IRT-affaire in, maar ook die van haar hoge ambtenaar Doris Demper (Joris Demmink) onder de neus. 
Deze schone schijnman is al jaren vaste klant op de Turkse markt voor kleine jongetjes. En hoewel Demper 
(Joris Demmink) het zelf ontkent, vliegt hij nog steeds heen en weer naar Turkije voor zijn onwettige gerief. 
En Laztphak (Winnie Sorgdrager) zou zelf opdracht hebben gegeven om die telefoontapes van Zwembad 
(Baybasin) aan gort te knippen!’

“Het hele verhaal van deze topambtenaar staat met schuilnamen beschreven in de roman Rachab van 
Annemiek Schrijver. Het speelde zich allemaal af onder Winnie Zorgdrager die in deze roman minister 
Lasztphak wordt genoemd. Zij is degeen die deze zaak heeft toegedekt.” 

http://www.nujij.nl/topambtenaar-ontkent-beschuldiging-pedofilie.363930.lynkx

7.  Frank Black 

15 Dec 2008 om 19:46 

de grootste angst van overheidspedo’s: dat er iemand meekijkt met hun internetgedrag. ook een zorg van de 
“beschermers van de democratische rechtsorde” want wat als overheidspedo’s geen snars verstand hebben van 
encryptie, proxies/TOR en gewoon betalen voor kinderporno op internet met hun creditcard?

het doel is altijd geweest om een buffer te maken voor belastend materiaal. de overheid wil niet dat een dossier 
over een kinderporno kijkende/makende/downloadende overheidsfunctionaris makkelijk in particuliere handen 
kan vallen. de filter van een officier van justitie is veiliger.

interessante links voor Micha?

http://webwereld.nl/articles/40955/bestuursconflict-meldpunt-kinderporno-uitgevochten-op-site.html 

Morrend Leaseweb buigt voor druk kinderporno 
http://webwereld.nl/ref/rss/50759

De Joode is medeoprichter van Meldpunt Kinderporno Nederland én van de Europese vereniging voor 
meldpunten INHOPE. Hij zal zich in de nieuwe functie bij LeaseWeb concentreren op de bestrijding van 
cybercrime en de beveiliging van de infrastructuur. 
http://www.nieuwsloket.nl/persberichten/automatisering/102168/
oprichter_meldpunt_kinderporno_wordt_security_officer_van_leaseweb.html

De nauwe contacten met CRI door o.a. Alex de Joode, met name in de 
samenwerking voor een anti-kinderporno netwerk; 
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=52533

Meldpunt Ruzies Uitvechten 
Meldpunt Kinderporno is per direct omgevormd in Meldpunt Bestuurlijke Ruzies Uitvechten. Alex de Joode, een 
van de medeoprichters van het Meldpunt, is het niet eens met de manier waarop twee nieuwe bestuursleden 
zijn aangemeld: “…Als meldpunt zijn we bezig met een moelijke en delicate materie in een snel veranderende 
omgeving. Jullie handelswijze maakt het meldpunt erg kwetsbaar, het tast de reputatie en de geloofwaardigheid 
van het meldpunt aan en daarmee direct het voorbestaan…”. Nee, het dichtgooien van het meldpunt en er een 
dergelijke open klaagbrief op zetten tast de reputatie en de geloofwaardigheid van het meldpunt uiteraard niet 
aan. (mirror) 
http://archief.retecool.com/archief.php?id=A2006051

http://web.archive.org/web/*/ssl.dizum.com/ 
“Quis custodiet ipsos custodes?”

8.  AIRVD 

15 Dec 2008 om 19:52 

@E-bee 
Uit het boek van Winnie Sorgdrager, “Ongeschreven wetten”, kun je opmaken dat de minister niet de werkelijke 
leiding heeft/heeft gehad maar de topambtenaren en SG’s. In haar boek legt ze uit dat de SG aan de werkelijke 
touwtjes trekt en lid is van allerlei machtige netwerken waarvan ze één noemt: Societeit de Witte. 
Een minister verdwijnt om de vier jaar, een SG blijft jaren zitten en kent het ministerie uit z’n duimpje en heeft 
dus de feitelijke leiding. En niet andersom. Een minister mag het beleid vervolgens aan het volk verkopen. 
@Rudolf 
Dat boek staat al een tijdje op mijn verlanglijstje. Toch maar eens lezen.

9.  E-bee 

15 Dec 2008 om 23:13 

@Juriste 
Het benoemen van personen als zijnde integer lijkt me ietwat voorbarig. In Amsterdam is er geen controle op 
de cijfers en dat het zittende hoofd die verantwoordelijkheid niet meer nam en dus aftrad was een opluchting. 
De burgemeester, korpsbeheerder, etc., etc. daar heeft er nog al een handje voor de gemeente werkende 
organisaties, mijn ervaring vooral in de beveiliging, openlijk te laten frauderen en jaren zonder de vereiste 
vergunning te laten werken, dus illegaal, of met strafbladhouders te laten werken. En dat vervolgens af te 
dekken middels gemeentelijke organisaties en wat hem verder ten dienste staat. Het alleen al dit jaar met rond 
de 7 millioen euro,s gesubsidieerde justitievehikel SAOA, maakt al jaren gebruik van een beveiligings-bedrijf 
wat straatcoaches levert voor die zgn. “overlastbestrijding”, waar een van de frauderende directeur-eigenaren 
een strafblad heeft wegens geweldpleging. De overige, huidige directeuren daarvan hebben door creatief 
boekhouden, valsheid in geschrifte en fraude, op grote schaal jarenlang personeel op lopen lichten. Met 
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Vele belangrijke mensen in zaak-Demmink at Klokkenluideronline

“apartheid” ook, namelijk met uitzondering van de Surinaamse medewerkers en kliek rond een van de 
directeuren. De overige nationaliteiten werden wel opgelicht. En dat werkt dus voor de gemeent en de politie. 
Overlast bestrijden zou het geval zijn als de politie eens aangiftes gaat opnemen met het doel daar iets mee te 
doen, ga nu maar eens aangifte doen. U moet eens weten hoeveel mensen de dader kennen van tegen hen 
gericht geweld en de politie daar niets mee doet. Voor de politie zijn aangiftes alleen interessant voor de cijfers 
die ze daar uithalen. Dat aanpak problematisch zou zijn door ethniciteit is nonsens. Veel straatgroepen zijn ook 
van gemixte samenstelling. En wat is overlast? Het zit hem meer in criminaliteit en dat zou zo kunnen worden 
opgelost door hetgeen ik hiervoor al stelde. En dat de burgemeester hetero is, is maar een veronderstelling. Er 
is dus weinig integers aan.

10.  Herman van Houten 

15 Dec 2008 om 23:46 

De LPF-minister Bomhoff probeerde indertijd (2002) een topambtenaar van zijn departement te laten 
overplaatsen. Het lukte hem niet. Een minister kun je laten ontslaan, een topambtenaar van het type Joris 
Demmink is onaantastbaar.

11.  groot 

16 Dec 2008 om 08:31 

Demmink heeft waarschijnlijk belastend materiaal als verzekeringspolis, waardoor hem eenzelfde lot als 
Maarten van Traa bespaard is gebleven.

Ironisch: dreigen dergelijke informatie openbaar te maken maakt hem impliciet een doelwit. Een doelwit voor 
lieden die er aan hechten dat dit onderpand boven water komt.

Een positie waarin hij, van welke kant je het ook bekijkt, een liability is.

12.  Verbeet 

16 Dec 2008 om 16:50 

Kan de Nationale Ombudsman niet een onderzoek instellen naar deze “dienaar” van een niet onbelangrijke 
overheidsdienst?

13.  juwita 

18 Dec 2008 om 12:55 

Micha, 
Mij lijktt dat wanneer het onderwerp een persoon betreft uit de ”hogere” kringen, je automatisch te maken 
krijgt met andere mensen uit dezelfde hogere kringen die in hun umfeld verkeren. 

Hetzelfde geldt voor iemand uit de zg. ”lagere” kringen, dan tref je automatisch allerlei 
laagwaardigheidbekleders in hun omgeving aan.

Nietszeggend derhalve. Gewoon een gevolg van de segmetering van de samenleving.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Waarom staat de affaire Joris D. niet in de kranten? 

Pingback op 16 Dec 2008 om 11:32 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Bericht van de SP-wereldverbeteraars! Docters: “We zien elkaar wel bij de rechter!” »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D. at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Ook in Nederland politieke rechtspraak In goed gezelschap… dit zijn de media! »

Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D.
Gepubliceerd door Micha Kat 19 december, 2008 in Algemeen. 

Zie ook de eerdere artikelen op deze site over het ‘zegt u het maar’-initiatief van De Volkskrant.

  
De email naar de hoofdredactie waar het filmpje mee eindigt is uiteraard ook verstuurd. Hieronder 

het antwoord van Pieter Broertjes: 

Thursday, December 18, 2008 10:35 AMFrom:”Heuvel, Mieke van den” <m.

vandenheuvel@volkskrant.nl> Add sender to ContactsTo:drsmkat@yahoo.com

Mischa,

Collega Nicolasen heeft met haar oproep niet beoogd een verkiezing uit te schrijven, zoals ze van 

begin af aan duidelijk heeft gemaakt. Zij heeft de Volkskrant-lezer gevraagd onderwerpen voor 

verhalen te noemen, die de lezer had gemist dan wel onvoldoende uitgewerkt had gezien. Nicolasen 

heeft dat een aantal keren toegelicht, maar zoals ze bij de Top-10 op de site schreef, gaat deze 

informatie voorbij aan degenen die via de site reageerden.

Nicolasen heeft ook geschreven dat ons initiatief op de site binnen enkele dagen was gekaapt door 

journalisten, die zich ook wel klokkenluiders noemen en die uit zijn op de scalp van een hoge 

ambtenaar. Los van het feit dat het hier geen verkiezing betrof, is het  onjuist te beweren dat dit de 

wens van VK-lezers is, getuige de inhoud van de inzendingen via de speciaal geopende mailbox.
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Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D. at Klokkenluideronline

Pieter Broertjes

Commentaar:

Broertjes zet de lezers die vragen om onderzoek naar Joris Demmink dus weg als ‘journalisten (?) die 

uit zijn op de scalp van een hoge ambtenaar’. De klassieke ‘hetze-beschuldiging’ dus. Eerder 

schreeuwde Nicolasen dat deze mensen zouden roepen:  ‘kruisig hem! kruisig hem!’ Zowel Broertjes 

als Nicolasen beroepen zich op een ’speciale mailbox’ waaruit zou blijken dat de lezers van De 

Volkskrant helemaal geen onderzoek naar Joris Demmink willen maar juist de onderwerpen 

behandeld willen zien uit Lidy’s top-10, dit geheel in strijd met de mensen die hebben gereageerd op 

het openbare weblog. Deze ’speciale mailbox’ is echter niet controleerbaar. So far voor het initiatief 

van De Volkskrant om de lezer te laten bepalen waar de krant over moet schrijven.

48 Reacties op “Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris 
D.”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  pedorechter 

19 Dec 2008 om 23:04 

Pieter Broertjes is een dom, laf, ijdel, enkel in zichzelf geintereseerd, oppervlakkig grachtengordeldier, dat een 
incestueuze verhouding onderhoudt met prins Bernhard en de rest van het koninklijk huis. Waarschijnlijk heeft 
Beatrix hem een keer tijdens de thee ten strengste verboden om ooit over de escapades van Joris D. te 
schrijven, om te voorkomen dat anders binnen de kortste keren de ware aard van Claus en Friso op straat zal 
komen te ligge.

2.  pedorechter 

19 Dec 2008 om 23:04 

n.

3.  Juriste 

19 Dec 2008 om 23:12 

De Volkskrant was mijn smaak al nimmer, al voordat ik de - in mijn ogen als juriste - nogal onethische 
werkwijze had leren kennen.

Wat deed Lidy Nicolassen dan voor onsmakelijks? Ze riep VK lezers op om te vertellen waarover zij graag willen 
lezen. Dat lijkt op het eerste gezicht sympathiek (”Rubriek: Schrijf maar aan Mona”) Vervolgens kiest zij 
waarover zij zelf wil schrijven (of wat Pieter Broertjes goed acht).

Dus het lijkt mij dat Micha Kat een punt heeft gescoord: Wanneer de VK journaliste oproept om aan te geven 
waarover de lezers willen lezen, dan geldt: De meeste stemmen gelden. Als dat niet zo zou zijn is het willekeur. 
Er is geen kaping van het onderwerp: De VK biedt een mogelijkheid en daarvan werd gebruik gemaakt, met het 
bedroevende resultaat dat voorbij wordt gegaan aan de wens van degenen die het “ongewenste onderwerp” 
hebben aangeduid.

4.  joep 

19 Dec 2008 om 23:26 

juriste toch !?! 
je vergeet helemaal dat Lidy een speciale brievenbus heeft. 
Die krijgt speciale mail. 
En uit die speciale mail komt boven water wat de Volkskrant lezer echt mist. Voortaan beter op letten.

Zo bestaan er ook ‘nu niet’ knoppen bij www.nujij.nl 
Die hebben de zelfde magische werking als Lidy’s speciale mailbox.

Zo hebben ook onze kamerleden speciale E-mail boxen; die laten vanzelf ‘lastige mail’ naar het spam vakje 
verhuizen; dan kunnen ze later zeggen: “wir haben es nicht gewusst” 

groetjes

5.  groot 

20 Dec 2008 om 03:03 

“de wens van VK-lezers .. getuige de inhoud van de inzendingen via de speciaal geopende mailbox”. 

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165196 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Humor.

6.  groot 

20 Dec 2008 om 03:11 

“Nicolasen heeft ook geschreven dat De Volkskrant sinds jaar en dag is gekaapt door zombies, die zich ook wel 
journalisten noemen en die uit zijn op het verhullen, niet onthullen.”

7.  Bart Bemelmans 

20 Dec 2008 om 09:40 

Het gaat dan altijd nog om dertig procent van de lezers die gereageerd hebben, niet dertig procent van de VK-
lezers. Daarvan durf ik te wedden dat een groot deel onder valse namen dat verzoek heeft ingediend om het 
onderwerp hoger op de lijst te krijgen. Als die telling op een normale manier was uitgevoerd weet ik zeker dat 
dit onderwerp helemaal niet hoog was geeindigd.

8.  Inanna 

20 Dec 2008 om 10:08 

Op nummer 7 van de “Lijst van Lidy” stond de golfbanenplaag!

Een prangend probleem, inderdaad. Wie alles wil weten over de golfbanenplaag kope de Volkskrant! Wie meent 
dat er belangrijker zaken in de wereld zijn dan de golfbanenplaag, kan nog slechts terecht op het “obscure” 
internet.

Lijst van Lidy? Hahaha! ;-)

9.  rabarberke 

20 Dec 2008 om 10:42 

Bemelmans naaah. Dat argument van valse namen had Broertjes meteen gebruikt om van de zaak af te zijn. 
Het is heel eenvoudig na te gaan of de afzenders authentiek zijn of niet (ip nummers, cookies etc.).

Veel waarschijnlijker is het dat hoofdredacteuren, officieren van justitie, rechters, ministers etc. gewoon deel 
uitmaken van een chantabele bovenklasse die het zich niet kan permitteren deze topambtenaar tegen zich in 
het harnas te jagen. 

Misschien zijn de eigenaren van de uitgeverij wel dikke vrienden met de topambtenaar. Misschien hebben ze 
samen gestudeerd of maken ze samen regelmatig een leuke parkwandeling of gaan op eendenjacht. Wie zal het 
zeggen?

Misschien is het zelfs zo dat iedereen die via een van de grote politieke partijen, kerken of de aan deze 
instituten gelieerde media weet door te dringen tot sleutelposities naast lichtelijk bekwaam bovendien zeer 
chantabel moet zijn. Zoiets crëeert tenslotte een band met elkaar. Een band die je niet zomaar verbreekt.

Het zal niet veel mensen opgevallen zijn, maar hoeveel politici, justitieambtenaren, ministers en andere 
hoogwaardigheidsbekleders ontspringen niet zelden de dans als ze iets uitgespookt hebben? 

Ik heb een idee: Kies een willekeurig andere justitieambtenaar op een hoge positie en beschuldig die persoon 
op dezelfde manier als de topambtenaar. Tien tegen een dat die persoon uit zijn vel springt, aangifte doet, 
schadeclaims indient en sluiting van deze website vordert. Omdat, ik geef een voorzet ‘de aantijgingen nergens 
op zijn gebaseerd’.

Dat laatste kan van onze topambtenaar niet gezegd worden. En dat is al reden genoeg voor elke zichzelf 
respecterende krant om een team van onderzoeksjournalisten fulltime op zo’n zaak te zetten.

Tenzij je met de dood bedreigd wordt natuurlijk.

10.  RuudHarmsen 

20 Dec 2008 om 10:46 

Micha Kat over Lidy Nicolasen: 
=== 
Eerder schreeuwde Nicolasen dat deze mensen zouden roepen: ‘kruisig hem! kruisig hem!’ 
/===

Ik kon even nauwelijks geloven dat ze dat geschreven zou hebben, maar het is echt waar, hier de link: 
http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/2177/Lezer,_u_zit_vol_goede_ide

11.  rabarberke 

20 Dec 2008 om 12:33 

Of misschien is Pieter Broertjes ook maar gewoon vrijmetselaar.

12.  Paulus 

20 Dec 2008 om 13:33 
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Lidy Nicolasen schreef destijds: “U mag het zeggen: reportage, interview, onderzoek, zolang u uw keuze maar 
motiveert. Op vk.nl/opinie moet een top-10 ontstaan van uw ingezonden ideeën, voorzien van uw en mijn 
kanttekeningen. De uiteindelijke keuze daaruit is aan mij, net als de uitvoering. Een maand ongeveer krijgt u 
de tijd, dan moet duidelijk zijn wat u van mij verlangt. Kom op, lezer! Zegt u het maar!”

Het staat er echt hoor, een top-10. Een top-10 van ingezonden ideeen. Daar kiest Lidy Nicolasen onderwerpen 
uit waarover ze zal schrijven. Dat lijkt me logisch want stel je voor dat er dingen bovenaan staan waar je geen 
affiniteit mee hebt. Het lijkt me niet effectief iets te onderzoeken waar je geen affiniteit mee hebt.

Lidy Nicolasen had dus gewoon die top-10 kunnen maken met bovenaan de zaak D. en onderaan de 
golfbanenplaag en had aan kunnen geven ‘ik heb niet zoveel met de zaak D. maar wel met de golfbanenplaag 
dus schrijf ik over dat laatste’. Dan waren er waarschijnlijk ook wel wat klachten geweest maar die zouden 
eenvoudig te weerleggen zijn geweest door te wijzen op de regels die ze had opgesteld. Niets aan de hand.

Maar Lidy Nicolasen veranderde stiekem de regels en heeft het daarna over “Demmink haters” wanneer mensen 
om eerlijk onderzoek vragen en schrijft “Vanaf dat moment leek heel Nederland nog maar één wens te hebben: 
Kruisig hem! Kruisig hem! En is-ie schuldig? Uiteraard!” omdat “haar oproep werd gekaapt.”

Haar overreactie leidt af van de vraag “Waarom vindt Lidy Nicolasen het zo moeilijk toe te lichten waarom ze 
niet meer over de zaak D. wil schrijven?”.

13.  euro999 

20 Dec 2008 om 15:02 

Prima gedaan Mischa, wat een blaaskaken zeg. Die Lidy.N is gewoon de profielschets van de vele 
corrumpterende nep jourmalisten die zich door de bovenwereld laten inpakken, omkopen en bedriegen. Ik 
vrees dat de helft van Nederland al reeds emigratieproof is. Wie wil eigenlijk nog in een dusdanige puinbak als 
Nederland leven en wonen?

14.  Wieteke 

20 Dec 2008 om 18:01 

Beste Lidy,

Dan doen we jouw vraagstelling toch gewoon opnieuw. Probeer een website te vinden die geen last heeft van ‘n 
duistere speciaal geopende mailbox of kapende journalisten! Een website waar je als lezer zijnde open en eerlijk 
mag reageren op jouw eerdere vraagstelling.

Lidy, zeg het maar!

15.  Juriste 

21 Dec 2008 om 12:43 

De heer mr J. Demmink is geliefd bij de Orde van Advocaten, gelet op onderstaande:

Dekenconcert op 16 juni 2005, Toespraak door mr Wybe Taekema.

Geachte aanwezigen, collegae en confrères, vrienden!

U bent in grote getale opgekomen en het is me niet mogelijk elk van u met een persoonlijk woord welkom te 
heten, maar ik ga mijn best doen, in betrekkelijk willekeurige volgorde. 

Vorig jaar was er geen ambassadeur aanwezig en ik heb toen veronderstellenderwijs een relatie gelegd met de 
steeds eenvoudiger komaf van de dekens. Dát heeft het Corps Diplomatique zich aangetrokken. 

Ein hertzliches Wilkommen für seinen Excellenz dr. E. Kubesch, der Botschafter von Östenreich und seinem 
Gefolg und für den Vertreter des Botschafters von Deutschland, Herr Doctor und Frau Reimann. Es freut uns 
sehr dass Sie unsere Einladung haben angenommen.

Ook hartelijk welkom heten wij de Belgische ambassadeur de heer Luc Teirlinck, ook in Nederland een 
beroemde naam. Of u familiebanden hebt met de Vlaamse cultuurpaus Herman Teirlinck, aan wie in 1956 als 
eerste de Vlaams/Nederlandse prijs der Nederlandse letteren werd uitgereikt, weet ik niet, maar uw 
aanwezigheid betekent een versterking van de (toch al zo stevige) banden met België. 

De minister van justitie hebben wij op het dekenconcert nog nooit mogen begroeten. Dat de SG van justitie, 
mr. J. Demmink, thans wel aanwezig is, doet ons veel deugd. 

The The Hague Bar is very pleased and honoured that the president of the International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia, Mr. Theodor Meron and Mrs. Meron and the secretary general, Mr. Hans Hofhuis and 
Mrs. Hofhuis are for first time with us tonight. 

En dan komen we op heel vertrouwd terrein. Als altijd - en daar zijn we dankbaar voor - is een grote 
vertegenwoordiging van ons hoogste rechtscollege aanwezig. Wij begroeten van harte mr. Brord Davids, de 
president van de Hoge Raad, en mr. Evelien Hartogs, de griffier. U beiden draagt de balie een warm hart toe. 
De hartelijke contacten die u bereid ben met de deken als vertegenwoordiger van die balie te onderhouden, 
stellen wij zeer op prijs. Dat zelfde geldt voor het feit dat zo vele raadsheren en advocaten-generaal bereid zijn 
u te vergezellen naar dit concert.

16.  Observator 

21 Dec 2008 om 15:43 

Er is eigenlijk maar één ‘getrapte’ vraag te stellen:

Wie heeft Lidy in de tang en wie heeft deze Lidyhouder in de tang en wie heeft deze deze Houder van de 
Houder van de Lidyhouder in de tang (enz..?)
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Als deze op het oog ingewikkelde maar in wezen zeer eenvoudige vraag beantwoord is (na zo’n 40 jaar 
meestal) komt de waarheid boven.

Of zelfs dát niet?

17.  groot 

21 Dec 2008 om 17:35 

@Observator

Zoals Bernhard’s Stadshoudersbrief die uit de CIA archieven vrij zou komen, begin dit jaar.

Nederland tekent bij in Afghanistan. De brief komt niet vrij.

Geen verband.

18.  Juriste 

21 Dec 2008 om 17:53 

Inderdaad Observator. Waneer 1 persoon binnen een groep onder vuur ligt, dan kan dit zorgen voor een 
splijting binnen een groep. 
Een deel vindt dat de persoon moet blijven, een deel heeft geen mening en een ander deel vindt dat hij moet 
vertrekken.

Echter, personen die deel uit maken van een groep zullen in het algemeen geneigd zijn om zich hieraan te 
conformeren volgens hun sociale norm. Als ze dit niet doen lopen ze risico op buitensluiting. 
Het kan vor individuen zo belangrijk zijn om deel uit te maken van een groep, dat ze hun persoonlijke normen 
daarvoor opzij willen zetten (Bron: Handboek Mediation). 

Pieter Broertjes is kennelijk de leidinggevende van Lidy Nicolasen en hij opende voor haar een speciale mailbox. 

Een paar jaar geleden schreef ik eens over de misstanden bij adopties aan de VK Redactie. Dat is dus ook een 
onderwerp voor de delete-knop in de speciale e-mailbox van de VK Redactie. Ik kreeg wel antwoord overigens, 
want mijn bericht werd opgevat als een opinie-artikel. Het was niet mijn bedoeling een opinieartikel te 
schrijven, maar om feitenmateriaal aan te leveren. 
Adopties lijken zo menslievend, maar het is meestal kinderhandel: Paren die geen kinderen kunnen krijgen 
kopen een kind en de bemiddelaars verdienen daaraan. De paren worden m.i. uitgebuit door de 
adoptieorganisaties.

19.  Observator 

21 Dec 2008 om 18:33 

@ GROOT

Mijn verzuchting ‘Of zelfs dat niet?’ wordt door jou van een antwoord voorzien. 
‘Zelfs dát niet’, in (te) veel gevallen, inderdaad.

Zoals ook nóóit wezenlijk bevestigd is dat ene meneer van Oranje een opportunist was die met zijn geld gokte 
op een ‘hooggeplaatste’ positie.

20.  Observator 

21 Dec 2008 om 18:46 

@ JURISTE

Wat je zegt klopt en het komt dus, concluderend, eenvoudig gezegd neer op het laten prevaleren van het 
eigenbelang. 
In álle gevallen die je noemt. 
Ook helaas dus in de ‘kinderwens’-gevallen, al is dit daar in aanzienlijk bedektere vorm aanwezig. Lang niet 
voor iedereen zichtbaar.

Bij dat laatste doet zich soms nog een ander verschijnsel voor: Het koste wat kost (in alle betekenissen) 
voldoen aan allereerst instinctieve en in extenso dwangmatige gevoelens. Waarbij het niet kunnen accepteren 
van gegevenheden een tamelijk grote en soms schadelijke rol speelt. 
Het duidelijkst komt dit tot uiting in exceptionele gevallen.

Om iets duidelijk te krijgen moet je je dat dus altijd in een extreme (maar wel mogelijke) vorm voorstellen.

21.  Mary 

22 Dec 2008 om 00:23 

En welke organisatie is verantwoordelijk voor adopties/kinderhandel: Ministerie van Justitie. 
Hoogste baas: Joris D.

22.  groot 

22 Dec 2008 om 03:18 

@Observator

En zelfs als er uit vrijgekomen bronnen geput wordt. 
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Anthony Cave Brown werd door overheidsdienaren “een pak slaag” toegezegd als hij de vrij beschikbare 
informatie uit overheidsarchieven zou gebruiken voor zijn briljante boek over het spel achter de schermen in 
WO2.

http://www.amazon.com/Bodyguard-Lies-Anthony-Cave-Brown/dp/0060105518 
http://www.antiqbook.nl/boox/laa/7179.shtml

23.  tess 

22 Dec 2008 om 11:20 

For his first book, “Bodyguard of Lies” (1975), Mr. Cave Brown examined newly unsealed files to 
describe Allied efforts to deceive German forces before the D-Day invasion in World War II, including 
false broadcasts and dummies dropped from airplanes to resemble airborne attacks. He took his title 
from a statement by British Prime Minister Winston Churchill: “In wartime, truth is so precious that 
she should always be attended by a bodyguard of lies.” 

