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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
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Deloitte dat de betrokken accountants eigenlijk linea recta de gevangenis in zouden moeten. En juist
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hierom is Deloitte gedoemd ten onder te gaan: naarmate er steeds meer bewijzen komen voor de
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rekeningnummer is 672997150. te

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

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
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van leugen en manipulatie komt te staan omdat het de werkelijkheid niet kan en wil aanvaarden.
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Hiermee komt een neerwaartse spiraal op gang die Deloitte niet anders dan noodlottig kan worden.
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Niet voor niets is bestuursvoorzitter Roger Dassen aan het bloggen geslagen om via deze weg nog
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van de eigen partners en het bedriegen van de markt. Maar weet een ding zeker: er komt een
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moment dat deze bedriegers zullen worden opgeknoopt, een voor een, dat deze weerzinwekkende

diepe zakken met poen marketing bedrijven en een vals beeld neerzetten van de eigen club. Maar

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

enorme claims tegen Deloitte.
2. Een criminele rol bij het faillissement van Van der Hoop bankiers warabij zelfs documenten zijn
vernietigd. Claims en aansprakelijkheidsstellingen komen eraan.
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tegen hem ingediend, iets wat nog nooit eerder is gebeurd! Laten we eens even op een rijtje zetten
van Deloitte allemaal heeft ‘gepresteerd’ de afgelopen maanden (en dan hebben we het alleen over

●
●

veroordelingen zoals die van John van den Dries zullen dat beeld spoedig omverkegelen. Lees de
feiten op de site van SOBI! Deze man is een crimineel! Zelfs het Openbaar Ministerie heeft een klacht
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3. Totaal falen bij de controle van het voormalige beursfonds CSS. Ook dit leidde tot tuchtrechterlijke
veroordelingen.

●

15 momenteel online
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5. Verantwoordelijkheid voor het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or. Voor deze ‘controle’ is
Deloitte al vier keer veroordeeld tot volledige aansprakelijkheid. De zaak ligt thans bij het

Test uw klokkenluiderkennis!

Amsterdamse Gerechtshof.
Inmiddels moeten de andere beursgenoteerde klanten van Deloitte zoals Hagemeyer, ReedElsevier en
TomTom zich serieus zorgen gaan maken! Het is een ieder trouwens een raadsel hoe Deloitte na deze
veroordeling kan doorgaan als accountant van Ahold. Het zal opnieuw een tragisch novum zijn dat
Deloitte hier scoort: als accountant van een AEX-fonds een zware berisping krijgen maar gewoon
doorgaan alsof er niets aan de hand is en iedereen het bij het verkeerde eind heeft behalve jij!
Schokkend zijn ook de verweren van Deloitte in de Ahold-zaak. Op laffe wijze probeert Van den Dries
zijn falen af te schuiven op ondergeschikten, op Deloitte USA (’een compleet andere organisatie,
heeft niets te maken met Deloitte Nederland’), op het zogeheten ‘axiomatisch voorbehoud’ (’ik kon er
niets aan doen, we konden gewoon niet beter!’) en op zijn eigen gezondheid. Het is een raadsel
waarop Deloitte het hoger beroep moet baseren, maar feiten, tsja… die spelen nu eenmaal geen
enkele rol binnen Deloitte!
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1.

Anoniem

13 Mrt 2007 om 09:58
Het Grote Afschuiven, beter: “Grootste afschuiving”
Het zijn altijd maar dan ook altijd de anderen die het doen.
We zien dit bij de Edele Haagse magistraat Westenberg, tuchtrechter raad van discipline orde van advocaten
Arnhem mr J.F.E. van Halder (niet Jantje van Halder, maar tuchtrechter Hof van Discipline orde van advocaten
Winfried M. Poelmann heeft het gedaan, aldus held Jantje), de tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde
Nijmeegse advocaat mr G.E.D. Burki.
Heren, neem uw verantwoording, stop het afschuiven.
Dell. denk aan de aandeelhouders, de beleggers die op uw fake-getallen goedkeuring hun zuurverdiende geld
hebben gestopt in bijv. A.H.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

2.

Anoniem

13 Mrt 2007 om 16:03
Natuurlijk blijven ze zo afschuiven,dat een buitenstaander zo in verwarring wordt gebracht ,dat ze er geen touw
meer aan vast kunnen knopen.Wat de commissie Tabaksblatt doet is mij ook een raadsel.Ik meld klachten bij
de signaallijn van AHOLD. Krijg amerika. Worden 3 nummers in 3 jaar gemeld. Staan niet op de web-side Ahold.
Verzoek contact met de heer albert,in engeland omdat hij zich zo verneukt voelde,om dat uit te leggen,krijg ik
niet, Ga naar Newyork, cappucci advocaat. Is te bang om de zaak aan te nemen,na wat politiek uitwisselen.
Vraag de commissie Tabaksblatt haar zelf op te heffen,wat niet gebeurt.Begrijpt u er nog wat van?
Al met al blijf ik mij verneukt voelen,en de heer albert zeker niet.
Harry van Groen
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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
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niet goed in het dorp. De burgemeester, de hooggeleerde heer Winter -aardige vent, niets mis mee-

Recente Berichten

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
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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
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koekjesfabriek Fortis die door adviseur Winter naar het dorp was gehaald en van juridisch advies was
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inspecteur Winter straffeloos de omgeving mag vervuilen terwijl hoofdonderwijzer Winter op zijn
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rommelt in Westbroek. Mensen vertrouwen het niet meer. Zeker niet toen aan het licht kwam dat de

school weer reclame maakt voor de heerlijke koekjes van Fortis en tegen de slimste kinderen zegt:
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jullie moeten bij Fortis gaan werken!
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De laatste tijd maakt Winter zich steeds meer zorgen. Komt er dan toch een

verhaal, is helaas al vele jaren werkelijkheid. De machtspositie die prof. mr. Jaap Winter, partner van
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Burgemeester Winter

Als lid van de Adviescommissie Insolventierecht bepaalt hij mede hoe de nieuwe
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ondernemingsrecht, corporate governance, corporate litigation en insolventie (faillissementen,
surseances en herstructureringen).

Accountancy (29)
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Als een van de beeldbepalende partners van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek
adviseert Winter topondernemingen als Fortis, Unilever, Shell en AkzoNobel op het gebied van

●
●

Winter- tegelijkertijd trekt:
Winter Enterprises & Consultancy

Categorieën
Edwin de Roy en de vastgoed-mafia

Jaap Winter is het symbool van de compleet verziekte, gecorrumpeerde cultuur waaraan Nederland
kapot gaat! Lees hieronder aan welke touwtjes Jaap Winter -vooral in het belang van de firma

kerstdemmink

●

‘hooggeleerde heren’ zelf vaak niet eens meer weten met welke pet op welk gebouw ze nu weer
moeten betreden om welke commissie te moeten voorzitten of welk advies moeten geven aan wie.
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faillisementswetegving eruit komt te zien.
Als lid van de Commissie Tabaksblat en als board member van het European Corporate Governance
Institute zit hij mede aan de knoppen bij zowel de totstandkoming van Nederlandse als van Europese
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16 momenteel online
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●

1165203 totaal aantal bezoekers

wet- en regelgeving op het gebied van het besturen van ondernemingen.
Als chairman van de EU High Level Group of Corporate Law Experts ontwikkelt en ontwerpt hij
Europese corporate wetgeving
Hoofdinspecteur van politie Winter

Test uw klokkenluiderkennis!

Als lid van de Raad van Toezicht van de AFM heeft Winter directe invloed op de manier waarop deze
toezichthouder waakt over de integriteit en de veiligheid van onze kapitaalmarkten en op welke
ondernemingen wel of niet worden aangepakt
Als voorzitter van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen van de AFM bepaalt Winter
zelfs ook direct het beleid van de toezichthouder.
Hoofdonderwijzer Winter
Winter is professor Internationaal Ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit, professor
Ondernemingsrecht aan de UvA en doceert als visiting professor aan de Columbia Law School te New
York. Daarnaast is Winter ook nog eens acting dean van de potsierlijke Duisenberg School of Finance
waarin universiteiten en banken samenspannen om de burger kaal te plukken. Winter werd recent bij
het (peperdure) openingsfeest van deze ‘hoogwaardige’ onderwijsinstelling als volgt geciteerd: Jaap
Winter, acting dean of Duisenberg school of finance: “ The credit crisis and the turbulence in the
financial markets as a result from that, underline the need for innovative research and the high level
education of financial top talent in disciplines like Risk Management and Finance & Law ”.
Dit is dus allemaal jaren lang goed gegaan -of althans: zo leek het- maar nu stort dit hele corrupte
bouwwerk als een kaartenhuis in elkaar. Het is weer het verhaal van de countervailing powers zoals
eerder uiteengezet op deze site: onderwijs en wetenschap moeten onafhankelijk zijn van commercie
en business net als politiek en toezicht/enforcement. Is dat nou zo ingewikkeld? Blijkbaar wel voor
de ‘bollebozen’ van De Brauw Blackstone Westbroek die nota bene adverteren met de slogan brains
in business.
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1.

juwita

17 Sep 2008 om 17:21
Was hij ook niet voorzitter van de Commissie de Winter die een jaartje of twee, drie terug adviseerde dat
beleggingsinstellingen voortaan VEEL TRANSPARANTER -qua kostenstructuur- zouden moeten worden. Zal
vermoedelijk een advies zijn dat niet tot ECHTE transparantie leidt voor de fondsbelegger. Het moet de
zetbazen natuurlijk niet teveel pijn doen. Ik zal het rapport van deze Commissie eens opzoeken.
Als modale belegger constateer ik de laatste jaren een gestadige stijging van de beheerskosten bij de
honderden beleggingsfondsen in ons land. Zal deels met de al maar toenemende kosten van het AFM-toezicht
samenhangen. Misschien ook een beetje met de ”handsome fee” van onze prof. Winter.

2.

tess

17 Sep 2008 om 20:20
Belangenverstrengeling is alleen maar dan mogelijk wanneer de persoon in kwestie een lage moraal heeft! Ik
kan niet anders dan tot die conclusie komen.
Ook heeft het te maken met de zucht naar geld: meer, meer, het moet meer zijn, worden en blijven.
Het is een ‘ziekte’ onder het lemma van de dwangneuroses!
Belangenverstrengeling staat ook haaks op duurzaamheid!
Wanneer je een duurzaam leven voorstaat, op basis van het principe van de duurzaamheid, dan past daar
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3.

Rv.

18 Sep 2008 om 01:21
Micha, schrijf je dit echt allemaal vanuit de Thaise jungle?! Teringgg… hoe houd je het vol, man. Ik bedoel: ben
je niet juist blij dat je weg bent uit dat kneuterige zeik-Nederland, en dan ga je er dagelijks verhalen over
schrijven op je weblog?

4.

Micha Kat

18 Sep 2008 om 05:32
@Rv.
Ik ben boos, Rv, mad as hell op al die ‘hooggeleerde mensen’ die het voor ons verkloot hebben en het
zogenaamd allemaal zo goed wisten!

5.

Pierre Lebon

18 Sep 2008 om 09:43
Het is onvoorstelbaar dat de “pluchezitters” er in slagen een HEEL LAND te gijzelen ten behoeve van hun eigen
agenda!!

6.

Cornelia

18 Sep 2008 om 10:47
Wordt het geen tijd om ons te organizeren?
Door b.v. ontmoetingen te regelen, als doel,
met z’n allen richting Den Haag?
Elke laag van onze bevolking is op de hoogte, dit is een feit.
Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek

7.

juwita

18 Sep 2008 om 11:23
“ The credit crisis and the turbulence in the financial markets as a result from that, underline the need for
innovative research and the high level education of financial top talent in disciplines like Risk Management and
Finance & Law ”.
Laat ik nu denken dat juist dit ”innovative research” naar het verleggen en handelen in risico’s tot de
kredietcrises heeft geleid. Hier keert onze Jaap Winter de zaak even fijntjes om door oorzaak en gevolg te
verruilen. Die man is echt ziek of snapt er de ballen niet van. Ik denk het eerste.

8.

E-bee

18 Sep 2008 om 12:25
Aangezien het fascisme betreft is dit niet meer oplosbaar, ze zijn hier al meer dan en halve eeuw mee bezig
geweest. De macht wordt niet meer uit handen gegeven dan door geweld. Maar dat zal niet gebeuren omdat de
massa niet in beweging is te krijgen. We hebben dit eerder gezien en we gaan het weer meemaken. Alle mooie
woorden ten spijt en met medewerking van bijna alle intellectuelen. Zelfs met dezelfde fascistenkrant(en).

9.

Cornelia

18 Sep 2008 om 13:40
E-bee,
u zegt: de massa is niet in beweging te krijgen, die is al in beweging!
Weet u wat er’ beweegt’ in Nederland?
Een groot onderdeel van mijn werk is dit te zien en horen, de intellectuelen zijn maar een kleine groep, zodra
de massa zich laat horen en vooral zien, is dit de eerste groep, die zich bij de massa zal aansluiten.
Met vriendelijke groet
Cornelia van den Broek
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MINK K. LEURDE MET GEKOCHTE JUSTITIE-STUKKEN
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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
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nog gehakt van maken? De grote vraag is en blijft natuurlijk: wie zijn deze corrupte justie-
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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.
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Dat zou dus direct een motief bij uitstek opleveren op Moszkowicz weg te houden uit de rechtzaal als
advocaat van Holleeder en hem te ‘demoniseren’ door een dossier tegen hem op te bouwen zoals is
gebeurd. Immers: Bram zou dan droogjes op de zitting kunnen verklaren op zijn bekende
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justitie onder de pet, zouden deze medewerkers ook stukken zijn gaan lekken, natuurlijk juist die
stukken die betrekking hebben op deze corruptie. Misschien zijn deze medewerkers ook wel stukken
gaan verkopen aan de onderwereld vanuit de gadachte: als onze bazen hun zakken vullen en dat
mag niet aan het licht komen, dan gaan wij dat toch ook lekker doen?

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/405/nieuwe-aanwijzingen-in-zaak-moszkowicz.html (1 of 2) [3/10/2009 11:14:50 PM]

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (418)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

●

geen nadere naspeuringen mochten worden verricht naar zijn omkoop-activiteiten bij justitie en het
‘fonds’. Vanuit deze frustratie, dat er dus van hogerhand werd gezegd: we houden de corruptie bij

Accountancy (29)

●

Vergeet niet dat in eerdere stukken van De Haas en Mos de suggestie werd gewekt dat er binnen de
AIVD grote frustratie leefde bij medewerkers dat er in het onderzoek naar de groep rond Mink K.

●
●

deze lijn zou de nieuwe advocaat van Holleeder ofwel deze informatie niet hebben gekregen ofwel
zozeer zijn geintimideerd door Justitie dat hij de informatie niet uitspeelt.

Categorieën
Edwin de Roy en de vastgoed-mafia

informatie die u hem heeft verstrekt…. In zou de president willen voorstellen u niet-ontvankelijk te

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Nieuwe aanwijzingen in zaak-Moszkowicz at Klokkenluideronline

Bezoekers

3 Reacties op “Nieuwe aanwijzingen in zaakMoszkowicz”

●

17 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165204 totaal aantal bezoekers

Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Test uw klokkenluiderkennis!
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3 Okt 2008 om 19:27
De bovenwereld lijkt al jaren zaken te doen met de onderwereld. (zoek onder Gladio)Ook het verhandelen van
automatische wapens door de onderwereld aan Gladio. Ja die nette mooie Nederlandse staat.
Tegelijk komt men vanzelf het corrupte pedofielnetwerk tegen die tegen duur geld kinderen verhuurde in Belgie
aan die nette Bankdirecteuren,en andere hoogwaardigheids bekleders en leek Dutroux slechts een stroman te
zijn.
Juist! dat is waarschijnlijk het motief om onze staatspedofiel d. in Nederland niet te vervolgen. Ons kent ons is
daarbij het motto. Wat betreft zijn ze geen haar beter dan die Germaanse helmen uit 40-45

2.

E-bee

3 Okt 2008 om 19:52
Om met het laatste te beginnen. Geen haar beter, hetzelfde DNA, hun fascistische nazaten hebben het al weer
overgedaan en hebben nu een kernarsenaal in handen. Terug naar de topic: Mink K. had wapens in handen die
afkomstig waren uit overheidsdepots. Die wapens waren door de fabrikanten NIET voorzien van serienummers.
De Nederlandse overheid is zeer actief in de wapenhandel. Hij werd zelf onder dwang gezet en ging zingen als
een kanarie, kennelijk ter afschrikking. Dat gaat maar heel even goed op dat niveau. De politie is verdeeld lijkt
het maar ze hebben gewoon allemaal boter op hun hoofd, uiteindelijk dienen ze iemand die openbaar als
pedofiel gekenmerkt is liet ik al eens aan een justitiemedewerker weten toen ik voor Burgemeester
Keppelketting werkte. Zelf passen ze alles toe in het geniep wat verboden is. Daarom zijn ze zo makkelijk in het
nauw te brengen. Naar goed fascistisch gebruik geeft de Politie Amsterdam Amstelland dan gewoon maar geen
antwoord meer, net als Burgemeester Keppelketting en net als zijn frauderende beveiligings-klusjesbedrijf van
de straatkootsjes.

3.

E-bee

3 Okt 2008 om 20:04
En die laatste conclusie klopt ook, de frauderende overheid staat voor hen diensten verlenende organisaties toe
dat ze zelf ook frauderen en zwart geld genereren, ik heb het nu bij 2 “beveiligingsbedrijven”, op rij,
meegemaakt. De waarheid daar kunnen ze dus niet tegen, een Fully Exposed treat met naam en toenaam.
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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
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Bram Moszkowicz slaat terug

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
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zijn ex-vrouw van wie hij al meer dan tien jaar is gescheiden en waar een van zijn kinderen woont
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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
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Bram vecht terug. Hij is tenslotte strafpleiter.
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Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen

mijn veiligheid ernstig gevaar loopt. Ik moest opeens in veilgheid worden gebracht. Thans weet ik dat
die tip zes maanden oud was. Ik zie deze samenloop als een gecoordineerde actie om mij te
beschadigen. Daar komen de uitlatingen van Kelder aan mijn adres dan nog eens bij met alle
juridische consequenties van dien. Vlak voordat ik als raadsman terugtrad heeft de Belastingdienst
ook nog eens een duit in het zakje gedaan door de aangiftes en aanslagen van al mijn medewerkers
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Het Holleeder-dossier is de grote steen des aanstoots in de ‘affaire-Moszkowicz’. Die begint in