En over meneer Brown zelf:

Early in his career, he was a globe-trotting Fleet Street reporter known as much for his questionable 
ethics and exorbitant debts as his journalistic scoops.

Conclusion:

It takes a thief to catch a thief? ;-)  
Maar wat betekent dit in de kwestie JD?

24.  tess 

22 Dec 2008 om 11:21 

Bronvermelding quotes vorige post:

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/27/AR2006072701719.html

25.  groot 

22 Dec 2008 om 12:47 

@ tess 
De reactie ging over publiceren uit publieke bronnen.

Btw, stel voor dat je eens een boek leest ipv samenvattingen? 
Ik heb de duizend pagina’s gelezen, en het gaat niet over de invasie in ‘44, of over grijze propaganda.

Wel over de sleutelfiguren die aan de touwtje trekken en de beslissingen die gemaakt worden. Dit is nog steeds 
weinig anders anno nu, en daarom zeer lezenswaardig.

De grijze propaganda hier wordt verspreid door de valse recentie van de Post. En door jou, maar zonder het te 
weten.

26.  Frank Black 

22 Dec 2008 om 13:18 

al bekend?

http://d1956615.u74.tritac.net/default.asp?cid=122&pid=81

Executive Board: 

Dr. A.S. Muller 
Director 

Supervisory Board: 
Chair: Mr. M. Tabaksblat

Prof. Dr. E. van Damme

Director TILEC, Tilburg University

Mr. J. Demmink

Secretary General of the Dutch Ministry of Justice

Prof. Dr. A.W. Heringa 

Dean, Faculty of Law, Maastricht University

Dr. B. Hess 

General Counsel Royal Dutch Shell Group

Mr. G. de Vel 
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Former Director General, Department of Legal Affairs, Council of Europe

Programmatic Steering Board: 
Chair: Prof. dr. M. Scheltema 
Honorary Professor, Utrecht School of Law

Prof. dr. D. Grimm 
Rector of the Wissenschaftskolleg Berlin

Prof. dr. M.S. Groenhuijsen 
Professor of Criminal Law at the Department of Criminal Law, Tilburg University

Prof. dr. E. Hondius 
Professor of Private Law, Utrecht University

Prof. dr. E. Lazega 
Professor of Social and Behavioural Sciences, University of Paris-Dauphine

Prof. dr. P.A. Nollkaemper 
Professor of International Law at the Department of International Law, University of Amsterdam

Prof. dr. F.N. Stokman 
Professor of Methods and Techniques of Social Scientific Research at the Department of Sociology, University of 
Groningen 

Committee of Honourary Patrons:

Justice S. Breyer

Supreme Court of the United States

Professor B. Bueno de Mesquita

Professor of Public Policy and Political Science, Stanford University

Judge G. Canivet

Constitutional Court of France

Dr. H. Corell 
Former Legal Counsel of the United Nations

Judge W. Davids

President of the Supreme Court of the Netherlands

Mr. W. Deetman

Mayor of the city of The Hague

Justice M. Kirby

High Court of Australia

Professor P. Nijkamp

President of NWO

Dr. J. Ritzen

Former Minister for Education, Culture and Science, former Vice-President of the World Bank, President of 
Maastricht University

Partners 

HiiL cooperates closely with existing relevant institutions to solidify and expand the legal platform already 
present in The Hague. This process of cooperation is a continuous one, in which the knowledge and expertise 
present in The Hague is made visible and useable. Relevant stakeholders in this regard are not only institutions 
dealing with legal research and knowledge dissemination, but also institutions that are active in the field of 
social and behavioural sciences and economics.

HiiL actively seeks cooperation from international institutions working in the field, including participation in the 
financing of projects.

These are some of our partners up to date:

NWO, Netherlands Organisation for Scientific Research 
Laan van Nieuw Oost-Indië 300 - Den Haag 
Postbus 93138 
2509 AC Den Haag 
The Netherlands

Telephone: 31 (0)70 344 0640 
Fax: 31 (0)70 385 0971 
E-mail: nwo@nwo.nl

Dutch Ministry of Justice 
Research and Documentation Centre (WODC) 
Dutch Ministry of Justice 
Koninginnegracht 19 
2514 AB Den Haag 
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The Netherlands

Telephone: 31 (0)70 370 6561 
Fax: 31 (0)70 370 7948 
E-mail: wodc@minjus.nl

T.M.C. Asser Institute 
R.J. Schimmelpennincklaan 20-22, 
2517 JN The Hague 
The Netherlands

Telephone: 31-(0)70 342 0300 
Fax: 31-(0)70 342 0359 
E-mail: info@asser.nl

NIAS, Netherlands Institute for Advanced Study 
Meijboomlaan 1, 
2242 PR Wassenaar, 
The Netherlands 
Telephone: 31-70-5122700 
Fax: 31-70-5117162 
E-mail: nias@nias.knaw.nl

Academic Cooperation 

Center for International Legal Cooperation 
HiiL is a member of the CILC Board of Trustees. 

Hague Academic Coalition 
HiiL is an academic member of the Hague Academic Coalition.

27.  Observator 

22 Dec 2008 om 14:23 

Ja, Groot,

Ik heb niet zozeer beschikking over feiten en feitjes, maar ik kan ze wél beoordelen als ze mij voorgeschoteld 
worden.

Bedankt dus ook voor de links.

28.  Frank Black 

22 Dec 2008 om 15:47 

De raad van advies van het E.M. Meijers Instituut • prof. mr. M. Scheltema, voorzitter Weten-schappelijk Raad 
voor het Regeringsbeleid;Bijzonder hoogleraar RUG.• mr. F.B. Bakels, lid Hoge Raad, burgerlijk recht• prof. dr. 
mr. H. Philipse, filosofie, universiteits-hoogleraar Universiteit Utrecht• mr. A. H. Van Delden, Voorzitter Raad 
voorde Rechtspraak• mr. R. Fernhout, voormalig Nationale ombuds-man; bestuursrecht; voorheen hoogleraar 
KUN• mr. J. Demmink, Secretaris-Generaal Minis-terie van Justitie• prof. dr. T.A.J. Toonen, decaan Faculteit 
derSociale Wetenschappen; bestuurskundige• mr. G.H. Potjewijd, advocaat De Brauw(ondernemingsrecht); 
gepromoveerd inrechtsgeschiedenis• mw. mr. J. Thunissen, directeur-generaalBelastingdienst, Ministerie van 
Financiën

bron (pagina 36) http://www.law.leidenuniv.nl/general/img/Jaarverslag_Rechten_in_Leiden_2007_tcm11-
63650.pdf

29.  Frank Black 

22 Dec 2008 om 20:44 

stond nog niks over op jouw site

Center for International Legal Cooperation 
http://www.cilc.nl/Annual%20Report%202003.pdf

EXECUTIVE BOARD 
Prof. E. M. H. Hirsch Ballin, Chairman 
Prof. C. M. Grundmann-van de Krol (as of 
December 2003) 
Dr. R. H. Haveman 
Judge R. H. M. Jansen (Utrecht District Court) 
H. J. Vriesendorp (Nuffic)

GENERAL BOARD 
(until June 2003) 
Chairman 
Prof. E. M. H. Hirsch Ballin

Amsterdam University Law Faculty 
Prof. W. T. Eijsbouts

Erasmus University Rotterdam 
Dr. J. M. P. H. Noortmann

Groningen University Law Faculty 
B. C. Vis
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Leiden University Law Faculty 
Dr. R. H. Haveman

Maastricht University Law Faculty 
Prof. G. A. A. J. van den Heuvel 
Prof. J. H. M. van Erp

Nijmegen University Law Faculty 
Prof. P. J. P. Tak

Tilburg University Law Faculty 
Prof. A. Prechal 
Prof. P. H.J. Essers

Utrecht University Law Faculty 
Prof. M. L. P. Loenen 
Prof. A. H. A. Soons

Vrije Universiteit Amsterdam Law Faculty 
Prof. G. van der Burght 
Prof. P. Vlas

The Dutch Ministry of Justice, The Hague 
J. Demmink 
S. A. Kuipers

Netherlands Association for the Judiciary, The Hague; 
The Training and Study Center for the Judiciary, 
Zutphen 
Judge R. H. M. Jansen

Netherlands Bar Association, The Hague 
J. J. H. Suijver 
L. B. Vossenberg-Ferdinandus

Royal Association of Public Notaries, The Hague 
A. D. G. Heering

T. M. C. Asser Institute for Private and Public 
International Law, The Hague 
Prof. F. A. Nelissen 
A. E. Kellerman

Institute for Anthropology of Law, Nijmegen 
University 
Dr. H. M. C. Slaats 
Dr. M. K. Slaats-Portier

Institute for East European Law and Russian Studies, 
Leiden University 
Prof. W. B. Simons 
Prof. F. J.M. Feldbrugge

Netherlands Organization for International Cooperation 
in Higher Education (Nuffic), The Hague 
H. J. Vriesendorp

Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and 
Development, Leiden University 
Prof. J. M. Otto 
Dr. B. M. Oomen

BOARD OF TRUSTEES 
(as of July 2003)

Erasmus University Rotterdam 
Dr. J. M. P. H. Noortmann

Groningen University Law Faculty 
B. C. Vis

Leiden University Law Faculty 
Prof. J. A. Blok

Maastricht University Law Faculty 
Prof. J. H. M. van Erp

Nijmegen University Law Faculty 
Prof. P. J. P. Tak

Utrecht University Law Faculty 
Prof. A. M. Hol

Vrije Universiteit Amsterdam Law Faculty 
Prof. P. Vlas

Council for the Judiciary, The Hague 
Judge E. A. Maan

Netherlands Association for the Judiciary, 
The Hague 
Judge G. Vrieze
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Netherlands Bar Association, The Hague 
J. J. H. Suijver

Netherlands Company Lawyers’ Association, 
The Hague 
P. C. de Jonge

Royal Association of Public Notaries, The Hague 
A. D. G. Heering

T. M. C. Asser Institute for Private and Public 
International Law, The Hague 
Prof. F. A. Nelissen

Netherlands Helsinki Committee, The Hague 
Prof. E. A. Alkema

Institute for Anthropology of Law, Nijmegen 
University 
Dr. H. M. C. Slaats

Institute for East European Law and Russian Studies, 
Leiden University 
Prof. F. J. M. Feldbrugge

Van Vollenhoven Institute for Law, Governance and 
Development, Leiden University 
Prof. J. M. Otto

30.  Frank Black 

22 Dec 2008 om 20:53 

nog een voorbeeld van de werkomgeving van Demmink: 
http://www.thehagueprocess.org/Upload/PDF/LUNCH_CEOs_NL_REPORT_BUSINESS_MIGRATIE.pdf

Op initiatief van The Hague Process on Refugees and Migration (THP) heeft een rondetafelgesprek 
plaatsgevonden tussen leden van de Raden van Bestuur van Nederlandse ondernemingen. De deelnemers 
waren hiervoor uitgenodigd door Z.K.H. Prins Constantijn van Oranje Nassau, voorzitter van het bestuur van 
THP, de heer S. van Keulen, voorzitter Raad van Bestuur SNS REAAL en de heer P. Blom, voorzitter Raad van 
Bestuur en CEO van Triodos Bank. Onderwerp van het 
gesprek, dat onder voorzitterschap van de heer R.F.M. Lubbers plaatsvond, was de relatie tussen migratie en 
het HR beleid van de betreffende ondernemingen in Nederland.

Bijlage 1 Deelnemers lunch 7 november 2007 
Deelnemers 
1. R.F.M. Lubbers (tafelvz; THP lid Club of The Hague) 
2. P. Blom (Triodos Bank) 
3. J. Demmink (SG Ministerie van Justitie) 
4. M. El Achkar (TNT) 
5. G. Hays (Shell) 
6. H. Hummels (SNS REAAL) 
7. G.A. Kaper (HTM) 
8. S. van Keulen (SNS REAAL) 
9. J.B. Kroeze (ASITO) 
10. C.P.A.J. Leenaars (ING Bank) 
11. P. Mous (IBM) 
12. F. Pistorius (DSM) 
13. H.H. Schotanus à Steringa Idzerda (Van Lanschot Bank) 
14. J.H.R.H.M. Schretlen (PricewaterhouseCoopers) 
15. E. Turabaz (Inter IKEA Systems B.V.-Manager International Sales 
Department)
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geestig toeval: 
http://www.ejure.nl/mode=display/downloads/dossier_id=277/id=402/Brief_SG.pdf

Ministerie van Justitie 
T.a.v. Mr. J. Demmink 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag

Geachte heer Demmink, 
Begin oktober spraken wij over de situatie waarin de Stichting Virtueel Kenniscentrum voor ICT en Recht 
(‘eJure’) zich op dat moment bevond. Met name bracht ik onder uw 
aandacht dat de uitvoering van een interdepartementaal genomen besluit om eJure onder te brengen bij ICTU, 
spaak dreigde te lopen omdat het ministerie van Justitie - oprichter van eJure - in een zeer laat stadium te 
kennen had gegeven zich terug te 
trekken.

Omdat verdere positieve berichten zijn uitgebleven, beschouwt het bestuur van eJure haar opdracht als 
beëindigd en heeft het bestuur besloten de Stichting te liquideren. Dat spijt ons ten zeerste, want er was veel 
bereikt dat niet kan worden voortgezet.

Daarnaast is er sprake van een aanzienlijke vernietiging van met publieke middelen opgebouwd kapitaal. 
Conform onze opdracht1 hebben wij immers een publieksinformatiepunt en virtueel 
kenniscentrum op internet ingericht, www.ejure.nl, dat met 3,5 miljoen hits in 2005 en 10.000 maandelijkse 
bezoekers (unique visitors) zeer succesvol was. eJure bundelde en 
ontsloot juridische kennis op het gebied van ICT en recht en het gaf voorlichting over belangrijke thema’s zoals 
de bestrijding van kinderporno, illegaal downloaden, computerfraude, digitaal rechercheren, gokken op internet 
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en extremistische websites.

Ook bood eJure een on-line platform bij beleidsconsultaties zoals het nationale debat over het beheer van 
domeinnamen (www.domeinnaamdebat2006.nl). 
eJure had zich aldus ontwikkeld tot een innovatieve aanbieder van juridische overheidsinformatie, in lijn met de 
beleidsvoering op het gebied van Andere Overheid en Elektronische Overheid. Dit alles niet alleen door het 
bijeenbrengen en bewerken van 
content, maar ook door het ontwikkelen van software voor een speciale, interactieve website die alle informatie 
op een zeer gebruiksvriendelijke wijze aan de gebruiker presenteert.

Wij menen – daarin gesteund door de gebruikers – dat eJure inderdaad een succes is. Het spijt ons dan ook dat 
Justitie nooit heeft willen voorzien in een onafhankelijke evaluatie.

Op voorspraak van uw directeur-generaal, de heer Holthuis, toonden de ministeries voor Economische Zaken en 
Bestuurlijke Vernieuwing zich vervolgens bereid om in de basiskosten van eJure te delen, terwijl eJure 
additionele inkomsten zou verwerven via 
projectfinanciering. Onder die voorwaarden kon eJure – tegen minimale kosten voor de drie deelnemende 
ministeries – worden ingebed in ICTU, waarmee het publieke karakter van eJure structureel werd gewaarborgd. 
Hoewel e.e.a. inhoudelijk geheel en al in 
kannen en kruiken was, heeft, als eerder vermeld, Justitie zich om voor het bestuur niet kenbare redenen 
teruggetrokken.2 Daardoor werd het financieel draagvlak om binnen ICTU te worden opgenomen te smal. 
Liquidatie is nu onvermijdelijk. Dit is wrang gelet op wat er met subsidie van de Rijksoverheid was opgebouwd. 
Wij hebben ons afgevraagd welke nuttige bestemming wij kunnen geven aan het bescheiden vermogen dat 
eJure nog heeft, daaronder begrepen de 
rechten op de content en op de software van de website. Wij hebben besloten dat vermogen over te dragen aan 
een nieuw opgerichte maatschappelijk geëngageerde besloten vennootschap die eJure nog enige tijd ‘in de 
lucht’ wil houden. Feit blijft immers 
dat de redding van eJure slechts enkele duizenden Euro’s per maand hoeft te kosten. Het verdwijnen van eJure 
is extra wrang nu Minister Hirsch Ballin naar aanleiding van de voortgangsrapportage van het programma 
Bruikbare Rechtsorde heeft aangekondigd openbare internetconsultaties te willen organiseren.3 Dit project zou 
precies in de eJure methodiek en ervaring passen. Wij zouden u daarom in overweging willen gegeven beroep 
te doen op de kennis en ervaring van eJure, in plaats van iets vergelijkbaars van de grond af te moeten 
opbouwen. De kennisbank en website kan immers tegen minimale 
kosten worden uitgebreid met andere beleidsthema’s. Daarbij staat de eJure-methode en ervaring garant voor 
transparante en evenwichtige maatschappelijke interactie, de goede voortgang van consultatieprojecten en 
resultaatsgerichtheid. Ook biedt een dergelijke aanpak voldoende flexibiliteit om een en ander in te bedden in 
het door de Minister aangekondigde programma voor de aanpak van regeldruk.

Hoogachtend, 
Mr. B.J. Drijber 
Voorzitter 
Contactpersoon: Mr. S.H. Katus 
06 553 47 067 of katus@ejure.nl 
1 TK 25880, nr. 12. 
2 Mededeling in de eJure-stuurgroepvergadering d.d. 13 september 2006. 
3 Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage Bruikbare Rechtsorde, 9 november 2006.
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Wiki: In Nederland vormt het College van procureurs-generaal het bestuur van het Openbaar Ministerie. De 
procureurs-generaal bepalen het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/College_van_procureurs-generaal_(Nederland)

Demmink: Zo zijn we na het ‘interface’-project met het college van procureurs-generaal gezamenlijk tot de 
conclusie gekomen dat sommige beleidstaken bij het college werden uitgevoerd, terwijl die bij het departement 
horen. In onderlinge overeenstemming hebben we dat teruggedraaid: de medewerkers hebben hun boeltje 
opgepakt en doen hetzelfde werk nu op het departement. En daar hoort het ook.’ 
https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/wnt/toolbox/
Virtueel_Projectteam_Artikel_Welk_Filebeleid_PM_nr21_december2006.pdf

Opmerkelijk: Overigens is de projectleidster van de rekenkamer, Anneke van Zanen, hier inmiddels 
plaatsvervangend secretaris- 
generaal. Het geeft aan hoe goed het ons is bevallen.’

Eén van uw ambtenaren die het veld heeft moeten ruimen naar aanleiding van de Schipholbrand heeft nu een 
nog hogere functie 
op het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
‘Even twee dingen goed uit elkaar houden. Het feit dat deze ambtenaar met ingang van 15 januari bij het 
ministerie van VenW gaat werken, heeft niets te maken met de Schipholbrand. Dat is een normale carrièrestap, 
waartoe alle benodigde beslissingen al waren genomen, ver voordat er sprake was van welke maatregel dan 
ook. VenW heeft al veel eerder het begerig oog op deze ambtenaar laten vallen. Dus dat heeft niets met elkaar 
te maken. Dat gerucht zou ik ook uitdrukkelijk uit de wereld willen hebben. Het was pure coïncidentie dat het 
ene en het andere in dezelfde week naar buiten kwam.’ 
(VenW).

Is dat niet ongelukkig voor de beeldvorming? 
‘Voor deze ambtenaar was dat buitengewoon ongelukkig. Ik heb dat hier in huis dan ook meteen recht gezet. Ik 
heb ook even contact gehad met de collega van VenW om te zorgen dat daar in huis ook niet een verkeerd 
beeld zou ontstaan.’
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http://www.smvp.nl/jaarb/20072008.pdf

Wat doet de SMVP? 
Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor iedereen. Ontwikkelingen in de samenleving 
vereisen een voortdurende bezinning door alle betrokken partijen. 
Nieuwe ideeën op dit gebied verdienen steun en stimulans. Om tot optimale communicatie te komen tussen 
allen die het aangaat is een aanjager nodig.
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De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie wil die rol op zich nemen. De missie van de stichting is bij te 
dragen aan de maatschappelijke discussie over de verbetering van de veiligheid(szorg) in de breedste zin. Zij 
doet dit onder meer door meningen te 
formuleren over belangrijke thema’s, door partijen bijeen te brengen, door vernieuwing te stimuleren, door 
conferenties, symposia en uitwisselingsprogramma’s te organiseren en door achtergrondinformatie te 
verstrekken.

Bestuur 
prof. mr. Pieter van Vollenhoven - voorzitter 
H. Wiegel - vice-voorzitter 
prof. dr. C.D. van der Vijver - secretaris 
ir. P.O. Vermeulen - penningmeester 
R.J.G. Bandell 
mr. H.J. Bolhaar 
mr. drs. L.C. Brinkman 
mevr. prof. mr. C.P.M. Cleiren 
prof. dr. J.H.J. van den Heuvel 
mr. E.M. d’Hondt 
prof. dr. J.A. van Manen 
prof. dr. W.J. de Ridder 
mevr. mr. E. Unger 
drs. B.J.A.M. Welten 
mr. J. Demmink - adviserend lid

Raad van Advies 
prof. dr. J.C.J. Boutellier 
mevr. mr. A.H. Brouwer-Korf 
mr. C.R.L.R.M. Ficq 
mr. drs. I.M. Haisma 
mr. W.G. van Hassel 
mr. J.A. Hulsenbek 
prof. dr. P. van Reenen 
mevr. mr. A.L.C. Roelofs 
prof. mr. Th.A. de Roos 
mevr. E.H.C. Salomons 
mr. B. Staal 
mevr. prof. dr. D.E.M. Verweij 
mr. J.J. Vis 
mevr. drs. M.W.M. Vos-van Gortel 
mr. B.E.M. Wientjes 
Directie 
drs. L.G.H. Gunther Moor
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demmink liefhebber van paardensport?

Lobke m br Dts 4/30/2007 Milo Windspiel Run to Fly J. Demmink

http://www.nakoersen.nl/persbericht/unitrot3okt2008_pers.xls

15 dts m 4/28/1990 Herradura Long Legend Recette dr v Santana Boko J. Demmink

http://www.nakoersen.nl/persbericht/unitrot_voorjaarsmix2008.xls

35.  tess 
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@ Groot

Graag wil ik een misverstand uit de weg ruimen.

Mijn reactie bestond uit twee onderderdelen. Deel 1 ging over het feit dat mensen op bepaalde posities altijd 
‘moeten’ liegen, zoals Brown dat beschreef in het volgende citaat: 

Minister Winston Churchill: “In wartime, truth is so precious that she should always be attended by a 
bodyguard of lies.” 

Voorts vroeg ik mij af hoe kun je Demmink voor de rechter ktijgen en hoe kun je hem veroordeeld krijgen. 
Dat zie ik nog niet zo een wee drie gebeuren zoals de jongens de rijen gesloten houden. Daar moet een 

doorbraak komen. Ja en toen heb ik een grapje gemaakt, it takes a thief to catch a thief ;-)  met een knipoog 
dus.

Sorry nogmaals als ik je het idee gegeven heb niet serieus te zijn over Brown! Dat is absoluut niet zo. Je had 
het ook gewoon kunnen vragen. 

Doel nummer 1 blijft: hoe krijgt Demmink een rechtmatig en rechtvaardig proces waarin bekeken gaat worden 
in hoeverre hij zich schuldig heeft gemaakt aan de hem ten laste gelegde overtredingen.
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hoe macht wordt opgebouwd en in stand wordt gehouden

2001

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1359/van-lidy-n-via-pieter-b-naar-joris-d.html (12 of 17) [3/10/2009 11:12:47 PM]

http://www.nakoersen.nl/persbericht/unitrot3okt2008_pers.xls
http://www.nakoersen.nl/persbericht/unitrot_voorjaarsmix2008.xls
http://tessonome.com/


Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D. at Klokkenluideronline

http://www.minocw.nl/documenten/overzicht_bwl_journalisten_ocw_internet.pdf

Opdrachtgever COS (coördinatie overleg sectorraden) 
Omschrijving Vervaardiging bedrijfsplan sectorraad Openbaar 
bestuur, Justitie en Veiligheid 
beleidsterrein Advies en sectorraden 
Datum Februari 2001 
Reden inhuur Expertise 
Beroep Naam Vergoeding Oudbewindspersoon Roel in ‘t Veld € 4.860 (incl BTW) fl 10.710

2002

zie bijlage 2 en bijlage 3 (Demmink) natuurlijk 
http://www.toekomstverkennen.nl/doc/2003/objvbedrijfsplan1603.pdf

2005 dankzij Donner: 
In de tweede plaats zijn door de AWT gesignaleerde zorgen voor het 
kabinet aanleiding om over te gaan tot de instelling van een sectorraad Openbaar Bestuur, Justitie en Veiligheid 
(sectorraad OBJV). De sectorraad OBJV zal zorgen voor een samenwerking tussen de departementen van 
Binnenlandse Zaken en Justitie, maatschappelijke organisaties en universiteiten op het onderzoeksgebied 
openbaar bestuur, justitie en veiligheid. 
De sectorraad zal daartoe ook samenwerken met kenniscentra van 
betrokken ministeries als die daarbuiten, andere sectorraden. Daarbij zal de verbinding met de Europese 
onderzoekruimte een belangrijke rol spelen. 
http://ikregeer.nl/static/pdf/KST79948.pdf

maar in 2008 
Per februari 2008 is het Stelsel van Sectorraden opgeheven in het kader van nieuw beleid dat erop gericht is 
om de kennisfunctie van de overheid te versterken via kenniskamers en sectorraadachtige 
‘buitenboordmotoren’. Daarmee kwam ook een einde aan de koepel van de sectorraden, de COS. De directie 
Kennis van het ministerie van OCW, met name het cluster Kennisverbindingen en Horizonscans, functioneert als 
rechtsopvolger van de COS en vormt de interimvoorziening voor de nationale en Europese Horizonscans. De 
directie maakt daartoe gebruik van een klankbordgroep die o.a. let op aspecten m.b.t. onafhankelijkheid en 
kwaliteit van de scans en een gebruikersplatform waarin organisaties zitting nemen die al bezig zijn met de 
implementatie van de Horizonscan 2007. 
http://www.toekomstverkennen.nl/

en zo zijn we weer terug bij Roel in ‘t Veld 
De Horizonscan 2007 is uitgevoerd door een speciaal in het leven geroepen uitvoeringsgroep. voorzitter 
Uitvoeringsgroep:

Dhr. prof. dr. R.J. in ‘t Veld, Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek,

Dhr. Ir. J.H. van der Veen, directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek, vicevoorzitter Uitvoeringsgroep

Mevr. dr.Ir. R.M. Klapwijk, secretaris uitvoeringsgroep tot augustus 2006, staflid bureau COS,

Dhr. drs. B.T.M. Verlaan, secretaris Uitvoeringsgroep vanaf september 2006, staflid bureau COS

Mevr. E. Hamstra, MSc., ass. projectsecretaris tot januari 2007, medewerker bureau COS

Dhr. drs. V. van Rij, senior adviseur verkenningen, bureau COS

Dhr. drs. P. Morin, secretaris COS/hoofd bureau COS

Dhr. drs. L. Meuleman, secretaris-directeur Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) 
http://www.toekomstverkennen.nl/doc/tekst%20Nationale%20Horizonscan%20-%20webtekst.doc 
http://www.horizonscan.nl/uploads/File/COS_binnenwerk%20engels_06(1).pdf

en Demmink? die schuift net als in 2002 ( http://www.toekomstverkennen.nl/doc/2003/objvbedrijfsplan1603.
pdf zie bijlage 3) liever zijn maatje naar voren: Drs. Siegfried Eschen MPA is beleidscoördinator bij de Directie 
Algemene Justitiële Strategie van het Ministerie van Justitie. 
http://www.horizonscan.nl/uploads/File/webversie_mini_%20ijsberenplaag_op_de_Veluwe.pdf

http://www.toekomstverkennen.nl/foresightconference/doc/participants.xls

micha, misschien moet je eens met Eschen gaan praten? kan hij een test doen zoals hier beneden beschreven 
maar dan met de hersenen van demmink?