op zijn kantoor. Het gebruik van het kantoor als post- en beladres door Holleeder. De persoonlijke
banden tussen Moszkowicz en Holleeder. Veel ervan is weerlegd. Het verhaal van zijn kantoor als
postadres voor de bankafschriften van Holleeder is zelfs (door De Volkskrant) gerectificeerd. Van de
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bedreiging staat vast dat Moszkowicz er niet bij was. Hij weet er verder niets van, zegt hij. De
scooter van zijn vrouw Juliette is teruggebracht naar de dealer waar hij toevallig door Holleeder is
gekocht. Moszkowicz: “Wil je ook het verhaal horen van mijn ‘vakantie’ met Holleeder aan de Cote
d’Azur? Ik ben ik Cannes. Holleeder belt: ik heb een dringende kwestie. Mag ik naar je toekomen? We
zitten in mijn hotel zijn probleem te bespreken. Die middag vliegt hij weer terug. Dat was mijn
‘vakantie’ met Holleeder.”
Belangenverstrengelingen
De fromele reden dat Moszkowicz de verdediging van Holleeder neerlegde was dat het ‘niet langer in
het belang van zijn client was’ de verdediging voort te zetten. De achterliggende reden is dat
Moszkowicz voortdurend werd aangevallen wegens vermeende belangenverstrengelingen: de
belangen van zijn (dode) ex-client Endstra zouden zich niet laten verenigen met die van Holleeder
omdat die laatste Endstra zou hebben afgeperst. Maar klopt dat wel van die
belangenverstrengelingen? Moszkowicz: “Geleerde mensen die het kunnen weten, onder wie prof.
Taru Spronken, hebben het in het Advocatenblad prima uitgelegd. De essentie van het verbod op de
behartiging van tegenstrijdige belangen is dat een advocaat niet gelijktijdig belangen van clienten
mag dienen als deze tegenstrijdig zijn. Maar als een van de betrokkenen niet meer leeft, kan er van
gelijktijdigheid geen sprake meer zijn. En nu komt ie: of het verbod op het behartigen van
tegenstrijdige belangen ook nog doorwerkt na de dood van een client is in de tuchtrechtspraak tot nu
toe niet beantwoord. Daar komt dan nog bovenop dat ik voortdurend en uitvoerig in overleg heb
gestaan met de Amsterdamse deken van Orde. Mijn afspraken met hem over deze zaak waren
waterdicht. Nooit heeft hij ingegrepen of zelfs het advies gegeven de verdediging neer te leggen.”
Als er in formeel-juridische zin geen grond is de belangenverstrengeling aan te nemen, wekt het des
te meer verbazing dat de media hiervan zo’n enorm circus hebben gemaakt. Moszkowicz: “Het
onderwerp tegenstrijdige belangen is in deze zaak enorm uitvergroot. In andere zaken kraait er geen
haan naar.”
Wat zou de reden kunnen zijn van de ‘samenzwering’ tegen zijn verdediging van Holleeder?
Moszkowicz: “Ik denk dat men Holleeder zijn advocaat wilde ontnemen. Wellicht wilde men dat hij
een andere, minder goede advocaat krijgt. Ook wilde men Holleeder via mij verder in diskrediet
brengen, zo van: kijk eens hoe abject Holleeder opereert! Hij neemt zelfs zijn eigen advocaat in de
tang! Maar ik zat niet in de tang bij Holleeder. Dat wil ik nadrukkelijk stellen. Ik werd ook niet door
hem geintimideerd. Hij is er te slim voor om zijn eigen advocaat van wie hij afhankelijk is in de
problemen te brengen.”
Die vermaledijde media
Een ding is zeker: de media spelen een cruciale rol in de ‘affaire’. Het OM lijkt de de belastende
informatie over Moszkowicz slechts om een reden te hebben toegevoegd aan het Holleeder-dossier:
om het via de media te kunnen uitspelen met als doel Moszkowicz in diskrediet te brengen. De kans
dat de ‘scooter’ en de ‘vakantie aan de Cote’ een rol gaan spelen in de strafzaak tegen Holleeder zelf
is immers grenzend aan nihil. Interessant in dit verband is ook dat het verhaal over het pistool dat
Endstra op het kantoor door Holleeder tegen zijn hoofd gedrukt zou hebben gekregen reeds begin
September 2005 ‘via bronnen rond het onderzoek’ naar buiten kwam, vijf maanden dus voordat
bekend werd dat het OM het dossier vol met ‘informatie’ over Moszkowicz had gestopt. Dit is opnieuw
een aanwijzing voor een ‘campagne’ tegen Moszkowicz. Relevant lijkt ook dat het juist Elsevier was
dat de scoop bracht van de opmerkelijke plaats die Moszkowicz inneemt in het dossier tegen zijn
client Holleeder.
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Inmiddels heeft de advocaat enkele belangrijke overwinningen geboekt op de ‘vermaledijde media’.
Zo heeft De Volkskrant berichten over Holleeder’s gebruik van zijn kantoor als postadres voor
bankafschriften moeten rectificeren. Ook ligt Elsevier inmiddels onder vuur en heeft een advocaat in
de arm genomen. Het weekblad betrok de hele familie van Moszkowicz in diens ‘vrije val’ en schreef
ook –volgens de advocaat ten onrechte- dat Moszkowicz was opgehaald ‘door gewapende agenten’ en
in een ‘geblindeerde auto’ werd afgevoerd. Alsof hij zelf de crimineel zou zijn. Moszkowicz: “Ik ben op
Vrijdag 16 februari keurig volgens afspraak opgehaald door de Dienst Beveiliging Koninklijk Huis. De
media hebben daar op bizarre wijze een ‘vlucht’ van gemaakt. Dit scenario is uitgedokterd door Lex
Runderkamp van het NOS Journaal. NRC Handelsblad kopte zelfs dat ik ‘op de vlucht ben geslagen’.
Nog een voorbeeld van de kwaadwillendheid van de media. Op de persconferentie van 19 februari
zeg ik met de grootste mogelijke nadruk dat het rapport van de Rijksrecherche mij niet als verdachte
bestempelt en dat de conclusie niet is dat er door mij of een van mijn medewerkers is gelekt. Ik zeg
daar dan nog bij, om deze mededeling enige autoriteit te geven, dat ik namens de deken van de Orde
en de Hoofdofficier van de Landelijk Parket gemachtigd ben te verklaren, dat ik mijn
geheimhoudingsplicht niet heb geschonden. Ik heb het in geen enkel artikel terug kunnen vinden.
Wel stond er daarna in Elsevier: “De Rijksrecherche beschikt over bewijzen dat in 2002 gelekte,
belastende stukken over Endstra afkomstig waren van het kantoor van Moszkowicz. Als dat klopt, is
er sprake van een strafbaar feit. En nu krijgen we nog de documentaire van Zembla.”
De zaak-Holleeder
Dat de zaak-Holleeder in de media wordt omschreven als ‘de zaak van de eeuw’ noemt Moszkowicz
‘waanzin’. “Waar gaat die zaak over? Over het afpersen van een aantal mensen en het lidmaatschap
van een criminele organisatie. De zaak is opgeblazen, geconstrueerd. Natuurlijk, de golf aan
liquidaties die thans is opgehouden speelt op de achtergrond een rol. Wellicht gaat het OM Holleeder
daar nog voor vervolgen in een nieuwe zaak. Maar op dit moment maakt geen enkeke moord deel uit
van het dossier. In dat dossier zit daarentegen wel allerlei viezerikkerij over mij, maar dat wist u al.
Ooit is is de pers het verhaal gebracht, vlak na zijn arrestatie, dat Holleeder op het punt stond zowel
Joop van den Ende als John de Mol te ontvoeren. Ook daarvan is in het dossier niets terug te vinden
en uit niets blijkt dat deze dreiging de reden vormde om hem vast te nemen. Ik weet wel dat er
tussen het OM en de politie een verhitte discussie liep over de vraag wanneer Holleeder moest
worden gearresteerd. Teeven van het OM delfde hier het onderspit.”
Moszkowicz heeft veel kritiek over zich heen gekregen op zijn omschrijving ‘abject en infaam’ van het
vonnis waarmee de Amsterdamse kortgedingrechter Jort Kelder (en daarmee heel Nederland) een
vrijbrief gaf hem te omschrijven als ‘mafiamaatje’. Moszkowicz nu: “Je loopt altijd de kans een zaak
te verliezen, maar de motivering van dit vonnis is voor mij niet aanvaardbaar. Rechter Poelmann
maakt feiten van produkties van Kelder die deels door hemzelf zijn geschreven en door mensen als
Gerlof Leistra van Elsevier. Maar wat in deze artikelen staat zijn geen feiten. Daarbij komt dan ook
nog dat ik de genoemde kwalificatie van het vonnis heb gedaan als rechtzoekende en niet als
advocaat.”
Het eerste moment waarop Moszkowicz een nieuwe stap kan zetten op weg naar zijn ‘rehabilitatie’ is
als het Hof uitspraak doet in zijn hoger beroep tegen Jort Kelder. Oscar Hammerstein die in deze zaak
optreedt als Moszkowicz’ advocaat heeft een enorme ‘memorie van grieven’ opgesteld met 70
Europese arresten. Zelfs heeft hij twee stagiairs naar de bibliotheek van de Hoge Raad in Den Haag
gestuurd om verdere munitie te verzamelen die Kelder het zwijgen moet opleggen. In zijn stuk geeft
Hammerstein deze beschrijving van Bram Moszkowicz: cet animal est trest mechant. Quand on
l’attaque, il se defend. In het Nederlands: dit schepsel is heel kwaadaardig. Als men hem aanvalt,
verdedigt hij zich.
De affaire-Moszkowicz: een overzicht
1 September 2005: ‘anonieme bronnen rond het onderzoek’ naar de moord op Willem Endstra
brengen in de media dat Endstra op het kantoor van Moszkowicz met een pistool is bedreigd.
30 januari 2006: Willem Holleeder gearesteerd.
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15 februari 2006: Via Elsevier komt naar buiten dat het OM ‘in’ het dossier tegen Holleeder een
‘dossier’ tegen Moszkowicz heeft aangelegd.
26 januari 2007: Jort Kelder noemt Moszkowicz voor de radio een ‘mafiamaatje’.
13 februari 2007: Een rapport komt in het dossier waaruit zou blijken dat het kantoor van
Moszkowicz informatie over Endsta heeft gelekt naar de media.
15 februari 2007: Haico Endsta dient een tuchtklacht in tegen Moszkowicz, mede op basis van
voornoemd rapport.
Vonnis van de Amsterdamse KG-rechter staat Jort Kelder toe Moszkowicz een ‘maffamaatje’ te
noemen.
16 februari 2007: Er blijkt een ‘tip’ te zijn (volgens Moszkowicz van zes maanden oud) dat hij acuut
gevaar loopt. Moszkowicz gaat naar het buitenland voor een ‘gepland weekeind’.
19 februari: Moszkowicz geeft een persconfernetie waarop hij aankondigt de verdedinging van
Holleeder neer te leggen.
24 februari: Elsevier kondigt ‘de val van Bram Moszkowicz’ aan
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“De essentie van het verbod op de behartiging van tegenstrijdige belangen is dat een advocaat niet gelijktijdig
belangen van clienten mag dienen als deze tegenstrijdig zijn”
Endstra is dus overleden, dus gelijktijdigheid is sowieso al lastig, en hier wordt een enorme rel getrapt over
‘tegenstrijdige belangen’.
In de Chipsol zaak hoor je niemand publiekelijk over tegenstrijdige belangen van Niels Koeman. Ook daar kun
je je afvragen in hoeverre ‘gelijktijdigheid’ van toepassing is, maar tot kort voor de zaak ging spelen was
Koeman advocaat van Chipsol, en van daaruit beschikt hij dus over interne informatie van Chipsol. Het was
minimaal zorgvuldig geweest van Stibbe om voor deze zaak één van hun andere confrères aan te wijzen.
Persoonlijk vind ik het niet handig van Bram om zich als publicteitsgeil te etaleren in bv. Boulevard, en mogelijk
speelt dat ook mee in het jalouzie-circus, maar hier wordt duidelijk een vies spelletje gespeeld. Het past wel
weer in de huidige koers van onze overheid om steeds vaker omgekeerde bewijslast toe te gaan passen: als je
niet aannemelijk kunt maken iets eerlijk verkregen te hebben ben je crimineel. Bram wordt nu gewongen zijn
onschuld te bewijzen, boven gerede twijfel, en dat is toch echt de omgekeerde wereld. Dat met die scooter vind
ik erg toevallig, maar het kan, dus als er geen verband bewezen kan worden moet men de insinuaties
achterwege laten.
Het is net als met een valse aangifte van seksuele intimidatie: de aangeklaagde is meestal voor het leven
beschadigd, carrière geknakt, omdat niemand geassocieerd wil worden met een verkrachter. Het ’slachtoffer’
krijgt op voorhand het voordeel van de twijfel (op zich een goede zaak, als eerlijkheid nog telt). Het biedt
echter een prachtig vehikel voor wraakacties, want in de waarheid is naderhand niemand meer geïnteresseerd.
Sterkte Bram.
R. Hartman

2.

Dirk

19 Okt 2007 om 17:26
Die Bram is zeer nauw betrokken bij het “milieu” waarin zijn clienten zich begeven. Er zou een wet moeten
komen om advocaten met een luchtje te weren. Zij zouden niet meer als advocaat mogen optreden omdat dit
onze rechtstaat belemmert. Diegenen die mochten twijfelen aan deze stelling moeten eens een kijkje nemen op
http://www.holleeder.info. Daar staan vele feiten op een rij.
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over verlenging van de voorlopige hechtenis van Holleeder. In die toelichting staaat dat “bij een
eerdere doorzoeking in 2005 bankafschriften zijn aangetroffen ten name van de verdachte Holleeder,
met als adres “Moszkowicz Advocaten” aan de Herengracht in Amsterdam, respectievelijk aan de
Langestraat te Wassenaar”.’ De Volkskrant heeft zich in de gretigheid om Moszkowicz kapot te
schrijven dus op sleeptouw laten nemen door de hierboven geciteerde passage uit stukken van
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Ach, het is duidelijk, dat de Volkskrant en het NRC fungeren als spreekbuis van Justitie. Door zo via diverse
kanalen/ media die “belastende” informatie naar buiten te brengen, dan lijkt het net alsof iedereen dat inziet…..
En bijgevolg dan dat KG vonnis.
NB Het was natuurlijk wel riskant, dat Moskowicz hierover een Kort Geding begon. De kans om te verliezen was
niet gering. Waarom heeft Moskowicz, dat dan toch gedaan ? Waarom dat risico genomen ?
Uiteraard het is vervelend om “mafia-maatje” genoemd te worden, maar rechters krijgen toch ook allerlei
scheldpartijen en beginnen toch niet een KG daarover.

Anoniem

28 Feb 2007 om 17:29
“…maar rechters krijgen toch ook allerlei scheldpartijen en beginnen toch niet een KG daarover”
Als ik een rechter uitscheldt en hij moet over mij oordelen heeft-ie geen KG-tje nodig. Hooguit een amice, als
hij niet zelf over mij mag oordelen. Toch?

3.

Anoniem

1 Mrt 2007 om 00:20
Sommige feiten zijn in ontloigische zin (of hoe heet zo iets) heus wel feiten, maar omdat in ons
criminaliteitsvriendelijk procesrecht het niet alleen van belang is of een feit een feit is maar ook of je die
feitelijkheid op een volgens bepaalde normen aanvaardbare manier hebt ontdekt of achterhaald, - mogen
althans politie en justitie de waarheid van die feiten niet als zodanig presenteren. Verkijk je dcus nu niet op de
essentiele betekenis van de ‘ontkenning’.
Laten we hier dus niet de fout maken om te denken dat M. en H. geen maatjes zijn en dat die bankafschriften
in een heel ander postbusje bezorgd werden omdat zich hier bijzondere omstandigheden in de opsporing
voordoen.
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het goed denknaar dat Justitie deze nieuwe advocaat ‘adieert’ zoals wel vaker is gebeurd,
bijvoorbeeld met Peter Nicolai, de voormalige advocaat van Edwin de Roy en prinses Margarita. Staan
er opeens twee gleufhoeden voor de deur van je kantoor die je gaan ‘uitleggen’ hoe de ‘verdediging
precies gevoerd moet gaan worden’. Bij Moszkowicz kan de Staat dit soort grappen al lang niet meer
uithalen, juist omdat hij een echte en goede advocaat is die all the way gaat voor zijn clienten!
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Anoniem

22 Feb 2007 om 13:03
Toch een beetje vreemde logica, want als dit allemaal zo was, dan zou de getergde Moszkowicz nu juist een
extra reden hebben om die belastende informatie openbaar te maken. Waarom doet hij dat dan niet…?

2.

Redactie

22 Feb 2007 om 13:41
redactie:
Nu is deze informatie ‘besmet’ omdat Moszkowicz een persoonlijk motief heeft gekregen. Het is een standaardwerkwijze om iemand met dergelijke informatie uit te schakelen. We zagen dit proces precies zo bij Edwin de
Roy van Zuydewijn.
Het is overigens denkbaar dat Moszkowicz er toch via een omweg in zal slagen deze infornatie naar buiten te
krijgen, maar het grootste probleem daarbij is dat er (bijna?) geen medium bereid zal zijn de informatie te
verspreiden. Ziehier de desastreuze gevolgen van een samenleving zonder vrije pers.

3.

Anoniem

22 Feb 2007 om 14:09
Bram en openbaarheid
Openbaarheid om Bram middels het onderzoek van Willems. Mr Willem’s rapport zal gebracht worden onder
staatsgeheim. Wij moeten het doen met een nietszeggend rapport. Bram’s belangen vs staatsbelangen.

4.

Anoniem

22 Feb 2007 om 14:17
Hr Willemse
De echte maffia-wereld terft u aan onder de advocaten arrondissement Arnhem. Voorzitter Godfather Winfried
M. Poelmann; maffia-leden o.a. mr J.F.E. van Halder.
Ik, mr Raapie (mr hjampeters) stel u zijn dossiers u integraal ter beschikking. De dossiers beslaan 15 jaren.
Macaber detail heer Willemse: Godfather W.M. Poelmann is positief beloond met het tuchtrechterschap Hof van
Discipline, maffia-lid mr J.F.E. van Halder met tuchtrechterschap raad van discipline. Voornoemde maffia-leden
overtraden de advocatenwet, de advocatengedragsregels.
Overtreding van de maffia-regels worden negatief beloond Heer Willemse.

5.

Anoniem

22 Feb 2007 om 14:32
Voormalig Rechtsstaat Nederland
Holleeder is zijn wettelijk recht “vrije advocatenkeuze”door krachten om Bram heen ontnomen. Rechtsstaat
Nederland weer dieper in het moeras.
Holleeder doet er goed aan deze advocaten-ontneming de Europese rechter voor ten leggen. Europees Verdrag
is hier aan de orde.
ik, mr raapie zal om zakelijke redenen later in zijn raapie.spaces hierop terug komen. Ik blijf in Nijmegen, neen
ik vlucht niet heer Hoofdredacteur Quote.

6.

Anoniem

22 Feb 2007 om 15:21
Ben ik niet helemaal met je eens. Als iemand van het statuur van Moszkowicz belastende informatie naar buiten
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‘Moszkowicz heeft informatie over corruptie bij Justitie’ at Klokkenluideronline
zou brengen over corrupte rechters c.q. officieren, met naam en toenaam, zou dat inslaan als een bom - op
welk moment hij daar ook mee naar buiten zou komen. Moet hij er wel bewijzen bij kunnen leveren, uiteraard.
Maar als dan blijkt dat dat bewijsmateriaal bijvoorbeeld bestaat uit (door contrastrategieén verkregen) audio- of
videomateriaal dat hij van zijn ‘geachte cliënt’ Willem H. heeft gekregen, staat hij natuurlijk zelf ook behoorlijk
in zijn hemd. Dan wordt duidelijk dat hij dit materiaal bij wijze van een soort chantagemiddel achter de hand
hield om de procesgang desgewenst te kunnen beïnvloeden en blijkt dus dat de kwalificatie ‘mafiamaatje’ niet
ver bezijden de waarheid was…

7.

Anoniem

24 Feb 2007 om 03:10
Helemaal eens. Als Moszkowicz echt iets in handen heeft, dat duidt op corruptie, staan alle media te dringen om
het te publiceren. Die complot-theorie dat justitie en media onder één hoedje spelen is zo onzinnig. Denk aan
de Schiedammer parkmoord: iedere krant deed vooral zijn best zijn eigen schoppartij tegen justitie te
beginnen. Media zijn altijd uit op nieuws, sensatie, spanning. Of het nou over Moszkowicz gaat of Tante Truus:
als het volk het maar vreet. Houden jullie nou toch eens op met die zielige en megalomane gedachte dat De
Media tegen jullie zijn. Of kom met bewijzen.

8.

Anoniem

24 Feb 2007 om 10:47
Iedere advocaat of rechter weet iets over strafbare feiten bij het OM,dat is nu alleen maar hun kracht.Een
slechte advocaat ,is een goede advocaat

9.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 20:35
usa dat is het

10.

Anoniem

1 Apr 2007 om 18:43
Zie: www.corruptienederland.nl

11.

Anoniem

2 Apr 2007 om 00:11
Ik twijfel er zelf geen moment aan dat Moszkowicz deze informatie zou kunnen hebben maar….misschien of
wellicht heeft het niet onthullen van belastende informatie op de lange termijn meer effect omdat de echte
intelligentia langer kijken dan hun neus lang is ?? Dit staat uiteraard los van het evt. feit hoe het gesteld is met
de ethiek en/of waarheidsvinding (en daarnaar handelen) van justitie.
Zelf heb ik de ervaring dat justitie in extreme gevallen de persoon aanvalt die met evt. belastende materialen
zou kunnen komen die hen onwelgevallig is…omdat ze zelf niet objectief werken/handelen. In dit land zijn er
mensen die teveel macht hebben en dat misbruiken. Drugs zijn niet het grootste gevaar van deze samenleving
maar macht(smisbruik) dat als een drug werkt en ook verslavend….op de verkeerde personen! En…dat werkt
door als een olievlek!
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WAAROM MOET BRAM KAPOT? WIE ZITTEN HIER ACHTER?

Recente Berichten

In een titanengevecht om de publieke opinie staan op dit moment advocaat Bram Moszkowicz en

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

●

●

*De Nederlandse Orde van Advocaten. De Orde onderhoudt een uiterst moeizame relatie met de
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worden! Hier speelt mee dat de zaak van het OM tegen Holleeder uiterst zwak is. Dat hij
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paradox: om deze strafzaak te kunnen winnen moet het OM zelf een criminele organiatie

Meer hierover op nrcombudsman. De Telegraaf is de enige krant die het hoofd nog een beetje koel

kerstdemmink

●

Nederlandse strafrechtspleging die niet mag worden verloren. Om deze zaak te winnen laat het OM

slijpsteentjes bij te dragen aan de actie ’sloop Moszkowicz’ getrouw en zelfs met enthousiame uit.

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Lijk milieu-ambtenaar gevonden

van Moszkowicz te stalken en uit te horen. Achtergrond van dit alles is dat het OM de strafzaak tegen

*De media. De kranten van PCM, vooral NRC Handelsblad, voeren de ‘opdracht’ van Justitie hun

storten op de bankrekening van de

●

martelverhaal

heil voor de samenleving aan te kunnen tonen.

kunnen vanaf heden een bijdrage

Amsterdam.

Commerciele adviseur aan de knoppen van

van de strafzaak tegen de Hells Angels waadoor het OM een nieuwe ‘grote zaak’ nodig had om zijn

klokkenluiders in het algemeen

Gerelateerde Berichten

vervolgens weer gelekt naar de media. Via het ‘Haagse netwerk’ bewerkt het OM diensten als CID,

liquidaties in Amsterdam (het OM ‘moest wat’, dat is ook wel te begrijpen) en de mislukking destijds

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

tegen Willem Holleeder en het betreffende dossier ook om hem op te bouwen. Deze informatie werd

desalnietemin is vastgenomen is te verklaren uit de paniek die in 2005 ontstond over de golf aan
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tussen vervolging en advocatuur uit tot buiten de rechtzaal door de directe aanval te openen op

dan ook geen middel onbenut en schroomt zelfs niet delicten te plegen. Het is een absurde

Berichten RSS

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

*Het Openbaar Ministerie. De grootste en natuurlijke vijand van Moszkowicz breidde het strijdperk

Willem Holleeder bewust heeft uitvergroot tot de allesbeslissende casus over de toekomst van de

Inloggen

●

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

en het OM.

FIOD en Belastingdienst om gegevens over Moszkowicz en zijn kantoor af te staan en medewerkers

●

●

recent in duidelijke woorden pro-Moszkowicz uitliet. Maar dat is de plaatsvervangend deken. Op het

Moszkowicz. Dit deed het door hem min of meer als mede-verdachte te behandelen in hun zaak

Registreren

●

‘grote strafpleiters’ van ons land. Opvallend is dat de plaatsvervangend deken van Amsterdam zich

hoogste nivo trekt de Orde zij aan zij op met het Ministerie van Justitie, de Raad voor de Rechtspraak
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Bezoekers

Elsevier. Recent meende zelfs de NVJ de ‘kwaliteitskranten’ in bescherming te moeten nemen tegen
beschuldigingen over infame journalistiek inzake Moszkowicz en noemde de advoaat een ‘kat in het

●

16 momenteel online

nauw’. Over infaam gesproken: eerst breken de media Moszkowicz stelselmatig af, dan komt daar

●

107 gezamenlijk maximum

steeds meer kritiek op en dan gaat de NVJ roepen: hij is een ‘kat in het nauw’!

●

1165204 totaal aantal bezoekers

*De politiek. Niet onbelangrijk: een van de weinige onderwerpen waarop politici nog contact kunnen
maken met de Nederlander is criminaliteit en veiligheid. Vanuit die constatering zijn advocaten als
Moszkowicz de natuurlijkie vijand van de politiek. Van alle politci die de laatste dagen over de zaak
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aan het woord zijn gekomen is er niemand die Moszkowicz steunt.
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1.

Anoniem

21 Feb 2007 om 16:23
Heer Kat, u draaft en draait weer eens door…

2.

Anoniem

21 Feb 2007 om 16:39
xxxx

3.

Anoniem

21 Feb 2007 om 16:40
Bram moet hangen.
Duistere krachten om Bram heen. Bram moet weg.

4.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 19:59
Het is toch algemeen bekent dat advocaten liever een criemineel als client heeft dan een armoed zaaier!Daarom
zal hij ook altijd proberen zijn vrienden vrij te krijgen ook al weet hij dat zij schuldig zijn.

5.

Anoniem

19 Mrt 2007 om 22:27
Uren schrijven - hoge urentarieven
Menig advocaat is toegetreden tot het geldgraaiende, niets en niemand ontziend Clubje Hoeders van het recht.
De Advocatuur zal ten onder gaan aan resp. is reeds ten onder gegaan aan het gegraai.
En de armoe-zaaier op toevoeging?
Hij/zij is overgeleverd aan een pro-deo advocaat; is slachtoffer van de Euro-jacht.
Voor hem/haar heeft de advocaat nog wel een half uurtje kantoorbespreking over, ergens in zijn/haar agenda is
er nog wel een plekkie en misschien heel misschien zal de advocaat haar/hem in de rechtszaal bijstaan, als hij/
zij dat tenminste niet vergeet.
Studie dossier armoezaaier, gewoon eventjes kort voor de zitting.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen, 19 maart 2007
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EXIT BRAM MOSZKOWICZ, EINDE VAN EEN TIJDPERK, EINDE RECHTSTAAT?

Klokkenluidermenu

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

Recente Berichten
●

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
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Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
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dubieuze strafpleiter. Maar dat er aan de andere kant een smerig spel wordt gespeeld met Bram, dat
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is 100% zeker. Daarvoor maakt de hele operatie een te gecoordineerde indruk en bovendien is het

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

niet de eerste keer dat het Justitie-establishment zich tegen Moszkowicz keert op een wijze die

is veel leedvermaak over de harde landing van de arrogante en in veel opzichten ongetwijfeld
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●

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

nimmer eerder is vertoond en tal van alarmerende vragen oproept. De Telegraaf van dit weekeind is

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

het enige medium dat ook wat vraagtekens zet bij de gang van zaken, vooral bij de rol van Haico

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

‘Hoerstoricus’ Fasseur: voor al uw doofpotten

rekeningnummer is 672997150. te

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

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

veel vragen oproept en zo veel oncontroleerbare elementen bevat, dat ook dat een red flag vormt die

Gerelateerde Berichten

het ergste doet vrezen. Laten we eens wat feiten op een rij zetten om te zien of we daaruit een beeld

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Lijk milieu-ambtenaar gevonden

kunnen creeeren over de bejegening die Moszkowicz ten deel valt.
●

December 1996: Moszkowicz verdedigt de Surinaamse guerilla-leider Ronnie Brunswijk tegen

Commerciele adviseur aan de knoppen van

beschuldigingen van cocaine-smokkel.
Augustus 1997: Nederland gaat Desi Bouterse, een zeer invloedrijke Surinaamse politicus, vervolgen

kerstdemmink

martelverhaal
●
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wegens cocaine-smokkel. Moszkowicz wordt zijn advocaat.
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●
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●

Moszkowicz verschijnt in NOVA op TV dansend met Bouterse (datum hiervan niet direct te achterhalen)
1998: Officier van Justitie Onno van der Veen dient een tuchtklacht in tegen Moszkowicz over een

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen
●

Crimineel wordt rechter: het Demmink-effect

vage belangenverstrengeling bij de verdediging van Ronnie Brunswijk. Deze klacht wordt
overgenomen door de Amsterdamse deken. Hij wordt berispt. Nog nimmer eerder heeft een Officier

●

van Justitie via een deken een tuchtklacht ingediend tegen een advocaat. Dit wijst op samenwerking
tussen Justitie en de Orde tegen Moszkowicz.
2001: Landelijk deken van de Orde van Advocaten Guensberg haalt uit naar de bekende
strafrechtadvocaten die het officium in diskrediet zouden brengen en noemt Gerard Spong met naam.
Spong dient een tuchtklacht in tegen Guensberg waarbij hij wordt gesteund door Max en Bram
Moszkowicz.
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September 2005: Via anonieme bronnen komt naar buiten dat in 2004 vermoorde Endstra op het
kantoor van Moszkowicz met een pistool zou zijn bedreigd door Willem Holleeder.
30 januari 2006: Willem Holleeder wordt gearresteerd. Belangrijkste verdenking: afpersing. Dit is
nogal mager, daarom wordt twee weken later via De Volkskrant door Justitie het verhaal gespind dat

●

16 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165204 totaal aantal bezoekers

hij van plan zou zijn geweest Joop van den Ende en John de Mol te ‘ontvoeren’.
Februari 2006: Zeer belastende informatie over Moszkowicz komt via Elsevier op straat vanuit het OM;

Test uw klokkenluiderkennis!

in het Holleeder-dossier blijken stukken opgenomen die wijzen op een hechte band tussen Moszkowicz
en Holleeder en allerlei seksuele liaisons.
25 januari 2007: Haico Endstra dient tuchtklacht in tegen Moszkowicz wegens belangenverstrengeling
in zijn verdedinging van Willem Holleeder omdat hij ook advocaat was van Willem Endstra. Het is
onduidelijk of er ook daadwerkelijk sprake is van belangenverstrengeling en de omstandigheid dat
Endstra dood is wordt door geen enkel medium relevant geacht. Hoe kun je als strafadvocaat een
belangenverstrengeling hebben met een dode client? (Het lijkt Gogol wel).
15 februari 2007: Moszkowicz verliest KG tegen Jort Kelder die hem een ‘maffiamaatje’ mag blijven
noemen. Volgens de rechter zijn er voldoende feiten deze kwalificatie te rechtvaardigen.
16 februari 2007: Moszkowicz wordt uit zijn huis weggehaald ‘voor zijn eigen veiligheid’ en verdwijnt
naar het buitenland. Volgens NRC Handelsblad is hij ‘op de vlucht’.
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1.

Anoniem

19 Feb 2007 om 19:00
Je mag als advocaat natuurlijk niet voor de voeten gaan lopen van MAFFIA.NL
Dat NL een bananenrepubliek is was al lange tijd zo, nu kan de vlag uit NL is officieel een DICTATUUR.

2.

Anoniem

19 Feb 2007 om 21:39
we zijn er nog niet mee klaar.
Al is de leugen nog zo snel……….

3.

Anoniem

20 Feb 2007 om 08:31
Je zag de opbouw van het complot: bij stukjes en beetjes het nieuws, beschuldigingen naar buiten gebracht.
Meer en meer partijen bij betrokken… NRC doet ook weer mee.. Kelder doet ook dienst….Kort Geding rechter
doet ook mee….
Fraaie presentatie van Bram Moskowicz… ontluisterend
Wel mooi dat dit gebeurt met een topadvocaat die flink terugbijt. Kleine luiden worden regelmatig schandalig
behandeld zonder dat daar behoorlijke aandacht aan wordt besteed. Misschien dat eea toch leidt tot aandacht
voor de zwakke rechtsgang in Nederland.
NB Wel goeie info verschaffing door deze web-site.
Well done !

4.

Anoniem

21 Feb 2007 om 00:25
bij zulke voorkomende zaken altijd op zoek naar wie zei toen wat.
Oftewel iw had toen een rechte rug en pricipes.
Wat mij opviel was de steun die J Willems, Vice-president gerechtshof A’dam, gaf aan Moszkowicz.
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Iemand bekend met de CV van deze J Willems ?

5.

Anoniem

21 Feb 2007 om 08:46
Deze Vice-President Willems (Hof, Amterdam) was recent op TV bij Buitenhof en pleitte voor vertrouwen in de
rechtspraak. Naar mijn mening moet je vertrouwen verdienen, zo maar vragen om vertrouwen, dat verwacht ik
in Arabische landen.
Of je de uitlatingen van deze mr Willems als steun voor MOskowicz moet zien, dat moet nog blijken. Moskowicz
was meest nijdig over dat Kort Geding vonnis, dat hij een “maffia-maatje” genoemd mocht worden. Juist dat
maakt het voor hem onmogelijk nog langer voor Holleeder optetreden.
Laten we wel zijn. Moskowicz lijkt ook mij schandalig te zijn behandeld door Justitie, bij dat KG vonnis, door
NRC, door actie Kelder (loopjongetje)…., maar als die Endstra-tapes uit zijn (Moskowicz) kantoor komen, dan is
Bram Moskowicz toch daarvoor verantwoordelijk. Dan kan Moskowicz wel zeggen, dat hij of medewerkers dat
niet hebben afgegeven, maar als Holleeder die tapes daar zag liggen en kon pakken….
Alles bij elkaar, toch heel onfris van Justitie, die Kort Geding rechter mevr Poelman, NRC, Kelder….

6.

Anoniem

21 Feb 2007 om 09:07
MR. J.H.M. WILLEMS
Rechter van het gerechtshof te Amsterdam
Huub Willems (1944) studeerde aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg.
Vanaf 1981 is hij al lid van het Gerechtshof te Amsterdam, sindsdien als (coördinerend) vicepresident. Hij is
werkzaam geweest in de familiekamer, kamer van civiele zaken en incidenteel in de belastingkamer.
Van 1990 tot en met 1995 was hij voorzitter van de sector strafzaken. Sinds 1996 is hij voorzitter van de
Ondernemingskamer. Hij publiceerde en publiceert met regelmaat op het terrein van het burgerlijk recht, het
strafrecht en de rechtsgebieden waarop de Ondernemingskamer de bevoegde rechter is.
Hare Majesteit de koningin heeft mr. Willems op 29 april 2005 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau.
WILLEMS
J.H.M. , geboren aug 1944
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
Wetenschappelijk Medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg
Rechter rechtbank Den Bosch 19 jul 1977
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
Vice-President Hof Amsterdam 17 jul 1989
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 10 mrt 1993
Coördinerend vice-president Hof Amsterdam 9 aug 1995
NU Amsterdam Hof coördinerend Vice-President
NU Amsterdam Rechtbank rechter-plaatsvervanger
TEVENS
Vice-Voorzitter van het bestuur van de Stichting St.Carolus-St.Lidwina-Lindenlust Ziekenhuizen en
verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio
Noord-Oost Brabant
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Medewerker Jurisprudentie-bundel NBW
Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en Accountants-Administratie-consulenten te A’dam
Lid Raad van Toezicht Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
Voorzitter geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies voor
Consumentenzaken te Den Haag
Lid van de Selectiecommissie (buitenstaanders) Openbaar Ministerie
Medewerker van Jurisprudentie Onderneming en recht
Nevenfuncties per september 2000 ; eigen opgave:
1. Vice-Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting St. Carolus-St Liduina-Lindenlust ziekenhuizen en
verpleeghuizen te Den Bosch en Boxtel
2. Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuiszorg Den Bosch
3. Plaatsvervangend Lid van het Bestuur van de Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen in de regio Noord-oost
Brabant
4. Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
5. Co-auteur Jurisprudentie-bundel NBW
6. Medewerker Jurisprudentie Onderneming en Recht
7. Plaatsvervangend Voorzitter van de Raad van Tucht voor Registeraccountants en AccountantsAdministratieconsulenten te Amsterdam
8. Voorzitter van de Geschillencommissie Reizen van de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
9. Lid van de Selectiecommissie Openbaar Ministerie (buitenstaanders)
TEVENS [maart 2003]
Lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen Noord-Oost Brabant 01-01-2001
Vice-Voorzitter Raad van Toezicht Stichting St. Carolus en St. Luidina-lindenlust ziekenhuizen en verpleeghuizen
Den Bosch en Boxtel
Plaatsvervangend Lid bestuur Stichting Samenwerkende Ziekenhuizen
Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Co-auteur jurisprudentie-bundel nbw
Medewerker jurisprudentie onderneming en recht
Plaatsvervangend Voorzitter Raad van Tucht voor registeraccountants en accountants-administratieconsulenten
te Amsterdam
Voorzitter geschillencommissie reizen Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken
Lid selectiecommissie Openbaar Ministerie, Openbaar Ministerie

7.

Anoniem

21 Feb 2007 om 10:35
Daar kan ik wel in komen, maar gisteren bij Witteman, zei hij zoiets van: als dat dossier nu wordt meegegeven
‘aan de client zelf’, dan kom het ook uit mijn kantoor, ook al heb ik daar geen weet van.
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Blijft natuurlijk overeind staan dat, indien Moskowicz hierin betrokken is of ( wat hetzelfde is) verantwoordelijk
gehouden kan worden, makkelijk op dit punt aangeklaagd kan worden, middels overstelpend bewijs.
Ook hier geldt dus ook: Pas schuldig na een veroordeling.
Helaas ben ik helemaal niet onderlegd in zulke zaken. Is er geen Strafpleiter online die een vrij uurtje over heeft
om af en toe eens wat toe te lichten ?
Het was gisteren wel even verfrissend om nu eens iemand fatsoenlijk en nauwkeurig nederlands te horen praten.
Wat heeft er toe geleid dat Moskowicz in veiligheid is gebracht ?

8.

Anoniem

22 Feb 2007 om 14:44
Mr Els Unger ook ondergedoken?
En wat horen wij van Els Unger, landelijk Deken Orde van Advocaten. Niets dus.
Eigen aan de Landelijke en plaatselijke dekens. Het dekenaat is voor hen een goedbetaalde hobby.
Ligt het niet op de weg van Els, voorzitter van het clubje advocaten, voor Bram te gaan staan? Voor hem op te
komen. Motto “Blijf van Bram af”……
En is het niet de plaatselijke deken van Veggel (arrondissement Arnhem) die spreekt over Incident met
hoofdletter. Neen Deken van Veggel geen Incident met hoofdletter.
Het is gewoon structureel mis.
Ik, mr raapie (mrhjampeters) kom hier op terug in mrraapie.spaces.
En tot die tijd besteed niet al te veel tijd aan uw goedbetaalde hobby “het Amsterdamse Dekenaat”
Sta voor Bram

9.

Anoniem

22 Feb 2007 om 15:24
Kelder en Bram
Quootje Kelder en zijn lijstje rijke Nederlanders. Genoemde rijkaards in gevaar brengen middels cijfermatig
“gedoe”. Jammer voor Quootje Kelder zijn getallen zijn fake-getallen. Het gevaarlijke aan Quootje Kelder is dat
hij door zijn onzinoverzichten c.q. ranglijstje de door hem genoemden in gevaar brengt. Ontvoeringen. Losgeld.
Ja Quootje de Maffia leest mee.
En nu Quootje Kelder; Bram’s existentie in gevaar brengen middels maffia-vriendje-onzin. Quootje een gevaar
voor Bram. Quootje laat zich voor het karretje van anderen spannen. Want Quootje Bram moet hangen. Toch?
En nu Quootje Kelder, opeens ben je ondergedoken, nergens meer te vinden.
Houden zo Quootje, breng anderen niet langer in gevaar.
Blijf heel lang weg, aub

10.

Anoniem

22 Feb 2007 om 15:44
Quootje voor het karretje van de duistere krachten om Bram.
En Quootje Kelder ga nu niet zeggen Ïk mag dat maffia-maatje zeggen van mevrouw Poelmann”
Quootje stel jezelf de vraag: wat is Poelmann’s rol in Bram’s sloperij.
Na terugkeer van uw onderduikadres zal ik mr raapie, mr hjampeters . raapie.spaces u de juridische wereld eens
uitleggen. Lees mijn spaces (raapie.spaces) Heer Quootje. Een wereld gaat voor u open.
Met name zal ik u de rol van Godfather Winfried Poelmann/tuchtrechter Hof van Discipline toelichten; ach
Poelmann Amsterdam em Godfather Winfried M. Poelmann Nijmegen, tisfamilie van elkaar. Beiden zijn ook nog
rechter.
Rechtsstaat Nederland????????

11.

Anoniem

7 Mrt 2007 om 12:20
Open brief aan mr J.F.E. van Halder, advocatenkantoor van den Wildenberg & van Halder staande en gelegen
aan de St. Annastraat te Nijmegen;
inzake: schijn van belangenverstrengeling door Nijmeegse maffia-lid mr van Halder.
En Jantje van Halder: affaire Bram M. een deja vu?
Om mij moverende redenen beperk ik mij tot belangenverstrengeling. Als Hoeder van het Recht bent jij bekend
met de uitspraak van de Raad van Discipline Leeuwarden anno 1993.
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Voormelde raad beslist dat iedere schijn van verwevenheid van belangen c.q. elke belangenverstrengeling
vermeden dient te worden. Als lid van de raad van discipline Arnhem ben jij hiermede bekend?
Weet je nog Jantje van Halder.
Maffiose-leider Tuchtrechter Hof van Discipline Winfried Poelmann verwijst mij in het kader van mijn
geldvordering naar de tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde Nijmeegse ex-advocaat mr G.E.D. Burki
naar jou, een zwarte dag voor mij. Winfried Poelmann’s motto: een advocaat, mr hjam peters, moet niet in
eigen zaak optreden”.
U als lid van de toenmalige raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem geeft jij mij
toestemming om als advocaat op het kantoor van de o.a. door het Gerechtshof Arnhem tot 15 maanden cel
veroordeelde advocaat mr G.E.D. Burki.
Als lid van de raad van toezicht bent jij mede-) verantwoordelijk voor de verleende toestremming. Voornoemde
raad draagt een collectieve verantwoordelijkheid in deze.
Jij, Jantje van Halder, verklaart voor het Hof van Discipline dat de toestemming verleend is in weerwil van de
bestaande tegenstand omdat het populair gezegd een zooitje is op het Nijmeegse advocatenkantoor Burki aan
de Bijleveldsingel nr. 28.
Als lid van de raad van toezicht heb jij tuchtrechtelijke bemoeiienis met Burki, alias mr Schurki.
Het hoogste Rechtscollege binnen de advocatuur - het Hof van Discipline - schopt Burki de advocatuur uit.
Het Gerechtshof Arnhem veroordeelt Burki tot 15 maanden gevangenisstraf, schopt Burki ook de advocatuur uit
omdat de samenleving tegen Burki beschermd moet worden. Burki verlaagt zich tot misselijkmakende
praktijken, o.a. lijkenpikkerij.
Dit alles is voor tuchtrechter Hof van Discipline Winfried M. Poelmann en ook voor jou als advocaat /tuchtrechter
raad van discipline Arnhem geen beletsel om als advocaat voor mij in de vordering bij het Kantongerecht
Nijmegen op te treden.
Een miskenning van de beslissing van de raad van discipline Leeuwarden, edele tuchtrechter/maffialid jantje van
Halder.
Jij had nooit als mijn raadsman mogen optreden edele maffia-lid mr Jantje van Halder.
“Gewoon” belangenverstrengeling.
Van meet af aan ben ik verstoken gebleven van rechtshulp.
Jij als lid van de raad van toezicht, thans tuchtrechter raad van discipline Arnhem, had er alle belang bij mij de
waarheid om Burki, om de verleende toestemming om als advocaat bij Burki te gaan werken.
Jij stelde jouw belangen, de belangen van mr Winffried Poelmann hoger dan mijn belangen. Erger nog de
belangen van de Rechtstaat hoger dan mijn belangen.
Middels executie van het vonnis tegen Burki was de waarheid aan het licht gekomen.
Daarom was jouw belang de rechtzaak bij de kantonrechter weg te halen.
Ik mocht niet overgaan tot executie.
Daarom schreef jij in jouw brief van 18 april dat u op 15 april geroyeerd had.
Totaal naar de knoppen, financieel geroyeerd en ernstig ziek sta ik op de keien.
En jij Jantje, jiju bent gewoon verder gegaan met uw carriere binnen de advocatuur.
Jij bent zelfs tuchtrechter raad van discipline en voorzitter van de klachtencommissie kinderopvang Nijmegen
Arnhem geworden.
Resultant van verboden belangenbeharting van mij; resultant van verwevenheid van belangen.
Jouw geweten?
Gewetenloze maffia-lid van Halder.
De affaire Bram M. volg ik met grote interesse.
Verwevenheid van belangen heeft mijn bijzondere interesse.
De bestaande Jurisprudentie raad van Discipline Leeuwarden 1993 doet voor wie opgeld?
Niet voor maffia-lid/tuchtrechter jantje van Halder, neen, wel voor mr Bram Mosk.
Beroepshalve (gerechtstolk vertaler Duits) heb ik mr Bram ontmoet. Moet zeggen Jantje, met Bram is niks mis.
Een innemend persoon. Ik heb geen advocatenervaring met hem. God zij geprezen.
Ik betreur tot op de dag dat ik jou mijn vertrouwen heb gegeven.
Jij bent mede verantwoordelijk voor de ellende die over mij heen is gekomen.
Alleen vanwege het feit dat jij ook als tuchtrechter je niet stoorde aan de beslissing van de raad van Discipline
Leeuwarden 1993 dat verwevenheid van belangen, iedere schijn van belangenverstrengeling vermeden dient te
worden.
Bij Bram M. is dit zover mij bekend niet het geval.
Ik wacht de ontwikkelingen gewoon af.
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mr hjampeters/alias mrraapie/raapie

12.