Drs. Siegfried Eschen, MPA

Senior beleidscoördinator directie Algemene Justitiële Strategie 
Interview van 15 juni 2006

De tekst hieronder geeft geen overheidsstandpunt(en) weer. 
Wat zijn uw werkzaamheden bij Justitie en hoe verhouden die zich tot de laatste ontwikkelingen in het hersen- 
en cognitieonderzoek?

“Voor Justitie heb ik samen met Binnenlandse Zaken (BZK) een verkenning gedaan naar het effect van nieuwe 
technologieën op de positie en taken van deze twee ministeries. Voor Justitie geldt dit voor de 
uitvoeringsorganisaties zoals gevangeniswezen, tbs, opvang asielzoekers, maar ook voor wetgeving, de relatie 
met Europa en hoe je omgaat met waarheidsvinding. In eerste instantie keken we alleen 
naar nanotechnologie, maar al snel bleek dat er in toenemende mate belang wordt gehecht aan converging 
technologies. Steeds meer onderzoekers uit de nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en 
cognitieve wetenschap 
werken samen aan projecten. Deze samenwerking wordt ook wel NBIC genoemd2. Europa3 zet trouwens 
breder in dan alleen deze vier die NSF heeft gedefinieerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze 
technologische ontwikkelingen gevolgen hebben voor de positie en taken van Justitie en BZK. 
Uit deze verkenning is een tussentijds verslag voortgekomen. Veel directies bleken hier moeite mee te hebben. 
Te sciencefiction. De praktische onderdelen van Justitie en BZK bleken zich er trouwens meer bij te kunnen 
voorstellen dan de beleidsorganen. 
Zij voelen echter wel dat er een wettelijke basis moet komen voor de nieuwe technologieën en dat de 
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bewindspersoon het totstandkomingsproces van deze wetten moet steunen. Bovendien spelen dit soort nieuwe 
technieken zich niet in een vacuüm 
af. Hoe passen ze in Europees beleid? Krijgen we gedoe met de Amerikanen? 

We hebben vervolgens een klankbordgroep samengesteld, voorgezeten door de toenmalige directeur-generaal 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van Justitie4, met een aantal beleids- en 
uitvoeringsdirecteuren van Justitie en BZK. In deze groep willen we tot goede voorbeelden komen, waarmee we 
momentum kunnen ontwikkelen binnen de organisaties. Binnen Justitie werken 
we vaak op basis van casuïstiek. Ik geef graag het volgende voorbeeld. Een pedofiel verblijft in een tbs-
inrichting. Stel dat het mogelijk en wettelijk toegestaan is om een chip in zijn brein te plaatsen. Die chip neemt 
waar dat hij pedofiele neigingen heeft en 
geeft vervolgens een signaal waardoor die pedofiele neigingen verdwijnen. Maar de persoon in kwestie is 
inmiddels wel een gewelddadige inbreker geworden. Hoe komt dat? Kennen we de hersenen nog niet goed 
genoeg? Is de chip niet goed ingesteld? 
Of heeft de neurochirurg een fout gemaakt? Wat doen we hier vervolgens mee? Het probleem is: hoe komen we 
aan de juiste getuige-deskundige als het tot een strafproces komt? Met andere woorden: hoe borgen we in een 
dergelijk proces de waarheidsvinding?

http://www.rathenau.nl/downloadfile.asp?ID=1335
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Deel 1

hoe macht wordt opgebouwd en in stand wordt gehouden

2001

http://www.minocw.nl/documenten/overzicht_bwl_journalisten_ocw_internet.pdf

Opdrachtgever COS (coördinatie overleg sectorraden) 
Omschrijving Vervaardiging bedrijfsplan sectorraad Openbaar 
bestuur, Justitie en Veiligheid 
beleidsterrein Advies en sectorraden 
Datum Februari 2001 
Reden inhuur Expertise 
Beroep Naam Vergoeding Oudbewindspersoon Roel in ‘t Veld € 4.860 (incl BTW) fl 10.710

2002

zie bijlage 2 en bijlage 3 (Demmink) natuurlijk 
http://www.toekomstverkennen.nl/doc/2003/objvbedrijfsplan1603.pdf

2005 dankzij Donner: 
In de tweede plaats zijn door de AWT gesignaleerde zorgen voor het 
kabinet aanleiding om over te gaan tot de instelling van een sectorraad Openbaar Bestuur, Justitie en Veiligheid 
(sectorraad OBJV). De sectorraad OBJV zal zorgen voor een samenwerking tussen de departementen van 
Binnenlandse Zaken en Justitie, maatschappelijke organisaties en universiteiten op het onderzoeksgebied 
openbaar bestuur, justitie en veiligheid. 
De sectorraad zal daartoe ook samenwerken met kenniscentra van 
betrokken ministeries als die daarbuiten, andere sectorraden. Daarbij zal de verbinding met de Europese 
onderzoekruimte een belangrijke rol spelen. 
http://ikregeer.nl/static/pdf/KST79948.pdf

maar in 2008 
Per februari 2008 is het Stelsel van Sectorraden opgeheven in het kader van nieuw beleid dat erop gericht is 
om de kennisfunctie van de overheid te versterken via kenniskamers en sectorraadachtige 
‘buitenboordmotoren’. Daarmee kwam ook een einde aan de koepel van de sectorraden, de COS. De directie 
Kennis van het ministerie van OCW, met name het cluster Kennisverbindingen en Horizonscans, functioneert als 
rechtsopvolger van de COS en vormt de interimvoorziening voor de nationale en Europese Horizonscans. De 
directie maakt daartoe gebruik van een klankbordgroep die o.a. let op aspecten m.b.t. onafhankelijkheid en 
kwaliteit van de scans en een gebruikersplatform waarin organisaties zitting nemen die al bezig zijn met de 
implementatie van de Horizonscan 2007. 
http://www.toekomstverkennen.nl/

en zo zijn we weer terug bij Roel in ‘t Veld 
De Horizonscan 2007 is uitgevoerd door een speciaal in het leven geroepen uitvoeringsgroep. voorzitter 
Uitvoeringsgroep:

Dhr. prof. dr. R.J. in ‘t Veld, Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek,

Dhr. Ir. J.H. van der Veen, directeur Stichting Toekomstbeeld der Techniek, vicevoorzitter Uitvoeringsgroep

Mevr. dr.Ir. R.M. Klapwijk, secretaris uitvoeringsgroep tot augustus 2006, staflid bureau COS,

Dhr. drs. B.T.M. Verlaan, secretaris Uitvoeringsgroep vanaf september 2006, staflid bureau COS

Mevr. E. Hamstra, MSc., ass. projectsecretaris tot januari 2007, medewerker bureau COS

Dhr. drs. V. van Rij, senior adviseur verkenningen, bureau COS

Dhr. drs. P. Morin, secretaris COS/hoofd bureau COS

Dhr. drs. L. Meuleman, secretaris-directeur Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO) 
http://www.toekomstverkennen.nl/doc/tekst%20Nationale%20Horizonscan%20-%20webtekst.doc 
http://www.horizonscan.nl/uploads/File/COS_binnenwerk%20engels_06(1).pdf

38.  Frank Black 
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23 Dec 2008 om 09:55 

Deel 2

en Demmink? die schuift net als in 2002 ( http://www.toekomstverkennen.nl/doc/2003/objvbedrijfsplan1603.
pdf zie bijlage 3) liever zijn maatje naar voren: Drs. Siegfried Eschen MPA is beleidscoördinator bij de Directie 
Algemene Justitiële Strategie van het Ministerie van Justitie. 
http://www.horizonscan.nl/uploads/File/webversie_mini_%20ijsberenplaag_op_de_Veluwe.pdf

http://www.toekomstverkennen.nl/foresightconference/doc/participants.xls

micha, misschien moet je eens met Eschen gaan praten? kan hij een test doen zoals hier beneden beschreven 
maar dan met de hersenen van demmink?

Drs. Siegfried Eschen, MPA

Senior beleidscoördinator directie Algemene Justitiële Strategie 
Interview van 15 juni 2006

De tekst hieronder geeft geen overheidsstandpunt(en) weer. 
Wat zijn uw werkzaamheden bij Justitie en hoe verhouden die zich tot de laatste ontwikkelingen in het hersen- 
en cognitieonderzoek?

“Voor Justitie heb ik samen met Binnenlandse Zaken (BZK) een verkenning gedaan naar het effect van nieuwe 
technologieën op de positie en taken van deze twee ministeries. Voor Justitie geldt dit voor de 
uitvoeringsorganisaties zoals gevangeniswezen, tbs, opvang asielzoekers, maar ook voor wetgeving, de relatie 
met Europa en hoe je omgaat met waarheidsvinding. In eerste instantie keken we alleen 
naar nanotechnologie, maar al snel bleek dat er in toenemende mate belang wordt gehecht aan converging 
technologies. Steeds meer onderzoekers uit de nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en 
cognitieve wetenschap 
werken samen aan projecten. Deze samenwerking wordt ook wel NBIC genoemd2. Europa3 zet trouwens 
breder in dan alleen deze vier die NSF heeft gedefinieerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat deze 
technologische ontwikkelingen gevolgen hebben voor de positie en taken van Justitie en BZK. 
Uit deze verkenning is een tussentijds verslag voortgekomen. Veel directies bleken hier moeite mee te hebben. 
Te sciencefiction. De praktische onderdelen van Justitie en BZK bleken zich er trouwens meer bij te kunnen 
voorstellen dan de beleidsorganen. 
Zij voelen echter wel dat er een wettelijke basis moet komen voor de nieuwe technologieën en dat de 
bewindspersoon het totstandkomingsproces van deze wetten moet steunen. Bovendien spelen dit soort nieuwe 
technieken zich niet in een vacuüm 
af. Hoe passen ze in Europees beleid? Krijgen we gedoe met de Amerikanen? 

We hebben vervolgens een klankbordgroep samengesteld, voorgezeten door de toenmalige directeur-generaal 
van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) van Justitie4, met een aantal beleids- en 
uitvoeringsdirecteuren van Justitie en BZK. In deze groep willen we tot goede voorbeelden komen, waarmee we 
momentum kunnen ontwikkelen binnen de organisaties. Binnen Justitie werken 
we vaak op basis van casuïstiek. Ik geef graag het volgende voorbeeld. Een pedofiel verblijft in een tbs-
inrichting. Stel dat het mogelijk en wettelijk toegestaan is om een chip in zijn brein te plaatsen. Die chip neemt 
waar dat hij pedofiele neigingen heeft en 
geeft vervolgens een signaal waardoor die pedofiele neigingen verdwijnen. Maar de persoon in kwestie is 
inmiddels wel een gewelddadige inbreker geworden. Hoe komt dat? Kennen we de hersenen nog niet goed 
genoeg? Is de chip niet goed ingesteld? 
Of heeft de neurochirurg een fout gemaakt? Wat doen we hier vervolgens mee? Het probleem is: hoe komen we 
aan de juiste getuige-deskundige als het tot een strafproces komt? Met andere woorden: hoe borgen we in een 
dergelijk proces de waarheidsvinding?

http://www.rathenau.nl/downloadfile.asp?ID=1335

39.  Juriste 

25 Dec 2008 om 20:10 

Lidy is helemaal ondergesneeuwd door de documentatie van Frank Black. 
Van de golfballenplaag had ik overigens nog niet gehoord. Misschien speelt Demmink golf en dan kan Lidy 
Demmink interviewen over dat onderwerp en terloops vragen naar de aantijgingen en geruchten. 

Ik begrijp ook niet waarom Micha Kat zijn hoop vestigt op Lidy van de Volkskrant. Pieter Broertjes staat voor 
aap met z’n defensieve e-mail. De VK redactie had eerder besloten dat - vanwege mijn groeiende lezerspubliek 
(van 200 naar 400 hits per dag) - een satire op mij nodig was door een anonieme figuur, die veel tijd 
investeerde om een plaatjesboek te kopieren op internet, terwijl ik helemaal geen bekende Nederlander ben en 
slechts eenmaal geinterviewd ben door een journalist ( gepubliceerd november 2007). Ik werd in 2007 
geinterviewd omdat ik een meldpunt had opgezet voor slachtoffers van letselschade en een lobby voerde voor 
de versterking van de rechtspositie van patienten, gelet op het aantal vermijdbare dodelijke fouten in 
ziekenhuizen. Dat onderwerp was een aantal jaren geleden een groot taboe, maar de Orde van Medische 
Specialisten en de Raden van Bestuur van Ziekenhuizen zijn inmiddels al door Minister Klink verplicht 
maatregelen te treffen om het aantal vermijdbare fouten te verminderen. Na het door mij opgerichte meldpunt 
zijn er andere meldpunten opgericht en strijden die meldpunten onderling om patienten, donaties en 
overheidssubsidies, onder leiding van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, die die de verschillende 
belangenorganisaties in de hand probeert te houden. 
Mijn project is voltooid, maar ik krijg nog steeds verzoeken van mensen, die ik van een gratis juridisch advies 
voorzie, omdat veel mensen niet de wegen kennen. De toegang tot de civiele rechter is alleen mogelijk met een 
advocaat en dat is kostbaar. Op dat gebied valt er nog wel iets te bereiken met een lobby. De VK redactie wil 
dit wellicht bestrijden en behartigt dan de belangen van de Medische Specialisten en ziekenhuisbesturen. 
Nederlandse burgers procederen minder dan in omringende landen, blijkt uit onderzoek van het Ministerie van 
Justitie. Een reden kan zijn de cultuur, maar ook de hoge kosten van procederen. Letselschadeslachtoffers 
vallen al snel in handen van (schimmige) letselschadekantoren, die een deel van de eventuele 
schadevergoeding opeisen, omdat een advocaat te duur is. 
Zo’n onderwerp wil de VK redactie niet in de krant.

40.  tess 

26 Dec 2008 om 00:09 
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@ Juriste

De toegang tot de civiele rechter is alleen mogelijk met een advocaat en dat is kostbaar.

Ik ben in de veronderstelling dat je jezelf altijd mag verdedigen zonder advocaat in Nederland tijdens een 
rechtszaak.

41.  RuudHarmsen 

26 Dec 2008 om 12:41 

@tess:

Ik dacht dat dat recent veranderd was, maar er is alleen iets aan veranderd. Zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Advocaat_(beroep)#De_verplichte_advocaat

42.  Juriste 

26 Dec 2008 om 16:57 

Bij een civiele rechtszaak (burgerlijke rechter) is een advocaat verplicht. Een burger kan geen rechtszaak tegen 
een falende arts aanspannen zonder tussenkomst van een advocaat. Rechtsbijstandsverzekeraars wijzen 
meestal de zaken af, omdat zij inkomsten halen uit de premies van de clienten. De staatssecretaris wil dat meer 
burgers rechtsbijstandsverzekeringen afsluiten en heeft dit als argument genoemd bij het verhogen van de 
inkomensdrempel voor een gratis advocaat, zodat alleen de bijstandsgerechtigden daar nog voor in aanmerking 
komen en de modale inkomens niet meer. 

Bij medische tuchtzaken is geen advocaat nodig, maar artsen laten zich altijd bijstaan door een advocaat, 
wanneer zij worden aangeklaagd, waardoor de burger zonder advocaat zich in een ongelijkwaardige positie 
bevindt ten opzichte van de aangeklaagde arts, die bijgestaan wordt door een (top)advocaat. De tuchtrechter 
oordeelt niet over aansprakelijkheid of schadevergoeding, maar kan een arts uit het BIG-register schrappen.

43.  Micha Kat 

28 Dec 2008 om 10:54 

Correctie:

In het filmpje zeg ik dat “Joris Demmink” inmiddels 40.000 hits scoor op Google, bijna allemaal gerelateerd aan 
zijn pedo-activiteiten. 
Dit aantal is niet correct: thans zijn het 130.000 hits

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=“joris demmink”&btnG=Google zoeken&meta=

44.  Frank Black 

28 Dec 2008 om 16:08 

iedere waarachtige overheidsdienaar of dienaar des koninkrijks zou zijn ambtenarenjasje al lang aan de wilgen 
hebben gehangen wanneer hij de eer van zijn land en de personen die hij dient zo zou bezoedelen als j doet. 
het maakt dan niet eens verschil of de aantijgingen allen juist zijn of niet. het feit dat j dit niet doet maakt de 
hele geschiedenis uiterst curieus en betekent ofwel dat hij met de macht die hij denkt te hebben versmolten is 
ofwel dat zijn kameraden niet de kans willen lopen dat hij buiten de muren van het paleis zijn mondje open 
gaat doen. de vaste procedure in dit soort gevallen is hem zijn termijnen uit te laten dienen en hem daarna, 
eenmaal buiten het paleis, stevig aan te pakken om ervoor te zorgen dat hij het te druk heeft met andere zaken 
dan het mogelijk in diskrediet brengen van zijn oude vrinden. we weten nu in ieder geval wel alvast dat hij geen 
man van eer is.

45.  D. G. Neree 

6 Jan 2009 om 13:15 

Ik was vanaf de oproep zeer gemotiveerd aan het meedoen, (onder de namen D. G. Narrator en deze, mijn 
normale naam) maar had al mijn twijfels over haar intenties, gezien de mitsen die ze in haar oproep in had 
gebouwd (Een truukje waar ook politici meesters in zijn).

Maar dat ze zo volkomen lak zou hebben aan wat er in de vele reacties naar voren kwam was een klap met een 
natte dweil. Ik vraag me nog steeds af: wat was haar intentie eigenlijk met haar vraag? Misschien verwachtte 
ze van de reageerders ook allemaal naaikransonderwerpen?

Ze heeft Demmink gebruikt om alle reageerders zwart te maken en een volstrekte minachting getoond voor 
haar lezers.

Ik word zowiezo misselijk van de Volkskrant de laatste tijd. Die Von der Dunk en nog wat randdebielen zijn echt 
te erg voor woorden. Onder druk van de vele tegengeluiden, vooral vanuit het internet denk ik, zie ik hier en 
daar wel een columnist die probeert om een wat ander geluid te laten horen, maar die columns druipen van 
zelfcensuur en een worsteling om niet uit de spruitjessfeer te komen. Het gevolg daarvan zijn vlees noch 
visverhalen, net als het lijstje van LN.

46.  D. G. Neree 

6 Jan 2009 om 15:07 

En dat geheimzinnige gedoe met die mailbox van Lidy. Je zou toch verwachten dat dáár juist de pikante 
onderwerpen zouden komen, aangezien het anoniemer is. Maar nee, juist uit die geheime, vertrouwelijke mail 
kwamen de meest nietszeggende onderwerpen.
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47.  D. G. Neree 

6 Jan 2009 om 15:08 

moet zijn: Volgens Lidy dan

1.  Happy internet · Tessonome 

Pingback op 20 Dec 2008 om 11:01 
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Advocaat van Frank L. valt dood van fiets
Gepubliceerd door Micha Kat 31 december, 2008 in Algemeen. 

gerardhamer.jpg Op de drempel van 2009 een alarmerende ontwikkeling in de zaak-Demmink. 

Gerard Hamer (54), de advocaat van ‘jeugdprositue’ Frank Lamers, is gisteren 

dood van zijn fiets gevallen op weg tussen zijn kantoor in De Pijp en zijn woning.  Zoals deze site 

eerder uitvoerig berichtte, is Frank Lamers een van de belangrijkste bronnen en getuigen voor het 

criminele  kindermisbruik van de hoogste man van Justitie. Op 14 oktober 2003 deed ‘Frank L.’ 

aangifte tegen Demmink. Kort daarvoor had Frank L. in een door deze site gepubliceerd interview 

met ex-Panorama-journalist Fred de Brouwer verklaard dat Demmink betrokken was bij de opnames 

van een pornofilm waarbij een jongetje is ‘doodgeneukt’ met een kunstpenis. Tevens vertelde hij dat 

Demmink een grote moedervlek heeft ‘op zijn linkerbil’ en een penis zo klein als ‘een tandenstoker’. 

De aangifte van Frank L. is door powerplay van justitie ‘van tafel gespeeld‘ waarna Frank L. is 

vervolgd en veroordeeld voor het ‘doen van een valse aangifte’. Nu de zaak-Demmink in 2009 naar 

een climax gaat -mede omdat er opnieuw twee aangiftes tegen de pedofiele SG ter tafel komen te 

liggen- had Gerard Hamer een belangrijke rol kunnen spelen in het afrekenen met de justitie-topman. 

De MSM (mainstream media) melden geen van allen de betrokkenheid van Hamer bij de zaak-

Demmink. De advocaat is reeds de vijfde ‘Demmink-betrokkene’ die onder mysterieuze 

omstandigheden om het leven kwam; meer hier. Hamer heeft zich nooit kunnen neerleggen bij de 

ongekende wijze waarop justitie zijn jonge client heeft behandeld en geintimideerd zoals hieronder 

blijkt (met dank aan posters ‘Tess’ en ‘M.’): 

1.  

Diezelfde middag was via een tussenpersoon de melding gekomen dat de aangever 

Frank L. ontkent dat hij een valse aangifte heeft gedaan. Hij zou onder druk zijn 

gezet om zijn verklaring in te trekken. Ik ontmoet de jongen in Cromvoirt, een half 

uur voor het acht uur journaal. Logistiek staat alles klaar - camera, straalverbinding 

etc. Als deze getuige zelf aannemelijk kan maken dat Justitie niet de volledige 

waarheid vertelt, dan gaan we zijn bewering uitzenden, zo is met de hoofdredactie 

afgesproken. Op voorhand besluiten we om het acht uur journaal over te slaan, 

want de belangrijke inschatting over de betrouwbaarheid van de bron moet niet 

overhaast gemaakt worden. Na een lang gesprek oordeel ik zelf dat Frank L. deze 

avond geen overtuigend verhaal kan vertellen. Hij is gestresst, in de war, 

achterdochtig, wil vooral zichzelf rechtvaardigen. Dus de avondjournaals beperken 

zich tot de melding dat de aangifte tegen de topambtenaar is ingetrokken, precies 

op dezelfde wijze als alle ander media dat doen. Frank L. heeft zijn zaak 

inmiddels in handen gelegd van advocaat Hamer uit Amsterdam.

Bron: http://blogger.xs4all.nl/elannet/archive/2007/07/15/257689.aspx
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2.  20 M. 

30 Dec 2008 om 18:14 Bewerken

En hier: 

http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=129

–> Gerard Hamer, jurist: 

“De hele zaak is bizar. Ik denk dat justitie met de groots mogelijke omzichtigheid had moeten 

handelen. Deze man heeft aangifte gedaan tegen wat justitie zegt een van onze ambtenaren. 

Nou dan moet je zo’n aangifte echt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen, 

immers de baas van de politie, de minister van justitie heeft al gezegd dat het niet waar is. 

Misschien is het het handigst als we gewoon de video-opnamen kunnen bekijken van deze 

aangifte want je mag aannemen dat er video-opnamen gemaakt zijn.”

Vraag aan de persofficier van het Openbaar Ministerie in Den Bosch is Charles van der Voort: 

“Zijn er bandopnamen gemaakt van het verhoor?”

Charles van der Voort: “Nee, die zijn er niet gemaakt.”

Gerard Hamer: “In een zaak als deze moet je video-opnamen maken.”

Vraag: “ En als dat niet gebeurt is?”

Gerard Hamer: “Dan heeft de minister wat uit te leggen. Dan heeft de minister veel uit te 

leggen. Zeker als de minister van te voren zegt dat het niet waar kan zijn en die man zegt het 

is wel waar. Die man wordt verhoord en vervolgens zegt de minister het kan niet deze 

situatie. Het is bewezen. Dan wil ik weten hoe zijn die verhoren geweest. Hoe nauwkeurig en 

hoe zorgvuldig? Welk verbaal geweld is er gebruikt jegens die man? Hoe is er gesproken met 

die man? Dat moet apengoed controleerbaar zijn.”

 

69 Reacties op “Advocaat van Frank L. valt dood 
van fiets”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  tess 

31 Dec 2008 om 08:51 

Het kan natuurlijk stom toeval zijn. Zo niet: wat kon Hamer doen? Was hij nog bezig met de zaak? Weet 
iemand iets meer hierover? Natuurlijk boezemt dit angst in. Ik weet dat als geen ander.

In 2006 werd ik door een valse aangifte van een voorman van een grote en bekende Amsterdamse 
woningbouwvereniging door de politie opgepakt en in het gevang gestopt. 

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/29799535/

Ik was dus voorzitter van een bewonerscommissie die het niet eens was met de gang van zaken rondom de 
zoveelste zeer ingerijpende renovatie aan onze huizen. Overigens de huizen zijn van 2000 en elk jaar sindsdien 
moet er een zeer ingrijpende renovatie plaatsvinden, ja je hoort het goed, renovatie aan nieuwbouw. Toen ook 
nog eens bleek dat in de officiële papieren gekrast en bijgeschreven was, het bedrag van de bouwkosten werd 
steeds hoger en hoger, gingen er bij mij alarmbellen rinkelen. Hoe kan een gebouw zoveel kosten waarbij de 
helft niet deugt!!! Maar goed ik vermoedde dus bouwfraude, ben daarmee naar buiten getreden als voorzitter 
van de bewonerscommissie en opgepakt! Kallt gestelt noemen ze dat.

Ze hebben een teken aan de overige bewoners hierdoor afgegeven. Sol niet met ons, wij zijn sterker! Zelfs de 
politie is op onze hand!

Ik werd veroordeeld en heb hoger beroep aangetekend. Dit komt volgende maand voor! 

Tja ik en er erg van geschrokken. Ze hebben mij ook naar de Bijlmer gebracht en mij s’nachts om het uur 
wakker gemaakt. Dat is procedure zeiden ze. Ook moest ik midden in de nacht, rond een uur of drie 
vingerafdrukken geven. Verder lieten ze mij soms wel een uur in een busje staan wachten met andere 
verdachten. Het was berekoud en ik droeg niets dan een drenkelingenpak. Ik mocht mijn fleecejack niet aan. 
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Telkens weer werd ik helemaal gefouilleerd, dat is drie keer gebeurd in 30 uur! Allemaal heel erg intimiderend. 
Voorts werd mij door politeagenten op mij ingesproken dat ik maar vooral moest bekennen: zij wisten toch dat 
ik het gedaan had.