Anoniem

7 Mrt 2007 om 12:38
Errata inzake maffia-lid/tuchtrechter raad van discipline Arnhem mr J.F.E. van Halder.
1. Maffia-leider/tuchtrechter Hof van Discipline Winfried M. Poelmann verwijst mij inzake o.a. mijn geldvordering
op mr G.E.D. Burki naar jou, Jantje van Halder.
2. Financieel geruineerd, op rand van persoonlijk faillissement vanwege uitblijven van o.a. loonbetalingen door
de tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde mr G.E.D. Burki en ernstig ziek.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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kunnen gaan aanpakken om zeep te helpen. Schrijver dezes heeft wel eens tijdens een
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Herkstroter) juist op het moment dat Shell onder vuur komt te liggen wegens een enorm
boekhoudschandaal rond de oliereserves. De arrogante dikzak kreeg bijkans een hartaanval van
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heer Herkstroter ook maar in de minste mate iets te maken zou hebben met de reservekwestie (alsof
schrijver dezes dat wilde suggereren) u zich schuldig maakt aan laster’. Ja, beste mensen, zo gaat
dat in corporate Nederland met de ‘toezichthouder’ ten dienste van de ‘beleggende burger!’.
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1.

Anoniem

27 Mei 2007 om 08:17
De AFM is nogal lachwekkend bezig met deze actie. Alsof de mensen van de VEB over grote pakken aandelen
zouden beschikken.
En wat te denken om de VEB te vragen om de bankrekeningnummers van de AFM medewerkers. Alsof de VEB
volledige inzage heeft in prive-activiteiten. Uiteraard is de VEB maar een klein clubje - dan doet de AFM heel
flink…
________________________________________________________________________
NB Overigens ben ik van mening dat de kinderenverkrachtende Secretaris-Generaal van Justitie Joris Demmink
voor de rechter moet worden gebracht.

2.

Anoniem

27 Mei 2007 om 13:37
Hoe haalt de VEB het ook in zijn hoofd zomaar een gerenommeerde bank als de ABN/Amro voor het gerecht te
dagen! Dat is immers de taak van de AFM. Maar in haar souvereine wijsheid heeft de AFM besloten helemaal
NIET aan de bel te trekken. Al jaren doet de AFM immers niets wezenlijks. De VEB heeft zich schuldig gemaakt
aan belediging van de staat, via de AFM.
Zo gaat dat tegenwoordig weer in Nederland. De Nederlanders zijn, zonder het te beseffen, in politiek opzicht
weer terug waar hun voorvaders waren aan het einde van de 19de eeuw.
————NB Overigens ben ik van mening dat de Secretaris-Generaal van Justitie Joris Demmink voor de rechter moet
worden gebracht.

3.

Anoniem

28 Mei 2007 om 14:47
Het offensief van de ABN Amro-lobby wordt over meedere schijven gevoerd:
1. Afschieten van de VEB door de AFM
2. Twijfel zaaien over de kwaliteit van de Ondernemingskamer die de VEB in het gelijk stelde. Opeens staat er
in NRC een artikel waaruit moet blijken dat ze er bij de Ondernemingskamer een potje van maken inclusief lijst
van de OK-arresten die door de Hoge Raad zijn vernietigd. De boodschap: HR, jullie kunnen het LaSalle-arrest
ook maar beter casseren!
3. De Nederlandse Bank blijft ABN Amro steunen door het consortium te zieken. In het FD leest ik juist dat DNB
allerlei ‘aanvullende eisen’ stelt aan het consortium.
Welkom in Italie aan de Noordzee!
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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
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om verantwoordelijke bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen. Groenink verklaarde tijdens
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de rechtszaak gehandeld te hebben op advies van advocaten van Allen & Overy en Nauta
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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
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reputatie van de duurste advocatenkantoren van Nederland. En om de financiele toekomst van die
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kantoren, want als bestuurders persoonlijk aansprakelijk zullen worden gesteld…
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… zullen deze de claim zonder enige twijfel doorschuiven richting hun adviseurs. Niet voor niets zei
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Groenink op de zitting zo expliciet dat hij handelde op advies van de genoemde kantoren.
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Het is inmiddels de vraag of hier nog sprake is van een juridisch gevecht. De druk op de Hoge Raad
●

wordt tot onmenselijke proporties opgevoerd. Welke raadsheren willen een arrest voor hun rekening

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

nemen dat ABN Amro honderden miljoenen euro’s gaat kosten en misschien de tegoeden van de
raadsheren zelve wel in gevaar gaat brengen? DE bank is immers nu al bezig rekeninghouders ‘gerust

overheid

Stibbe, Nauta Dutilh en Allen & Overy? Dat type raadheer is in ons land dun gezaaid. Maar dat zou

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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media gekomen als vriend en intimus van Groenink. Beiden zaten zelfs samen op school. Daar is
natuurlijk op zichzelf niets mis mee, maar het is de vraag of je nog wel voldoende distantie kan
betrachten als je zo’n ‘goede vriend’ gaat adviseren in een traject waar dergelijke immense belangen
op het spel staan, ook voor Groenink persoonlijk. Helemaal pijnlijk wordt het dan natuurlijk als je
advies onderuit wordt gehaald door de Ondernemingskamer. Het is om kort te gaan ongelofelijk en
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onvoorstelbaar dat Allen & Overy noch Nauta Dutilh noch Stibbe heeft ingezien dat de verkoop van
LaSalle op deze wijze niet alleen juridisch niet door de beugel kan, maar ook maatschappelijk op
enorme weerstanden zou stuiten. Met een geslaagde cassatie door de Hoge Raad zullen deze
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weerstanden alleen maar groter worden. Te vrezen valt dat de genoemde kantoren zozeer in een
‘tunnelvisie’ terecht zijn gekomen van het ‘faciliteren’ van het management van grote ondernemingen
dat ze hun professionele distantie voor een deel hebben verloren. Ga maar na: hoeveel problemen
zouden zijn voorkomen als de genoemde kantoren tegen ABN Amro zouden hebben gezegd: “Heel fijn
Rijkman, we willen je graag helpen en je betaalt ons meer dan genoeg, maar als je de zaak op deze
wijze wilt aanpakken, doe dat dan maar fijn zonder ons!”
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1.

Anoniem

14 Mei 2007 om 12:01
Nautah Dutilh biedt - aldus ND’s website - juridische hulpverlening op het hoogste niveau. Over hoogte kwaliteit
wordt terecht niet geschreven. ND’s handelwijze in deze is knutselwerk. Een beginnend advocaat levert beter
werk af.
Nautah Dulith zal ongetwijfeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Hoegrootheid mij
onbekend.
Juridisch interessanter is de te entameren klachtprocedure. ND’s handelwijze is rijp voor een klacht. ND’s
handelwijze is klachtwaardig. Bij ND zijn 9 rechter-plaatsvervangers werkzaam. De tuchtrechters oordelen over
collega-(plv)rechters; afhankelijk van wie de boosdoener van dat kantoor is. De kwade genius een
plaatsvervangend rechter?
De raad van discipline en in hoger beroep het Hof van Discipline kunnen kiezen uit diverse op te leggen
maatregelen. De te treffen maatregelen zijn: een enkele waarschuwing, berisping, schorsing in de uitoefening
van de praktijk en schrapping van het tableau.
Volgens dagbladverklaringen van de landelijk Deken Orde van Advocaten mw. mr Els Unger wordt er door de
raad van discipline en het Hof van Discipline harder dan voorheen opgetreden tegen foute advocvaten. Nu al
wordt , volgens Els’ verklaringen, eerder een schorsing in de praktijk dan een een enkele waarschuwing door de
rechtsprekende colleges “uiitgedeeld”.
Zullen Els Unger’s woorden bewaarheid worden? Zal de boosdoener van UD een schorsing worden opgelegd.
Zuillen 1 van de andere genoemde maatregelen worden opgelegd?
Ik wacht met spanning de uistlag van de de tuchtrecheiijke procedure af.
Ik zal jaren moeten wachten.
Mr H.J.A.M. Peters
Nijmegen, 14 mei 2007

2.

Anoniem

15 Mei 2007 om 15:39
De Raad van Discipline is een lachertje.
De Raad is een werktuig om klagers aftepoeieren.
En mocht het je lukken om toch een advocaat wegens ernstig in de fout gaan te laten veroordelen, dan is de
maartregel normaal gesproken beperkt tot berisping cq waarschuwing.
Daarvoor is het dan meestal wel nodig om in appel te gaan bij Hof van Discipline. De Raad poeiert je sowie so
af.
En als dan een advocaat veroordeeld is door deze zgn “tuchtrechter”, dan is er geen advocaat die je wil helpen
om de veroordeelde advocaat te “suen” voor vergoeding.
De betrokken heren zijn niet zo netjes. Het is vnl elkaar helpen, en ook dat is een vorm van corruptie.

3.

Anoniem

15 Mei 2007 om 18:51
Het is corruptie ,maar zo lang zo “n Hirsch Ballin ,die vergeten is van dat nooit meer ,Bijvoorbeeld geen opening
van zaken geeft in de brand van Enschede ,waar haalt hij de moed vandaan?zal er nooit een democratische
rechtsstaat meer zijn ,daar moeten wij mee leren leven .Dat dat niet beschaafd is ,moet u naar HM schrijven ,
die vindt hier alles nog een fantastisch sprookje .Allen ik geloof daar niet meer in.
Het is begonnen met HM Juliana. Die stelde :als mijn man in het gevang komt ,stap ik op. Als mens is dat nog
wel te begrijpen ,maar als oranje telg ,die ook aardig in de maling is genomen door haar man met al zijn
uitspattingen ,waarom als vrouw dan nog beschermen?,had zij dit niet moeten stellen.Of zij toen helemaal
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toerekeningsfatbaar was ?,volgens haar man niet.
Want wat is er toen gebeurd: advocaten ,rechters,notarissen ,deurwaarders politici ,noem maar op ,die stelden
wat hij kan ,kan ik ook.
Als je dat aan de kaak stelt wordt het gepeupel voor gek verklaart.Dagenlijks moet ik van dat schorem horen ,
dat ik een ziekelijke geest heb.Aangifte bij politie helpt niet college van PG’S Om ,rijksrecherche ,helpt niet
De raad en hof van discipline is een collaborerende gilde ,dan zijnze rechter ,danzitten zij in de raad ,dan staan
zij er voor.Maar alles gebeurt wel onder de ADVOCATEN WET.Beëdiging stelt geen fluit voor ,maar je wordt nog
wel in naam der koningin door het slijk gehaald.Zij leven als GOD in frankrijk
Harry van Groen

4.

Anoniem

15 Mei 2007 om 19:50
Gajes regeert,waar rechten ontbreken. Citaat van prof Deegenkamp,hoogleraar staatsrecht
Er is in het verleden al te veel gezwegen ,aldus mevrouw dÁncona
Bij de klokkenluiderslijn wordt er niet gezwegen ,maar wat doen de door ons betaalde politici daarmee?
Mijn criterium is ,kan ik bij ze onderduiken ,zou een jodeman nu stellen. Nou ik zou het niet weten ,ook niet bij
die mensen die dit stellen.
Het is de vraag of een staatshoofd die zo de democratie en rechtsstaat voor de voeten loopt,met zo’n
minachting voor haar volk ,nog wel kan blijven zitten
Het Wilhelmus stelt toch duidelijk dat wij ons geweten /God boven het bevoegd gezag moeten stellen.
Wie pakt de handschoen op ?
Harry van Groen

5.

Anoniem

16 Mei 2007 om 08:59
Diensten verlenen is ook corrupt ,dat wordt vaak vergeten. Zo ook dat bijv. ambtenaren ,overheisgelden stelen ,
maar ook hun salaris en pensioen gelden.
Want waar zij nu net corrupt in waren ,waren zij voor beëdigd ,en deden zij het tegengetelde waarj zij voor in
dienstvoor waren
Harry van Groen
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GROENINK KAN HET NIET, HET SPEL EERLIJK SPELEN!
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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

Recente Berichten
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veelzeggend: ‘puur list en bedrog’ aldus een ‘aandeelhouder en private banking-klant’ van ABN Amro.
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We doelen natuurlijk op de verkoop op stel en sprong van LaSalle, de Amerikaanse dochter van ABN
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ten faveure van het Britse Barclays waarmee Groenink eigenmachtig overeenstemming bereikte. Ook
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hierbij speelden de eigenbelangen bij Rijkman de hoofdrol want, zoals een gisse lezer ook opmerkt op
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Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

de site van Elsevier, in de Raad van Commissarissen van de nieuwe ‘quatro-bankencombinatie’ was

Amro, met als uitsluitende bedoeling het ‘consortium’ van drie banken kallt te stellen als overnemers
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OM behandelt Demmink-aangifte niet

voor hem zeker geen plaats geweest terwijl hij nu mag aanschuiven in de board van Barclays. Het is
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

precies het beeld dat ook oprijst uit de wijze waarop hij voor zichzelf een commissariaat bij Shell
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Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
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‘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!
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Helemaal ernstig is de wijze waarop Groenink die zich blijkbaar reeds heeft ingedekt voor aanvallen

Amsterdam.
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op zijn beslissing LaSalle ’stiekum’ te verkopen (de deal kwam afgelopen weekeind tot stand) aan
Bank of America zich verdedigt. Volgens hem hoeft de verkoop van LaSalle niet aan de
aandeelhouders te worden voorgelegd omdat deze onder de norm van een derde van het balanstotaal

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht
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valt zoals in jurisprudentie is vastgelegd. Deze claim is echter bedrieglijk, omdat de verkoop tot doel
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had de overname door het ‘bankentrio’ te blokkeren en door wie de bank overgenomen gaat worden
●

is wel degelijk een zaak waarover de aandeelhouders zich moeten kunnen uitspreken, als is het alleen

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

maar omdat dit direct raakt aan de belangen van hun eigen portemonnee: het ‘bankentrio’ kan meer
betalen van Barclays. Aldus besteelt Groenink met de achterbakse ‘verkoop-truc’ zijn eigen

overheid

De carriere van Groenink staat aldus geheel in het teken van list, bedrog en zelfverrijking.

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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huis stuurde in een (tevergeefse) poging de kosten te drukken. Hij deed dat ‘op zijn Rijkmans’ door
medewerkers een ‘kaart’ te geven waarop stond dat ze ‘overtallig waren’. Hierop kreeg Rijkman veel
kritiek: zijn werkwijze zou ‘onmenselijk’ zijn terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo was: nee, Rijkman
was juist ‘helder en duidelijk’. Enfin, Slagter (hij heeft het zelf verteld) staat in een groepje met
Rijkman hierover te praten waarbij Rijkman de ene denigrende opmerking over zijn personeel na de
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waarbij de elite van het Nederlandse finaceel-economische journaille van Rijkman mocht vernemen
hoe de wereld in elkaar steekt. Het was in de tijd dat Rijkman duizenden mensen bij de bank naar

Accountancy (29)
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De ware geest van Groenink blijkt uit een belevenis van Jan Maarten Slagter, redacteur van het
Financiele Dagblad die ooit zo’n fameuze ‘relatie-borrel’ bezocht boven in die toren van ABN Amro
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aandeelhouders ten faveure van zichzelf.

Waarschijnlijk is dat de ethiek die past bij het bankieren anno 2007.
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andere maakt. “Huilebalken” “Incompetente idioten” dat soort kwalificaties. Het journaille wordt wat
zenuwachtig, maar Slagter besluit in zijn krant een passage te wijden aan de oprispingen van de
charismatische succesbankier. Dat had hij beter niet kunnen doen. Direct hing Rijkman aan de lijn bij
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●
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hoofdredacteur Bakker ‘waar zijn krant het in hemelsnaam vandaan haalde dit soort absurditeiten op
te schrijven!’ Nee, dan NRC Handelsblad! Die weten hoe je met zoiets omgaat! Het is een enorme rel
geworden die Slagter nog bijna zijn baan heeft gekost. Rijkman forever!
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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
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net als Barclays terugdeinst voor de slechte reputatie van ABN Amro in de VS. Hieronder de tekst van
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ABN-AMRO is kampioen in het oversluiten van Hypotheken. Dit gaat als volgt. De netto contante
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waarde van alle toekomstige marges van de lening worden berekend. De bank doet er nog wat bij op
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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
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cashflows uit de toekomst.Vergelijk dit nou eens met Royal Dutch.
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Toen zij vertelden dat de voorraden kleiner waren, was er dus minder potentieel voor toekomstige
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winsten. De koers klapte in elkaar. Ook de Koers-Winst verhouding werd lager natuurlijk. Tenslotte

overheid

moest je Royal Dutch niet meer waarderen als een voorraad van olie die alleen nog maar opgepompt

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

vergelijking: nieuwe olievelden. Als je dus bij de ABN-AMRO kijkt hoe groot het deel van de winst was
dat bestond uit het contant maken van langlopende contracten en wat er nu aan zekere winst
verdwenen is, dan kom je tot schrikbarende conclusies. ABN-AMRO moet heel veel nieuwe business
vinden.
Bij het oversluiten van hypotheken zitten er nog een paar addertjes onder het gras. Het bestand aan
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hypotheekcontracten bergt nu veel meer risico in zich. Wat gebeurt er als de rente nog verder gaat
●

14 momenteel online

in staat om de hogere rente te betalen? In de boeken van de ABN-AMRO zitten nu veel meer risico’s.
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En dan nog niet te spreken over de trend dat er nog steeds meer tophypotheken worden afgesloten.

●

1165205 totaal aantal bezoekers

stijgen met een groter aandeel aan kortlopende kredieten in de boeken? Zijn al deze klanten dan nog

Onlangs in het nieuws dat starters tot zes keer hun inkomen kunnen afsluiten. Ook blijken de marges
onder zware druk te staan. In een jaar tijd zijn de winstmarges van gemiddeld 120 basispuntent tot
60 basispunten gehalveerd. Natuurlijk heeft ze het onroerend goed als onderpand. Maar hoe is dat

Test uw klokkenluiderkennis!

vandaag gewaardeerd en wat gebeurt er met de waarde van dit onderpand als de rente verder stijgt,
de huizenbubble barst en iedereen tegelijk naar de uitgang wil? Daarbij zijn de klanten steeds meer
kredieten aangeboden die minder of helemaal niet afgelost moeten worden. Dit als gevolg van de
overwaarderegeling waarbij aflossen gedemotiveerd wordt.
Onzekere toekomstige winsten, meer renterisico, meer uitvalrisico minder marge en minder
onderpand in de boeken van ABN-AMRO.
Dit zou overigens ook voor andere banken moeten gelden, maar de ABN-AMRO is nu eenmaal
koploper in de dit veld en heeft daarbij enorme exposure in de USA waar de huizenbubble het grootst
is en op dit moment aan het knappen is.
Barclays is ronduit teleurgesteld in de ABNAMRO.
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1.

Redactie

16 Apr 2007 om 10:58
Dit zei Pim Fortuyn in Elsevier (1 september 2001; interview met Hugo Camps) over Rijkman Groenink:
“We hebben niet de corruptie van het chequeboek, we hebben de corruptie van de baantjes en schakelposities.
Verzekeraars hebben gewoon kartels. Verzekeringen zijn niet ge?nteresseerd in het oplossen van diefstallen.
Zo?n man als Rijkman Groenink die eigenlijk achter de tralies had moeten zitten, komt weg met al zijn affaires.
Hij trekt zich van de kritiek niets aan. Groenink weet zich onaantastbaar. Hij heeft dezelfde uitstraling als Prins
Bernhard vlak voor de Lockheed-affaire. Volkomen losgezongen van de samenleving. Ik durf te voorspellen dat
Groenink binnen het jaar keihard omvalt. Maar ook dan zal zijn arrogantie legendarisch zijn. Ik kom ze vaak op
congressen tegen, de happy few van het Nederlandse bedrijfsleven. Daar zie je de totale minachting voor wat
dan het klootjesvolk heet. Ze spelen elkaar de commissariaten toe. Het wereldje van de commissariaten is te
herleiden tot minder dan honderd stuks. We zijn geen haar beter dan Italianen en Belgen, alleen hypocrieter.”
Groenink was rechtstreeks betrokken bij geruchtmakende faillissementen als HCS, DAF, Medicopharma en Air
Holland. Vooral in de HCS-affaire was zijn rol uiterst discutabel. Hij werd beschuldigd van koersmanipulatie.
Groenink zou HCS-baas Joep van den Nieuwenhuyzen een aandelenverkoop hebben gesuggereerd om zo de
koers te drukken. “Dat was een grapje,” zei hij later in de rechtszaal. De rechter accepteerde dat.

2.

Anoniem

16 Apr 2007 om 15:09
Met ex-vakbondsleider,ex-anti-kruisrakettendemonstrant en P.v.d.A’ er Kok c.s. schiet je wel over de 100 stuks
heen.Hoever kan men komen over de rug van het klootjesvolk?

3.

Anoniem

16 Apr 2007 om 16:53
ach ja Wm Kok, hoor hem nog roepen “Schande Schande dat ongeneerd zakkenvullen door commissarissen,
Wim vult lekker mee, weet zelfs president-commissaris te worden.
“Wim is is niet de eerste salonsocialist die zich verkoopt als rooie rakker, Wim’s opvolger Melker is toch ook
aardig terecht gekomen bij die ene bank, ergens in Amerika in de luwte zijn penningen tellend, ach de rooie
rakkers weten het goed te vertellen,voor henzelf weten de rooie rakkers goed te zorgen. En wat heeft Wouter
Bos voor snode plannen op papier in het kader van zijn veldtocht tegen exorbitant hoge bonussen aan bijv.
comisarissen, Zullen Ome Wim (Kok) en neef/nicht Adje(Melkert) daar wakker van liggen. Nee, want zoals zo
vaak roepen de rooie rakkers maar wat om het klootjesvolk in dienst waarvan zij staan stil te houden.
Wouter maakt zich pas echt druk als er wat familiefotootjes openbaar gemaakt worden, actie, inbreuk op mijn
privacy, Wouter: of wij maar enig interesse hebben in de privacy van welke rooie rakker dan ook. En binnenkort
weer met de rode roosjes door de straten in een prachtig mooi rood jasje met daarop geschreven PvdA (Partij
van de Armen)? Ach Wouter een vet/rijk varken weet niet dat een mager/arm varken honger heeft. Heeft nog
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nooit boodschappen gedaan bij 1 van de vele Voedselbanken die ons land “Rijk” is.
Woutertje: Roepen is leuk, maar dan ook doen he. Niet dat soort verhaaltjes weer : Ik ga nooit met Jan Peter
Balkenende in 1 kabinet zitten en zie Woutertje breekt zijn woord. Woutertje heeft maar wat geroepen.
Woutertje mag zelfs op de trappen naast de koningin staan.
En, aldus Wouter, er zal en er moet een Iran-onderzoek komen, Wat komt er dus niet: Onderzoek naar
Nederlands Iran beleid. En Wouter maak je geen zorgen over je toekomst, er liggen vast wel wat
commissariaten op jou te wachten.
Is tenslotte eigen aan de rooie rakkers, waarom jij dan niet?

4.

Anoniem

17 Apr 2007 om 14:16
Nu begrijp ik meer over de aandelen van HCS die ik op voorspraak van ABN/AMRO gekocht heb via de heer A.
Schrauwers. Jaren later kreeg ik van ABN/AMRO te horen dat mijn aanspraken verjaard waren:
Lees brief over HCS:
Tel:04160-50777 AQUVEX BEHEER B.V. Postbus 197, 5140 AD Waalwijk - St. Jansplein 51, Waalwijk
Fax:04160-52815
AANTEKENEN
ABN-AMRO
T.a.v. de directie
Visstraat 54
5211 DN ’s-Hertogenbosch
Waalwijk, 15 juni 1995
Referentie: 9506010
Mijne heren
U heeft ondergetekende, directeur van Aquvex Beheer B.V. in september 1989 geadviseerd om HCS-aandelen
te kopen. U zei dat u sterke aanwijzingen had, dat de toenmalige koers van Fl. 18,80 snel naar boven Fl. 25,00
zou gaan.
Op uw advies heeft Aquvex Beheer B.V. op 15 september 1989 10.000 HCS-aandelen gekocht. Uw advies was
dat het geld beter belegd kon worden dan dat het op een depot rekening zou blijven staan. De koers van de
genoemde aandelen ging echter niet omhoog maar omlaag.
Op uw advies heeft Aquvex Beheer B.V. op 24 oktober 1989 wederom 10.000 HCS-aandelen gekocht á Fl.
16,80. Dit zou gunstig zijn voor de middelling van de koers. U had toen een nog veel sterker gevoel dat de
koers snel omhoog zou gaan.
Helaas kwam uw voorspelling niet uit. De koers bleef dalen. U adviseerde ons bedrijf wederom 20.000 aandelen
á Fl. 15,80 te kopen. Uw advies werd weer opgevolgd op 03 november 1989.
Ondanks al uw adviezen en voorgevoelens bleef de koers dalen. Weer adviseerde u ondergetekende 40.000
aandelen te kopen. Dit advies werd gedeeltelijk opgevolgd. Op 28 december 1989 heeft Aquvex Beheer B.V.
ondergetekende nog 20.000 aandelen bijgekocht á Fl. 14,00.
Eindelijk ging de koers toch omhoog. Op 31 juli 1990 is de koers Fl. 16,50 en ondergetekende gaf u opdracht
om alle 60.000 aandelen te verkopen. U zei ondergetekende dat dit de beurskoers zou beïnvloeden, toch bleef
hij bij zijn standpunt alles te verkopen.
Groot waren de teleurstelling en verbazing toen ondergetekende een paar dagen later van u vernam dat u niet
60.000 maar 40.000 HCS-aandelen verkocht had, met als opmerking door u: “De laatste 20.000 heb ik nog niet
verkocht omdat uw aankoopprijs vrij hoog is geweest. U zou dan een groot verlies geleden hebben.”
De koers was echter wederom gedaald en met uw opmerking dat de vooruitzichten in Amerika veel beter
werden, adviseerde u ondergetekende de laatste 20.000 HCS-aandelen daarom nog niet te verkopen.
Dit is de zoveelste fout geweest in ons HCS-aandelen-avontuur. Uiteindelijk zijn de laatste 20.000 aandelen
verkocht:
op 11-04-1994 10.000 á Fl. 9,00
op 12-04-1994 10.000 á Fl. 8,80
Dit maakt een gemiddelde prijs van Fl. 8,90.
Het verlies dat wij door het toedoen van u en uw toenmalige werkgever de AMRO-Bank geleden hebben,
bedraagt:
(Fl. 16,50 - Fl. 8,90) x 20.000 = Fl. 152.000
Dit bedrag moet nog verhoogd worden met de wettelijke rente vanaf 31 juli 1990 tot heden.
Het is geheel onze eigen verantwoordelijkheid geweest om uw adviezen op te volgen. Het is echter uw
verantwoordelijkheid geweest om onze opdrachten uit te voeren.
Daarom stellen wij u persoonlijk aansprakelijk voor het door ons geleden verlies. Ook uw toenmalige werkgever
wordt aansprakelijk gesteld.
Uw toenmalige directeur de heer P. van der Straaten hebben wij hiervan in kennis gesteld. Hij vond deze
geschiedenis vervelend maar zei dat hij er niets aan kon doen.
Naar aanleiding van een juridisch advies dat wij hierover ingewonnen hebben, is gebleken dat er door de AMROBank fouten gemaakt zijn, die zeker verhaald kunnen worden. Dit ook omdat de AMRO-Bank een zeer aparte rol
heeft gespeeld bij de gehele HCS-affaire.
Gelieve het bedrag op de rekening van AQUVEX BEHEER B.V. te storten bij de Rabobank te Waalwijk,
rekeningnummer 16.58.22.155.
Indien wij binnen 14 dagen na dagtekening geen bericht van u vernomen hebben, zullen wij deze vordering uit
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handen moeten geven.
Hoogachtend,
AQUVEX BEHEER B.V.
P.L.G. Quekel
directeur
Deze brief is verstuurd naar de ABN AMRO-BANK en de heer A. Schraauwers

5.

Anoniem

17 Apr 2007 om 17:52
Om nou de waarde van ABN Amro op te hangen aan de boetes van hypotheken dat gaat wel erg ver. Trouwens
die boetes zullen er blijven ook de komende jaren, dus verdisconteren is m.i. de juiste manier en dat zal ook in
de toekomst zo zijn. De vraag is wel of er nu meer dan in de toekomst wordt overgesloten.
Dat de marges dalen ok, daar hebben alle banken op dit moment last van door yield inversion en daar gaat
hypotheekverstrekkers soms ook aan kapot.
Wat mij meer verbaasd is dat Rijkman nu ineens wordt beloond voor de langdurige matige prestaties van ABN
Amro. Of hebben aandeelhouders liggen slapen?
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Door Micha Kat
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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

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

eerdere gevallen en hoe reageerden die kantoren toen?
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Remco de Ranitz: Deze partner IE moest begin jaren 90 vertrekken bij De Brauw Blackstone
Westbroek nadat hij clienten geld op zijn prive-rekening had laten overmaken. Hij vond vervolgens
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eigen kantoor, De Ranitz Advocatuur. Over zijn vertek bij De Brauw schreef De Telegraaf destijds.
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Niek Wilke: Deze oud-bestuurder en partner Insolventierecht van Derks Star Busmann declareerde
als curator van beleggingsfonds Befra voor tonnen teveel en voerde ondermeer zijn eigen

overheid
●

secretaresse tegen de regels op als betaald ‘medewerker’. Opnieuw was het De Telegraaf die de zaak
in 2002 naar buiten bracht. Toen de Utrechtse deken ambtshalve een tuchtzaak tegen Wilke opstartte

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

moest hij zijn kantoor verlaten. Op het moment van de berisping was hij geen lid meer van de
maatschap. Tegen Wilke is ook strafrechterlijk aangifte gedaan, maar die is niet in behandeling
genomen. Het kantoor heeft nimmer een verklaring afgegeven of journalisten te woord willen staan.
Voor zover bekend heeft Wilke de advocatuur verlaten.
Till Kolle: Moest als managing partner van Kennedy van der Laan het kantoor eind 2003 op stel en
sprong verlaten na grootschalige financiele malversaties die zelfs leidden tot een beslaglegging door
het kantoor op zijn woonhuis. De zaak kwam in de openbaarheid door een artikel in Quote. Begon
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een nieuw kantoor in Amsterdam-Zuid. Ondanks grote druk vanuit diverse media heeft het kantoor
nooit iets willen loslaten over de aard van de malversaties noch ook een offciele reden gegeven voor
het vertrek.
Mariette Lafarre: Deze liefhebber van paardenpolo moest de afgelopen jaren achtereenvolgens AKD
Prinsen en Greenberg Traurig (waar ze in maart 2003 begon) als partner Onroerend Goed verlaten na
onregelmatigheden in haar financiele handel en wandel. Geen van beide kantoren heeft ooit willen
ingaan op vragen rond haar vertek. Het is niet bekend of Lafarre thans in de advocatuur actief is.
De vraag is natuurlijk: hoe zit dat in de accountancy? Zijn er ook bij de big four partners geweest die
de firma moesten verlaten na ‘foute handelingen?’ Het enige enigszins gedocumenteerde geval
speelde eind 2003 en betrof een partner van PWC die prive 3 miljoen Euro zou ontvangen van AM,
het vroegere Amstelland MDC, in ruil voor het ‘omlaag drukken’ van de waarde van een bedrijf dat
AM wilde overnemen in de due diligence. De betrokken accountant en de bestuursvoorzitter van AM
hadden een mondeling accoord over deze criminele deal, maar Cor Boonstra, president-commissaris,
stak er een stokje voor. De commissarissen kwamen achter dit opzetje omdat het ‘omkoop-bedrag’
van 3 miljoen Euro in de balans van 2002 gereserveerd was. PWC liet weten dat de betrokken
accountant is ontslagen, maar die claim is niet verifieerbaar, want zijn naam is nooit bekend
geworden.
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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)
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Amsterdam dient vanaf 8 maart, dus tweeeneenhalf jaar na haar eerste veroordeling. Wie haar
advocaat is weten we (nog) niet. In eerste aanleg werkte ze met Joost Italianer van Nauta Dutilh, de
man die Cor Boonstra uit de cel wist te houden, maar Italianer laat per email weten dat ‘Vrisekoop
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Waarom weigerde deken Van Veggel iets te ondernemen tegen Vrisekoop? Is een veroordeling door
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de strafrechter niet altijd reden voor een deken in actie te komen? Professor in de Advocatuur

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Bannier stelde nog dat in dit geval een verzwarende omstandigheid was dat het ging om een
vertrouwensdelict, erger dus dan een advocaat die een crime passionel pleegt of dronken tegen een
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geweest op het kantoor van Van Veggel (Stibbe) en heeft daar naar alle waarschijnlijkheid voor hem

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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Kansspelen. Ze zag haar eigen opties blijkbaar niet als kansspel: ze nam haar toevlucht tot fraude
om ze te kunnen verzilveren. We zijn benieuwd waar het hoger beroep op uitdraait. Interessant is dat
eind februari het onderzoek naar buiten komt over de oorzaken van het Landis-faillissement. Wellicht
komt dan nog meer belastend materiaal over Vrisekoop naar buiten.
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17 Jan 2007 om 07:03
Hoedster van het Recht, ene mw Adrienne Vrisekoop
‘Ze is in hoger beroep gegaan en tot die tijd gebeurt er helemaal niets”, aldus de briesende plaatselijke Deken
van Veggel.
Een grove schending van van Veggel’s Dekenale taak.
Deken van Veggel dient te zorgen voor en toe te zien op een goede beroepsuitoefening van de Advocatuur in
het Amsterdamse arrondissement.
Van Veggel “doet helemaal niets”.
Deken van Veggel’s taakuitoefening inzake Vrisekoop is dus klachtwaardig.
Wie “pakt van Veggel aan”?
Dient de Algemeen Deken Nederlandse Orde van Advocaten Els Unger een klacht in tegen de plaatselijke Deken
van Veggel????
Vrisekoop;
In Amsterdam staat anno 2007 het kantoor Vrisekoop Majoor.
In de zaak “Vrisekoop vs Kagie en de hoofredacteur “Vrij Nederland” wordt Vrisekoop opgevoerd als exadvocate.
Vrisekoop is dus (?) enige tijd van het tableau geweest.
Vrisekoop heeft na haar vertrek uit de advocatuur een nieuw verzoek tot plaatsing op het tableau ingediend bij
de raad van toezicht arrondissement Amsterdam. Haar verzoek is goedgekeurd.
De raad van toezicht heeft in haar strafrechtelijke veroordeling geen reden gezien Vrisekoop niet te te laten tot
de kring Hoeders van het Recht.
De Raad van Toezicht is dit te verwijten.
O ja, Voorzitter van voornoemde Raad is Deken van Veggel.
Wie heeft haar toelating erdoor gedrukt?
Deken/voorzitter van de Raad van Toezicht mr van Veggel misschien?
Van Veggel heeft tenslotte een allesbepalende stem in de vergadering.
Ondanks (evt?) verzet bij de andere leden van de raad kon Hij en Hij alleen haar toelating erdoor drukken.
Wie van de leden had de moed van Veggel op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Vrisekoop niet los te laten op
Rechtzoekend Nederland.
Rechtzoekend Nederland rest slechts 1 hoop:
Openbaar Ministerie “verleng Vrisekoop’s advocatenpaspoort niet”
Art.8(1) Advocatenwet:
“De advocaten worden door de griffier op het tableau gesteld op vertoon van hunner akte van beediging, welke
alsdan en daarna telkenjare in de maand september door de griffier kosteloos wordt geviseerd
Geen visering (jaarlijkse verlenging van haar advocatenpaspoort) Dus!!!!.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

2.

Anoniem

17 Jan 2007 om 08:59
Erratum
Vrisekoop is dus (?)…… Vrisekoop is dus (!) ……
mr hjampeters/alias mrraapie

3.

Anoniem

14 Jun 2007 om 22:44
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Landis’ top vrijgesproken……… misschien iets te vroeg geschreeuwd. Het blijkt keer op keer dat Justitie wel blaft
maar geen tanden (lees: bewijs) heeft om te bijten…..
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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
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voor een ‘kleptocratentax’? Dat was in 2001. Sedert is het alleen maar erger geworden. Thans zijn
politiek en vakbonden op dit dossier uitgespeeld en kan alleen geweld nog soelaas bieden. Plunder de
huizen van de stelende en vaak ook nog falende ‘topmanagers’! Steel hun auto’s! Het is gestolen
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13 Jan 2007 om 09:30
Nederland na 2001
Wim Kok: Enkele commissariaten: ING TPG Shell KLM
President Raad van Commissarissen “De Centrale”;
verzekeringsmaatschappij Den Haag
Ad Melkert: Bankwezen USA
“Gewoon” 2 rooie rakkers, verworden tot zakkenvullers in de wereld van “Grootverdieners”.
Uw vraag “wie beslissen over exorbitante beloningspakketten?”
antwoord: Ook Wim Kok, de man die ooit schande sprak over het clubje zakkenvullers.
Hun huizen stelen? Neen, is gekocht met bloedgeld. Blijf daar verre van.
Op een dag zullen Simon Carmiggelt’s woorden “Ik benijd jullie achterblijvers niet”
op mijn grafzerk staan.
Arm Nederland.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie

2.

Anoniem

13 Jan 2007 om 19:07
Ja die mannen van de Partij van de Aristokleptocraten voelen zich wel thuis tussen de Verdeel en Heersers van
de Globalistische Elite van Kleptocraten.
Het klootjesvolk wordt in de tussentijd gehersenspoeld door de Propagandamachine. Oorlog moet er gevoerd.
Roven, plunderen, kolonialiseren die volken die niet luisteren. Alles privatiseren totdat het handjevol
monopoliegelddrukkers de hele wereld heeft. En de burger uitsluitend slaaf is.

3.

Anoniem

14 Jan 2007 om 09:33
Nou, die oud-senator van D-66 Adrienne Vrisekoop, die is aardig de hand boven het hoofd gehouden. Valsheid
in geschrifte e.d. en dan toch verder gaan als advocate.
Nee, dan oud-Kamerlid Patricia Remak veroordeeld voor uitkeringsfraude: 1 jaar zitten… Boem !! Ze mocht
argumenten aanvoeren, maar die rechter wilde niet luisteren. Die rechter wist het beter.
Dit klinkt me bekend in de oren. Niet luisteren maar gewoon flink uitdelen (tenminste afhankelijk wie er aan de
beurt is).

4.

Anoniem

14 Jan 2007 om 11:13
Hoedster van het Recht Adrienne,
Ooit was Hoedster van het Recht Adrienne verdachte, nu veroordeelde.
Gerechtshof Amsterdam (??) zal het dossier Adrienne nogmaals bekijken; mocht Adrienne ook in hoger beroep
worden veroordeeld; dan heeft zij nog de mogelijkheid in cassatie te gaan.
Het zal dus nog wel even duren voordat Adrienne gaste is in de Vrouwenvleugel Bijlmerbajes.
In de tussentijd kan de Amsterdamse hobbyist, alias de Amsterdamse Deken, zich op formele gronden indekken
middels “Adrienne’s dossier is nog onder de rechter; Adrienne kan haar adovatenpraktijk dus blijven uitoefenen.
Tenzij:
De Amsterdamse hobbyist alias Deken een zgn. ambtshalve onderzoek instelt tegen de Hoedster van het Recht
Adrienne.
Het ambtshalve onderzoek kan leiden tot een ambtshalve klacht (K.2007….).
Adrienne zal zich dan ook voor de Raad van Discipline hebben te verantwoorden. Bijvoorbeeld wegens
schending van vertrouwen; schending vertrouwensnorm”.
De Raad van Discipline kan Adrienne berispen, een enkele waarschuwing geven, schorsen in de uitoefening van
haar praktijk; schrappen van het tableau.
De Raad kan de ambtshalve klacht van de hobbyist, alias Amsterdamse Deken, gegrond verklaren zonder
oplegging van een maatregel.
Adrienne kan en zal in hoger beroep kunnen gaan.
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Het Hof van Discipline zal het Adrienne dossier nogmaals bekijken.
Het Hof van Discipline kan dezelfde maatregelen tegen Adrienne treffen.
Adrienne zal nog lange tijd - om formele redenen - advocate blijven.
Tenzij.
Mr Els Unger, algemeen Deken Orde van Advocaten, haar verhaaltje (o.a. in Parool) laat uitkomen.
Kop Artikel Parool “Er zijn enkele tientallen foute advocaten”
Foute advocaten worden, aldus Els Unger, nu (nu pas?) harder aangepakt. Ons land telt, aldus Els, 100 tot 200
foute advocaten.
Volgens Els Unger dan.
De foute advocaten, aldus Els, zijn een schandvlek voor de advocatuur.
Zij dienen het vak per onmiddelijke ingang te verlaten.
Adrienne zal door Els, als we Els mogen en kunnen geloven, ter verantwoording worden geroepen. Haar zal keep on dreaming Recht-Zoekend Nederland - te verstaan worden gegeven haar toga voorgoed aan de kapstok
te hangen.
Aan het grof vuil meegeven is ook een optie.
Grofvuil uw naam is Advocatuur Nederland.
Recht-Zoekend Nederland dient beschermd te worden tegen de Advocatuur Nederland.
Bescherming tegen de Advocatuur: www.courtwatch.nl.
Middels voornoemde site weet Recht-Zoekend Nederland nu bij welke advocaat wij niet moeten zijn.
Mijdt Adrienne.
Mijdt de Advocatuur Nederland.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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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
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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
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mogelijk te vullen. We kennen dit instinct ook uit de natuur waar eekhoorns hun holletjes volstoppen
met beukenootjes als er een grote ramp aankomt. Verbazingwekkend is alleen, dat niemand (nog) in
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Bij tal van ‘gerespecteerde’ ondernemingen bleek het optieprogramma in feite een grote operette
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ingevuld waarop de koers laag was in vergelijking met die op de dag van de uitoefening! Ook in ons
land, ga daar maar vanuit, worden aandeelhouders bestolen door corrupt management dat op
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10 Jan 2007 om 10:14
Adrienne Vrisekoop
Geachte redactie,
Ben nu wel de laatste die zich geroepen voelt advocaten. i.c. advocate Vrisekoop in bescherming te nemen.
Adrienne kan in hoger beroep zijn vrijgesproken.
Het Ädrienne Vrisekoop gebeuren” past wonderwel in het verhaaltje van de landelijk Deken Orde van Advocaten
mw. mr Unger.
Mw. Unger wil ons doen geloven dat foute advocaten - naar haar zegggen 100 tot 200 foute ordeleden - nu (nu
pas???) harder worden aangepakt. (bron: internet www.sdnl.nl/onder artikel karel de Werd). Sinds kort telt
Nederland 14.000 advocaten.
Opmerkelijk is dat mw Unger haar plannen aan Rechtzoekend Nederland bekend maakt kort nadat www.
Courtwatch.nl op Internet is verschenen.
In voormelde site worden advocaten publiekelijk gewaardeerd. Rechtzoekend Nederland weet nu bij welke
advocate/advocaat men niet moet zijn. Foute togadraagsters/dragers worden met naam en kantooradres
genoemd.
Goede advocaten krijgen ook de waardering die zij verdienen. Ook zij worden vanzelfsprekend met naam en
kantooradres genoemd.
Via de formele weg kan resp. kon de Amsterdamse deken zich indekken tegen Adrienne. Indekken is eigen aan
de Dekens.
Het Dekenaat is voor vele Dekens slechts een goedbetaalde hobby.
Opmerkelijk is dat Adrienne Vrisekoop anno 1998 deel uitmaakte van het Amsterdamse Advocatenkantoor
Vrisekoop Majoor v. Spaendonck (bron: Nederlandse Orde van Advocaten, boekje Personen).
Anno 2007 maakt zij deel uit van het Amsterdamse Advocatenkantoor Vrisekoop Major.
Mocht Adrienne in hoger beroep zijn vrijsgesproken, dan zal - en hoe moeilijk het voor Rechtzoekende
Nederland is dat te geloven - de landelijk Deken mw. mr Unger Adrienne op het matje roepen.
Adrienne aan een kritisch verhoor onderwerpen.
Mocht Adrienne behoren tot het “selecte groepje” 100 tot 200 foute advocaten. dan zal zij het vak per
onmiddellijke ingang dienen te verlaten.
Aldus de toezegging van mw. mr Unger aan ons Recht- Zoekenden.
Laten we maar afwachten.
(of beter: keep on dreaming????)
mrhjampeters/alias mrraapie/ mr raapie

2.