Ik heb trouwens geen verklaring afgelegd, behalve dan dat ik vond dat de poltie mij intimiderend ondervroeg. 
Daar werden ze nogal kwaad over en wilden mij daarna ook niet meer ondervragen. Toen bleek dat de zaak 
opgelost was, de sleutel die ik ontvreemd zou hebben werd tijdens mijn detentie gevonden en teruggebracht, 
hebben ze nog één poging ondernomen en hebben ze gezegd dat mijn vriend bekend zou hebben dat ik die 
sleutel ontvreemd zou hebben. Dus ik kreeg nog 1 kans en als ik niet zou bekennen en de zaak zou voorkomen 
bij de rechter dan zou die daar helemaal niet blij mee zijn en dan zou ik erbij zijn: ‘hangen’ waren zijn woorden. 
Ik heb dat allemaal als erg intimiderend ervaren!

Aansluitend werd ik uit het bureau gegooid en daar stond ik. Ongewassen, koud, verward en intens verdrietig 
midden in Amsterdam. Mijn telefoon was leeg en ik ben maar naar huis gaan lopen.

Nachten niet geslapen. Uiteindelijk hulp gezocht.

Tja …

2.  runner 

31 Dec 2008 om 11:00 

Geheime diensten werken met stoffen waarvan een speldeprik genoeg is om iemand binnen een minuut te laten 
overlijden aan een hartstilstand. De lijkschouwer zal een natuurlijke dood vastellen en geen giftige stoffen 
kunnen traceren. Een uiterst effectief middel.

3.  E-bee 

31 Dec 2008 om 11:36 

@Tess. 
De Politie Amsterdam-Amstelland is HE-LE-MAAL verrot, ik kijk niet eens op van je ervaringen. Eigen 
medewerkers die in de fout gaan worden, onder de huidige korpsbeheerder, afgedekt. Daarin bijgestaan door 
justitie die de fraude bij het hier genoemde bedrijf niet eens wil behandelen… Ik heb er een uitgebreid dossier 
over. Als ze merken dat ze in de knel komen gaan ze over tot dit soort intimidaties. Feitelijk een teken dat je 
gelijk hebt en door moet zetten! Zelf ontbreekt het ze aan vegunningen en ondernemers die frauderen en/of 
een strafblad hebben kunnen hun gang gaan, een vorbeeld daarvan is To Serve And Protect, waar de huidige 2 
directeuren oplichters en fraudeurs zijn. Ik kom steeds meer ex-collega,s tegen die zijn opgelicht. Op deze 
manier wordt de fraude binnen gemeentelijke organen afgedekt. Laatst kreeg ik nog een intimidatieoproep van 
de Linnaeusstrasse in een zaak die ze wegens eigen betrokkenheid proberen te maskeren. Het zijn stiekeme 
voyeurs. 
Een collega van TSAP e-mailde me en in dezelfde 24 uur werd er voor de 835e keer dit jaar op mijn computer 
ingebroken. Zo houden ze bij hoe de stand van zaken is met evt rechtsbijstand e.d. Het is feitelijk een criminele 
organsatie.

4.  gypsy 

31 Dec 2008 om 12:18 

R.I.P. heer Hamer. 
Uw krachten vanuit het hiernamaals zullen sterker zijn dan op deze verrotte aardbol. Die blinde burgers geloven 
niets. Er is maar een handjevol die weet dat er ook gemoord wordt in opdracht van de Overheid. Net als de 
KGB uit Rusland. De CIA of FBI uit Amerika. 
Niets nieuws dus onder de zon maar wel voor die miljoenen schapen uit Nederland die nog overtuigd moet 
worden van diezelfde machtsmisbruik.

5.  Gebruikersnaam 

31 Dec 2008 om 12:25 

Slachoffer van bouwfraude schrijft Tess. Dat is één van de producten van de schaduwmachthebbers. 
Schaduwboekhoudingen, schaduwagenda’s, schaduwnetwerken, schaduw etc etc etc…

Ik ben ook weleens bedreigd door zo’n schaduwnetwerk. In principe is dat gewoon een netwerk van “stasi” 
agenten. Ze zouden me binnen een half uur middels een arrestatieteam van het bed lichten. Dreigen met 
gevangenisstraf en slaaponthoudingen. 

En ik heb helemaal niets misdaan. Ik heb nog nooit de wet overtreden enkel en alleen ooit met drank achter het 
stuur gezeten. Één biertje teveel op. 

De dochter van een OvJ in Middelburg bleek lid te zijn van zo’n netwerk. Ze worden al op zeer jonge leeftijd 
gerecruteerd, 18 jarige leeftijd maar 17 jaar komt zelfs ook voor. Vereiste zijn dat je ouders het juiste verleden 
hebben en overtuigingen. Lid geweest zijn van het corps of andere netwerken is een vereiste. Maar die dochter 
van een OvJ in Middelburg heeft me jaren gestalked. Ze bleek gestoord te zijn. Voormalig hoofofficier van 
justitie in Middelburg is nu de baas van de AIVD overigens. 
Universiteiten puilen uit met zulke stasi agenten. Rechten, criminlogie, Sociologie en psychologie zijn de meest 
voorkomende opleidingen waaruit ze gerecruteerd worden. Verder worden ze gekenmerkt doordat ze geen 
emoties hebben. Daarin worden ze getraind. 
Een voorbeeld is Verdonk. Op zeer jonge leeftijd gerecruteerd en daarna geinfiltreetd in de PSP. Zoals ze 
onlangs moest toegeven. En daarna bij de BVD gaan werken. Zo gaan die carrieres van stasi agenten.

6.  Wim Heitinga 

31 Dec 2008 om 12:55 

Ja, het overlijden van Gerard Hamer is zeer verontrustend nieuws. 
Bewijzen van ‘foul play’ zullen moeilijk te verkrijgen zijn, maar gevoelsmatig weet je gewoon dat hier iets niet 
goed zit.
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@Tess

In de strijd tegen misstanden in onze samenleving is er vaak weinig ruimte voor de gevolgen en ervaringen van 
slachtoffers. 
Dank voor uw moed om uw verhaal met ons te delen en ik wens u veel succes bij het hoger beroep,

7.  Juriste 

31 Dec 2008 om 13:32 

http://www.cleerdin-hamer.nl/condoleance Online condoleance register. 

@Tess, wat een verschrikkelijke belevenis. 

Ik heb een valse aangifte tegen mij gehad, waarbij de griffier van de rechtbank van Maastricht, J. Pieters als 
handlanger optrad van de valse aangever. De griffier weigerde mij de naam te geven van de Officier van 
Justitie, die de dagvaarding tegen mij had ingesteld. 
Volgens de griffier J. Pieters, zou de naam van de Officier van Justitie pas bekend worden gemaakt op de dag 
van de zitting. 
Geen enkele advocaat in mijn eigen regio was bereid mij bij te staan ter zitten. Uiteindelijk vond ik een 
advocaat in Brabant, die tegen een specialistentarief van 340 euro per uur zijn dienstenaanbood en mij 1000 
euro in rekening bracht voor een telefoontje met de rechtbank. De dagvaarding werd op de dag voor de zitting 
ingetrokken. 
De advocaat verdiende dus 1000 euro met een telefoontje naar de rechtbank naar aanleiding van een valse 
aangifte tegen mij. 
De aangifte luidde dat mijn zoon in de zomervakantie van 2004 niet naar school zou gaan. De 
leerplichtambtenaar had aangifte gedaan, maar zij heeft mijn zoon nimmer zelf gesproken of gezien. Hij was op 
dat moment al over van klas 2 VWO naar 3 VWO in Belgie en de dagvaarding kwam terwijl hij in klas 3 VWO 
zat. De bedoeling van de valse aangifte tegen mijn zoon was om hem uit huis te plaatsen met behulp van 
Bureau Jeugdzorg, maar dat mislukte. Hij functioneerde prima. Op dat moment was hij 14 en wellicht waren er 
plannen met hem, maar dat zullen we nooit weten, want nu is hij volwassen.

8.  Juriste 

31 Dec 2008 om 13:41 

Ik vorderde de 1000 euro, die ik betaald had aan de advocaat, terug van de gemeente, omdat de 
leerplichtambtenaar in dienst is bij de gemeente. De gemeente wees de schadevergoeding naar aanleiding van 
de valse aangifte af en verwees mij naar de rechter. Ik zou volgens de gemeente een civiele procedure tegen 
de leerplichtambtenaar moeten instellen om de advocatenkosten (excessieve declaratie van de advocaat) terug 
te krijgen. Ook kon ik een klacht indienen bij de Deken van de Orde van Advocaten voor het bedrag van 1000 
euro dat mij in rekening werd gebracht bij een valse aangifte dat mijn zoon niet naar school zou gaan, terwijl 
hij dagelijks persoonlijk naar school werd gebracht in Belgie. De aangifte is zo absurd, dat het ongelooflijk lijkt, 
maar ik heb een hele corresondentie gevoerd met de griffier Pieter van de rechtbank Maastricht en de 
schoolbewijzen en schoolrapporten opgestuurd per fax. Mijn schriftelijke bewijzen werden genegeerd, want het 
was een valse aangifte en de griffier wist dat, evenals de OvJ, wiens naam ik niet mocht weten.

9.  Juriste 

31 Dec 2008 om 13:46 

Ik kan dus ook nog aangifte doen wegens een valse aangifte, maar die komt terecht bij dezelfde mensen, die 
daar aan meedoen. Ik heb een reeks namen van advocaten, die mij niet bij wilden staan, waardoor ik extreem 
hoge tarieven moet betalen, om een advocaat te vinden die wel bereid is om de zaak aan te nemen. Zo kom ik 
dan aan “louche” advocaten.

10.  Micha Kat 

31 Dec 2008 om 13:50 

De zaak doet denken aan het lot dat Dirk van Binsbergen trof, de advocaat van Rene Lancee. Van Binsbergen 
had diep in de beerput-Justitie kunnen kijken door zijn optreden voor Lancee. Te diep? Hij werd op 11 juli 2001 
opgedregd uit het Van Starkenborgkanaal na maanden vermist te zijn geweest. 

Zie ondermeer 
http://www.bokt.nl/forums/viewtopic.php?f=2&t=11597

@Juriste: 
Misschien moet je eens proberen jouw zaak op journalistieke wijze op papier te zetten? Wellicht kunnen we het 
dan publiceren! Namen,feiten, data. etc etc. Ook voor u het allerbeste in 2009!

11.  Bart Bemelmans 

31 Dec 2008 om 15:28 

“Geheime diensten werken met stoffen waarvan een speldeprik genoeg is om iemand binnen een minuut te 
laten overlijden aan een hartstilstand. De lijkschouwer zal een natuurlijke dood vastellen en geen giftige stoffen 
kunnen traceren. Een uiterst effectief middel.”

Ja hoor, ik zie ze al achter die man aan rennen op zijn fiets. 

Dit blog wordt is een parodie van zichzelf geworden.

12.  Gebruikersnaam 

31 Dec 2008 om 15:54 
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@Bart Bemelmans 
Waarom die drang om te ridiculiseren. Ik sluit de optie van Runner zeker niet uit. Mensen zoals Bemelsmans 
denken dat de ontwikkeling van wapens bij de ontdekking van buskruit is blijven steken. Terwijl gifmoorden zo 
oud zijn als de mensheid zelf.

13.  Marthijn Uittenbogaard 

31 Dec 2008 om 16:00 

Gerard Hamer was een prima vent, voor zover ik beoordelen kan. Hij heeft de PNVD tot twee keer toe 
verdedigd waar bijna alle andere advocaten(kantoren) ons niet durfden te verdedigen. Hij won beide zaken 
glansrijk en de partij kon dus niet verboden worden. Uiteraard zou je zeggen, maar toch. 
Zelf was hij vroeger lid van de Coornhert Liga die pleitte voor een leeftijdsgrens van 12 jaar in de zedenwet. 
Toen wij hem spraken was hij nog steeds voor 12 jaar. Ook vond hij het belachelijk dat er geen foto van Amalia 
op de Martijn-site mocht staan, dit zei hij toen ik hem telefonisch sprak. 
Aangezien de PNVD weinig geld heeft deed hij de zaken voor een laag bedrag.

Rest In Peace.

14.  E-bee 

31 Dec 2008 om 16:04 

Alleen al uit de reacties van de reaguurders hier, blijkt hoe zeer dit een standaard manier van werken is 
geworden. Het wordt gewoon genegeerd, niettegenstaande schriftelijke stukken ter bewijs, en het “bestaat” dus 
ge woon niet. Dat sommige zaken absurd lijken, zoals Juriste hier stelt, herken ik. Maar dan door het gedrag 
van politie en justitie, waar het absurd aan toe gaat.

15.  gubernatus 

31 Dec 2008 om 16:09 

@Bemelmans 
Waarom steekt u hier de draak mee? Het is niet omdat het nooit in de krant staat, maar wel in thrillers te zien 
is, dat het dus niet waar kan zijn.

Deze middelen zijn bekend en worden natuurlijk ook ingezet. Op de fiets is inderdaad lastig, maar niet 
onmogelijk. Agenten kunnen helaas ook fietsen. Zo iemand fietst dan bijvoorbeeld mee op. Wat wel is gedaan is 
een blaaspijl bij een stoplicht. Dat is echt thrillerachtig.

Ook kan er iemand tegen hem opgelopen zijn voordat hij op de fiets stapte. 

En zo zijn er vele andere mogelijkheden natuurlijk.

Ik zou de familie adviseren autopsie in het buitenland te laten doen. Maar ik kan me voorstellen dat hun hoofd 
daar niet naar staat.

16.  tess 

31 Dec 2008 om 16:10 

Ik sluit mij aan bij Gebruikersnaam 15.54.

Maar hoe nu verder?

17.  tess 

31 Dec 2008 om 16:11 

@ Juriste

Bedankt voor de condoleanceregisterlink van Hamer.

18.  Nihil Dicens 

31 Dec 2008 om 16:37 

Als het verhaal inderdaad klopt Micha, dan is een hartstilstand de meest voor de hand liggende oorzaak. Ik ben 
zelf medisch opgeleid en kan hier uit de beschrijving van jouw artikel goed overweg. Het zou door een 
patholoog moeten worden vastgesteld hoe het precies komt dat iemand een hartstilstand of kamerfibillatie 
oploopt, maar dat laat ik dan graag aan andere deskundigen over. Het laatste woord is mogelijk hier nog niet 
over gezegd.

19.  Bart Bemelmans 

31 Dec 2008 om 16:37 

“Deze middelen zijn bekend en worden natuurlijk ook ingezet. Op de fiets is inderdaad lastig, maar niet 
onmogelijk.”

Verzin nog eens wat uit je dikke duim.

20.  E-bee 
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31 Dec 2008 om 16:58 

Het tegendeel is ook niet aan te tonen. Onwaarschijnlijkheid, is het kenmerk van de werkelijkheid, schreef Reve 
al, en ik heb leren inzien dat dit zo is. De meeste personenen hier hebben dat ook zo ervaren en getuigen HIER 
juist van…

21.  tess 

31 Dec 2008 om 17:03 

Er zij ook vast wel middelen in de omloop waarbij het allemaal wat langzamer gaat, ik edoel het doodgaan. Het 
had dus ook aan zijn bureau kunnen gebeuren of bij een cliënt.

Maar evengoed verschrikkelijk voor zijn nabestaanden. Los van het feite even hoe hij aan zijn einde is 
gekomen, natuurlijk dan wel onnatuurlijk en niet traceerbaar! Ik heb zelf 2 echtgenoten verloren en dat is 
vreselijk! En geloof me, zo rond de feestdagen is het dubbel erg.

Maar hoe nu verder?

Ik kan wel wat met de opmerking van Juriste. Zij heeft het over een boel schrijven over de materie. Er zijn 
inmidels al een rijtje doden, voor over ik weet: 

Joyce Labruyere 
Mr. Wilfred Brinkhuis 
Maarten van Traa 
Chauffeur Mosterd 

en dan nu

Gerard Hamer.

Beste Micha, ga achter je computer als de wiedeweerga en ga een bestseller schrijven! Mijn zegen heb je. Het 
is een begin en het helpt zeker om gaande en staande te blijven in deze oeverloze modderbende.

22.  tess 

31 Dec 2008 om 17:03 

Excuus voor de tikfouten, ben moe.

23.  tess 

31 Dec 2008 om 17:12 

Het Parool schrijft een heel lang IM met allerlei wapenfeiten over Hamer, maar niets over Frank L. Zo lezen we 
toch dat:

Hamer nam het vaker op tegen Het Apparaat als dat zich arrogant opstelde, met alle macht in 
handen. 

(vetgedrukt is van mij!) 

http://www.parool.nl/parool/nl/7/Misdaad/article/detail/99101/2008/12/31/Gerard-Hamer-Een-vriendelijke-
juridische-scherpslijper.dhtml

24.  Observator 

31 Dec 2008 om 18:11 

Na een wanhopig 2008 nu een hoopvol 2009?

Wanneer, WANNEER, begint ‘Nederland’ nu eens te beseffen dat we inmiddels in een totaal corrupt en smerig 
land wonen?

Een land dat mensen intimideert om zwakkeren dan bijvoorbeeld Micha Kat de mond te snoeren en daarin ook 
grotelijks succes boekt?

Een land dat (al of niet in commissie) moordt of láát moorden als er ongewenste zaken aan het licht zouden 
kunnen komen via de dapperen -die dus inderdaad hun leven op het spel zetten (o.v.t.) en zetten (o.t.t.)?

Een land dat zowel slaaf als dictator is?

En wie ‘IS’ dat ‘land’ ????

Tess heeft het over ‘Het Apparaat’. Dat is er kennlijk een onderdeel van. Een nogal belangrijk onderdeel naar 
het zich laat aanzien.

RECHT? RECHTVAARDIGHEID? Lieve hoopvolle onnozelen (waaronder ik mezelf schaar), wees toch wijzer: 
Beide bestáán niet. 
Wat wél bestaat is goedbegrepen eigenbelang, zich uitend in allerlei onzindelijkheden, privé, groepsgewijs, 
nationaal en internationaal.

Ik wens iedereen een minder corrupt en minder smerig 2009 toe. 
En geen wens kan zó gemeend zijn als deze.

25.  tess 
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31 Dec 2008 om 18:41 

Dank je wel Observator en voor jou ook veel goede wensen voor het jaar 2009. 

Nog een kleine opmerking: ik heb niet over Het Apparaat geschreven, dat deed het Parool in het IM voor Gerard 
Hamer. 

Zelf ben ik ook iets optimistischer dan jij over het recht. Ofschoon ik je wel weer gelijk moet geven in de 
kwestie: wiens belang wiens recht! 

Maar goed, hoe nu verder?

26.  Observator 

31 Dec 2008 om 19:10 

@ Tess 
31 Dec 2008 om 18:41 

Natuurlijk Tess, maar je sprak over “het apparaat”. En dat gaf ik aan. Meer heb ik dan ook niet beweerd. Maar 
misschien citeerde in inderdaad onzorgvuldig en voor misvatting vatbaar.

Tess, ik geloof niet meer in hedendaags ‘recht’. Ik ben er uiterst ongelukkig mee dat het zo, en zo stelselmatig, 
verkracht wordt. Dat allerlei twijfelachtige belangen worden gediend, waaronder misschien zelfs dat van het 
voortbestaan van de monarchie (een kostbaar sprookje voor nog ernstiger onnozelen dan ik zelf ben).

Gelukkig heb ik geen aanleg voor depressie, waardoor ik weerbaar blijf. 
Maar heus, soms zinkt mij de moed in de pantoffels als ik voor de zoveelste keer het -naar mijn inzicht- bewust 
gekozen onrecht van Hirsh Ballin en eerder -of ook nu- Donner (belanghebbenden of commissioneel 
belanghebbenden?) ervaar. 
Wát een slaafs en dictatoriaal land ineen!!! Refo-dictatuur is net zo erg als moslim-dictatuur!

Ik dacht al aan Noorwegen, maar daar mogen toeristen zeehondjes afschieten als het zo uitkomt. Dat gaat dus 
over.

Naar België vluchten helpt ook al niet meer.

Zelfmoord, daarvoor heb ik geen aanleg.

Het enige dat overblijft is Micha blijven steunen.

27.  tess 

31 Dec 2008 om 19:20 

@ Observator

Ik begrijp heel goed wat je zegt en toch is het ook wel weer zo dat het niet nieuw is, dat grote onrecht waar jij 
het over hebt. Misschien komt het nu meer aan het licht omdat wij over het internet beschikken en een 
razendsnelle manier hebben om van alles over dit onderwerp te kunnen downloaden en weer te verspreiden. 

Voor wat jouw laatste opmerking betreft: ja Observator en dat gaan we zeker doen in 2009.

28.  Observator 

31 Dec 2008 om 19:42 

@ TESS 
31 Dec 2008 om 19:20 

Het is zéker niet nieuw, Tess. Wat ‘nieuw’ is, is -inderdaad- de mogelijkheid om buiten de door bedreiging 
geknechte dan wel vrijwillig corrupte media om, de waarheid -zoals die door jou en mij geacht wordt te 
bestaan- te kunnen propageren. Ten koste van je leven soms, als je een prominent of anderszins bedreigend 
figuur op dat waarheidsvindend gebied bent.

Hoewel ik al een beetje oud ben (dank voor het medeleven) blijf ik goddank (en dat voor een door bestudering 
ontstaan atheïst, of laten we liever zeggen: realist) beschikken over de mogelijkheid mij ontzettend kwaad te 
maken over onrecht, oneerlijkheid, misleiding en al die zaken die daarmee samenhangen.

Wát een dramatische tekst aan het eind van dit rampenjaar. 
Zou meneer Beef-eater er schuld aan hebben? 
Uit de mond van…..goegel maar als je dit niet kunt aanvullen. 
En dan nog: Ik weet dus op dit moment nog precies wat ik wil zeggen. 
En straks ook nog.

29.  runner 

31 Dec 2008 om 20:23 

Uit zeer betrouwbare bron vernam ik dat de heer Laarman, die in 2003 aan Panorama over de dood van 
Mosterd uit de school klapte daarna is bijgestaan door Gerrit de Wit. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Gerrit_de_Wit)
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Henk_Laarman) 
De heer de wit is jarenlang rechercheur geweest en heeft ook de nodige zedenzaken gedraaid. Hij constateerde 
fraude en ambtelijke corruptie binnen het ministerie van VROM.

Overigens kwam ik de naam van de heer de Wit tegen in een document van het ministerie van VROM op de site 
www.michelkraay.nl bij onderzoeksopdrachten, pagina 4, afbeelding 7. 
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@Bart Bemelmans waarschijnlijk heb je een saai beroep. Helaas is de praktijk keihard en gruwelijk. Een deel 
van de donkere kant van de samenleving vertegenwoordigt door de anonieme macht is tot alles in staat. Bart 
valt onder de catogerie The wish not to believe.

30.  Frank Black 

31 Dec 2008 om 21:32 

voor micha 

Stichting Sigillis Regiis Praesidio - Zuid Hollandlaan 7 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sigillis_Regiis_Praesidio 
Stichting tot Steun aan de Bibliotheek van het Vredespaleis - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Stadion Ontwikkeling (Headquarters) - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Bevordering Topvoetbal - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Hippo Toto - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting De Rode Olifant - Zuid Hollandlaan 7 
Demonen, Demonen Beheer, Demonen Holding BV - Zuid Hollandlaan 7 
Kleinbos BV Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Ne Bis in Idem - Zuid Hollandlaan 7 
Adriaan Goekoop Stichting - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Dir.pens.fonds mr. C.W. de Monchy - Zuid Hollandlaan 7 
mr. C.W. de Monchy = Van Lanschot = Koninklijke familie http://markets.ft.com/tearsheets/businessProfile.asp?
s=NL:LANS

Stichting Het Overleg - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Administratiekantoor Aandelen Fox Meadow - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Het Overleg - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Post Laborem - Zuid Hollandlaan 7 
Stichting Administratiekantoor Hoyng - Zuid Hollandlaan 7 
zie ook http://www.telefoonnr.info/nederland/zuid-holland/s-gravenhage/s-gravenhage/2596al.html

et cetera

31.  indian 

31 Dec 2008 om 22:28 

zuidhollandlaan 7: werkelijk demonenadres.draak=demon. drakensteyn-groene draak-draken op het dak van 
het centraalbel.kantoor apeldoorn. demonen op nummer 7 ZHlaan, toeval of geheime tekens? 
hamer dood, mosterd dood, van binsbergen dood,joyce dood,van traa dood,28 getuigen van dutroux dood, jfk 
dood, jfk jr dood, robert kennedy dood,litvinenko dood, politovskaja dood, en did is geen topje ,maar nog niet 
eens een puntje van de hele noordpool.bemelmans jij werkt voor de aivd, maar zeg dat dan als je durft, of 
verdwijn gewoon. ben je wel te goeder trouw google dan: bush-thyssen, prins bernhard,skull&bones,
mauricelippens,etiennedavignon,dutroux,reginalouf,werkgroepmorkhoven,bilderberg 2007istanbul,rothschilds,
armgard vonLippeBiesterfeld,gonsalves,soros,mabelsmit,moneyasdebts,zandvoortpedosex,markvervloesem,
kaygriggs,jersey,etc, je bent weken zoet,maar heb de moed.als dan je ogen nog niet open gaan, ben je blind,of 
je bent mindcontrolled. oh ja, nwo zeker niet vergeten.het STELEN EN MOORDEN DUURT AL EEUWEN,VANUIT 
EUROPA WERELDWIJD,300 JAAR MET SLAVEN EN AL, ALLE INDIANEN DOOD . LAND GESTOLEN DOOE 
EUROPEANEN, USA IS BLANK, KOMEN ALLEMAAL UIT EUROPA, MET DE BIJBEL IN DE HAND GIJ ZULT NIET 
STELEN , GIJ ZULT NIET DODEN, DOEN ZE AL EEUWEN WAT DE DUIVEL GEBIED.MONSTERS ZIJN HET EN 
LAFBEKKEN, 1 VOOR 1 IEDEREEN UITSCHAKELEN DAN VALT HET NIET OP EN DAT JAREN LANG GAAT AL 
TIENTALLEN JAREN DOOR.dE HUIDIGE INDIANEN VAN DE GAZASTROOK WORDEN NU GEWOON AFGEMAAKT 
DOOR DIEZELFDE GOEDKEURING VAN DIE EX EUROPEANEN IN DE USA, WIJ DUS.PEDOSEXUALITEIT IS NIETS 
ANDERS DAN DE ULTIEME MACHTSWELLUST OVER SLACHTOFFERS DIE ZICH NIET KUNNEN VERWEREN, DAT 
IS HET LEKKERSTE WAT ER BESTAAT, MET DE DOOD TOT GEVOLG.dEZE VERROTTE ZIEKE BENDE IS IN HEEL 
EUROPA EN USA DE BAAS.GELLOF JE HET NIET ZOEK HET DAN GVD ZELF MAAR UIT.

32.  Blogsom 

31 Dec 2008 om 23:03 

Misschien is Taser één dag eerder gebruikt dan toegestaan.

http://www.amnesty.nl/index?w=41776

Iedereen een gezonde en voorspoedige 2009 gewenst!