Anoniem

12 Jan 2007 om 09:37
Een vrij recent, groot schandaal op dit punt was bij de Koninklijke Shell.
FYI de bonussen waren afhankelijk van de oliereserves. En wat gebeurde - wonder o wonder ? De oliereserves
werden veel hoger voorgesteld dan in werkelijkheid. Hiervan wisten zo’n 200 Shell managers.
OK, er zijn een paar maatregelen getroffen, maar echt hard is er niet opgetreden. Met fluwelen
handschoenen worden Shell en andere grote bedrijven behandeld. Ook al is er fraude of i.d., het wordt bedekt
met de mantel der liefde.
Als Boonstra weer de boel oplicht, dan wordt er gesteld dat de man al zo geleden heeft, dat zijn naam in het
nieuws is gekomen. Ach, ach, die arme Boonstra….. wie was daar dan verantwoordelijk voor ? Toch wel die
arme Boonstra…
En wie hield Boonstra de hand boven het hoofd ? De NL rechter…..
Kleinere bedrijven die worden wel flink aangepakt….
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AMERIKAANSE MEDIA-MAFIA NU OOK SPECIAAL VOOR INTERNET
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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
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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
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Klokkenluidermenu

Het is al weken het gesprek dat alles domineert, op straat en in taxis: de massale besmetting van
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
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Dat blijkt wel uit de horror-story uit de ziekenhuis in Shimkent, een grote stad ten westen van
Almaty. Binnenkort gaan we daarheen, ook om de prachtige monumenten te bezoeken van de staf
Turkestan daar weer vlak bij.
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Op 7 oktober vindt hier in Almaty een voetbalwedstrijd plaats die onze aandacht om meedere

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
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De eerste UEFA-kwalificatiereeks waaraan Kazachstan in zijn nog jonge voetbalsgeschiedenis

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

deelnam was die voor het afgelopen WK in Duitsland. In deze reeks behaalde kazachstan slechts een
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enkel punt. Dat gebeurde op 8 oktober 2005 uit tegen Georgie. De overige 11 wedstrijden gingen
allemaal verloren. Maar in de huidige EK-kwalificatiegroep doet Kazachstan het onder Pijpers stukken
beter: op 16 augustus werd een punt gehaald uit tegen Belgie en datzelfde gebeurde op 6 september
uit tegen Azerbeidzjan. Die datum is om nog een reden van historisch nationaal belang: Dmitry
Byakov scoorde het allereerste Kazachse doelpunt ooit in een EK-kwalificatiereeks.
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wint altijd” zo meldde de docent in het stoombad. Hoe weet hij dat allemaal? “Ik gok altijd op de

van de verhalen over omkoping in Nederland die enige maanden geleden opeens opkwamen en die
zelfs nog door het OM (niets aan de hand natuurlijk) zijn onderzocht. Immers: gokken = (heel veel)
geld = mafia = omkoping. Zo gaat dat nu eenmaal, het zijn de wetten van de globale gokwezen. Als
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/331/voetbal-in-kazachstan-een-nederlandse-confrontatie.html (1 of 2) [3/10/2009 11:18:00 PM]

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

●

Azerbeidjaanse man die docent recht bleek te zijn op de politieacademis van Almaty. Hij mengde zich

uitslagen van de Nederlandse competitie.” Dat mag toch wel opmerkelijk worden genoemd in het licht

Accountancy (29)

●

Bragonje: “Het tream is onder onze leiding enorm vooruit gegaan. Waar we vooral op hameren is

in het voetbalgesprek en bleek tot in details op de hoogte van de Nederlandse eredivisie. “AZ thuis

●

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

Bragonje bleek te zitten, de asssitent van Pijpers. Bragonje komt van Ajax waarvoor het de

discipline, want daaraan ontbrak het in het verleden.” In diezelfde sauna zat ook nog een

Categorieën

●

Ik kwam op het spoor van het voetbal in Kazachstan toen ik in de sauna van mijn hotel naast Marco

voetbalschool leidde in Ghana. Maar die werd afgestoten en toen voegde hij zich bij Pijpers.

kerstdemmink

●

Kazachstan is in meedere opzichten een bananenrepubliek. De dochter van president Nazarbajev

van de Kazachse voetbalbond.

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Voetbal in Kazachstan: een Nederlandse confrontatie at Klokkenluideronline

Bezoekers

bovendien omkoping in Duitsland en Belgie is aangetoond, waarom zou het dan in Nederland niet het
geval zijn als er in het verre Oosten net zo stevig wordt gegokt op de Nederlandse competitie dan op
de Belgische, Duitse en Italiaanse? En dan is er nog een aanwijzing: de omkopende goksyndicaten
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komen voor zover thans bekend vooral uit China. Heel Kazachstan is doordrongen van Chinese
invloeden. Enfin, het wordt zeker interessant op 7 oktober. Ik probeer een verhaal hierover te
verkopen aan een (betalend) Nederlands medium, maar dat lukt vooralsnog niet.Gisteravond was ik
op een Nederlandse ‘business-borrel’ in het luxe Hyatt-hotel en daar sprak ik met enige mensen van
de ambassade over de wedstrijd. Misschien is er een leuk Nederlands sausje overheen te gieten met
een luisterrijke ontvangst voor beide bondscoaches op de ambassade, who knows. En we gaan hier
natuurlijk allemaal een gokje wagen….
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J.A.M.Bragonje

2 Okt 2007 om 19:40
Ik ben de vader van marco, ik lees alle stukjes die over hem geschreven worden .
Ik ben daarom een trotse vader.
wat ik graag wil als jullie verder gaan dat ik op de hoogte gehouden wil worden van alles wat je tegen komt
over het voetbal in kazachstan
Er is veel meer aan de hand.
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ANDREAS VON BUELOW: “9/11 WAS EEN “INSIDE JOB”
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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
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Speaking to The Alex Jones Show on the GCN Radio Network, Von Bülow said that “the official story is
so wrong, it must be an inside job”.
Om het interview te beluisteren: klik hier.
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21 Apr 2006 om 11:46
Gebouwen die te snel instorten en een gat in het Pentagon dat te klein is voor een vliegtuig. Interessant, maar
niet genoeg om een complot te bewijzen.
Als er een complot is, kan het ontdekt worden door de geldstromen te volgen (’follow the money’, zei Deep
Troat al). Er zijn met 9/11 gigantische optie- en aandelenwinsten behaald en om de een of andere rede is het
staatsgeheim, ook in Nederland, wie de winsten precies hebben gehaald en met behulp van welke financiele
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instellingen. Bij dit soort geldstromen zijn zo veel mensen betrokken in zo veel verschillende landen dat het
mogelijk moet zijn iemand te vinden die er over wil praten.
Op 9/11 en de eerste dagen erna werd door alle experts beweerd dat er alles aan zou worden gedaan om
handel met voorkennis mbt 9/11 te onderzoeken en aan te pakken. Daar is daarna nooit meer iets van
vernomen. Het zou interessant zijn van anonieme bronnen binnen ABN-Amro en ING te horen wat voor
vreemde geldzaken er binnen hun bedrijven rond 9/11 hebben gespeeld, er moeten hier klokkenluiders te
vinden zijn.

2.

Anoniem

21 Apr 2006 om 18:20
Bij mijn weten in von Bülow al geruime tijd van mening dat de WTC-operatie een “inside job” is. Hij was een
van de eersten die er zo over dachten. Hij staat al minstens een jaar op de website Réseau Voltaire, van de
Franse journalist Thierry Meyssan, schrijver van het boek La terrible imposture, over de manier waarop het
regime Bush de jele wereld bij de neus heeft genomen naar aanleiding van de “aanslagen” in New York en
Washington en de ,ysterieuwe verdwijning van vlucht 93. Alles waar nu over wordt gesproken staat al in
Meyssan´s boek. Interessant is dat ik dit boek in 2002 las in de Spaanse vertaling, gekocht in Argentinië, waar
het toen een bestseller was. Ik stelde meteen de boekenredactie van de NRC voor om er een mooie bespreking
van te maken, maar daar was de redactie niet voor te porren. Ik kreeg te horen dat Meyssan een idioot en een
complotdenker was. Verder wilde niemand in Nederland er toen over horen, althans van de mensen met wie ik
contact had.

3.

Anoniem

21 Apr 2006 om 21:34
Jij kent de media beter dan ik Pamela, jij mag zeggen waarom de media hier geen aandacht aanbesteden! Ik
ben erg benieuwd, maar heb geen idee. Uit hoeveel mensen bestaat ‘de media’? Wie zijn die mensen dan?
Misschien hun eens vragen…

4.

Anoniem

21 Apr 2006 om 22:29
Goed interview ik had het vandaag ook al beluisterd, waarin veel zaken nog eens passeren.
Vooral ook het enige echte Terreur Netwerk van de Criminals In Action van de afgelopen 60 jaar.

5.

SamBroersma

21 Apr 2006 om 22:41
Geachte mevrouw Pamela Hemelrijk,
U schreef “Waarom maken de mainstream media hier geen melding van? Wie het weet mag het zeggen.” Lezers
die uw producties kennen, kunnen eenvoudig herkennen, dat u deze vraag gemakkelijk zelf en (ook) juist had
kunnen beantwoorden. U geeft hier kennelijk een voorzet, om deze door een ander in te laten koppen. Wellicht
ben u zich, net als mij ook bewust van het feit, dat een herhaling van onwaarschijnlijke, maar ook van volledig
juiste, informatie, soms een bot wapen op kan leveren. Na uw terechte en zinvolle mededeling omtrent Andreas
von Bülow en zijn bekendmakingen, voel ik mij geroepen uw goed geplaatste, en niet te missen voorzet, in te
koppen.
Het antwoord is zelfs super eenvoudig, je moet het alleen maar weten. Alle “mainstream media” ter wereld zijn
in handen van of onder controle van de financiële elite (waarbij ook veel multinationals). Vanuit deze structuur
worden er bijvoorbeeld op belangrijke plaatsen systematisch figuren geplaatst, die of uit eigen belang loyaal
zijn aan de structuur en/of personen die mogelijkerwijs gelijkertijd ook nog chantabel zijn. Deze werkwijze is
voor een “getraind oog” telkens weer eenvoudig te herkennen. Of het nu om politieke benoemingen gaat, of om
in dit geval om sleutelposities binnen de “mainstream media”, het is telkens hetzelfde. Onder meer zorgvuldig
geselecteerde, en onder strenge controle staande, hoofdredacteuren binnen het mediagebeuren zorgen er
systematisch voor, dat er “voor de structuur ongunstige informatie” niet via de invloedrijkste kanalen aan “de
massa” bekend wordt gemaakt. Wie naar de feitelijke waarheid achter de schermen zoekt, zal zich in moeten
spannen, en zal vooral moeten lezen. Hij zal zeer veel moeten lezen. Want alles omtrent de werkelijke feitelijke
geschiedenis is wel eens ergens door iemand opgeschreven. Maar deze zoektocht kost extreem veel tijd, vergt
zeer grote inspanningen, en vraagt een zeer groot uithoudingsvermogen. Telkens moet je (ook) weer zoeken
naar het antwoord op de vraag “is dit wel”, of “is dit niet waar”? En wanneer je dan uiteindelijk kennis hebt van
relevante zaken, dan bots je eerst op de massa, die deze zoektocht (nog) niet heeft gedaan, en die je in het
gunstigste geval als een complotdenker bestempelt. Hoe zou de niets vermoedende burger ook moeten
herkennen, dat wij (het volk) via de “meanstream media” dagelijks met niet juiste en bedriegelijke informatie
overgoten worden? En valt het deze nietsvermoedende burger kwalijk te nemen, dat hij zich zo laat
manipuleren en laat beetnemen? Feitelijk toch helemaal niet zeker. Tot voor tien jaar geleden, heb ook ik alles
voor zoete koek geslikt, wat de media mij hebben voorgezet. Ik heb er niets van gemerkt. Na ruim tien jaar
intensieve studie, en na ruim tien jaar lang bedrogen te zijn door de belangrijkste bestuurders en ambtenaren
in dit land, ben ik nu in een fase beland, dat ik feitelijk, zonder ergernis, geen nieuws meer kan zien, kan
horen, en kan lezen, dat via de “mainstream media” over ons wordt uitgestrooid. Meer informatie over
genoemde thema’s vermeld ik in mijn boek “Hare Majesteit’s leugens regeren” aan het (streefdatum!) einde
van dit jaar (2006). Zwaar corrupte ambtenaren, die zelfs een niet mis te verstaan vonnis van een rechter
gewoonweg negeren, maken het mij, ook thans weer, emotioneel bijzonder moeilijk. De wil vanuit de structuur,
om mij te ontmoedigen, en om het schrijven van mijn boek te frustreren, is hinderlijk groot. Het is een
eenzame taaie strijd, die vele mensen voor mij ook al hebben moeten voeren, of al gevoerd hebben.
Sam Broersma
Zoutelande

6.

Anoniem

22 Apr 2006 om 02:31
Bij het ophalen van mijn diploma aan de HES Amsterdam werd ons - geslaagden - in de toespraak van 2002
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van de rector of directeur (of hoe zo iemand ook benoemd mag worden) medegedeeld dat steeds meer
bedrijven, multinationals de feitelijke macht in handen aan het krijgen zijn of reeds hebben. Daar moesten wij
maar de voordelen van inzien… Bedrijven als Shell, AOL etc. zijn daar voorbeelden van. Deze nieuwe
‘overheden’ brengen en bepalen dus ook ‘nieuwsfeiten’. AOL heeft bijvoorbeeld een groot deel van de
(amerikaanse) nieuwsbrengers in handen. Maak deze voorzet zelf maar af! Het wordt tijd voor een nieuwe
multinational: The Incredibles Inc. (en dan in de letterlijke betekenis). Is een beursgang mogelijk??

7.

Anoniem

22 Apr 2006 om 08:59
Veel sterkte en succes gewenst aan alle strijders voor waarheid, Sam, Pam, zet ‘m op!

8.

Anoniem

22 Apr 2006 om 10:11
De laatste anderhalf jaar heb ik door de 911 leugens veel tijd besteed aan het lezen van alles wat er direkt en
indirekt verband mee houdt. Het is diep en diep treurig te moeten constateren in wat voor leugenachtige wereld
wij moeten leven en wat voor gevolgen dit heeft op de doorsnee burger. Elke politieke partij geeft niet thuis als
je hen daarop aanspreekt. Er is geen platform meer waar je voor een groot publiek voor echt belangrijke zaken
aandacht krijgt. De Corporate Media is niet meer dan een Corrupte Media. Je kon dit alles zo’n 10 jaar geleden
al aan zien komen toen elke zelfstandige krant werd opgeslokt door een steeds groter concern.
Ook ik kan geen NOS-journaal meer zien of ik zie het weerzinwekkende propagandaverhaal langskomen. En ik
heb met terugwerkende kracht nu ook veel zaken uit het verleden kunnen begrijpen. Met name de talloze CIA
acties. Ook de manier waarop talloze landen in de tang werden en worden gehouden door financiële
manipulaties door instellingen als de Wereldbank en IMF werd me kortgeleden duidelijk. Laatst hoorde ik een
interview met John Perkins naar aanleiding van zijn boek ” Bekentenissen van een economische
huurmoordenaar “. Ook zo’n “must-know” item.
En dan verder nog over onze media gesproken. Vandaag de dag hoor je elke dag weer de reclamespotjes over
4 en 5 mei voorbijkomen op de radio. Dit ondermeer in het licht van een Nederlandse bezettingsleger dat nu in
Afghanistan zit. Ik vind het meer dan stuitend om te moeten aanhoren.

9.

Anoniem

22 Apr 2006 om 11:02
Beste Sam,
Heb je namen en emailadressen van “de financiele elite”, “multinationals”, “figuren”, “chantabele personen”,
“politieke benoemingen”, “sleutelposities” en/of “hoofdredacteuren binnen het media gebeuren”? En welke
bewijzen heb je dat zij het gedaan hebben?
Zolang we niet concreet worden is het makkelijk afgeven op anonieme instellingen en personen, waar we ons
vervolgens fijn slachtoffer van kunnen voelen. “Die kunnen we toch niet aan!?”.
Het gaat hier om criminelen!!!! Of dat nou “illuminatie”, “Joden”, “Elites” of “figuren” zijn. Criminelen zonder
gezicht of naam kunnen we nou eenmaal niet aanspreken en oppakken. Stop met slachtoffers kweken en wordt
concreet aub!

10.

Anoniem

22 Apr 2006 om 11:10
Dit doet mij denken aan die verhalen dat er nooit Amerikanen op de Maan waren geland, omdat alles in de
studio zou zijn opgenomen. Ook hier werden allerlei “bewijzen” aangevoerd. Na verloop van tijd hoor je er niks
meer over. En wie een beetje logisch nadenkt weet meteen dat ook de ‘419 iinside job’ theorie je reinste kolder
is. Om moedwillig zoveel mensen om te brengen, om zoveel schade aan te richten, met alle risico’s van dien
(impact op de economie), alleen maar om een sfeer van haat te scheppen, dat is onzin. Dat er van alles nog
nader onderzocht moet worden (hoe kon het gebeuren dat…?) is een ander verhaal.
B.H.

11.

Anoniem

22 Apr 2006 om 11:13
Zoek de achtergrond van die mijnheer Sam maar eens uit, er zijn eerder opmerkingen over gemaakt in dit
forum, en al dit geweeklaag krijgt meteen een andere dimensie.

12.

Anoniem

22 Apr 2006 om 11:21
1. De familie Oranje: met drugsconnecties en wapensmokkelconnectie, Bilderberg, Argentijns fascisme en roept
u maar.
2. Joris Demmink: nog steeds secr. gen. op Justitie.
3. De lijst van Teeven.
4. Fortuyn en Van Gogh vermoord.
We hebben helemaal geen complot nodig. Sam Broersma heeft gelijk. En de drie voorbeelden schudt een ware
democraat die nieuwsgierig is zo uit de mouw. Of er achter punt 4 een complot schuilt? Ja dus. Want Van Gogh
werd vermoord door wat ging heten een Hofstad-lid, als dat geen complot is? En Fortuyn… daar kleeft nog
steeds een groot raadsel aan: Chris v/d Werken.
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13.

Anoniem

22 Apr 2006 om 11:23
Dag B.H.,
Kun je ons dan uitleggen wat aan dit filmpje niet klopt?
http://www.erichufschmid.net/AreTheCriminalsFrightened.wmv

14.

Anoniem

22 Apr 2006 om 11:46
Typisch een filmpje van complotdenkers: ergens komt een pluimpje uit een lagere verdieping, dus zullen het
wel explosieven zijn. O ja? Misschien was het vuur al verder naar onderen gedaald. Ook het commentaar: “Dit
is het bewijs dat…” “We weten dat…” geeft aan dat er maar wat geroepen wordt. Door de Amerikaanse media
wel degelijk gereageerd op dit soort complottheorieen, en dat is dat men zijn huiswerk slecht gedaan heeft.
Zoekt u maar op internet, ook daar zijn filmpjes over.

15.

Anoniem

22 Apr 2006 om 12:21
Met zo’n redenering wordt alles een complot theorie!
In de wetenschap worden waarnemingen gedaan en op grond daarvan een model ontwikkeld. Als dat model dan
in staat blijkt andere observaties te verklaren of te voorspellen, spreken we met elkaar af dat dat model een
representatie is van iets wat ‘waar’ is.
Ene Ockham ooit verzonnen dat de meest eenvoudige verklaring ook de meest waarschijnlijke is.
Vuur verplaatst zich nou eenmaal slecht door vacuum, explosieven zijn WEL een eenvoudige verklaring voor
hetgeen waar te nemen valt.
Er komt niet alleen ‘ergens een pluimpje’! WTC7 is niet geramd door een vliegtuig maar ingestort met de
karakteristieken van een ‘controlled demolition’. Wat is hier zo moeilijk aan????

16.

SamBroersma

22 Apr 2006 om 13:34
Geachte anoniem,
Dank voor uw aandacht en voor de door u, aan mijn adres, gestelde vragen. Ik ga de door u gestelde vragen in
dit bericht niet beantwoorden, hoe goed ik uw nieuwsgierigheid op dit gebied ook kan begrijpen. Ik ben niet bij
machte, om datgene wat ik, onder meer, in mijn nog te uit te brengen boek “Hare Majesteit’s leugens
regeren” (subtitel ”de staat der Nederlanden als criminele organisatie”) bekend ga maken, in een kleine
bijdrage bij deze klokkenluideronline afdoende toe te lichten. Ik schrijf al enkele jaren aan mijn boek, waarbij ik
een hoge kwaliteit nastreef, en waarbij ik ook een juiste nuance in kan brengen. In dit soort internetberichten
kan men zich beperkt weten in deze mogelijkheden. Uw wens om concreet te worden, dient nog even in leven
gehouden te worden.
Het is mij verder opgevallen, dat er ook veel mensen reageren, die verder onderzoek gepleegd hebben, en
uitvoerige kennis dragen van wat er achter de schermen daadwerkelijk wordt georganiseerd. Een paar
algemene opmerkingen durf ik hier toch wel, zonder daarbij een nadere toelichting te geven, te plaatsen.
Er is geen regering die in het voordeel van haar bevolking werkt. Alle regeringen staan ten dienste van de
financiële elite. Het zijn nooit meer dan harlekijnen en loopjongens van de rijkeren. Alle bestuurders op het
hoogste niveau hebben “hun ziel en zaligheid” verkocht aan deze elite. Er kan en mag geen bewindsman
geïnstalleerd worden, waarvan niet op voorhand vaststaat, dat hij loyaal aan de structuur is. De enkeling die
tegen deze ongeschreven regel rebelleert, wordt snel een pleister op zijn mond geplakt of volledig uit het
systeem verwijderd. Pim Fortuyn was met zijn onaangepastheid aan dit systeem, en met zijn andersluidende
opvattingen natuurlijk een levensgroot probleem voor de politieke elite. Stel je eens voor, dat Fortuyn nog
verder achter de schermen had kunnen kijken (en zelfs in de op schrift gestelde geheimen van de
“Trêveszaal”), en dat hij deze geheimen op zijn bekende manier openbaar gemaakt zou hebben. Dat moest ten
koste van alles vermeden worden. En hij is er ten slotte niet gekomen, dat weten we ook. Hij is zelfs geen
gevaar meer.
Al onze volksvertegenwoordigers komen hun afgelegde eed niet na. Maar dat kunnen zij en mogen zij ook niet.
De Tweede Kamer der Staten Generaal is één grote poel van verderf en gestructureerd bedrog. Datzelfde geldt
ook voor de regering. De opgevoerde slapstick doet soms pijn aan ogen en oren. Niet dat je dat allemaal in een
huishoudelijk reglement terug kunt vinden, want het mag natuurlijk niet. In de Tweede Kamer zijn er naast de
voorzitter maar een paar fractieleiders de werkelijke baas (regelaars). De rest is voornamelijk geselecteerd
stemvee. Ja, ja, ze doen daarnaast ook nog goed werk, dat is zo. Het is maar een klein groepje, dat de regie
voert. Welke namen moet je daar nu even bij noemen. Beginnen we maar met Balkenende, Zalm, Bos, Donner,
Verhage, en dan die hele lange rij verder. Met Jan Peter, met Gerrit, en met Wouter heb ik het persoonlijk aan
hun corrupte stok. En er wordt een enorme show opgevoerd. De wettelijke voorschriften worden massaal met
handen en voeten geschonden, en al onze belangen worden aan de financiële elite verkwanseld. Kijk maar waar
het geld uiteindelijk naar toe gaat. De multinationals worden rijker en extreem rijker, de bevolking levert in, en
uiteindelijk verkassen de grote ondernemingen toch naar goedkoper producerende landen, om ons dan met hun
gif alleen achter te laten. In Nederland staat dat onder meer onder controle en regie van die mevrouw in die
gouden koets. Maar als dat zo is, dan is die mevrouw een verraadster. Ja, maar dat is zij ook. Niet mis te
verstaan schriftelijk bewijs voor deze beschuldiging heb ik alleen al in mijn geschil met de overheid in handen.
Het moet toch makkelijk voorstelbaar zijn, dat ik voor mijn harde beschuldigingen op dit moment geen
uitputtende bewijzen wens aan te dragen. Daarom schrijf ik er juist een boek over. Schriftelijke bewijzen voor
mijn gelijk omtrent deze ellende zijn in overvloed aanwezig. En nu maar afwachten, of ik het ook nog overleef.
Een handig advies voor sommige onder ons. Wees je ervan bewust wat je schrijft, want je kunt soms zo
eenvoudig als niet deskundige, als onwetende roeptoeter herkend worden. Niet dat dat nu zoveel uitmaakt,
want de meeste blijven toch veilig anoniem. En dat mogen zij natuurlijk ook.
Sam Broersma
Zoutelande

17.

Anoniem
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22 Apr 2006 om 15:43
o gut een debunker!!!!!!
rt

18.

OnnoQuist

22 Apr 2006 om 16:09
Heer Broersma, dank en sterkte. Hoe meer mensen ‘zien en weten’ hoe beter. Om uw verhaal te ondersteunen
plaats ik hier een quote van David Rockefeller:
David Rockefeller’s ‘1991 Bilderberg Quote’
“We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine and other great publications
whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost forty years.”
“It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subjected to the lights of
publicity during those years. But, the world is more sophisticated and prepared to march towards a world
government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the
national autodetermination practiced in past centuries.”
– David Rockefeller, Speaking at the June, 1991 Bilderberger meeting in Baden, Germany
Vrij vertaald:
Op de Bilderberg conferentie van 1991 zei Rockefeller het volgende: “Wij zijn de Washington Post, de New York
Times, Time Magazine en talloze andere toonaangevende media - wier hoofdredacteuren onze meetings hebben
bijgewoond – zeer erkentelijk dat zij hun belofte van geheimhouding bijna 40 jaar lang trouw zijn nagekomen.
Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest onze plannen te verwezenlijken als we al die jaren aan de publiciteit
zouden zijn blootgesteld. Maar nu staat alles stevig op de rails en ligt de weg naar een wereldregering voor ons
open. Immers, de supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en grote bankiers is verre te
prefereren boven het nationale zelfbeschikkingsrecht van de afgelopen eeuwen.”

19.

Anoniem

22 Apr 2006 om 17:49
Slap filmpje Anoniem, kun je zo gaten in schieten (excuus voor de beeldspraak). Maar als u er in wilt blijven
geloven, maar als u wilt geloven dat de regering Bush met explosieven het World Trade Center heeft
opgeblazen (had je trouwens geen vliegtuigen voor nodig gehad), laat ik u in uw waan.

20.

Anoniem

22 Apr 2006 om 17:54
9/11 is bedacht door Hollywood. Scenarioschrijvers zijn in het diepste geheim jarenlang bezig geweest om in
opdracht van de regering Bush een horrorscenario te schrijven. Het World Trade Center is nooit opgeblazen, dat
was een computeranimatie. Ga maar kijken in New York, de Twin Towers staan er nog steeds, maar worden
afgeschermd door reusachtige luchtspiegels.
B. Donderd

21.

Anoniem

22 Apr 2006 om 18:03
Het ziet er naar uit,dat de pagina”s “Website organiseert bijeenkomst in Groningen”(het web van leugens over
9-11) en “Damage control voor alles,maar maatregelen?Ho maar!”op bovenvermelde pagina verderbegeleid
wordt.Op zich een goed ondernemen,zodat,indien het Uruzghan-avontuur van de schrijftafelopdrachtgevers in
Den Haag,verkeerd uitpakt,er niet gezegd kan worden:”Wir haben es nicht gewusst!”

22.

Anoniem

23 Apr 2006 om 12:43
O ja, daar is het weer, het al zo lang geleden beloofde alles onthullende boek Hare Majesteit’s leugens regeren.
Welke uitgever? Geen antwoord. Wanneer uit? Geen antwoord.
B. Verbei

23.

Anoniem

23 Apr 2006 om 15:19
Zo te lezen zijn er erg veel mensen die op een moment dat ze eenmaal in een sprookje geloven, iedereen die
niet in hun sprookje gelooft uitmaken voor samenzweringsaanhangers…. ‘punt’ denken ze dan, zo hoef ik zelf
niets meer te onderzoeken.
Ik denk dat ieder intelligent persoon de samenzwering eenvoudig doorziet.
911 is slecht uitgevoerd met talloze fouten, de aanwijzingen van een samenzwering zijn er legio.
De MSM propaganda van het 911-sprookje is doorzichtig en weerzinwekkend.
Je moet wel heeeeeeeeeeel erg naief zijn wil je een samenzwering niet willen zien.
quote: Michael Rivero
“MOST PEOPLE PREFER TO BELIEVE THAT THEIR LEADERS ARE JUST AND FAIR, EVEN IN THE FACE OF
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EVIDENCE TO THE CONTRARY, BECAUSE ONCE A CITIZEN ACKNOWLEDGES THAT THE GOVERNMENT UNDER
WHICH HE LIVES IS LYING AND CORRUPT, THE CITIZEN HAS TO CHOOSE WHAT HE OR SHE WILL DO ABOUT
IT.
TO TAKE ACTION IN THE FACE OF CORRUPT GOVERNMENT ENTAILS RISKS OF HARM TO LIFE AND LOVED
ONES. TO CHOOSE TO DO NOTHING IS TO SURRENDER ONE’S SELF-IMAGE OF STANDING FOR PRINCIPLES.
MOST PEOPLE DO NOT HAVE THE COURAGE TO MAKE THAT CHOICE.
HENCE, PROPAGANDA IS NOT DESIGNED TO FOOL THE CRITICAL THINKER BUT ONLY TO GIVE MORAL
COWARDS AN EXCUSE NOT TO THINK AT ALL.”
Ko,
Middelburg

24.

Anoniem

23 Apr 2006 om 15:43
>>>Zo te lezen zijn er erg veel mensen die op een moment dat ze eenmaal in een sprookje geloven, iedereen
die niet in hun sprookje gelooft uitmaken voor samenzweringsaanhangers…. ‘punt’ denken ze dan, zo hoef ik
zelf niets meer te onderzoeken.< <<<
Tot zover gaat het goed, maar dan valt je toch echt door de mand:
>>>Ik denk dat ieder intelligent persoon de samenzwering eenvoudig doorziet.
911 is slecht uitgevoerd met talloze fouten, de aanwijzingen van een samenzwering zijn er legio.
De MSM propaganda van het 911-sprookje is doorzichtig en weerzinwekkend.
Je moet wel heeeeeeeeeeel erg naief zijn wil je een samenzwering niet willen zien.>>>
Welke samenzwering? Van wie? Hoezo? Waarom?

25.

Anoniem

23 Apr 2006 om 19:52
>>> Welke samenzwering? Van wie? Hoezo? Waarom? < <<
1. Welke samenzwering? Een samenzwering om oorlogen te beginnen en vrijheden van burgers in te perken.
2. Van wie? Van een groep mensen die al jaar en dag een NWO voorstaan.
3. Hoezo? Macht, geld, hebzucht.
4.Waarom? Volslagen krankzinnig en totaal niet in staat tot enig zelfbesef.

26.

Anoniem

23 Apr 2006 om 20:00
Ja hoor, dat kan ik voorlopig rustig blijven geloven: http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?
noframes;read=87929
En schiet eens dan, wat klopt er niet?

27.

Anoniem

23 Apr 2006 om 20:10
Wat Ben Donderd zegt is waar! Op Google geeft “twin tower air mirror” 1.850.000 hits!!!!! De massa media
houden dat voor ons verborgen, maar vraag maar eens aan mensen in New York, die weten er alles van!

28.

Anoniem

24 Apr 2006 om 07:32
Dat dacht ik al, volledige kolder wat u hier opschrijft
Bungy

29.

Anoniem

24 Apr 2006 om 11:32
NRC is dan ook frontsceen voor gemanipuleerde desinfo

30.

Anoniem

24 Apr 2006 om 12:07
Deze site heeft een grote aantrekkingskracht op lieden waarbij duidelijk een draadje los zit
B. Eltegoed
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31.

Anoniem

24 Apr 2006 om 12:53
Is dit uw bewijs voor de grote onthulling? Een site genaamd Rumor Mill? En iemand die een “cascade of molten
metal” meent te herkennen in een foto? En wat wordt daar dan mee bewezen? Dat er een “massamoord” zou
zijn gepleegd?

32.

Anoniem

24 Apr 2006 om 12:55
En laat ik het nog uit mijn duim te hebben gezogen ook!
Ben Donderd (ook een mooie naam, die houd ik dan maar)

33.

Anoniem

24 Apr 2006 om 14:36
Het is duidelijk dat jij je ook tot deze site aangetrokken voelt. Maar wat bedoel je eigenlijk?

34.

Anoniem

24 Apr 2006 om 16:06
En met een los draadje heb je ook niets maar aan je (b)eltegoed! Grapjas.

35.

Anoniem

24 Apr 2006 om 16:09
In het kort:Zonder tweede wereldoorlog met zijn gevolgen(zie uitgelokte aanval Pearl Harbor door het afsnijden
van de olietoevoer voor het Japanse leger door Roosevelt,waarna de V.S.zich door de opgeroepen emoties van
het Amerikaanse volk volledig in de strijd kon mengen etc.) zou er geen Israël zijn.
Zonder de aanval op het WTC had Bush c.s.door soortgelijke emoties geen aanvang van een mondiale oorlog
kunnen beginnen.
Voor de jarenlang geïndoctrineerden,die nog bekeerd kunnen worden, met de nodige intelligentie:
http://www.GlobalResearch.ca
(Pentagon implements Global Military Policing)

36.

Anoniem

24 Apr 2006 om 17:39
Verklaar je nader.
Of kom je hier alleen om te laten zien dat je nog zoveel Beltegoed hebt?
Iets inhoudelijks bijdragen is kennelijk niet aan je besteed.
En als je niet wilt weten hoe de wereld echt in elkaar steekt buiten de alledaagse propaganda om, vraag ik me
sterk af waarom je dan de moeite neemt om op een website als deze te komen.
Ik ga er voor het gemak maar vanuit dat je niet eens de moeite wilt nemen je daadwerkelijk in de wereld om je
heen te verdiepen. In eerste instantie zul je dan jezelf moeten leren kennen en ik denk niet dat je dat ooit
machtig wordt. Daarvoor sta je te ver weg van het werkeleijke bestaan.
Je lijkt me een optimale nihilist. Ofwel je bent een nul. Hoeveel beltegoed je ook nog hebt.

37.

Anoniem

24 Apr 2006 om 19:45
Klokkenluider is een sekte voor complotdenkers geworden, zoveel is duidelijk.
J. Jansen

38.

Anoniem

25 Apr 2006 om 10:35
“Waarom maken de mainstream media hier geen melding van? “
Omdat het een hysterische complottheorie is, daarom. Waarom zou je elke gek ruimte geven die iets
schreeuwt? “the official story is so wrong, it must be an inside job”, nou gefeliciteerd asl dat je “bewijs” is ga
dan je huiswerk nog maar eens overdoen. Je kan overal wel vraagtekens bij zetten maar dat is niet hetzelfde
als keihard bewijs.

39.

Anoniem

25 Apr 2006 om 10:49
Die professor wil geen antwoord geven op de vraag omdat hij niet verplicht is iedere gek die hem een gestoord
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mailtje stuurt uit te moeten leggen hoe de wereld in elkaar zit.
Complottheoretici hebben hun stelling al klaar en zoeken er bewijs voor. Sterker nog, alles wat hen niet niet 12-3 duidelijk is, geldt als bewijs voor hun stelling. Sterker nog, ze proberen niet te zoeken naar een verklaring
maar zo veel mogelijk onzekerheid te creeeren. En als niemand vervolgens op die onzin in wil gaan, is dat weer
bewijs voor een “cover up”.
Dit geldt bij types als “anoniem” als “wetenschappelijk” of “kritisch” denken. Iedereen die niet gelooft i
svervolgens een sukkel.

40.

Anoniem

25 Apr 2006 om 11:24
Ik denk dat ieder mens zelf kan uitmaken of iets al of niet een complot is. En bovenal wat waar is en wat niet
waar.
Daarvoor heb je wel in eerste instantie de moed nodig om iets verder dan je beperkte (veilige) oogkleppen te
durven kijken.
En als je vervolgens eens kennis zou nemen van wat feiten dan kun je wellicht iets inhoudelijkers roepen dan
“het is een hysterische complottheorie…”
Maar ongetwijfeld vraag ik nu veel te veel van je intelligentie… :))
Voor degenen die die moed wel hebben:
911 In Plane Site
Loose Change - 2 edition
Confronting the Evidence
911 Eyewitness
September 11- Evidence to the Contrary REDUX 2006
Aktenzeichen 911
Ko
Middelburg

41.

Anoniem

25 Apr 2006 om 11:40
Kan je zelf niet nadenken? Het gaat om de *inhoud* van de discussie: een reporter die vragen stelt over een
rapport van een professor.
Metaal kan niet smelten bij de temperatuur waarbij kerosine verbrandt. Door kerosine kan metaal niet smelten,
dat is geen complot, maar scheikunde. Er wordt geen massamoord bewezen, dat staat ook nergens, dat verzin
jijzelf. Er wordt beweerd dat metaal WEL kan smelten als explosieven gebruikt worden. En daar er gesmolten
metaal gevonden is (nog vele dagen na het instorten van de torens) is het niet onredelijk verder te
onderzoeken hoe dat dan kan. De scherp afgesneden midden kolommen die op de foto’s zichtbaar zijn doen
OOK vermoeden dat er explosieven zijn gebruikt. En zo zijn er nog veeeel meer aanwijzingen dat er explosieven
zijn gebruikt en ontbreekt ondertussen de duidelijkheid daarover in het officiele rapport.

42.

Anoniem

25 Apr 2006 om 11:41

ik ook Ben

43.

;)

Anoniem

25 Apr 2006 om 14:37
Meneer anoniem (die andere) is naief, en onlogisch.
1 follow the money: dat zijn dus de bankiers zoals Rotchilds, warburgs, koehn en Lob, Rockefellers, Larry
Silverstein (de eigenaar van de gebouwen die heel veel geld opstreek nadat hij de gebouwen TWEE MAANDEN
van tevoren gekocht had). Deze bankiers (ook wel Kazaren of askenasi nep-joden genoemd) zijn
hoofdverantwoordelijk voor 911.
2 deze lieden hebben ook alle, ja, Alle media in handen………..Mmmmmmmm
3 zij zijn de eigenaars van de federal reserve (is dus NIET federal) in handen alsmede bijna alle andere centrale
banken, waar zij hun monopolie geld drukken
4 gebouw 7 is OOK ingestort, terwijl er GEEN vliegtuig in was gevlogen!!!!!
5 als je sceptisch wil zijn, wees dan ECHT sceptisch en ECHT wetenschappelijk!

44.

Anoniem

25 Apr 2006 om 16:02
De complenkers willen zo graag hun vermoedens bevestigd zien dat ze zich vastklampen aan ieder vraagteken.
Een gebouw kan ook instorten zonder vliegtuig: “The common working hypothesis suggests Building 7 collapsed
as the result of structural damage from the collapsing Towers in addition to prolonged fires throughout
sustained by fuel stores for emergency generators.”
Voila, dat lijkt mij inderdaad de meest voor de hand liggende verklaring.
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Molly

45.

Anoniem

25 Apr 2006 om 16:52
Waarom zou dat niet kunnen?
Kijk eens verder dan je neus lang is:
Amerika kon mededankzij 9/11, met een zeer rechtvaardige reden het Midden-Oosten binnenvallen, namelijk
een beetje vrolijk terrorisme gaan ‘bestrijden’, en ondertussen ook nog eens beweren dat Irak
massavernietigingswapens in zijn achterhand heeft, terwijl CIA had bevestigt dat het niet het geval is.
Verdacht toch?
Conclusie: 9/11 was de sleutel tot het betreden van het Midden-Oosten.
Oeroude motivatie: macht.
Voorbeelden: politieke macht, olie, samenverwerkingsverband, en mogelijke plannen voor het aanvallen van
andere landen.
(Al vraag ik me af of daar ook olie in de grond zal zitten)

46.

Anoniem

25 Apr 2006 om 18:02
Conclusie: 9/11 was de sleutel tot het betreden van het Midden-Oosten.
Ja hoor, en daarom bracht “Amerika” zeker moedwillig 5000 mensen om. Over verder kijk dan je neus lang is
gesproken!
Molly

47.

Anoniem

25 Apr 2006 om 18:36
Ligt er maar aan hoe jij het bekijkt.
De een noemt de president van Amerika simpelweg Bush, terwijl de ander de voorkeur heeft om hem St. Bush
te noemen. Met elk natuurlijk een ander overtuiging.
Met andere woorden: Bush is geen heilige, en zijn overheid al helemaal niet.
Ik ben simpelweg van mening dat hij de 9/11 plannen wel degelijk wist, maar er niets aan deed om hem te
voorkomen. Reden is héél simpel: het komt voor hem goed uit.
Je moet Amerika niet onderschatten.
Antonio

48.

Anoniem

25 Apr 2006 om 19:01
O, nu is het plotseling weer een ander verhaal. “Deed niets om het te voorkomen..” Is de schuldige nu toch
weer Al Quada?
Molly

49.

Anoniem

25 Apr 2006 om 19:35
Zit en luister, we hebben het over complottheorieën, dus zet ik hier een paar stellingen voor. Stellingen die
waar kunnen zijn of een kern van waarheid kunnen bevatten. Wat ik bijvoorbeeld niet snap is hoe je de theorie
van Andreas Von Bülow kan afschrijven. Ze kunnen wel degelijk waar zijn. Zie mijn eerste bericht. De redenen/
argumenten voor die stelling staan erbij.
Persoonlijk ben ik niet met zijn stelling eens.
Maar wat ik wel speculeer is dat Amerika wist over de plannen van 9/11.
Over complottheorieën gesproken:
hoe weet jij nou dat Al-Qaida niet gefinancieerd werd door Amerika zelf?
In ieder geval weiger ik domweg te geloven dat Al-Qaida dit zonder hulp van buitenaf, of helemaal zelf, heeft
gedaan.
Nogmaals: Amerika moet je niet onderschatten. Ze zijn niet dom.
Antonio

50.

Anoniem
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25 Apr 2006 om 21:30
Grappig om te zien dat er hier ook nog enkele mensen los rondlopen die beweren te geloven dat een boeing
757 in een gat past van 5-6 meter, amper groot genoeg voor de romp van het toestel, laat staan de vleugels,
motoren en staart.
Ook leuk is het feit dat er nog nooit een stalen-geraamte wolkenkrabber geheel is ingestort door vuur, niet voor
11 september 2001 en ook niet erna. Terwijl er toch vele voorbeelden zijn van dit soort gebouwen die in enkele
dagen compleet zijn uitgebrand en er vandaag de dag nog gewoon staan.
Frappant is dat dit soort lieden al het keiharde bewijs (voor zover niet illegaal vernietigd door de overheid)
compleet in de wind slaan zonder enig argument of aantoonbaar feit te presenteren. Sterker nog, iedereen die
twijfelt aan het officiele fabeltje is compleet gek blijkbaar, met andere woorden afgezien van stemmingmakerij
dragen ze dan ook geheel niets toe aan deze discussie.

51.

Anoniem

26 Apr 2006 om 12:14
Maar klopt het eigenlijk wel wat u hier poneert? Die beweren dat over dat gat? Deskundigen?
“Ook leuk is het feit dat er nog nooit een stalen-geraamte wolkenkrabber geheel is ingestort door vuur, niet
voor 11 september 2001 en ook niet erna. Terwijl er toch vele voorbeelden zijn van dit soort gebouwen die in
enkele dagen compleet zijn uitgebrand en er vandaag de dag nog gewoon staan.”
Nee, maar miscchien is er ook nog nooit een vliegtuig met die snelheid ingevlogen.
Het zijn te simpele conlusies die u trekt.
Maaike

52.