33.  E-bee 

31 Dec 2008 om 23:04 

@Indian. 
Onthoudt deze datum: 08-08-09.

34.  indian 

31 Dec 2008 om 23:55 

E-BEE verklaar die datum nader aub. verder zie brascheck-tv gaza the killing zone and www.journeyman.tv

35.  E-bee 

1 Jan 2009 om 02:11 

Niet uit te leggen, dan eten de mieren de vissen ipv de vissen de mieren.
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Verder een gelukkog nieuwjaar, Micha.

36.  E-bee 

1 Jan 2009 om 02:15 

Iedereen een gelUkkig nieuwjaar uiteraard.

37.  tess 

1 Jan 2009 om 09:56 

Deze link kreeg ik vanacht op mijn blog:

http://www.pnvd.nl/weblog_2008.html#139

38.  tess 

1 Jan 2009 om 10:26 

SKS vroeg dus aan mij op mijn blog of ik wist dat Hamer hen (pnvd) verdedigd had. Ik wist dat dus niet en ik 
wist ook niet van het bestaan van deze club. Ik heb hem het volgende geantwoord:

Nee dat wist ik niet. Ik wist ook niet van het bestaan van de PNVD.

Maar ik weet zeker dat als Hamer Demmink erbij had kunnen ‘lappen’ wegens de vergrijpen die je 
op klokkenluider on line kunt lezen in het overzicht over Demmink, dan had hij het gedaan.

Tegelijkertijd is voor mij een seksuele relatie tussen een kind en een volwassene uitgesloten, altijd! 
Ja, ik kan wel galant zeggen en tolerant denken: ‘Oh nee daar heb ik geen moeite mee als het kind 
het wil’!

Ik ken veel kinderen van toen (nu zo rond de veertig vijftig) die op de een of andere manier seks 
gehad hebben met volwassenen. Het was nooit van harte. Ja kinderen gaan op onderzoek uit en 
willen van alles, ze willen ook geborgenheid en ja ze willen ook zeer zeker seks. Maar alsjeblieft ga 
geen seks met een kind hebben of een zeer intieme relatie op welke manier dan ook! Laat kinderen 
het met kinderen doen en houd als volwassene altijd gepast afstand. Zie het kind als een broos 
wezentje dat zich moet ontwikkelen. Daar ga je als zwaargewicht toch niet mee aan de gang?

Voor de goede orde, ik ben geen zoals dat in de volksmond heet: pedojager. Ik ben bij Micha Kat 
terechtgekomen naar aanleiding van zijn Joris Demmink verhaal. Maar verder houd ik mij niet actief 
bezig met het bestrijden van pedofilie.

Ik heb er dus wel een mening over! Een sterke mening en daar heb ik mijn redenen voor. Als jong 
meisje wilde ik ook seks en ik trof alleen maar volwassenen die het ook met mij wilden. Ik ben nooit 
verkracht, en ik voel mij ook geen slachtoffer van pedoseks, maar ik zou nu achteraf willen dat die 
volwassenen mij een kop warme chocolademelk, or whatever hadden gegeven en een goed gesprek 
hadden gevoerd met mij in plaats van seks. Ik wilde geborgenheid en aandacht, ik wilde liefde en de 
mogelijkheid om mijzelf te kunnen zien in de ander. Wat kreeg ik? Seks en het gezweem van de 
volwassenen die tja waarom wilden ze het eigenlijk met mij? Waarom wil je als volwassenen een 
intieme relatie met een kind?

Nee, dank je wel. Geen seks tussen kinderen en volwassenen. 

Bron: http://www.tessonome.com/?p=1796#comment-4701

39.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 12:08 

1. KNIJFF H.J.A. , geboren sep 1951 ; Dhr. 
“Heeft er geen probleem mee te handelen in strijd met de wet” 
“Uitermate ernstig en ongelooflijk schandalig is dat enige rechter, laat staan een president van de rechtbank te 
Den Haag, zo kan en mag ingrijpen in de vrijheid van een zelfstandig advocaat om zijn 
beroep als onafhankelijk raadsman uit te oefenen.En dat dan bovendien via je Deken en met diens fiat en 
bekrachtiging! Immoreel machtsmisbruik!” 
“Als én advocaat én Deken én rechter in Den Haag én bekende van Mr. Van Delden (president van de rechtbank 
Den Haag) kun je je wel volstrekt boven de wet stellen. Zo blijken de machtprocessen te verlopen in de 
jurikaste.”

Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 1 aug 1983 
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger 
HOOFDFUNCTIE 
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1975

TEVENS 
Voorzitter Stichting Holland Casino Scheveningen Festwae 
Voorzitter Stichting bevordering Cabaretkunst in Ned 
Voorzitter Stichting bevordering Topvoetbal Den Haag 
Commissaris Chemolanda Beheer BV 
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding BV 
Lid Bestuur Stichting Hector Treub 
Lid Raad van Toezicht Orde van advocaten bij de Hoge Raad der Nederlanden 
apr 1997 
NU Den Haag Rechtbank 
TEVENS [juli 2003] 
Penningmeester Stichting Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie van 01-01-2002 
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van advocaten van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting Stadion Ontwikkeling B.V. van 01-01-2002 
Voorzitter Stichting Voor de Stad-Voor de Club van 01-01-2002 
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(buiten-)lid Selectiecommissie RAIO van 01-01-2002 
Voorzitter Bevordering Topvoetbal te Den Haag van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting Hector Treub van 01-01-2002 
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding B.V. van 01-01-2002 
Directielid Stadion Ontwikkeling B.V. van 01-01-2002 
Voorzitter Stichting Adama Zijlstra Fonds van 01-01-2002 
TEVENS [oktober 2004] 
Voorzitter Adama Zijlstra Fonds van 01-01-2002 
Directielid stadionontwikkeling van 01-01-2002 
Bestuurder Stichting Administratiekantoor IPM Holding B.V. van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting Hector Treub van 01-01-2002 
Voorzitter Bevordering Topvoetbal , Den Haag van 01-01-2002 
(buiten)lid Selectiecommissie RAIO van 01-01-2002 
Voorzitter Stichting Voor de Stad - Voor de Club van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting Stadion Ontwikkeling B.V. van 01-01-2002 
Lid Commissie Disciplinaire Rechtspraak Nederlandse Orde van Advocaten van 01-01-2002 
Penningmeester Stichting Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie van 01-01-2002 
@OPM

“Tien bijbanen met exact dezelfde begindatum 1 januari 2002 ! Dat bestaat eenvoudig niet. Bovendien waren er 
al enkele bekend in 1997. Wij worden hiet belazerd ! 3 keer werd Knijff verzocht conform art 46c.1 
advocatenwet een concept-formulering voor een klacht tegen advocaat Bogaardt te produceren. Zie Bogaardt , 
J.W. Hij heeft dit 3 keer naast zich neergelegd ; dit is in strijd met de wet, maar daar heeft hij geen moeite 
mee. Evenmin heeft hij die klacht(en) onderzocht zoals hij verplicht is conform art 46c.2 advocatenwet.”

meer info: http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-k.htm

40.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 12:12 

2. WIERSMA E.D., Enno, geboren 1941 ; Dhr. 
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 20 feb 1980 
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag 21-07-2004 
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger 
NU Den Haag Hof Raadsheer-plaatsvervanger 
HOOFDFUNCTIE 
Advocaat te Den Haag ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1966

TEVENS 
Plaatsvervangend Lid van de Raad van Beroep Actuarieel Genootschap 
President Commissaris Boekhandelsgroep Ned. BV 
Commissaris De Boo Beheer BV 
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Origin 
Lid Bestuur Stichting CDI Foundation 
Directeur Euroc BV 
Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Golden Tulip International 
Commissaris ISS Servisystem BV 
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Geschillen Ned. Federatie van Belastingadviseurs 
Commisssaris NVS Verzekering NV 
Commissaris Outokumpu Copper BV 
Commissaris Outokumpu Copper Strip BV 
Commisssaris Rostland BV 
Directeur TI Holdings Netherlands BV 
Directeur UBAC Ned. BV 
Directeur UBIC Ned. BV 
dec 1997 
Lid en plaatsvervangend Voorzitter van de Raad voor Geschillen van de Nederlandse Federatie van 
Belastingadviseurs (opgave januari 1999 door de Ned. Fed. van Belastingadviseurs) 
Huis van H.M. de Koningin, Adviseur, Rechtsgeleerd raadsman van H.M. de Koningin 
mei 2000 
Huis van H.M. de Koningin, Adviseur, Rechtsgeleerd raadsman van H.M. de Koningin [SAL 2005] [SAL 2006] 
[SAL 2007] 
Lid Bestuur Stichting C.D.S. 
Voorzitter Raad van Comm. Boekhandels Groep Nederland B.V. 
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. 
Commissaris NCD Ned. Cement Deelnemingsmij. B.V. 
Commissaris Jan Tabak N.V. 
Oud-functies: 
Directeur Euroc B.V. 
Commissaris De Boo Beheer B.V. 
Commissaris ISS Servisystem B.V. 
Commissaris NVS Verzekeringen N.V. 
TEVENS [juli 2003] 
Plaatsvervangend lid Raad van Beroep Actuarieel Genootschap van 01-01-2002 
Rechtsgeleerd Raadsman van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijk Hoogheid Prins Claus der 
Nederlanden van 01-01-2002 
President commissaris Boekhandels Groep Nederland B.V. van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis van Oranje II van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting C.D.I. Foundation van 01-01-2002 
Bestuurslid Stichting Administratiekantoor Origin van 01-01-2002 
Plaatsvervangend lid / voorzitter Raad van Geschillen Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs van 01-01-
2002 
Commissaris Outokumpu Copper B.V. van 01-01-2002 
Commissaris Nederlandse Cement Deelnemingsmaatschappij B.V. van 01-01-2002 
Commissaris Krasnapolsky Hotels & Restaurants N.V. van 01-01-2002 
President-commissaris Jan Tabak N.V. van 01-01-2002 
Commissaris DKV Nederland N.V. van 01-01-2002 
Lid Raad van Discipline Raad van Discipline te Den Haag van 01-01-2002 
Directeur Ubic Nederland B.V. van 01-01-2002 
Directeur Ubac B.V. van 01-01-2002 
Commissaris Outokumpu Copper Strip B.V. van 01-01-2002 
Voorzitter Bestuur Stichting Sigillis Regiis Praesidio van 28-01-2002 
Voorzitter Bestuur Stichting Administratiekantoor Medewerkersaandelen BGN van 31-12-2001 
TEVENS [augustus 2005] 
Als hiervoor onder [juli 2003], maar niet meer: 
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Commissaris DKV Nederland N.V. van 01-01-2002 
Directeur Ubic Nederland B.V. van 01-01-2002 
Directeur Ubac B.V. van 01-01-2002

http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-majesteit.htm

41.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 12:16 

3. WACKIE EYSTEN P.A., geboren 12-12-1939 ; Dhr. 
NLRM 87 88/89 90 91 92 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 4 aug 1983 
Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Den Haag van 01-01-2002 
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet [augustus 2005 op rechtspraak.nl] 
NU Den Haag Rechtbank Rechter-plaatsvervanger 
HOOFDFUNCTIE 
Advocaat en procureur te Den Haag ; De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1967

TEVENS 
Lid commissie aantrekken leden van de rechterlijke macht CALRM 
Lid platform ADR, Ministerie van Justitie 
Lid Raad van Toezicht Ned. Mediation Instituut 
Lid European Advisory Council van CPR Institute for Dispute Resolution 
Lid begeleidingscommissie geschiedschrijving Ned. Advocatuur Nederlandse Orde van advocaten 
Redacteur procesrechtelijke reeks rechtspleging in balans 
Kernredacteur Bedrijfsjuridsiche Faculteit 
Curator bijzondere leerstoel Immigratierecht RUL 
Lid Bestuur Instituut voor Immigratie RUL 
Lid Juridisch Programmacommissie Den Haag 750 jaar 
Commissaris Deutsche Bank de Bay NV 
Lid aandeelhoudersvergadering ABN-AMRO Holding NV 
Voorzitter commissie van Advies en Bijstand Kon.Consdervatorium 
Vice-Voorzitter Vereniging voor Kamermuziek Den Haag 
Voorzitter Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel 
Lid Algemeen bestuur Leids Universiteitsfonds 
Voorzitter vereniging van Obligatiehouders Appeltheater 
Directeur Hollandse Mij van Wetenschappen 
Landelijk Deken van de NOvA 1996-1998 
Huis van H.M. de Koningin, Overleg-en Adviescommissies, Raad van Beroep voor het Personeel der 
Koninklijke Hofhouding, Plaatsvervangend lid 
Huis van H.M. de Koningin, Overleg-en Adviescommissies, Raad van Beroep voor het Personeel der 
Koninklijke Hofhouding, Plaatsvervangend lid [SAL 2005] [SAL 2006] [SAL 2007] 
TEVENS [juli 2003] [augustus 2005] 
“Geen nevenbetrekkingen opgegeven. Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen. Ongeloofwaardig. Ook niet: 
advocaat en al helemaal niet de functie in het Huis van H.M. Kwalijk”

http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-majesteit.htm

42.  tess 

1 Jan 2009 om 12:33 

@ Frank Black

Wat ik mij afvraag hoe dat in z’n werk gaat, in de praktijk dus. Ik bedoel zoveel nevenfuncties. Dat kan toch 
qua tijd helemaal niet? Dan moet je ergens steken laten vallen toch? Of zijn dit wondermensen? Misschien 
nemen ze wel een geheim middel?

43.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 12:36 

4. MONCHY C.W. de , geboren 1950 
Advocaat te Rotterdam ; kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ; beëdiging 1988

Nationality: Dutch 
Appointed as of 10 December 2008; due to step down in 2011 
Attorney and civil-law notary 
Former member of the Board of Management of De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 
Other positions: Membership of various boards in Rotterdam

http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-m.htm 
http://www.vanlanschot.nl/vanlanschot/en/about-van-lanschot/the-company/supervisory-board.html

Historisch Genootschap Roterodamum 
http://rjb.x-cago.com/GARJB/1987/12/19871231/GARJB-19871231-0011/story.pdf

44.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 14:09 

5. DEMMINK J. , geboren 11-12-1947 

Demmink, Wackie Eysten (en Rein-Jan Hoekstra http://nrcombudsman.nl/wp-mobile.php?p=670&more=1 en 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rein_Jan_Hoekstra ) staan allemaal op de lijst 99 Societeit De Witte http://www.
sdnl.nl/de-witte.htm

opmerkelijke figuur op lijst 99. KONING H.E., geboren te Beilen 07-06-1933, Hendrik Elle (Henk) ; Dhr. 
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NLRM 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
Zie http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-majesteit.htm

meer informatie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland’s_Patriciaat 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_Nederland’s_Patriciaat (Wackie Eysten en Koning)de naam Demmink is niet te 
vinden op deze lijsten. De Brauw staat op bovenstaande lijst en deze lijst http://nl.wikipedia.org/wiki/
Lijst_van_Nederlandse_adellijke_families 

___________________ 
Ministerie van Justitie, Beleidsonderdelen, Directoraat-Generaal Internationale Aangelegenheden en 
Vreemdelingenzaken, Directeur-Generaal 
TEVENS 
Ministerie van Justitie, Interdepartementale Commissies, Interdepartementale Stuurgroep Immigratie (ISI) , 
Voorzitter-Lid (JU) 
INFO 
member of the Global Commission on International Migration 
http://www.tilburguniversity.nl/globus/activities/conf-23112005.pdf 
Woonplaats Den Haag 

http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-d.htm 
http://www.sdnl.nl/demmink.htm

45.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 14:16 

@ Tess

nee dat kan inderdaad niet. het zijn kadootjes voor bewezen diensten. vergelijk het met 
rangonderscheidingstekens or ridderorden. staat mooi op cv’s en levert soms direct (vergoedingen voor advies 
en bestuursfuncties) en soms indirect (cv/status) geld op.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nevenfunctie

Bij bedrijven en bedrijfsmatig werkende organisaties wordt een nevenfunctie doorgaans goed beloond. Degenen 
die een nevenfunctie uitoefenen willen daarmee echter meestal hun maatschappelijke betrokkenheid tonen en 
hun netwerk uitbreiden.

Nevenfuncties roepen het gevaar op van belangenverstrengeling en van verwaarlozing van het hoofdberoep. 
Om de eerste reden zijn in Nederland nevenfuncties van ministers verboden en moeten leden van de Tweede 
Kamer nevenfuncties registreren. Om de tweede reden beperkt de Code-Tabaksblat het aantal commissariaten 
dat iemand mag bekleden.

46.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 14:24 

@ tess

een staat waarin 1 persoon direct of indirect (via nevenfuncties( een rechter, advocaat, benadeelde en klagende 
partij kan zijn kan toch geen rechtsstaat genoemd worden? overheid en bedrijfsleven is nog tot daar aan toe, 
maar juristen die dit doen? het zou kunnen zijn dat zij de bankiers zijn voorgegaan en dat een crisis van de 
rechtsstaat (vervaging normbesef in die kringen) een financiele crisis is voorgegaan. dat zou logisch kunnen 
klinken.

47.  tess 

1 Jan 2009 om 14:29 

@ Frank Black

Ik besef terdege dat alles voorgekookt is.

48.  Gebruikersnaam 

1 Jan 2009 om 15:49 

Bedankt voor de link Frank Black. Hoekstra: “Voorzitter van de klachtencommissie sexuele intimidatie Ministerie 
van Algemene Zaken.”

Die commissie is opgericht sinds Balkenende daar zit. Die man zal het druk hebben met die commissie want 
zoveel mensen werken daar niet. 

@Tess 
Je vroeg eerder: “hoe nu verder”? Ik zou het niet weten. Afwachten?

49.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 15:55 

voor micha

“Grossierde in nevenfuncties. Harde werker die in zakelijke contacten zeer formeel optreedt, maar privé - als 
vrijgezel - een grote hang naar gezelligheid heeft.”
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en spelen met treintjes past daar goed bij 
lid vereniging belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen 
http://www.nvbs.com/

voorzitter Comité van Aanbeveling Unicef Nederland 
lid bestuur Stichting “Kinderhulp” Zuidwest-Nederland 
lid Vereniging Kinderhulp, afdeling Rotterdam 
lid Comité van Aanbeveling Stichting Sint Stephan voor wees- en tehuiskinderen in Hongarije, omstreeks 
februari 1997 
lid Comité van Aanbeveling Stichting Fondsenwerving Juliana Kinderziekenhuis te ’s-Gravenhage, omstreeks 
januari 1996 
lid Comité van Aanbeveling Viotta Jeugdorkest te ’s-Gravenhage, omstreeks januari 1996 
lid Comité van Aanbeveling Rotterdams Jeugdorkest, omstreeks januari 1990 (nog in 1994)

http://www.parlement.com/9291000/biof/00729

____

koning: lid Historische Genootschap “Roterodanum” en lid Nieuwe of Litteraire Sociëteit “De Witte” te ’s-
Gravenhage

de monchy: secretaris Historisch Genootschap Roterodamum” 
http://rjb.x-cago.com/GARJB/1987/12/19871231/GARJB-19871231-0011/story.pdf

50.  Frank Black 

1 Jan 2009 om 18:55 

@ gebruikersnaam

geen dank. alleen al de kernbegrippen spreken voor zich. zoveel macht en invloed bij een enkele ambtenaar. 
als een kamerlid al begint te begrijpen hoe dit werkt is de volgende verkiezing weer aanstaande.

advocaat en procureur 
Binnenlandse Zaken 
Algemene Zaken 
Raad van State 
Curatorium Stichting Perscentrum Nieuwspoort 
Academie voor wetgeving 
Nederlandse Juristen-Vereniging 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 
beveiliging gevangeniswezen 
kantonrechter-plaatsvervanger 
interdepartementale commissie Beheersstructuur van de rechterlijke organisatie 
College van Bestuur Nieuwe Litteraire Sociëteit “de Witte” te ’s-Gravenhage

uit: 
http://www.parlement.com/9291000/bio/12228

en dat dan gecombineerd met 
http://www.hotelschool.nl/fileadmin/images/Documenten/Members_Board_of_Trustees.pdf

of 

RONALD MCDONALD HUIS DEN HAAG

COMITE VAN AANBEVELING 
RAYMOND VAN BARNEVELD 
MR. DRS. L.C. BRINKMAN 
H.F. DIJKSTA L 
MR. R.J. HOEKSTRA 
H. KES 
MR. F.W. KIST 
JELTJE VAN NIEUWENHOVEN 
SYLVIA TÓTH

er zijn soms ambtenaren met sterallures. ze zijn soms vergeten wie ze of wat ze dienen.

amb·te·naar de; m,v -naren, -s iem die in dienst is bij een overheid

over·heid de; v -heden personen, lichamen aan wie het gezag is toevertrouwd, m.n. door de wet

op deze plek kan je wellicht doen wat je goeddunkt 
http://www.raadvanstate.nl/over_de_raad_van_state/leden/

De Vice-President van de Raad van State maakt onderstaand overzicht 
bekend van nevenfuncties van hemzelf, de staatsraden, de staatsraden 
van het Koninkrijk der Nederlanden en de staatsraden in buitengewone 
dienst, naar de stand van 1 augustus 2008. Door middel van een ’b’ of ’o’ is aangegeven welke functies 
bezoldigd zijn en welke onbezoldigd. 
http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/SC87811.pdf

51.  Max Delius 

1 Jan 2009 om 22:01 

Rein Jan Hoekstra is zo’n typische regent die Nederland nog steeds achter de schermen bestuurt. Een hoofd-
doofpotter. Hoekstra draaide op Algemene Zaken wederrechterlijk het archief van de Inlichtingendienst 
Buitenland door de shredder. Zonder problemen benoemt PvdA-manipulator Klaas de Vries hem daarna in de 
commissie die de persoonsbeveiliging rondom Fortuyn moest onderzoeken. Een kogel van bovenaf was genoeg 
om de revolte van burgers onder leiding van Fortuyn te stoppen; Hoekstra regelde de rest voor de 
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Bovenongestelden. Deze regent verklaart zonder blikken of blozen in een juristen vakblad dat niemand toegang 
krijgt tot het Koninklijk Huis-archief of die persoon moet prof. dr. Cees Fasseur heten; een gewaardeerd clublid, 
want kneedbaar. 
De moderne geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden kent een schaduwzijde waarover maar zeer 
mondjesmaat wordt gerapporteerd. Het is de geschiedenis van geheime diensten, old boys networks, spionage, 
ondergrondse politieke verbanden en intriges, tezamen het mysterie vormend dat als het uiterst gevoelige 
centrale zenuwstelsel van deze geheimzinnige natie kan worden beschouwd. Het is een beerput die in schrille 
tegenstelling staat met het imago van een verlichte democratie zoals dat intern en extern nog altijd van 
Nederland wordt gekoesterd.

52.  janick 

1 Jan 2009 om 22:51 

Heel soms verschijnt er een boekje, die wat licht doet schijnen op de banden van het Koningshuis met de oud-
kippenboer Heinrich Himmler, “Het Kerstenspiel” van Freek van Rijsinge, 2006, zie bijvoorbeeld http://www.
verzet.org/content/view/1097/69/. 
Groot-actor in dit geheel is natuurlijk de masseur en Medicinalrat dr. Felix Kersten, goed bevriend niet alleen 
met Heinrich Himmler maar ook met oud-SS-er Prins Bernhard, lees ook “Bernhardgate”. 
Deze Felix Kersten kreeg dankzij zijn grote werken in WOII, ook voor de Duitse Nazi’s, de onderscheiding Groot-
officier in de orde van Oranje Nassau. 
Vanwege het redden het Nederlandse volk, zonder Joden natuurlijk, werd Kersten voorgedragen voor de 
Nobelprijs voor de vrede. 
Zo doen heren dat onderling. 
O ja, dr. Kersten, eens persoonlijk arts van koningin Wilhelmina en Zwijntjesjager, was een pure oplichter. Hij 
had geen enkele academische graad. 
Dan onze Edwin de Roy van Zuydewijn, gepromoveerd in jawel Oxford en niet bij de plaatselijke banketbakker, 
zegt: ” Je geeft ze een lintje (en de rest van hun leven kwispelen ze)”. 
Een voorbeeld van dat laatste is natuurlijk de opvolger van hof-historicus Lou de Jong, Cees Fasseur. 
De Nova-journaliste Clairy Polak, dochter van de satiricus Alexander Pola, heeft het boekje op taal geredigeerd. 
Blijkbaar was deze informatie niet schokkend genoeg. Of is dit het typische gedrag van een mainstream-
journalist?

53.  Frank Black 

2 Jan 2009 om 10:58 

THE JEWS’ UNFINISHED MORAL BATTLE FOR DUTCH 
POST-WAR MEMORY. 
Lecture at Yad Vashem Conference December 2002

In five years of radio speeches from London, Queen Wilhelmina devoted 
a mere five sentences to the fate of her Jewish subjects.15 Yet in a recent book, her biographer historian Cees 
Fasseur tried to whitewash her, stating inaccurately that the queen only in 1944 learned about the ongoing 
extermination of the Dutch Jews.16 
16 Cees Fasseur Wilhelmina Sterker door Strijd (Balans: The Netherlands, 2002). [Dutch]

http://www1.yadvashem.org/about_yad/departments/institute/pdf/5.pdf

http://www.kukb.nl/new/files/De_Excessennota_moet_opnieuw.pdf

54.  tess 

2 Jan 2009 om 11:08 

In verhouding tot het aantal inwoners zijn in Nederland de meeste joden afgevoerd.

55.  Juriste 

2 Jan 2009 om 11:14 

Mr Hamer (Cleerdin en Hamer) is bekend geworden als cassatie advocaat. Cassatie is mogelijk in het geval dat 
een psychiater zijn of haar patient wil opsluiten zonder dat deze een strafbaar feit heeft gepleegd en de rechter 
opzettelijk voorliegt over de patient, teneinde deze van zijn loopbaan, zijn vrijheid en bezittingen te beroven. 
De rechter stemt dan in met vrijheidsberoving op basis van de verklaring van de psychiater, ook al heeft de 
psychiater de patient zelf niet gezien of gesproken. De Hoge Raad oordeelde bijvoorbeeld dat de psychiater 
altijd zelf met de patient moet spreken, terwijl de rechtbank dit niet had gecontroleerd. Een patient moet dus 
maar net geluk hebben dat hij een advocaat vindt die cassatie wil instellen, want de behandelend psychiaters 
willen niets liever dan hun patienten opsluiten en de meeste GGZ verpleegsters willen niets liever dan de 
persoonlijke bezittingen (bankpassen en sieraden) afpakken van de patienten. 

Enkele bekende en spraakmakende arresten waarin mr. Hamer dan wel mr. De Boer betrokken zijn geweest bij 
de Hoge Raad. 

Hoge Raad, uitspraak in cassatie over het cassatieschriftuur van mr. Hamer, dd. 9 november 1999, NJ 2000/ 40 
Waaruit blijkt dat wanneer de politie iemand aanhoudt op verdenking van een strafbaar feit en hem dan 
vervolgens vraagt naar wat er precies aan de hand is, de politie altijd tegen de verdachte moet zeggen dat hij 
niet tot antwoorden verplicht is.

LJN AV4191, Hoge Raad 28 maart 2006 
In deze zaak had een arrestant op het moment dat hij in een observatiecel op het politiebureau werd ingesloten 
naar een politieambtenaar geroepen: “Fuck you, ik gooi een granaat”. Voor deze opmerking was hij veroordeeld 
voor bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht. De Hoge Raad oordeelt dat uit de bewijsmiddelen niet 
valt af te leiden dat een onder die omstandigheden gedane opmerking de redelijke vrees kon opwekken dat de 
politieambtenaar het leven zou kunnen verliezen. De Hoge Raad spreekt vervolgens zelf vrij

LJN AZ0262, Hoge Raad 30 januari 2007 
Aan een proeftijd van 2 jaar had het Hof de voorwaarde verbonden dat de verdachte gedurende die periode 
contact moest onderhouden met de Reclassering. Bovendien werd als voorwaarde gesteld dat de verdachte de 
aanwijzingen van de Reclassering op moest volgen ook als deze inhielden dat hij zich moest laten behandelen in 
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een inrichting. De Hoge Raad laat weten dat het alleen aan de rechter is voorhouden om de beslissing te nemen 
dat de verdachte zich moet laten behandelen in een inrichting en dat de rechter die beslissing niet in handen 
van de Reclassering mag leggen

LJN BA5025, Hoge Raad 9 oktober 2007 
Wanneer de verdachte niet wordt bijgestaan door een advocaat en wegens het verstoren van de orde uit de 
zittingszaal wordt verwijderd, moet hij alsnog in de gelegenheid gesteld worden om zich te verdedigen.

56.  RuudHarmsen 

2 Jan 2009 om 20:18 

Frank Black, 1 Jan 2009 om 12:16 

1) Zou het niet handiger zijn deze informatie ergens op een site te zetten, in plaats van die hier zonder enig 
verband of toelichting te dumpen?

2) Wat is de relevatie, wat wil je hiermee, wat zegt dit, waar gaat dit over?

57.  Observator 

3 Jan 2009 om 17:21 

Wel, Ruud (2 Jan 2009 om 20:18) 

De vraag is netuurlijk niet of hier ‘handigheid’ in het spel is. 
Wie zich van de Blackse informatie kan bedienen, bediene zich.

Dat die informatie op een goedgelezen site als deze -met een terecht verontrust publiek- staat, is best handig. 
Aparte site? WROM? Je gaat toch ook liever voor een groep van belangstellende vrienden dan om vriendjes te 
verwérven, als je iets mede te delen hebt?

Dank dus aan Zwarte Frank. Ik kan er, persoonlijk, actief niet zoveel mee, maar anderen waarschijnlijk wél.

En bedoel je je ‘relevatie’ of ‘relevantie’ in punt 2 ? 
Een relevatie is het allicht voor de nog niet geïnformeerde. 
Relevantie? Dat is aan de deskundigen op dit gebied. 
Ik volg e.e.a. geïnteresseerd.

58.  Juriste 

3 Jan 2009 om 17:43 

Ruud, Micha kon Frank Black niet bereiken per e-mail en daarom gooit Frank nu alle namen in de groep. Het 
leidt wellicht af van het thema, maar het zijn steeds lijstjes van namen, waarin de naam van Demmink 
voorkomt. Uit hoofde van zijn functie is Demmink lid van diverse commissies, overlegorganen, etc. 

Interessanter is het om alle verbanden in kaart te brengen, net als een stamboom van een familie: Een grote 
happy family.

59.  Observator 

3 Jan 2009 om 18:36 

We zijn het gelukkig weer helemaal eens,’Juriste’ (3 Jan 2009 17:43)

60.  Frank Black 

3 Jan 2009 om 21:50 

Voorzitter College van Bestuur Societeit de Witte: 
Mr. H.C. Grootveld 
http://www.societeitdewitte.nl/index.php?id=000176

Mr. Hendrik Cornelis (Henk) Grootveld (1950) – alias Hendrik Havenaar. Was … bijna 25 jaar (plv. lands)
advocaat en procureur te ’s-Gravenhage en is sinds 2003 raadsheer-plv. in het Gerechtshof aldaar. 
http://www.poezieoppootjes.nl/?pagina_id=351

DE STAAT DER NEDERLANDEN 
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), 
zetelende te ’s-Gravenhage, 
geïntimeerde (hierna te noemen: de Staat), 
procureur: mr. H.C. Grootveld. 

Voor zover de inhoud van het beroepschrift is te beschouwen als een rechtstreeks verzoek van 
belanghebbenden als bedoeld in art. 21 lid 1 Besluit E 100 verklaart het hof Goudstikker niet-ontvankelijk in dit 
verzoek. Voor ambtshalve toepassing van rechtsherstel ingevolge artikel 21 lid 3 Besluit E 100 is geen plaats.”

https://www.jongbloedonline.nl/zoeken/public/uitspraak.php?uitspraakID=73518&ljn=AV1399

It took over eight years, but in 2006, the Dutch government restituted 200 paintings that Goering had looted to 
the Goudstikker family. Several of the pieces now on display were sold to private collectors to help cover the 
costs of the long legal battle. 
http://epoch-archive.com/a1/en/us/nyc/2008/08-Aug/14/A3_Local.pdf 

27 april 2007 - mr. H.C. Grootveld uit Den Haag is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
http://indebuurt.trouw.nl/lintjesregen-105-mr_hc_grootveld_uit_den_haag.html
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achtergrond 
http://www.nrc.nl/dossiers/oorlogskunst/claim_goudstikker/article1514496.ece/
Staat_verrijkte_zich_over_rug_van_Goudstikker 
http://ikregeer.nl/static/pdf/BLG7525.pdf 
http://www.minocw.nl/documenten/5640.pdf 
http://www.minocw.nl/documenten/5640a.pdf 
http://www.restitutiecommissie.nl/rc_1.15/advies_rc_1.15.html

Tijdens de Duitse bezetting werd het Plein het centrum van het Duitse bestuur van Nederland. In Plein 23 zat 
het hoofdkwartier van de Duitse rijkscommissaris, dr. Arthur Seyss Inquart. De bevelhebber van de Duitse 
strijdkrachten betrok het logement van Rotterdam (Plein 4), en de gehele politietop betrok Plein 1, het 
Departement van Koloniën. Het gebouw van de Nieuw of Littéraire Sociëteit ‘De Witte’(Plein 24) kreeg na de 
sluiting in zomer 1941 een bestemming als ‘Kasino des Reichskommissars’, een sociëteit voor officieren en hoge 
ambtenaren. Op Plein 23 werden er in 1942 ook op de zolder kantoorruimtes ingericht. Het gebouw kreeg toen 
een serie dakkapellen. In de voorgevel werd de ingang tot het souterrain uitgebouwd tot ingang naar de grote 
schuilkelder van Seyss Inquart. 
http://www.xs4all.nl/~anemaa/ges/straten/plein_23.htm

’Zwartboek geeft Den Haag wereldfaam’ 
Het vergde overigens even voordat het college van bestuur van De Witte instemde. Er diende rekening te 
worden gehouden met de gevoelens van de leden. Bovendien stond natuurlijk het aanzien van de sociëteit op 
het spel. 
http://www.ad.nl/denhaag/stad/article623155.ece

61.  Frank Black 

3 Jan 2009 om 22:14 

Als we hier een tussenbalans opmaken, zien we dat de Nederlandse autoriteiten en voorlichters weinig of niets 
deden om het racisme en fascisme in Nederland tegen te gaan. Het kon opbloeien als een woekerplant. Het 
greep hoofdzakelijk om zich heen bij de middenstand, de hogere ambtenarij, de beroepsofficiers, de aristocratie 
en bij de intellectuele promotiestrevers. Allerlei verenigingen en clubs lieten Joden als leden niet toe. Men wist 
dat al spoedig in Joodse kringen en deed dan ook geen moeite meer. Ik noem de Witte Societeit, de 
officierenclubs, de schutterijen, de studentencorpora en bepaalde hotels voor de upper ten, zoals Des Indes. 
Vooral in Den Haag hing een antisemitische sfeer. Bij de ministeries was er een stil taboe; zelden kregen joodse 
sollicitanten een kans.[..]” 
http://www.verzet.org/content/view/1675/69/

62.  Frank Black 

4 Jan 2009 om 01:33 

Mr. B. J. Asscher: ‘Ik kon Donner niet overtuigen’

http://www.vn.nl/Verhalen/DossierGoudstikker/ArtikelGoudstikker/Mr.B.J.AsscherIkKonDonnerNietOvertuigen.
htm

63.  Frank Black 

4 Jan 2009 om 01:56 

Gesloten deuren voor onrechtmatige perspublicaties, 
mr H.C. Grootveld, NJB, aflevering 17 van 26 april 2002 
http://www.njb.nl/NJB/mem/archief/art40217.html

MEDIAMACHT EN RECHT 
http://www.njb.nl/NJB/mem/archief/njb0338.html

en

We kunnen de stand van zaken met betrekking tot de openbaarheid van ons strafproces aldus samenvatten dat 
de juridische garanties voor een openbaar proces minimaal zijn en dat de rechtspraak nog steeds een hoog 
regentesk gehalte heeft. Justitie zelf gebruikt de openbaarheid om datgene naar buiten te brengen en uit te 
leggen waarvan zij zelf vindt dat het naar buiten gebracht en uitgelegd moet worden. Met het optreden van 
persrechters en -officieren van justitie probeert zij haar werk als verstandig aan de man te brengen en al te 
kritische vragen te voorkomen. Sommige media hebben de mogelijkheden en het belang van het kritisch volgen 
van het justitiebedrijf ontdekt, met uiteraard kwalitatief zeer wisselende productie tot gevolg. Het NJB, juridisch 
medium dat trots is op zijn brugfunctie tussen vakjuristen en lekenopenbaarheid, werpt zich nu op tot 
beschermer van eenieder tegen de macht van de boze media. Daarmee is het NJB in het verkeerde discours 
beland en dat is jammer, zeker nu het een afscheidsnummer betreft voor twee scheidende redacteuren, van 
één van wie het mij in ieder geval bekend is dat hij een aanzienlijk deel van zijn bestaan besteed heeft en nog 
besteedt aan het zeggen van dingen die volgens sommigen beter ongezegd kunnen blijven en aan het 
openhouden van de kanalen daartoe. 
http://www.njb.nl/NJB/mem/archief/art233803.html

64.  WakuWaku 

4 Jan 2009 om 15:55 

@ Frank.

Ik snap je goede bedoelingen, maar waarom schrijf je niet even een apart artikel ? Deze berg aan info is 
onoverzichtelijk, amper te behappen en zeker voor nieuwe lezers niet te plaatsen.

65.  Frank Black 
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4 Jan 2009 om 16:03 

Het schiften van internetverkeer is niet langer iets van landen met een dictatoriaal regime, maar komt ook in 
Europa op. Dat concludeert hoogleraar informatiebeveiliging Egbert Dommering van de Universiteit van 
Amsterdam. 

Het kinderpornofilter dat eerder in Nederland werd uitgeprobeerd staat volgens hem haaks op artikel 7 van de 
grondwet dat alle censuur op alle media verbiedt. Hij benadrukt dat juist op vergelijkbare gronden filterwetten 
in de VS iedere keer bij de rechter stranden. Eerder stelde een WODC-onderzoeksgroep van het Ministerie van 
Justitie al dat er geen wettelijke basis voor het filter is.

“Ik wil met het artikel eerst een publiek debat starten. Eerst in gespecialiseerde kring en later ook breder”, zegt 
de hoogleraar. “Het maatschappelijk belang daarvan wordt weggeduwd door het onderwerp kinderporno dan 
valt iedereen stil.”

http://www.ivir.nl/publicaties/dommering/Filteren_is_gewoon_censuur_en_daarmee_basta.pdf

DOMMERING E.J. , geboren apr 1943 ; Prof. (niet volgens NLRM96 en RM97NL) 
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 10 jan 1983 
NU Den Haag Rechtabnk rechter-plaatsvervanger 
HOOFDFUNCTIE 
Advocaat te Den Haag ; kantoor Buruma Maris ; beëdiging 1968 
Advocaat te Amsterdam , kantoor Stibbe Simont Monahan Duhot 
ssmd@stibbe.nl 
Advocaat bij Stibbe 
Postbus 75640 , 1070 AP Amsterdam 
Tel 020-5460454 , fax 020-5460704 
egbert.dommering@stibbe.nl 
[vademecum advocatuur 2001] 
www.stibbe.com 
[vademecum advocatuur 2004] 
TEVENS 
Universiteit van Amsterdam 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Oudemanhuispoort 4 , 1012 CN Amsterdam 
Postbus 1030 , 1000 BA Amsterdam 
Tel 020 5253440 , fax. 020 5253455 
Instituut voor informatierecht 
Hoogleraar informatierecht 
dommering@jur.uva.nl 
TEVENS 
Directie/management Instituut voor Informatierecht 
TEVENS 
Rechtbank Den Haag: geen opgave van bijbanen 
TEVENS [juli 2003] 
Bestuurslid Centrum voor Moderne Kunst De Appel te Amsterdam van 01-01-2002 
Lid Raad van Advies College Bescherming Persoonsgegevens van 01-01-2002 
Lid Nationale Programmacommissie v. Informatietechnologie en Recht van 01-01-2002 
Lid Vast adviescommissie MvJ voor Auteursrecht van 01-01-2002 
Annotator in de NJ van uitspraken van EHRM EHRM van 01-01-2002 
Directeur Instituut voor Informatierecht UvA van 01-01-2002 
Hoogleraar Informatierecht UvA van 01-01-2002 
Redacteur tijdschrift Computerrecht van 01-01-2002 
Deelnemer Alg. arbiterlijst Nederlands Arbitrage Instituut van 01-01-2002 
Lid Commissie Museale Gedragslijn van 01-01-2002 
INFO 
Privé adres: Joh. Vermeerplein 4 , 1071 DV Amsterdam , Tel. 020 4710532 

http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-d.htm

zie ook http://www.ivir.nl/staff/dommering.html 

en 
Prof Dr. Mr. E. J. Dommering: ” De geschiedenis van de vrijheid van meningsuiting leert dat het inzetten van 
strafrechtelijke of daarmee vergelijkbare middelen een methode is om de media af te schrikken” 
http://www.burojeugdzorg.nl/24.htm

Dommering is inderdaad werkzaam bij Stibbe advocaten kantoor Amsterdam . Dit Kantoor is het advocaten 
bureau dat het Onafhankelijke NRC als eigen huisadvocaat gebruiken. Mr. Dommering is de vaste civiele 
advocaat van NRC Handelsblad. Geregeld mocht hij van NRC op voor opinie pagina artikelen schijven Op 15 mei 
2002 schreef hij een artikel “‘Strafklacht knevelt pers en Politiek” Maar heeft het artikel alleen ondertekend met 
prof .Mr. E. Dommering , hoogleraar informatierecht aan de universiteit van Amsterdam. Terwijl hij doelbewust 
vergeet te melden dat hij ook huis advocaat van het NRC is als partner van Stibbe Advocaten. Dommering ging 
in tegen de strafklacht die Hammerstein & Spong indienden tegen het Haatzaaien door een aantal 
leidinggevende politici en de redactie van het NRC. Over belangenverstrengeling gesproken . U kunt bij de 
waslijst van nevenfuncties bij schrijven dat Prof Mr E J Dommering commentaren schrijft en of Schreef in het 
NRC over zaken waarin zijn client het NRC partij is zoals Theo van Gogh als schreef in zijn column;” NRC pleit 
vast in eigen krant”!!!! zie hieronder http://www.burojeugdzorg.nl/218.htm

en 
http://www.nrcombudsman.nl/artikel/730/nieuw-postscriptum-bedrog-van-de-slijpsteen.html

66.  Frank Black 

4 Jan 2009 om 16:14 

Mopperen op de media: de drogreden van Dommering 

“De studie beperkt zich niet tot pers en omroep en kijkt ook naar interactieve media op internet, maar doet per 
saldo weer niets met die interactieve, nieuwe media.

Dat begint met de vaststelling wie journalist is, en wat een nieuwsmedium mag worden genoemd.
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Een journalist moet lid zijn van een vereniging als de NVJ, zegt Dommering, die zelf ook wel snapt dat je 
daarmee tienduizenden nieuwe burgerjournalisten, bloggers en amateur-camjo’s buitensluit, al was het maar 
omdat het ongeorganiseerde, tegendraadse, niet-elitaire en desnoods antiburgerlijke nou juist de kern is van 
internetmedia. De aanpak van Dommering lijkt veel te topdown voor een nieuwemediacultuur die dankzij de 
mogelijkheden van de techniek juist bottom-up georganiseerd is. Wie wil dat journalistiek relevant blijft voor de 
netgeneratie, moet het anders aanpakken.”

http://209.85.229.132/search?q=cache:fAZpkGOHmF0J:www.henkblanken.nl

67.  Roelfzema 

11 Feb 2009 om 12:27 

@gypsy 
Ik weet wel degelijk dat de overheid moord onder de bevolking om hun doofpotten te beschermen. Niet 
iedereen slaapt. Bovendien, die slapende mensen zijn slachtoffers van de sinterklaas propaganda, daarna de 
leugen dat de 80-jarige oorlog tegen Spanje gericht was, het absurde verhaal van Bathasar Gerardsz, hoewel 
het Bonfire Plot uit 1605 toch ontmanteld werd. Lee Harvey Oswald, Balthasar Gerardsz, de paap gelooft alles 
wat de “bovenmenselijke” docenten vertellen. Aangezien ik altijd tegenstander ben geweest van het Sinterklaas 
papisme, ook al voordat ik de Propaganda werking inzake geanalyseerd had, is er inderdaad geen excuus voor 
de kop in het zand steken van de heidenen. Heidenen kan het weinig schelen, dat leugens over Goed, leugens 
over Heilig, leugens over Man, verspred worden onder de kinderen. MAW, Sinterklaas houden is spirituele 
pedofilie.

@Gebruikersnaam 
Stasi? De Paus is de wereldleider, kan kan beter het woord Zwitserse Garde gebruiken om de luciferisten aan te 
duiden. Katholicisme is enkel en alleen godslastering, iedere katholiek is luciferist. De oudste geheime dienst is 
opgezet in 1536, de Jezuìeten Orde. Maar de geheime dienst van de Pontifex Maximus bestond a voordat het 
Katholicisme was opget. Jezuìeten worden getraint in scheikunde en gifstoffen, de traditionele naam voor hun 
vergiftigingen is: De Beker van Borgia. 
De Borgia familie is bekend om de vele vergiftigingen in de 16de eeuw, Borgia zette met Ignatius de Loyola de 
Jezuìeten orde op. 
Een historisch middel voor hartstilstand is Vingerhoedskruid, wat ook in Nederland groeit.

@Janick 
Heinrich Himmler had de SS opgezet naar model der Jezuìeten orde. Als je het verband tussen Himmler en de 
Jezuìeten niet gepubliceerd is, moet je alle informatie als onbetrouwbaar beschouwen. Dit verband tussen 
Himmler en de Jezuìeten Orde werd ontdekt door de Britse geheime dienst tijdens de Tweede Wereld Oorlog en 
wordt ook erkend door historici die een baan hebben.

@ Er waren hier dan ook het meeste joden, omdat in Nederland eens Calvinisten waren. Calvinisten 
beschermen nu eenmaal joden, waarvoor ze betaald worden met een betrouwbare vertaling van het Oude 
Testament.

De SS had officieren die priester waren, met name Jezuìeten. Het beste werd over deze Rooms Katholieke 
achtergronden van de opkomst van Adolf Hitler gelekt door de Partisanen natuurlijk, welke onstaan waren uit 
de Rooms Katholieke Ustashi uit Kroatiê. 
http://pavelic-papers.com/links.html
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« Dutch credit crunch: wij wisten het in januari! Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst »

Big four-mafia zat aan knoppen bij kredietcrisis
Gepubliceerd door Micha Kat 25 september, 2008 in Accountancy. 

dassen1.jpg MET OVERZICHT ACCOUNTANTSKANTOREN VAN FALENDE BANKEN

De externe accountant van Lehman Brothers was Ernst & Young. Lehman is failliet, de accountants 

hebben nooit iets laten horen en het jaarverslag van 2007 zonder voorbehoud goedgekeurd. Het 

absurde is dat de site van Lehman met alle propaganda over philantropy en dergelijke nog gewoon 

on air is! Lehman Brothers 2007 annual report contains detailed information on our global activities 

en financial performance aldus de site, maar deze informatie was blijkbaar niet accuraat genoeg om 

de beleggers te laten inzien dat de hele onderneming amper een half jaar na het uitkomen van dit 

jaarverslag zijn faillissement moest aanvragen! Overdrijven we als we stellen dat de ‘controleurs’ van 

Ernst & Young criminele zakkenvullers zijn die hun wettelijke taak van onafhankelijk controleurs 

‘verkopen’ voor eigen gewin? Zijn we paniekzaaiers als we nog een keer waarschuwen voor de 

corrupte en criminele activiteiten van de big four-accountants die maar een taak hebben: de 

stakeholders op afstand houden met leugens en goed nieuws-shows om het management tijd te 

gunnen de onderneming leeg te plunderen? Is het dan geen feit dat de Lehman-top (met goedkeuring 

van Ernst & Young) een ‘potje’ voor zichzelf heeft gereserveerd met $2,5 mrd? 

Is het dan geen feit dat de FBI inmiddels bij Lehman over de vloer is om aanwijzingen voor fraude te 

onderzoeken? De FBI heeft ook een onderzoek geopend bij AIG (accountant: 

PricewaterhouseCoopers), bij Freddie Mac (ook PwC) en bij Fannie Mae (Deloitte). Fannie Mae is een 

interessant geval, want Deloitte nam de zaak daar in 2005 over van KPMG die eruit werden 

gemieterd na een afschuwelijke boekhoudfraude waar KPMG aan had meegewerkt. De SEC zei 

destijds dat ‘Fannie zijn eigen unieke methode heeft ontwikkeld om complexe financiele produkten 

zoals derivaten in de boeken op te nemen’. Deloitte ‘onderzocht’ deze fraude destijds en ging na dat 

onderzoek zonder blikken of blozen op de stoel zitten van KPMG om vervolgens gewoon keihard door 

te gaan met het vervalsen van de boeken! Want zo werken de big four, die samen een duivels mega-

kartel vormen: de een onderzoekt steeds de fraude die wordt gepleegd door de ander (tegen giga-

fees natuurlijk) om vervolgens deze fraude exact te herhalen waarna de eerdere fraudeur die fraude 

dus weer mag onderzoeken etc. etc. ad infinitum!  Overigens stond ook AIG -net als Fannie Mae- 

enige jaren geleden reeds centraal in een omvangrijk accounting schandaal! Wij noemden de externe 

accountants reeds eerder op deze site als een van de hoofdschuldigen aan de kredietcrisis omdat ze 

hun taak als countervailing power voor eigen gewin hebben verkocht. Hieronder een overzicht van de 

belangrijkste falende banken met de accountantsorganisaties die het allemaal niet hadden kunnen 

zien aankomen, laat staan dat ze wat zouden hebben kunnen doen of betekenen anders dan het 

vullen van de eigen zakken en het aftekenen van golden parachutes voor het management:

Lehman Brothers: Ernst & Young (onderneming inmiddels failliet)

Goldman Sachs: PwC (onderneming in grote problemen, ombouw van investment bank naar 
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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). Nog in 2003 deed de SEC onderzoek naar zakelijke banden tussen Wachovia en diens 

‘onafhankelijke’ externe accountant KPMG.

40 Reacties op “Big four-mafia zat aan knoppen bij 
kredietcrisis”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  somber zicht 

25 Sep 2008 om 14:33 

Charles A. Lindberg, 1929: “Under the Federal Reserve Act panics are scientifically created; the present is the 
first scientifically created one, worked out as we figure a mathematical problem. They turn the economy off and 
on like a faucet, and manipulate the stock market to their ends.”

Manipulatie, paniek .. misschien doen de Big Four TOCH precies wat van ze verwacht wordt.

2.  esplanade 

25 Sep 2008 om 18:16 

Hmm, voorlopig gaat het alleen maar om een eerste onderzoek naar mogelijke fraude door de FBI.

Heel waarschijnlijk is dit nieuws naar buiten gebracht om het volk gerust te stellen dat “men er echt wel wat 
aan doet”.

Het zal heel moeilijk zijn om ooit iemand veroordeeld te krijgen voor eventuele fraude. Ik verwijs weer naar de 
aandelenlease-affaire waar ronduit schandalige verkopen hebben plaatsgevonden, en waarvoor nooit iemand 
strafrechtelijk aangepakt is.

Overigens heeft in een aantal gevallen de accountant van US banken zich helemaal niet zo vriendelijk opgesteld 
jegens haar klant, door vast te houden aan het mark-to-market waarderingsprincipe, wat onmiddellijke 
afschrijvingen op activa, en daarmee dus verliezen, noodzakelijk maakte.

Laten we wel zijn: de oorzaak van de kredietcrisis ligt in het feit dat de Average Joe in de States veel te veel 
heeft geconsumeerd en daarvoor krediet heeft gekregen. Dat is in eerste instantie zijn schuld, hij had beter 
moeten weten waar hij zich mee inliet. De kredietverstrekkers hebben een zorgplicht (al weet ik niet hoe sterk 
dat concept is in de States) en moeten dus een deel van de verantwoordelijkheid dragen. Vervolgens hebben 
banken om goede redenen maar ook uit puur winstbejag die kredieten gekocht en herverpakt tot complexe 
financiele instrumenten, zodat niemand nu nog weet wie wat precies bezit en wat dat dan waard is.

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165198 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

0 PM]http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1090/big-four-mafia-zat-aan-knoppen-bij-kredietcrisis.html (2 of 8) [3/10/2009 11:13:2

http://www.accountancy.com.pk/newsprac.asp?newsid=433
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1090/big-four-mafia-zat-aan-knoppen-bij-kredietcrisis.html/feed
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Big four-mafia zat aan knoppen bij kredietcrisis at Klokkenluideronline

Een zeer groot deel van het persoonlijk vermogen van bijvoorbeeld Lehman bankiers zat in aandelen van 
Lehman (bonussen werden slechts in geringe mate in cash betaald). Die zijn nu niets meer waard, dus 
uiteindelijk hebben die mensen er niet zoveel aan over gehouden.

3.  AIRVD 

25 Sep 2008 om 18:31 

@Esplanade 
Volgens mij klopt dat laatste niet. Bij de overname door Barclays werd 2,8 miljard voor de bestuurders 
geclaimd.

4.  AIRVD 

25 Sep 2008 om 21:05 

Off topic: 
Stelling.nl ligt onder zwaar vuur. Journalistieke vrijheid wordt hun ontnomen door wat corrupte rechters. 
Operatie maak stelling.nl monddood is gaande.

5.  E-bee 

25 Sep 2008 om 22:51 

Wat Stelling.nl overkomt is het voorland van alle blogs en ons reaguurders. Net als deze Designer-Crash goed 
bedacht.

6.  AIRVD 

25 Sep 2008 om 23:00 

Volgens mij is het gewoon het werk van een corrupte rechter maar hij zou heel goed lid kunnen zijn van een 
netwerk en in de geest van z’n superieuren handelen.

De kredietcrisis is zeker onderdeel van het plan.

7.  esplanade 

26 Sep 2008 om 00:36 

@AIRVD 25 Sep 2008 om 18:31

Die $2.5 miljard is voor 10,000 Lehman werknemers, niet slechts voor de bestuurders.

Nog steeds heel veel geld, maar wel iets meer genuanceerd.

8.  esplanade 

26 Sep 2008 om 17:46 

“Is het dan geen feit dat de Lehman-top (met goedkeuring van Ernst & Young) een ‘potje’ voor zichzelf heeft 
gereserveerd met $2,5 mrd?”

Waarop is het idee dat E&Y dat goedgekeurd heeft gebaseerd? Ten eerste is het helemaal niet aan E&Y om een 
oordeel te vellen over het bestaan en de hoogte van dat potje. In haar rol als auditor moet E&Y alleen een 
oordeel geven of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de positie van de vennootschap. Dat brengt me 
bij het tweede punt: het is helemaal niet opportuun dat E&Y nu naar dat bedrag van $ 2.5 miljard kijkt, zij 
zullen pas aan het einde van het boekjaar in actie komen.

9.  Observator 

26 Sep 2008 om 20:43 

Sorry Micha, maar ik ben zo moe…..

Het gaat mij, simpele burger, niet eens om geld of goed. 
Daaraan hecht ik geen enkele waarde, aangezien ik tóch een keertje dood ga. Gezien mijn mannelijke leeftijd is 
dat evenement volgens de statistieken slechts hooguit één decennium later te verwachten, hoewel onkruid 
natuurlijk niet vergaat. 
Ik heb een vraag, volkomen off-topic, maar wie weet kan een sociaal bewogen respondent deze tóch 
beantwoorden op een wijze die mij het voortleven enigszins dragelijk maakt:

Waarom wil ik mijn medemens geen kwaad doen, op welke manier dan ook?

10.  tess 

26 Sep 2008 om 21:01 

Overdrijven we als we stellen dat de ‘controleurs’ van Ernst & Young criminele zakkenvullers zijn die 
hun wettelijke taak van onafhankelijk controleurs ‘verkopen’ voor eigen gewin? 

Nee!
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Zijn we paniekzaaiers als we nog een keer waarschuwen voor de corrupte en criminele activiteiten 
van de big four-accountants die maar een taak hebben: de stakeholders op afstand houden met 
leugens en goed nieuws-shows om het management tijd te gunnen de onderneming leeg te 
plunderen? 

Nee!

11.  Observator 

26 Sep 2008 om 22:04 

Tess, wat moet ik nu anders antwoorden op jouw twee néé’s dan: 
2x JA! dat is inderdaad 2x ‘NEE’!?

12.  Wijze van Zion 

26 Sep 2008 om 22:10 

@Observator 
Waarom wil ik mijn medemens geen kwaad doen, op welke manier dan ook?

Waarschijnlijk zou, indien u dit wél zou willen, uw tegoed van een decennium niet draaglijk blijken….

13.  Wijze van Zion 

26 Sep 2008 om 22:19 

Micha Ka@ 
Het mag bekend zijn dat accountants controleren. Zo ook handelsprijzen per een bepaalde datum. Zij kunnen 
natuurlijk geen prognoses voor koersen in de toekomst geven. 
. 
Overigens stapt u nog steeds ergens halverwege in. 
De feitelijke oorzaak van de kredietcrisis ligt bij de politieke besluiten van de US-regering zelf. 
Banken werden verplicht aan arme sloebers hypotheken te verstrekken, zoiets als ein Volkswagen für alle. 
Een en ander echter zonder hypotheekgarantie door diezelfde overheid. De beheerder van een dergelijk fonds 
had bijtijds aan allerlei bellen kunnen trekken.

Een ieder die nu ach en wee looopt te verkondigen, verkijkt zich op het feit dat ongecontroleerd geld eenzelfde 
route als water volgt; die van de minste weerstand…..

14.  Wijze van Zion 

26 Sep 2008 om 22:22 

Hier staat o.a. een voor eenieder te behappen simplificatie van de oorzaak. 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7009

15.  Observator 

26 Sep 2008 om 22:29 

@ Wijze

Maak mij wijzer, want Uw Wijze Antwoord dringt niet voldoende tot mij door. 
De moordenaar aan het kruis had slechts enkele seconden of hooguit een minuutje nodig om alsnog in het 
paradijs te belanden.

Tóch?

En IK dan…

16.  Wijze van Zion 

26 Sep 2008 om 23:01 

@15 Observator

Over het paradijs en aanverwante verblijven gaan heel anderen…. waarvan ik slechts kan zeggen dat het door 
hen beloofde licht aan ‘t end van de tunnel vaak een dimlichtende trein is.

Persoonlijk denk ik dat die rechtshangende moordenaar gebruik maakte van een eenmalige aanbieding…
verpieker uw tijd dus niet met het wachten op zoiets.

17.  A1 

27 Sep 2008 om 00:38 

Dat de crisis gefabriceerd is begint steeds duidelijker te worden. Het is overigens niet de eerste keer dat er een 
crisis volkomen gefabriceerd word. De grote krach van 1928 was geïnistailseerd door bank familie Morgan. Als 
de naam bekent klinkt dan klopt dat want ze hebben net Washington mutual voor een habbekrats 
overgenomen. Dat is natuurlijk waar het om gaat. De markt is volkomen vrij gelaten zodat de besmette, 
volkomen idiote leningen zich als een virus door de gehele internationale markten konden versprijden. Met dank 
aan Allen Greenspan die van controle niets wilde weten. Nu zijn vrijwel alle instituten besmet en de koersen 
nemen een duikvlucht. Zodat ze voor een prikkie overgenomen kunnen worden door mensen als Morgen, de 
Rockefellers en niet te vergeten de Rothshields.
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De zieke leningen worden door de belasting betaler betaald voor een slordige 800 miljard en hupsakee heb je in 
een klap voor een prikkie gezonde bedrijven gekocht! Dat reddingsplan zal zo lang als mogelijk worden 
uitgesteld zodat zoveel mogelijk bedrijven in de uitverkoop moeten want hebberigheid kent geen tijd.

Daar vedienen de Rockefellrs de Morgans en de rothshields dan weer dubbel aan want dat geld word weer 
geleend bij de Federal reserve (= privé onderneming van de Rockefellrs de Morgans en de Rothshields ) tegen 
rente.

Dat de hardwerkende man en vrouw in tussen alles onder hun handen zien wegsmelten intereseert ze geen lor 
want zij verdienen er miljarden aan.

18.  RuudHarmsen 

27 Sep 2008 om 09:43 

Wijze van Zion, 26 Sep 2008 om 22:22 
=== 
Hier staat o.a. een voor eenieder te behappen simplificatie van de oorzaak. 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7009 
/===

Prachtig stuk! Zeer verhelderend. Warm aanbevolen. Bedankt voor het posten, ik wist dit niet.

Het stuk is geschreven door Pamela Hemelrijk.

19.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 10:28 

Behoorlijk smerig stukje demagogie van de hand van een rechtse journaliste. 
Het gevolg van kapitalisme is dat het geld van arm naar rijk stroomt. Zwakkere betalen rente waardoor ze 
armer worden en de rijken incasseren de rente en worden rijker. De welbekende ziektes van de “vrije markt”. 
In plaats dat opperkapitalist Bush hier wat aan doet kwam men met een schijnoplossing. Geef de armen nog 
meer leningen en hypotheken in de wetenschap dat ze zouden verdrinken in de rente. Dan hoeft men ook geen 
beleid te voeren tegen de ziektes van de “vrije markt”. Vrije markt betekent niets minder dan het recht van het 
sterkste. Een dictatuur in plaats van een democratie. 
Plus het feit dat banken niet mochten discrimineren maar het bonussysteem zorgde voor het zoveel mogelijk 
verkopen van leningen. De kredietcrisis heeft maar 1 oorzaak: De hebzucht van de kapitalist. En dat is moeilijk 
te verkroppen dus wringt men zich in allerlei bochten om de oppositie de schuld te geven.

20.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 10:38 

Aanvulling: 
Pamela Hemelrijk legt de schuld van het kapitalisme niet eens bij de oppositie maar bij een niet bestaande 
groep in Amerika: de communisten/socialisten. Dit laatste staat in Amerika bekend als een ernstige ziekte en 
wordt door niemand vertegenwoordigd. 
De kapitalisten zijn afgelopen jaren aan de macht geweest onder leiding van Bush maar de schuld van de 
kredietcrisis zou bij de Sovjet-Unie liggen volgens Pamela Fantasierijk.

21.  Wijze van Zion 

27 Sep 2008 om 12:28 

@AIRVD 
Ach, kijk om u heen en u bent dagelijks getuige van socialisten die in kapitalisten transformeren. 
Andersom komt minder voor; ja, als kapitalist failliet is.

Persoonlijk zou ik, gezien het profiel dat u van uzelf geeft, wel van maar niet aan u lenen!

22.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 14:13 

@wijze van zion 
Kapitalisme is slechts een excuus om de wereld en de mens te plunderen dmv het recht van de sterkste, een 
dictatuur. 
En nu de Amerikanen al leegerooft zijn is de overheid aan de beurt. Laat je niks wijsmaken, Bush is een 
opperkapitalist en verantwoordelijk voor de huidige crisis. Laat je niet wijsmaken dat het communisten zijn, die 
zijn ‘uitgemoord’ in de VS.

23.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 14:40 

@wijze van zion 
Wat het lenen betreft. Ik leen geld van een centrale bank voor 3% en leen het vervolgens aan jou voor 19% 
(echt waar die leningen bestaan oa van DSB). De 15% rente steek ik in eigen zak. Dat is kapitalisme, diefstal 
waar je bij staat. 

Ik heb gelukkig geen schulden maar ook niks om uit te lenen :)

24.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 14:50 
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16% procent steek ik in eigen zak.

25.  Wijze van Zion 

27 Sep 2008 om 17:20 

@AIRVD

Mensen die op systemen schelden, kunnen zich er zelf vaak niet al te best in handhaven.

26.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 18:06 

Dat is veelste makkelijk gezegd en riekt zelfs naar fascistoide repliek. Ik heb kritiek op het systeem want het 
systeem is rot. 
Maar tuurlijk, iemand die graait en flink profiteert zul je niet horen, dat kan ik niet ontkennen. En het klopt ook 
zeker dat ik wat tegenslagen te verwerken heb gehad. Maar dat heeft iedereen want dat is inherent aan het 
systeem.

27.  Wijze van Zion 

27 Sep 2008 om 19:53 

@AIRVD 
Enige voorzichtigheid en ‘n juist gebruik van een bepaalde terminologie, zou u sieren….

28.  RuudHarmsen 

27 Sep 2008 om 21:42 

AIRVD: 
> Maar dat heeft iedereen want dat is inherent aan het 
> systeem.

Weer die onzinnige paranoïde flauwekul. Waar komt dat toch vandaan? Ik heb ook niet altijd zo’n zonnig 
wereldbeeld gehad, maar dit? Ik snap dat echt niet. Je maakt het jezelf alleen maar extra moelijk zo, en 
volkomen onnodig.

29.  RuudHarmsen 

27 Sep 2008 om 21:44 

AIRVD: 
=== 
Wat het lenen betreft. Ik leen geld van een centrale bank voor 3% en leen het vervolgens aan jou voor 19% 
(echt waar die leningen bestaan oa van DSB). De 15% rente steek ik in eigen 
zak. Dat is kapitalisme, diefstal waar je bij staat. 
/===

Dan doe je het toch gewoon niet, als je het te duur vindt? Lenen is nie verplicht hoor! Of je zoekt een gunstiger 
aanbieder.

30.  RuudHarmsen 

27 Sep 2008 om 21:45 

=== 
Laat je niet wijsmaken dat het communisten zijn, die zijn ‘uitgemoord’ in de VS. 
/===

Carter leeft nog, Pamela Hemelrijk had het (al dan niet terecht) over hem.

31.  RuudHarmsen 

27 Sep 2008 om 21:47 

=== 
Behoorlijk smerig stukje demagogie van de hand van een rechtse journaliste. 
/===

Of iemand rechts of links is interesseert me niet, ik kijk alleen of er wat in zit wat iemand schrijft. (Zelf ben ik 
ook niet rechts en niet links, wel recht door zee maar dan weer geen Verdonk-fan; het is ook altijd wát.)

32.  RuudHarmsen 

27 Sep 2008 om 21:50 

=== 
Vrije markt betekent niets minder dan het recht van het sterkste. Een dictatuur in plaats van een democratie. 
/===

Daarom zijn er in een land als Nederland ook allerlei tegenkrachten: vabbonden, consumentenorganisaties, 
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bijstandsregelingen, huursubsidie, kunstmatig te lage huren (met als gevolg: chronisch te weinig woningen), 
klagende internetsites, socialistische partijen, enz. enz.

33.  AIRVD 

27 Sep 2008 om 23:05 

@RuudHarmsen 
Die tegenkrachten werken niet meer zoals Micha oa heeft laten zien. Belangenverstrengeling, corruptie, 
schaamteloze zelfvertijking etc. 

Er wordt doelbewust te weinig gebouwd zodat huizen- en huurprijzen buiten proportioneel stijgen. Generaal 
pardon terwijl er niet eens genoeg huizen zijn.

Ik hoef niet te lenen, dat klopt, maar het gaat om de oplichtingspraktijken. En als ik een investering nodig heb 
voor een briljant plan moet ik wel lenen. Een omderneming ontstaat niet uit het niets.

34.  RuudHarmsen 

28 Sep 2008 om 06:47 

=== 
Er wordt doelbewust te weinig gebouwd zodat huizen- en huurprijzen buiten proportioneel stijgen. 
/===

Nee, er worden en zijn te weinig (huur)huizen gebouwd omdat de huurprijzen van kantoren WEL geliberaliseerd 
zijn. Gevolg: te veel kantoren en te weinig huizen, leegstand.

In de supermarkten is geen schaarste, op de huurhuizenmarkt wel. Hoe komt dat? De supermarktprijzen zijn 
vrij, dus is er voldoende aanbod.

De voortgaande woningnood is het gevolg van tientallen jaren averrechts werkend links beleid. Zogenaamd 
leuke dingen voor de zielige mensen, resultaat: precies het tegenovergestelde: een huis vinden is moeilijk en 
duur. Wantoestanden, illegale onderverhuur, krakers.

Vergelijk: lange rijen voor lege Sovjet-winkels.

Gewoon gevolg van jarenlang wanbeleid, met marktwerking was dat allemaal niet nodig geweest.

35.  RuudHarmsen 

28 Sep 2008 om 06:49 

=== 
Ik hoef niet te lenen, dat klopt, maar het gaat om de oplichtingspraktijken. En als ik een investering nodig heb 
voor een briljant plan moet ik wel lenen. Een omderneming ontstaat niet uit het niets.Ik hoef niet te lenen, dat 
klopt, maar het gaat om de oplichtingspraktijken. En als ik een investering nodig heb voor een briljant plan 
moet ik wel lenen. Een omderneming ontstaat niet uit het niets. 
/===

Dan doet die ondernemer dat toch gewoon? Dat gebeurt al, vaak. Wat is het probleem?

Je wilt dat het geld gratis (=renteloos) geleend kan worden? Enig gevolg daarvan zou zijn: er worden geen 
leningen meer aangeboden. Ondernemer kan niet lenen, plan blijft in de kast liggen. Kans gemist. Hoera!

36.  AIRVD 

28 Sep 2008 om 08:26 

Ik begrijp het alweer, het is allemaal de schuld van links. Maar aan het einde van het verhaal zijn de 
huisjesmelkers en pandenbezitters die weer profiteren van een gecreeerde schaarste. Een kapitalist is een 
eerlijk mens en manipulatie van de markt komt niet in zijn woordenboek voor. Ook prijsafspraken en verdeling 
van de markt is een kspitalist geheel onbekend. Daar letten tegenkrachten wel op. De dictatuur van de vrije 
markt en het kapitaal. 
Ik ben van mening dat het grootkapitaal het beleid van de overheid bepaalt, de regering zijn slechts pionnen 
die het beleid aan het volk mag verkopen. En het liefst maken ze gebruik van een sociaal masker.

Maar we drijven te ver af, de kredietcrisis is ontstaan onder 8 jaar beleid van opperkapitalist Bush. Nadat de 
Amerikanen zijn bestolen is de overheid aan de beurt, die wilt hij nog leegplunderen net voor dat hij weggaat. 
Maar het is natuurlijk allemaal de schuld van de communisten, uiteraard.

37.  AIRVD 

28 Sep 2008 om 10:45 

@RuudHarmsen schreef: 
“Je wilt dat het geld gratis (=renteloos) geleend kan worden.”

Wederom trek je vreemde conclusies. Ik had het over oplichtingspraktijken, leningen van 19%. Dat moet 
aangepakt worden. Maar dat gebeurd wederom niet. Want laat dat precies een van de oorzaken zijn van de 
Amerikaanse kredietcrisis. Men kijkt niet hoeveel ze moeten terugbetalen maar willen die auto kopen.

38.  Pierre Lebon 

28 Sep 2008 om 21:53 
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welke auto???

39.  Pierre Lebon 

28 Sep 2008 om 21:54 

ennnne, gebeurd is met een t, dus: gebeurt

40.  AIRVD 

28 Sep 2008 om 22:37 

De spreekwoordelijke auto, nou goed. Gebruik je fantasie eens.
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ROGER DASSEN, U TREKT EEN SPOOR VAN VERNIELING DOOR NEDERLAND!

Geachte heer Dassen,

Op uw weblog op de site van Deloitte geeft u voortdurend blijk van uw nobele intenties om een einde 

te maken aan alle ellende in de wereld. In de laatste aflevering zijn het een Ronald McDonald-huis en 

gehandicapten waarvoor Deloitte zich inzet. Eerder gaf uw hoog op van de inspanningen van Deloitte 

de honger in Afrika op te lossen. Nobel en getuigend van ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid?’ 

Was het maar waar. De werkelijkheid is dat deze zogenaamde ‘weldoenerij’ een heel ander verhaal 

moet maskeren: Deloitte opereert als een criminele organisatie om in samenspanning met het 

management van controleklanten aandeelhouders en andere stakeholders te bestelen en te bedriegen 

waarbij uw partners de zakken vullen en door louter geldzucht gedreven de ene onrechtmatige daad 

na de andere plegen. Dat is de onluisterende en smerige waarheid over uw zogenaamde 

‘kwaliteitsorganisatie’. Ja, laat die waarheid nu eindelijk maar eens gezegd worden! Nu weer bij 

Spyker Cars, een ‘fake-fonds’ dat mede dankzij de falende pseudo-controle van Deloitte een spoor 

van vernieling door de financiele markten trekt. Op uiterst laffe wijze probeert Deloitte bij Spyker 

door de achterdeur te ontsnappen nadat het de zakken heeft gevuld ten koste van de 

aandeelhouders. Opnieuw en voor de zoveelste keer. 

 
U heeft ongewtijfeld ook gelezen dat Mark Kaiser van US Foodservice voor zeven jaar de cel ingaat 

wegens fraude. Deze fraude werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte. Dat is vastgesteld door de 

Raad van Tucht voor welke uw partner John van den Dries overigens lange tijd weigerde te 

verschijnen omdat hij zogenaamd ziek, zwak en misselijk was. Maar ja, met uw van de 

aandeelhouder gestolen miljoenen kunt u elke rechtsgang tot in het oneindige rekken. Dus: in hoger 

beroep. Met de genoemde miljoenen koopt u daarnaast te kust en te keur politci om zoals Hans 

Wiegel, Yvonne van Rooij en Wim Meijer en vreet Deloitte zich in in de rechterlijke macht. Daarom zal 

Deloitte uiteindelijk nooit hoeven te bloeden, zelfs niet in zaken waarin het vier keer veroordeeld is 

wegens falende pseudo-controle zoals inzake Vie d’Or. En maar opkomen voor de hongerende 

medemens in Afrika. En maar hardlopen voor dat Ronald McDonald-huis. En maar rolstoelen 

voortduren van gehandicapten. Intussen vernietigen uw partners documenten bij Van der Hoop, een 

controleklant die door Deloitte het faillissement is ingeduwd wat tot enorme verliezen heeft geleid bij 

brave onschuldige burgers. En dan spreek ik nog maar alleen over Nederland en alleen over de 

accountants! De ronduit misdadige wijze waarop Deloitte is opgetreden in de zaak-Fred Spijkers zoals 

is uitgeengezet door mijn collega Alexander Nijeboer laat ik hier even buiten beschouwing net als al 

die andere enorme internationale fraudezaken zoals Parmalat, Adelphia, Nortel en ga zo maar door 

waarin uw ‘internationale kwaliteitscollega’s’ zich als ware mafiosi hebben verrijkt en blijk hebben 

gegeven van totaal falen.  
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Open brief aan Roger Dassen van Deloitte at Klokkenluideronline

Intussen bent u al weer bezig te kijken welke andere problemen in de wereld Deloitte kan gaan 

oplossen. De klimaatsverandering wellicht? Het fileprobleem? Gaat Deloitte de tsunami’s aanpakken? 

Reken er maar op, meneer Dassen, dat ik u en uw organisatie intensief blijf volgen en elke 

onrechtmatige daad en elk nieuw voorbeeld van bedrog en falende pseudo-controle in kaart zal 

brengen.

Micha Kat

PS: Overigens ben ik van mening dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht

5 Reacties op “Open brief aan Roger Dassen van 
Deloitte”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Mei 2007 om 08:34 

Bravo Micha ! 
Nagel de hypocrieten en oplichters aan de paal. 
Deze lieden pretenderen altruistisch te zijn en roven “en passant” met grove hand. De aandeelhouders zijn de 
dupe.

De kwaliteitspers als NRC (kwaliteit ?) zul je hier niet over horen. 
Ja, het NRC doet aan vuilspuiten tov de PvdDieren. Blijkbaar wordt de PvdD als bedreiging voor het 
establishment gezien. En dan komt het NRC met allerlei verdachtmakingen. 
NB Ik heb 10X meer vertrouwen in Marian Thieme en PvdD dan in Bos/ Balkende/Donner.

2.  Anoniem 

24 Mei 2007 om 09:56 

Deloitte’s uitgaven in kader goede doelen gewoon een aftrekpostje. Daar is echt over nagedacht. Winst na 
belasting hoger dan zonder dat postje. Frits en Inke welcome to the club. Een “maatschappelijk verantwoorde” 
opererende criminele organisatie.

3.  Anoniem 

24 Mei 2007 om 17:35 

Is het mischien een idee om voor dit soort criminele bedrijven een “tijdslijn” te beginnen met verwijzingen naar 
alle media berichten (voor zover die er zijn) van hun wandaden sinds de oprichting. Dat geeft doorgaans een 
goed beeld van wat er werkelijk aan de hand is, en dat het geen “incidenten” zijn maar een structureel 
probleem, mede aangezien de meeste mensen over een erg kort geheugen schijnen te beschikken.

.

Overigens ben ik van mening dat de kinderenverkrachtende Secretaris-Generaal van Justitie Joris Demmink 
voor de rechter moet worden gebracht.

4.  Anoniem 

24 Mei 2007 om 21:28 

“NB Ik heb 10X meer vertrouwen in Marian Thieme en PvdD dan in Bos/ Balkende/Donner.” 
Zegt dat iets over uw mate van minachting over Bos/ Balkende/Donner of over uw bewondering voor dit 
extreem linkse filiaal van GroenLinks?

In het laatste geval zou ik me nog maar eens in de achtergronden van deze club verdiepen, anders komt u van 
de regen in de drup…

5.  Anoniem 

26 Mei 2007 om 09:55 

Excuse me, maar ik begrijp niet wat er zo fout is met de achtergronden van PvdD. 
Die geeft U ook niet, en blijkbaar kunt U die ook niet geven

Het is duidelijk dat het NRC als spreekbuis fungeert voor de gevestigde partijen door met onzinbeschuldigingen 
te komen. Het uiten van irrelevante verdachtmakingen is goedkoop.
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Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte at Klokkenluideronline
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« Kamervragen over kindermisbruik Justitie-SG OM en kinderporno: een directe provocatie »

Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte
Gepubliceerd door admin 29 april, 2007 in Accountancy. 

DELOITTE: ‘WIJ BEHOUDEN ONS ALLE RECHTEN VOOR’

door Micha Kat 

De onderstaande vragen werden op 25 april gesteld aan Irwin Broen, de woordvoerder van Deloitte 

Nederland:

Dag Irwin,

In verband met nieuwe publikaties op Accountingweb de volgende vragen:

waarom is Deloitte aan de kant gezet door McGregor?

is er een verband met het aan de kant zetten door Spyker?

wat is de reactie van Deloitte op het verwijt dat actief is meegewerkt aan het oppompen van de 

cijfers van beide ondernemingen?

deed of doet Deloitte advieswerk voor beide ondernemingen? zo ja, welk?

In de hoop op spoedige antwoorden, 

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Dit weekeind kwam het volgende antwoord binnen: 

 
Geachte heer Kat,

Woensdag jl. legde u Deloitte enige vragen voor, die betrekking hebben op onze werkzaamheden 

voor Spyker en McGregor.

Uw vragen zijn zodanig algemeen gesteld dat een inhoudelijke reactie onmogelijk is. U vraagt 

bijvoorbeeld om een reactie op een ‘verwijt’ dat aan ons gemaakt zou zijn over wat u noemt ‘het 

oppompen’ van cijfers. Wij kunnen op een dergelijke ongespecificeerde beschuldiging geen andere 

dan de – door u vermoedelijk ook verwachte – reactie geven dat wij geen idee hebben wat u bedoelt; 

een en ander raakt kant nog wal. Dat is misschien zonde van uw tijd, maar zeker van de onze.

Onze tegenzin wordt nog groter nu de vraagstelling en de door daarbij gekozen terminologie er 

weinig twijfel over laten bestaan dat u er op voorhand vanuit gaat dat uw veronderstellingen kloppen. 

Wij bespeuren aan uw kant geen werkelijke behoefte om informatie te ontvangen en te beoordelen.
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Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte at Klokkenluideronline

Dat sprake is van ontoelaatbare vooringenomenheid en niet van journalistieke nieuwsgierigheid wordt 

wat ons betreft bewezen door het gegeven dat u afgelopen maandag op KlokkenluiderOnline.nl 

datgene wat u nu als vraag verpakt, reeds als “nieuws” hebt gemeld. Wij passen er daarom voor om, 

door toch inhoudelijk te reageren, de onjuiste conclusies die u zonder enig onderzoek al hebt bereikt 

en gepubliceerd, de schijn van journalistieke evenwichtigheid te geven. Deze lijn zullen wij ook in de 

toekomst volgen.

Wij komen daarmee dus ook niet toe aan de beoordeling of, gezien de positie van de accountant en 

diens verplichtingen tegenover (voormalige) cliënten, het überhaupt mogelijk is op onderdelen van 

uw vragen inhoudelijk te reageren.

Wij geven u in dringende overweging om terstond de publicatie op KlokkenluiderOnline.nl terug te 

nemen, nu daarin niets anders gebeurt dan dat zonder enige feitelijke toelichting en, zoals uit uw 

vragen van woensdag blijkt, zonder onderzoek en zonder een passende vorm van wederhoor onze 

integriteit en vakbekwaamheid in diskrediet worden gebracht. Wij behouden ons terzake alle rechten 

voor.

Hoogachtend,

Irwin Broen, 

woordvoerder 

Deloitte Nederland.

Een keurig en correct antwoord, niets mis mee. Het punt is en blijft alleen dat Deloitte er bij Spyker 

een potje van heeft gemaakt en heeft samengespannen met het management (net als bij Ahold, Van 

der Hoop, CSS en Vie d’Or) om de aandeelhouders te bedriegen. Wij durven de stelling best aan dat 

Deloitte een gevaar is voor Nederlandse economie wegens structurele onbetrouwbaarheid en 

incompetentie. Voor deze stelling zijn inmiddels containers bewijzen voorhanden terwijl Deloitte het 

tegendeel (wij verstaan ons vak wel) nooit kan bewijzen juist om wat Broen ook al aangeeft: de 

‘verplichtingen jegens (voormalige) clienten’ staan het niet toe uit de school te klappen! Inmiddels 

wordt het, jammer maar helaas voor Deloitte, steeds duidelijker dat Spyker een beerput die waarvan 

de deksel mede door Deloitte jaren achtereen stevig is aangedrukt. Lees bijvoorbeeld dit stuk eens of 

anders ook dit verhaal, tel dat op bij alle shit die de afgelopen weken al over Spyker bekend is 

geworden en je weet wel hoe laat het is.
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Meer aanwijzingen voor fraude bij Spyker Cars
Gepubliceerd door admin 23 april, 2007 in Accountancy. 

ZOWEL SPYKER ALS MCGREGOR ZETTE DELOITTE AAN DE KANT

Door Micha Kat 

Het afgelopen boekjaar heeft men nog eens goed gekeken naar de benchmarks en vervolgens een 

tender uitgeschreven aan drie partijen, waaronder Deloitte. De administratieve organisatie en de 

interne controle zijn inmiddels goed ontwikkeld. Een nieuwe frisse kijk hierop doet de onderneming 

goed en op basis van de thans uitgebrachte offertes wordt thans voorgesteld KPMG Accountants te 

benoemen. (…) Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat hierover geen vragen zijn stelt hij voor 

KPMG te benoemen tot externe accountant voor het boekjaar 2005-2006. Aldus gescheidt bij 

acclamatie. De voorzitter bedankt Deloitte voor de goede samenwerking en ondersteuning de 

afgelopen jaren.

Aldus de notulen van de AVA van beursfonds McGregor (kleding, ondermeer het merk Gaastra) van 

28 april 2005. McGregor werd mede opgericht door Victor Muller, de huidige CEO van Spyker Cars. In 

april 2004 trad Muller af als voorzitter van de Raad van Commissarissen van McGregor in verband 

met zijn positie als topman van Spyker dat enige weken daarna naar de beurs ging. Muller verkocht 

een jaar later, op 20 april 2005 (dus daags voor de AVA waar Deloitte werd vervangen door KPMG) 

voor 3,7 mio Euro 211.000 aandelen McGregor aan de twee resterende bestuurders Jeroen 

Schothorst en Ben Kolff. Hij behield een belang van 5,1%. Het trio bestuurders richtte na de 

beursgang van McGregor in 1999 een geheim vehikel op met de naam ‘Waardevol’ om te ontkomen 

aan de individuele meldingsplichten (de drie hadden samen bijna de helft van de aandelen in handen) 

en ‘de beurskoers te stimuleren via aankopen van aandelen’. Topman Schothorst werd in mei 2006 

veroordeeld wegens handel met voorkennis en het omzeilen van de meldingsplicht tot een taakstraf 

en een boete; Muller werd niet verorodeeld omdat hij ‘geen hoofdrol’ speelde in de koersmanipulatie. 

 
Het mag toch wel opvallend heten dat Deloitte niet alleen aan de kant is gezet bij Muller-bedrijf 

McGregor maar ook bij Muller-bedrijf Spyker. Zeker omdat ook bij Spyker sprake lijkt van het 

oppompen van de beurskoers hetgeen net als bij McGregor een direct persoonlijk financieel belang 

dient van Muller die naar schatting 15% van de aandelen Spyker bezit. Alarmerend daarbij is dat er 

in beide gevallen geen enkele concrete reden wordt gegeven waarom er met Deloitte gebroken zou 

moeten worden.

Maar de verschillen zijn ook opvallend. Bij McGregor in 2005 kregen de aandeelhouders tenminste 

nog te horen wie Deloitte zou gaan opvolgen: KPMG. Bij Spyker in 2006 niet: bij de presentatie van 

de jaarcijfers 2006 kwam Ernst & Young als externe accountant ‘uit de hoge hoed’ van Muller. De 

suggestie wordt gewekt dat Deloitte wordt gebruikt voor het produceren van juichende jaarverslagen 

die de beurskoers moeten opstuwen tot het moment dat Deloitte te veel correcties zou moeten gaan 

toepassen op de eerdere audits om nog geloofwaardig te kunnen blijven en moet worden vervangen. 
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Voor zover bekend luidde KPMG echter bij de jaarrekening 2006 van McGregor niet de noodklokken 

zoals Ernst & Young deed bij Spyker.

In een commetaar in het Financiele Dagblad staat (zonder bronvermelding) dat Spyker met Deloitte 

heeft gebroken omdat ze Deloitte te duur vonden. Is dat geloofwaardig? Spyker is een 

beursgenoteerd ‘glamourfonds’ waar Deloitte graag mee te koop loopt. Tenzij er grote 

controleproblemen zijn natuurlijk. Een beursgenoteerde onderneming zal nooit louter en alleen om 

redenen van prijsstelling breken met een externe accountant. Als er wordt gebroken, spelen er 

andere zaken. Over de prijs kan immers altijd worden gesproken. Daarnaast is het niet bekend dat er 

tussen de big four aanzienlijke prijsverschillen zouden bestaan bij het controleren van beursfondsen. 

Er lijkt ruimte voor gerede twijfel of de tender die Spyker beloofde op de AVA van 2006 ook 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Daarbij dient de vraag zich aan: hoe kan een nieuwe externe 

accountant als Ernst & Young die zich helemaal vanaf nul in de onerneming moet verdiepen nu 

geodkoper zijn dan de vaste huisaccountant Deloitte?  

Bij McGregor zou de organisatie ‘een frisse kijk’ willen krijgen van een nieuwe externe accountant. 

Ook niet echt een verklaring waar je als aandeelhouder genoegen mee zou nemen. Deloitte wist (of 

had moeten weten) van de koersmanipulaties van het trio bestuurders en hun verhikel ‘Waardevol’: 

waarschijnlijker is dat Deloitte bij McGregor de uitgang zocht omdat het heeft gefaald bij de controle 

en aansprakelijkheidsrisico’s wilde verkleinen. Bij Spyker mocht Ernst & Young en bij McGregor KPMG 

de rommel opruimen die Deloitte heeft veroorzaakt Het breken met de externe accountant is een te 

ingrijpende beslissing om te kunnen worden gemotiveerd met redenen als prijsstelling en het 

verlangen naar een ‘frisse blik’.

Al met al kan worden geconcludeerd dat de situatie rond McGregor en Deloitte opnieuw een 

aanwijzing is dat er van alles niet deugt bij Spyker Cars. Je zou toch eerder verwachten dat Muller 

een warme relatie heeft opgebouwd met Deloitte dat vanaf de beursgangen van zijn beide bedrijven 

jarenlang de externe accountant is geweest? Bij McGregor werd Deloitte in elk geval nog bedankt. Bij 

Spyker was zelfs dat er niet meer bij. 

Lees hier en hier de eerdere stukken op deze site over mogelijke fraude bij Spyker Cars.

0 Reacties op “Meer aanwijzingen voor fraude bij 
Spyker Cars”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Fortis, ABN Amro en Ernst & Young ABN Amro en de ethiek van het bankieren »

Bezoekers

●     14 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165201 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/416/meer-aanwijzingen-voor-fraude-bij-spyker-cars.html (2 of 2) [3/10/2009 11:13:51 PM

http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=401&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=410&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/416/meer-aanwijzingen-voor-fraude-bij-spyker-cars.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/416/meer-aanwijzingen-voor-fraude-bij-spyker-cars.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/417/abn-amro-en-de-ethiek-van-het-bankieren.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Fortis, ABN Amro en Ernst & Young at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Twijfel aan cijfers ABN Amro neemt toe Meer aanwijzingen voor fraude bij Spyker Cars »

Fortis, ABN Amro en Ernst & Young
Gepubliceerd door admin 18 april, 2007 in Accountancy. 

FORTIS HEEFT GOUDEN TROEFKAART IN OVERNAMESTRIJD: ERNST & YOUNG

De strijd om de overname van ABN Amro begint surrealistische trekjes te vertonen met wrange, zelfs 

diepzwarte kanten, zoals de mega-beloning voor de falende CEO Rijkman Groenink die volgens Pim 

Fortyun ‘in de bak thuishoort’. Eerder berichtte deze site dat het Britse Barclays koudwatervrees heeft 

wegens (met dank aan Rijkman en zijn miljoenen) de diepzwarte zakelijke reputatie van ABN Amro. 

In de tussentijd zag een ‘consortium’ van drie banken kans een opmerkelijke (en voor ABN Amro, -

weer dank, Rijkman- buitengewoon vernederende) opmars te maken. Een van deze drie banken (nog 

vernederender, het kan niet erger, goed zo, Rijkman!) is Fortis, tot voor kort toch vooral bekend als 

B-merk en als sponsor van een voetbalclub in de ondergang. (De andere twee banken van het 

consortium zijn Royal Bank of Scotland en Banco Santander). Fortis beschikt over een ijzersterk 

wapen in de overnamestrijd: de accountants van Ernst & Young. Want die controleren niet alleen de 

boeken van de Nederlands-Belgische bank-verzekeraar, maar ook van ABN Amro! Een absurde 

situatie van belangenverstrengeling waar Ernst & Young natuurlijk ook niets aan kan doen, maar wat 

de ‘overnamestrijd’ wel extra bizar maakt. 

 
Want de ervaring leert steeds maar weer dat aan hersenspinsels als Chinese Walls die tussen de EY-

accountants van Fortis en die van ABN Amro in zouden staan geen enkele waarde moet worden 

gehecht. Het bloed kruipt nu eenmaal ook (of juist: zelfs) waar het niet mag gaan en de belangen 

zijn gewoonweg te groot. De EY-accountants van beide grootbanken kennen elkaar van haver tot 

gort, zitten samen in studiegroepen, partnermeetings en sector-overleggen etc. etc. Wat dit nu nog 

eens extra delicaat maakt (het kwam al even ter sprake) is dat er bij ABN Amro van alles mis is zoals 

fraudes, onderzoeken van de Amerikaanse Justitie, gerommel met hypotheken: allemaal gevoelige 

zaken waarover de ABN Amro-accountants van EY intenstief moeten hebben gesproken met het 

management van de grootbank. Informatie die ze zonder blikken of blozen zullen delen met hun 

collega-partners die voor Fortis werken. Een enorme informatievoorsprong dus voor de ‘Belgen’. En 

dat allemaal dankzij de gecorrumpeerde Rijkman Groenink die niet alleen een einde heeft gemaakt 

aan de zelfstandigheid van het icoon van het Nederlandse bedirjfsleven, maar dat ook nog eens heeft 

gedaan op een wijze die weerzinwekkend kan worden genoemd tot en met delicten en schaamteloze 

zelfverrijking aan toe.  

Fortis zou nu zelf een beproefde ‘contra-strategie’ in werking kunnen zetten: belastende informatie 

over ABN Amro ‘lekken’ naar Barclays zodat die hun interesse verliezen waarna Fortis cs. de prijs 

weer kunnen laten zakken. It’s a wonderful world in high finance!

0 Reacties op “Fortis, ABN Amro en Ernst & Young”

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     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

●     ‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

Gerelateerde Berichten 

Lijk milieu-ambtenaar gevonden

●     

Commerciele adviseur aan de knoppen van 

martelverhaal

●     

Edwin de Roy en de vastgoed-mafia

●     

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen

●     

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

●     

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 (418) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/415/fortis-abn-amro-en-ernst-young.html (1 of 2) [3/10/2009 11:14:00 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/414/twijfel-aan-cijfers-abn-amro-neemt-toe.html
http://www.parool.nl/nieuws/2007/APR/17/eco3.html
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&mode=flat&order=0&sid=414
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
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/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Fortis, ABN Amro en Ernst & Young at Klokkenluideronline

Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Twijfel aan cijfers ABN Amro neemt toe Meer aanwijzingen voor fraude bij Spyker Cars »

Bezoekers

●     15 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165202 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/415/fortis-abn-amro-en-ernst-young.html (2 of 2) [3/10/2009 11:14:00 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/415/fortis-abn-amro-en-ernst-young.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/415/fortis-abn-amro-en-ernst-young.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/414/twijfel-aan-cijfers-abn-amro-neemt-toe.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Deloitte gaat door met bedrog en fraude at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Geenstijl.nl krijgt schrijfverbod van ‘Chef’ Gecorrumpeerde rechter mag geen ongelijk krijgen »

Deloitte gaat door met bedrog en fraude
Gepubliceerd door admin 11 april, 2007 in Accountancy. 

NA AHOLD, VAN DER HOOP, CSS: DELOITTE FAALT OOK BIJ SPYKER

Door Micha Kat 

De jaarcijfers van Spyker Cars van 2006 blijken te zijn gecontroleerd door Ernst & Young. Dat mag 

toch wel erg verassend worden genoemd. Deloitte was immers de vaste accountant van Spyker vanaf 

2001. Laten we eens kijken naar wat er bij Spyker is besloten over de benoeming van de externe 

accountant op de AVA waar de cijfers over 2005 werden besproken. Deze vergadering vond plaats op 

20 april 2006 te Zeewolde. Dit staat in de notulen:

“De voorzitter (J. Lindenbergh, vz, Raad van Commissarissen) deelt mee dat het initiatief is genomen 

om door middel van een tenderprocedure te vergelijken wat de proposities van andere 

accountantskantoren voor Spyker Cars zouden kunnen zijn. Zoals bekend heeft Deloitte de afgelopen 

vijf jaren de jaarrekening gecontroleerd. Aan de AVA wordt thans gevraagd ermee in te stemmen dat 

de RvC een voorlopige opdrachtverstrekking verstrekt aan hetzij Deloitte, hetzij een ander kantoor, 

tot onderzoek van de jaarrekening over 2006. De keuze zal in de jaarvergadering 2007 ter 

bekrachtiging aan de AVA worden voorgelegd. De voorzitter vermeldt dat het alternatief zou zijn om, 

zodra de keuze is gemaakt, deze voor te leggen aan een daartoe bijeen te roepen buitengewone 

aandeelhoudersvergadering. Vervolgens vraagt hij of de vergadering bereid is in te stemmen met de 

voorlopige opdrachtverlening. De vergadering besluit aldus bij acclamatie.”

Welk spelletje wordt hier gespeeld? 

 
Geconcludeerd kan worden dat Spyker op de AVA geen helderheid heeft willen geven over welk 

accountantskantoor de jaarrekening van dat jaar zou gaan controleren. Het is onbegrijpelijk dat de 

aandeelhouders daarmee akkoord zijn gegaan. De ‘voorlopige opdrachtverlening’ (‘voorlopig’? Wat is 

dat voor onzin?) werd verstrekt aan ‘hetzij Deloitte, hetzij een ander kantoor’ waarbij natuurlijk de 

sterke suggeste wordt gewekt dat Deloitte ook de jaarrekening 2006 gaat controleren.. Hier lijkt 

sprake van geokestreerd bedrog door het management van de aandeelhouders in samenspanning 

met Deloitte.  

Wat er waarschijnlijk speelt is dat Deloitte in de periode 2001-2005 dermate grove steken heeft laten 

vallen, dat het geen verantwoordelijkheid meer kon nemen voor de jaarrekening 2006 zonder ‘door 

de mand te vallen’ en te moeten toegeven dat de eerdere jaarrekeningen werden goedgekeurd met 

de befaamde ‘Deloitte-cooking-the-books-methode’. Bij Ahold was ongeveer hetzelfde aan het hand. 

Aanwijzingen voor boekhoudfraude bij Spyker spitsen zich toe op het excessief activeren van R&D-

kosten en het opvoeren van gefingeerde verkoopcijfers. Daarnaast lijkt de beurskoers te zijn 

opgepomt via het stelselmatig verspreiden van ongefundeerde en opgepompte orderportefeuilles. 

Er moest een andere, nieuwe accountant komen die met een carte blanche kon beginnen en dus wel 

met goed fatsoen kan zeggen dat Spyker er een potje van heeft gemaakt. Dat werd dus Ernst & 
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Young. De tekst zoals hierboven geciteerd uit de AVA lijkt het product van intensief overleg tussen 

Spkyer en Deloitte over hoe deze laatsten de pleiterik konden maken zonder reeds direct als 

incompetente bedriegers te worden ontmaskerd. Covering their asses wordt dat ook wel genoemd. 

Deze opzet blijkt met name uit de red flag dat er geen enkele reden wordt gegeven dan wel openheid 

wordt betracht over waarom er via het uitschrijven van een tender met Deloitte zou moeten worden 

gebroken.  

Ernst & Young begon natuurlijk direct de noodklok te luiden: “Als het management er niet in slaagt 

om externe financiering aan te trekken, is het voortbestaan van het bedrijf onzeker.” Deloitte 

tekende in de jaarrekening 2005 nog op dat ‘Spyker in de toekomst voldoende financiering zal 

moeten aantrekken voor verdere groei.” De aangescherpte aantekening van Ernst & Young is des 

te verbazingwekkender en ook alarmerender omdat de resultaten over 2006 veel beter zouden zijn 

dan die van 2005 en er zelfs voor het eerst winst werd gerapporteerd. Als de resultaten beter zijn, 

waarom moet de aantekening dan worden aangescherpt? De conclusie lijkt onvermijdelijk: Deloitte 

heeft de stakeholders opnieuw bedrogen zoals Accountingweb al eerder vermoedde. Inmiddels begint 

Deloitte aardig wat overeenkomsten te tonen met een criminele organisatie en zal ook inzake Spyker 

weer worden geconfronteerd met rechtzaken en tuchtzaken. Wie grijpt er in bij Deloitte? Hoeveel 

schade mogen diens accountants nog veroorzaken? . 

Lees hier meer over de crisis en mogelijke boekhoudfraude bij Spyker Cars
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Het is dus zo dat Ernst & Young de jaarrekening 2006 van Spyker heeft gecontroleerd zonder dat de 
aandeelhouders dat wisten dan wel dat de aandeelhouders in de mening waren dat Deloitte de controle zou 
uitvoeren. Dit alleen al lijkt me in strijd met zowat alle regels die er bestaan. Victor Muller zal inderdaad de Nina 
Brink van de autobranche blijken!

2.  Senor Equis 

6 Jan 2008 om 18:25 

Heer Kat, lees eens dit verhaal over Deloitte….
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Boekhoudfraude bij Spyker Cars?
Gepubliceerd door admin 26 maart, 2007 in Accountancy. 

SPYKER-CEO VIKTOR MULLER IN GEWEER TEGEN FRAUDE-VERWIJTEN

Door Micha Kat 

Spyker-CEO Victor Muller beet dit weekeind in de AutoTelegraaf fel van zich af als reactie op de 

groeiende kritiek op zijn onderneming. De Telegraaf: “Het moet nu maar eens afgelopen zijn. 

Bestuursvoorzitter Victor Muller van Spyker Cars is het helemaal zat. Geruchten over onjuiste 

productiecijfers, verplaatsing van de productie naar het buitenland, ontslag van de helft van het 

personeel: allemaal onzin, meent Muller. “Wie heeft er toch belang bij om al dit soort verhalen de 

wereld in te brengen?” Even verderop: “Als voorbeeld noemt Muller de verdachtmakingen van de 

directeur van IQ Parts, een leverancier van rubber slangen die onlangs in de pers de productiecijfers 

van Spyker in twijfel trok. “Een bedrijf dat ons voor zegge en schrijve 4000 Euro aan rubbertjes heeft 

geleverd! Een eenpitter uit Nieuw-Vennep waar we al sinds 2005 geen zaken meer mee doen. En 

daar moet dan uit blijken dat Spyker onjuiste productiecijfers afgeeft? Laat me niet lachen. Het gaat 

ons gewoon te goed. Dan willen we in Nederland blijkbaar graag iets negatiefs lezen.”” 

 
Als er iemand echter belang bij heeft de negatieve verhalen te ontzenuwen, is het Muller wel. Zijn 

belang in zijn eigen onderneming bedraagt tussen de 25 en 50% en hij neemt ook nog deel in een 

ESOP (Employee Stock Options Program) dat –heel opvallend!- werd gestart op 5 juli 2005 toen de 

koers van Spyker een all times low bereikte van 9,30 Euro vanuit een introductiekoers van 15,50 

Euro.. Muller mag op 5 juli 2010 voor zijn opties aandelen Spyker kopen voor 9,30 Euro. Thans is de 

koers 18,70 Euro. Maar ook na elk jaar mag Muller al een deel van zijn opties te gelde maken. 

Niemand heeft dus een groter belang bij een hoge beurskoers van Spyker dan de CEO zelf. 

Eerder berichtte Accountingweb al over enkele alarmerende red flags die ook op andere internetsites 

de vraag oproepen: is Syker een zeepbel en Viktor Muller de Nina Brink van de autoindustire? De 

vertouwenscrisis begon 10 maart met het bericht dat investeringsfonds Go Capital het belang in 

Spyker aan het afbouwen is (juist op het moment dat de onderneming een nieuw topmodel 

introduceerde) zonder daarvoor een reden aan te geven. De investeerder zakte door de drempel van 

5% heen en de koers van Spyker zakte met ruim 8%. Waarom dumpte Go Capital zijn Spyker-

aandelen? 

Vraagtekens worden thans ook geplaatst bij de rol van twee investeringsfondsen uit Abu Dhabi die 

eind 2005 opeens een belang namen van samen 32%. Dit opgeteld bij het grote belang van Muller 

zelf en dat van andere bestuurders en commissarissen roept vragen op over de kwaliteit van de 

aandeelhouders van Spyker. Eind 2004 stapte Talpa van John de Mol uit Spyker. Diens belang van 

ruim 23% werd overgenomen door de De Vries Robbe-groep, een beursfonds met een zeer slechte 

reputatie. Go Capital, begonnen door mensen van ABN Amro, heeft nu juist wel een goede reputatie. 

Zakt Spyker af naar de marge van de investeringswereld? 
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Dan zijn er de berichten over boekhoudfraude. Muller zou al jaren te veel auto’s opvoeren als zijnde 

‘verkocht’. Volgens intersites zouden er nog 14 Spykers onverkocht in salons in de VS staan. Volgens 

het jaarverslag 2005 had Spyker in het totaal 46 auto’s verkocht waarvan 26 in 2005. Per 2006 

zouden er 191 orders uitstaan. Maar bij de beursgang in mei 2004 zei Muller dat er ’57 orders in 

portefeuille zaten’ en eind augustus 2004 repte hij zelfs over 79 orders. Begin 2005 claimde Spyker 

een orderportefeuille van 99. De kloof tussen de omvang van de orderportefeuille en het aantal 

verkochte auto’s is wel erg groot. Uit het genoemde artikel uit De Telegraaf blijkt voorts dat er ook in 

Nederland Spykers ‘in opslag’ staan. Muller: “In totaal staan hier dus, even tellen, vijf Spykers die 

klaar zijn voor de aflevering. Die zijn al wel verkocht, maar om de een of andere reden nog niet bij de 

klant terechtgekomen.” De suggestie wordt gewekt dat Muller aan de ene kant de verwachtingen (en 

daarmee de koers) oppompt met onrealistische orderportefeuilles en aan de andere kant meer auto’s 

opvoert als zijnde verkocht dan er daadwerkelijk zijn verkocht. 

Dan is er nog het punt van de R&D-kosten. Op de site van de VEB lezen we: “De geactiveerde R&D-

investeringen van 15 mio Euro in 2004, voor 2005 nog 2 miljoen verhoogd, zullen met 30.000 Euro 

per auto worden afgeschreven en zijn door accountant Deloitte geaccepteerd.” Onderzoekskosten 

mogen niet worden geactiveerd; het lijkt ondenkbaar dat de 17 miljoen voor 2005 alleen 

ontwikkelingskosten zijn. Er zouden dan dus ten onrechte onderzoekskosten zijn geactiveerd. Uit het 

jaarverslag is niet op te maken welk deel ontwikkelingskosten zijn en welk deel onderzoekskosten. En 

die afschrijving van 30.000 per auto…. Die gaat wel erg langzaam als er zo weinig auto’s worden 

verkocht. Hiermee wordt de indruk gewekt dat de cijfers van Spyker zijn opgeblazen niet alleen met 

te veel verkopen, maar ook via de R&D-kosten. 

Opvallend is ook dat Spyker voortdurend de publiciteit zoekt met nieuws over sponsoring en Formule 

1-races, zaken die ver afstaan van de core business: het verkopen van peperdure sportbolides. Op 30 

maart presenteert Spyker de cijfers over 2006. 

5 Reacties op “Boekhoudfraude bij Spyker Cars?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

26 Mrt 2007 om 12:08 

Spyker

Ach, Deloitte heeft “het” geaccepteerd, resp. goedgekeurd Victor? Keurt de Raad van Tucht voor 
Registeraccountants Deloiite’s goedkeuring goed? Wat denkt u Victor?

2.  Anoniem 

26 Mrt 2007 om 16:53 

Aha Erlebnis ( AH Erlebnis/AH belevenis)

3.  Anoniem 

29 Mrt 2007 om 16:41 

Voor het eerst sinds een jaar weer eens een blik geworpen hier, maar nog steeds dezelfde verzuurde sfeer. 
Wat een gelul allemaal. 
Als er een accountant is die nu wel zorgt dat het klopt wat ze tekenen is het Deloitte. 
Dat zielige cynisme is goed irritant.  
Die Kat moet een erg beroerde jeugd gehad hebben, anders kan ik het niet verklaren. Leuk die link naar een 
ander stuk van dezelfde schrijver. 
Zo’n Muller onderneemt tenminste. Kan je van de meeste van die betuttelende grensrechters op dit forum niet 
zeggen.

4.  Anoniem 

31 Mrt 2007 om 10:48 

Maak je bekend anoniem, geen moed? soms werkzaam bij Deloitte?
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nijmegen, 31 maart 2007

5.  Anoniem 

12 Apr 2007 om 16:42 

lachen dat De Vries Robbe, ik durf te wedden dat dhr Toth een aandelenruil heeft laten plaatsvinden waardoor 
een derde partij dan weer veel te veel geld betaald heeft want dat bedrijf is nog niet eenvijftiende van de 
beurskoers waard in werkelijkheid. Mistig. Het mooiste vind ik nog wel de “investering” van Boekhoorn in 
Spyker, dat schijnt gewoon een omzetting te zijn van een lening in aandelen omdat Muller Boekhoorn niet eens 
de rente kan betalen. En Go Capital niet te vergeten, dat op een wel heel zonderling moment al zijn aandelen 
van de hand doet. Waar rook is…….
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