Anoniem

26 Apr 2006 om 14:25
“Frappant is dat dit soort lieden al het keiharde bewijs (voor zover niet illegaal vernietigd door de overheid)
compleet in de wind slaan zonder enig argument of aantoonbaar feit te presenteren.”
Dat doet u ook, maar dan omgekeerd. U roept herhaalt zaken die u ergens gelezen hebt, zonder zich af te
vragen of die beweringen feitelijk wel kloppen. Sterker nog, wat u leest is in uw ogen “keihard bewijs”. U bent
mij veel te goedgelovig.
Molly

53.

Anoniem

26 Apr 2006 om 14:29
“In ieder geval weiger ik domweg te geloven dat Al-Qaida dit zonder hulp van buitenaf, of helemaal zelf, heeft
gedaan.”
Nou dat lijkt me gezien de verhoudingen tussen Al-Qaida en Amerika niet erg waarschijnlijk. Je stelling zegt
meer over je visie op Amerikanen.
P.B.

54.

Anoniem

26 Apr 2006 om 14:32
Maaike mieisje,
Als je niet weet waarover je het hebt kun je beter niet zo je onwetendheid tonen, maar je eerst wat in de
materie verdiepen. Als je dat tenminste durft…
http://www.st911.org

55.

Anoniem

26 Apr 2006 om 14:40
Hahaha. Als er al iemand goedgelovig is, dan ben jij dat wel. :))
Je roept wat loos in het rond en weet nergens iets van af.
Als je je niet in deze materie hebt verdiept of wil verdiepen vraag ik me af wat je hier uberhaupt doet…
Maar goed, aan je naam af te lezen, zul je wel een ingehuurde blinde mol zijn… :)) hahaha

56.

Anoniem

26 Apr 2006 om 17:59
Typisch een opmerking van een complotdenker. We hebben ons er weer eens niet in verdiept, moeten dus onze
mond houden, en worden verwezen naar een site vol eng-religieuze trekjes. Kent u het begrip FUD (fear,
uncertainty, and doubt)?
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57.

Anoniem

26 Apr 2006 om 18:11
Simpele conclusies? En jij gelooft werkelijk dat een paar arabieren met keukenmesjes 3 boeings kunnen kapen
en er vervolgens als volleerd stuntmannen een paar gebouwen mee rammen? Dat komt mij wat te simpel over…

58.

Anoniem

26 Apr 2006 om 18:15
Nou Molly, na al die reacties benl je misschien nieuwsgierig geworden waar wij allemaal onze scepsis ten
aanzien van het officiele verhaal vandaan halen? Of ben je er zo van overtuigd dat we allemaal knettergekke
complotknotsen zijn dat je dat ook maar laat zitten?
Noem eens wat dan? WTC7 bijvoorbeeld? Jij gelooft dat dat door de druk, rotzooi of hitte zo heftig in brand
raakte dat het ook zomaar instortte? Net als kegels zeg maar, nadat de 2 flats omgingen is WTC7 een paar uur
later ook ingestort. Zoiets?

59.

Anoniem

26 Apr 2006 om 20:41
Zo wijsneus, en hoe denk jij dan dat het gegaan is?
S. Kepticus

60.

Anoniem

26 Apr 2006 om 20:46
Antwoord op al uw vragen: http://forums.hypography.com/strange-claims-forum/5415-experts-claim-official-911-story.html
B. Onkers

61.

Anoniem

26 Apr 2006 om 20:49
Hier is zelfs een site die beweert dat de opnamen van de vliegtuigen die in de Twin Towers vlogen vervalst
waren. Zijn dit dezelfde mensen die beweren dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden?
http://www.911hoax.com/

62.

Anoniem

27 Apr 2006 om 10:20
Nog een goeie site: http://www.oilempire.us/pentagon.html

63.

Anoniem

27 Apr 2006 om 10:36
Als je daar nou zelf naar op zoek gaat wordt je misschien ook wat wijzer…

64.

Anoniem

27 Apr 2006 om 11:42
Quote: Zijn dit dezelfde mensen die beweren dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden?
Het is terug te zien door de hele thread, maar dit is het beste voorbeeld. We hebben 2 groepen, de ene roept:
‘Kijk naar bewijs en vorm een eigen mening’, de ander roept terug ‘Je bent gek’. Het is simpel, als je een theory
wil ontkrachten, doe dat met argumenten, en niet door mensen achter de theory belachelijk te maken. Maar
anders probeer het eens met de groep achter deze site: http://911review.org/ScholarsforTruthabout911/
Als je de theory wilt onkrachten, succes ermee, ik hoop werkelijk dat er iemand is die dat kan doen, want tot nu
toe, al het bewijs, geldstromen, versprekingen, documenten, toevalligheden en motief wijzen dat iemand
anders achter 9/11 zit dan een Afghaanse/Saudische terrorist en zijn vrienden.
Als antwoord op de vraag, waarom deze site heeft een grote aantrekkingskracht op lieden waarbij duidelijk een
draadje los zit
is simpel. Op het moment dat je accepteert, dat een regering niet altijd het beste voor heeft met haar
onderdanen, kijk je objectiever en kritischer naar het nieuws, en zal je meer moeten rondzoeken voor
antwoorden, en op sites als deze terecht komen. En tegelijkertijd zul je tenopzichte van ‘normale’ mensen een
ander wereldbeeld vormen, die de ‘normale’ mensen niet met argumenten kunnen ontkrachten, dus geen
andere keus hebben je voor gek uit te maken.
Een andere Anoniem

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html (11 of 25) [3/10/2009 11:18:18 PM]

Duitse ex-minister nu ook complotdenker? at Klokkenluideronline
65.

Anoniem

27 Apr 2006 om 11:43
sorry, opmaak ging fout

66.

Anoniem

27 Apr 2006 om 11:55
Heb de trein net gemist, dus nog maar een poging de html goed te krijgen.
Quote: Zijn dit dezelfde mensen die beweren dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden?
Het is terug te zien door de hele thread, maar dit is het beste voorbeeld. We hebben 2 groepen, de ene roept:
‘Kijk naar bewijs en vorm een eigen mening’, de ander roept terug ‘Je bent gek’. Het is simpel, als je een theory
wil ontkrachten, doe dat met argumenten, en niet door mensen achter de theory belachelijk te maken. Maar
anders probeer het eens met de groep achter deze site: http://911review.org/ScholarsforTruthabout911/
Als je de theory wilt onkrachten, succes ermee, ik hoop werkelijk dat er iemand is die dat kan doen, want tot nu
toe, al het bewijs, geldstromen, versprekingen, documenten, toevalligheden en motief wijzen dat iemand
anders achter 9/11 zit dan een Afghaanse/Saudische terrorist en zijn vrienden.
Als antwoord op de vraag, waarom deze site heeft een grote aantrekkingskracht op lieden waarbij duidelijk een
draadje los zit is simpel. Op het moment dat je accepteert, dat een regering niet altijd het beste voor heeft met
haar onderdanen, kijk je objectiever en kritischer naar het nieuws, en zal je meer moeten rondzoeken voor
antwoorden, en op sites als deze terecht komen. En tegelijkertijd zul je tenopzichte van ‘normale’ mensen een
ander wereldbeeld vormen, die de ‘normale’ mensen niet met argumenten kunnen ontkrachten, dus geen
andere keus hebben je voor gek uit te maken.
Een andere Anoniem

67.

Anoniem

27 Apr 2006 om 16:49
‘Kijk naar bewijs en vorm een eigen mening’
Hier gaat het al mis, want ‘bewijs’ zou ‘mening’ of ‘veronderstelling’ moeten luiden. Wat hier aan ‘feiten’ wordt
gepresenteerd zijn beweringen of liever gezegd ‘interpretaties’. De neiging is om te herhalen wat elders
beweerd wordt, en dat als ‘bewijs’ te kenmerken. En dat gaat dan zijn eigen leven leiden.
Mooi voorbeeld van veertig jaar geleden: de zogenaamde dood van Paul McCartney, die bij een auto ongeluk
om het leven zou zijn gekomen en stiekem zou zijn vervangen door een dubbelganger. Zie details hier: http://
www.fhj.nl/odysseus/odysseus05/xfiles/Paul is dead/Paulisdead1.htm. Ook een case met tal van ‘aanwijzingen’
die moeilijk anders deden suggereren.

68.

Anoniem

27 Apr 2006 om 17:58
Ok, na alles wat ik gelezen en gezien heb de afgelopen anderhalf jaar en al het inzicht wat ik daarmee heb
opgebouwd met betrekking tot 911, de NWO, de Corporations die betrokken zijn bij de oorlogen, de CIA-acties
van de afgelopen 60 jaar, de grote geldstromen mbt Wereldbank en WMF, enzovoort enzovoort….
Ik zie nu eindelijk mijn grote misvatting in alles wat ik zag was een illusie, want Paul is niet dood… :-))
Oja, maar John wel…
http://www.john-lennon.net/whoauthorizedtheassassinationofjohnlennon.htm
Jaja, en die Chapman hoorde de stemmen in z’n hoofd de opdracht geven… hoofdstukje MKULTRA program, dat
zul je begrijpen… en dat hadden George Herbert Walker Bush met z’n companen toch mooi opgestoken van de
NAZI’s…

69.

Anoniem

27 Apr 2006 om 18:56
Denk hier eens over na:Zonder holocaust(bedoeld is de continue aangehaalde slachting op de Joodse
bevolkingsgroep in Europa tijdens de tweede wereldoorlog) was er geen Israël geweest.

70.

Anoniem

27 Apr 2006 om 19:17
Hebben jullie deze site al opgemerkt?:
http://www.prisonplanet.com/911.html#israeli

71.

Anoniem

27 Apr 2006 om 22:14
Als het je allemaal wat te simpel is, dan heb ik hier nog wel een leuk wetenschappelijk onderbouwd verhaaltje
voor je: “Why Indeed Did the WTC Buildings Collapse?” van ene professor Steven E. Jones. Of is dat nou net
weer een beetje te hoog gegrepen?

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/284/duitse-ex-minister-nu-ook-complotdenker.html (12 of 25) [3/10/2009 11:18:18 PM]

Duitse ex-minister nu ook complotdenker? at Klokkenluideronline
En ja dat gat in het pentagon was echt zo klein daar zijn genoeg betrouwbare bronnen van te vinden, dus
waarom ga je zelf niet eens op zoek als het je echt intereseert? Trouwens als je dit inmiddels nog niet wist is
het overduidelijk dat je nog geen enkele moeite hebt genomen om naar de echte feiten te kijken, terwijl ik toch
genoeg links op deze pagina aleen al zie om heel wat wijzer te worden.

72.

Anoniem

27 Apr 2006 om 22:49
“Frappant is dat dit soort lieden al het keiharde bewijs (voor zover niet illegaal vernietigd door de overheid)
compleet in de wind slaan zonder enig argument of aantoonbaar feit te presenteren.”
Dat doet u ook, maar dan omgekeerd. U roept herhaalt zaken die u ergens gelezen hebt, zonder zich af te
vragen of die beweringen feitelijk wel kloppen. Sterker nog, wat u leest is in uw ogen “keihard bewijs”. U bent
mij veel te goedgelovig.
Molly
Ik zie van jouw kant niet eens relevante beweringen, laat staan feiten (al dan niet aantoonbaar) die
deze”beweringen” zouden kunnen ontkrachten. Dus ik wou je hierbij graag hartelijk bedanken voor dit mooie
voorbeeld van stemmingmakerij, hetgeen precies het punt was dat ik wou maken.

73.

Anoniem

28 Apr 2006 om 00:44
Dat wil ik niet ontkennen, het web staat bol met broodje aap verhalen en andere hoaxes, maar dat doet er niet
toe. Kranten publiceren ook leugens, maar betekent niet dat alles in de krant een leugen is.
Maar hard bewijs, zoals daders die uit zichzelf bekennen, is er niet. Verder is het meeste tastbare bewijs in
beslag genomen of vernietigd. Dus het enige dat overblijft, is met TV beelden, logica en wetenschap aantonen
waar de gaten (of onmogelijkheden) in het officiele verhaal zitten.
En eigenlijk is het aantonen van een enkel gat voldoende, om aanneembaar te maken, dat er gelogen wordt. En
dat gat is WTC building 7, het massaal verzwegen gebouw. In kort: gebouwen storten niet zomaar in, maar als
ze dat wel zouden doen, storten ze niet sneller dan de valsnelheid als een kaartenhuis ineen. Verder is het
onmogelijk dat een normaal vuur staal smelt.
De volledige en wetenschappelijk onderbouwde versie kan je hier vinden. Ik daag je uit, het verhaal te
debunken, of de de auteur in twijfel te trekken. Maar ik geef je weinig kans.
Een andere anoniem.

74.

Anoniem

28 Apr 2006 om 07:22
Die kritiek is dan ook gekomen. Misschien handig als je dat er ook bij had vermeld?
Uit de Amerikaanse Wikipedia:
Some critics have claimed that Jones’ analysis, which he presents as a theory supporting the available
evidence, is similar to that of other researchers which they have disputed in the past, including claims regarding
photographic evidence of demolition charges, the claim that no major persistent fires were visible at WTC7, and
what they contend are quotes selectively edited from Bill Manning [4]and Stephen Gregory.
A few department chairmen at Jones’ university have issued critical statements, though none of these has yet
addressed any of the points which Jones made in his paper and at his presentation at BYU. Chairman of the BYU
department of Civil and Environmental Engineering, Dr. Miller, is on record stating in an e-mail, “I think without
exception, the structural engineering professors in our department are not in agreement with the claims made
by Jones in his paper, and they don’t think there is accuracy and validity to these claims”.
The BYU physics department has also issued a statement: “The university is aware that Professor Steven
Jones’s hypotheses and interpretations of evidence regarding the collapse of World Trade Center buildings are
being questioned by a number of scholars and practitioners, including many of BYU’s own faculty members.
Professor Jones’s department and college administrators are not convinced that his analyses and hypotheses
have been submitted to relevant scientific venues that would ensure rigorous technical peer review.”[5] The
College of Engineering and Technology department has also added, “The structural engineering faculty in the
Fulton College of Engineering and Technology do not support the hypotheses of Professor Jones.” [6]

75.

Anoniem

28 Apr 2006 om 07:26
Deze hoogleraar gaat veel verder dan het geven van commentaar op WTC 7: “It is quite plausible that
explosives were pre-planted in all three buildings and set off after the two plane crashes - which were actually a
diversion tactic,” he writes. “Muslims are (probably) not to blame for bringing down the WTC buildings after all,”
Jones writes.

76.

Anoniem

28 Apr 2006 om 10:27
Ik had wel verwacht dat je dat artikel zou vinden, en dat stukje eruit zou pakken. Maar als je het verhaal voor
en achter dit stukje erbij haalt krijg je toch een ander beeld.
Tuurlijk is er kritiek, maar niet onderbouwd. Het idee dat de regering zelf de dader is van deze aanslag, is
eigenlijk te absurd voor woorden; de universiteit kan dan ook niet anders dan zo’n statement publiceren, of ze
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het nu wel of niet eens zijn met het artikel.
En als je verder leest weet je dat ook. De universiteit heeft hem niet ontslagen, het is hem zelfs toegestaan
school facilteiten te gebruiken voor zijn onderzoek, niemand heeft ook maar een enkel punt ontkracht, sterker
nog, hij heeft een grote groep overtuigd dat het officiele 9/11 verhaal rammelt.
En ja, het stuk gaat verder dan alleen WTC7, maar de twin towers zijn geraakt door een vliegtuig, dus ipv in
een wellus/nietus discussie terecht te komen, is WTC7 het beste te gebruiken als theoretisch bewijs.
Een andere Anoniem

77.

Anoniem

28 Apr 2006 om 11:08
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/1559151.stm
Vooralsnog heeft de BBC het blijkbaar niet nodig gevonden dit verhaal in te trekken…
Maar wie wil geloven dat deze mannen omgekomen zijn bij hun “zelfmoordaanslag” mag dat natuurlijk gewoon
blijven doen

78.

;)

Anoniem

28 Apr 2006 om 23:34
http://www.whatreallyhappened.com/ICTS.html

79.

Anoniem

29 Apr 2006 om 01:41
How the Bush family made its fortune from the Nazis: The Dutch Connection te vinden op http://www.
GlobalResearch.ca
en
http://www.clamormagazine.org/issues/14/feature3.shtml

80.

Anoniem

29 Apr 2006 om 09:26
En dus wordt daar meteen weer de verkeerde conclusie aan verbonden. Ligt het niet meer voor de hand, als ze
berichten juist blijken te zijn, dat ze verkeerd geidentificeerd zijn of andere namen hebben gebruikt?
Molly

81.

Anoniem

29 Apr 2006 om 12:05
De oudere garde gaat de anti-oorlogspropaganda kar trekken….
luister naar:
LIVING WITH WAR, NEIL YOUNG
http://www.hyfntrak.com/neilyoung2/AFF23233/

82.

Anoniem

29 Apr 2006 om 12:30
Kennelijk was de D’66 afgevaardigde Bakker op de hoogte toen hij tijdens de zittingen omtrent de plannen voor
uitzending van de Nederlandse troepen naar Uruzghan de volgende zinsnede aanhaalde:”het kabinet
BushBlairBalkeneinde”, afkomstig uit http://www.DaanSpeak.com/1/Media.html

83.

Anoniem

29 Apr 2006 om 12:41
Geachte Molly,
Kijk eens op http://www.DaanSpeak.com/1/WorldUnderAttack.html
Wat een “vredelievende en oprechte mensen” zitten er toch in die Amerikaanse regering!

84.

Anoniem

29 Apr 2006 om 13:52
Die kritiek is dan ook gekomen. Misschien handig als je dat er ook bij had vermeld?
Uit de Amerikaanse Wikipedia:
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Some critics have claimed that Jones’ analysis, which he presents as a theory supporting the available evidence,
is similar to that of other researchers which they have disputed in the past, including claims regarding
photographic evidence of demolition charges, the claim that no major persistent fires were visible at WTC7, and
what they contend are quotes selectively edited from Bill Manning [4]and Stephen Gregory.
A few department chairmen at Jones’ university have issued critical statements, though none of these has
yet addressed any of the points which Jones made in his paper and at his presentation at BYU.
Chairman of the BYU department of Civil and Environmental Engineering, Dr. Miller, is on record stating in an email, “I think without exception, the structural engineering professors in our department are not in agreement
with the claims made by Jones in his paper, and they don’t think there is accuracy and validity to these claims”.
The BYU physics department has also issued a statement: “The university is aware that Professor Steven
Jones’s hypotheses and interpretations of evidence regarding the collapse of World Trade Center buildings are
being questioned by a number of scholars and practitioners, including many of BYU’s own faculty members.
Professor Jones’s department and college administrators are not convinced that his analyses and hypotheses
have been submitted to relevant scientific venues that would ensure rigorous technical peer review.”[5] The
College of Engineering and Technology department has also added, “The structural engineering faculty in the
Fulton College of Engineering and Technology do not support the hypotheses of Professor Jones.” [6]
Oftewel: er is kritiek maar niemand gaat er inhoudelijk op in. En natuurlijk is wat anderen denken (maar
blijkbaar niet eens zeker weten) veel belangrijker dan wetenschappelijke onderbouwing.

85.

Anoniem

29 Apr 2006 om 14:11
Wat fijn toch dat we jou hebben om de juiste conclusies voor ons te trekken. Maar je zegt dus eigenlijk dat het
officiele verhaal niet helemaal klopt? Ik ben benieuwd wat er dan allemaal nog meer niet zou kunnen kloppen.
Deze mensen staan trouwens na al die jaren nog wel vrolijk op de officiele dader lijst, zegt dat niet iets over de
betrouwbaarheid van het “onderzoek”?.

86.

Anoniem

29 Apr 2006 om 14:26
Nee, dat zegt alleen maar iets over de verwarring rond persoonsidentiteiten. Wiens schuld dat is? Goeie vraag,
maar de complotdenkers denken meteen weer “Zie je wel”. Er waren geen kapers, geen vliegtuigen, of weet ik
wat er allemaal is beweerd.
Molly

87.

Anoniem

29 Apr 2006 om 14:28
Dat kunnen we van jullie ook zeggen!
Molly

88.

Anoniem

29 Apr 2006 om 18:17
Diegenen,die nog de oude geschiedenislessen op de middelbare school hebben gehad,dus voor de tijd van de
mammoetwet van de K.V.P.er Cals en de middenschool van de socialist van Kemenade,zullen in de volgende
websites de rode draad van de geschiedenis herkennnen,het opwerpen van tegenstellingen (Hegel)en het
scheppen van chaos teneinde een wereldregering te stichten.
http://100777.com/
http://achtergeslotendeuren.punt.nl/
Het is duidelijk,dat als de elite van de City of London en Wallstreet het geldstelsel en de grondstoffen/mineralen
van de wereld in handen heeft,terwijl de goyem-volken onder het voorwendsel van anti-semitisme,antidiscriminatie en anti-vreemdelingenhaat vermengd worden er uiteindelijk een wereldregering gevestigd kan
worden.Indien dit lukt,staat ons nog wat te wachten!
De uitgelokte aanval op het WTC is te vergelijken met de uitgelokte aanval van Japan op Pearl Harbor door
Roosevelt,het helpt de Amerikaanse bevolking emotioneel te bewerken om onder valse voorwendsels een oorlog
te beginnen,terwijl bovendien de aanval op het WTC door Bush c.s.misbruikt kan worden om een beroep op
artikel 5 van het NATO verdrag te doen,zodat de NATO landen “verplicht”zijn hun troepenbijdrage voor een
mondiale oorlog te leveren,die zonder deze bijdrage niet gewonnen kan worden,waarbij opgemerkt dient te
worden,dat zelfs met de hulp van de NATO,het verre van zeker is,dat er een werkelijke “overwinning”uit voort
zal komen.

89.

Anoniem

29 Apr 2006 om 20:32
De officiele daderlijst klopt dus om te beginnen al niet, en is ook nooit gecorrigeerd nadat gebleken is dat een
groot deel van de verdachten er niet bij betrokken heeft kunnen zijn. Vind je dat nou zelf ook niet op z’n minst
een heel klein beetje verdacht? (afgezien van wat al die vreselijke complotdenkers er natuurlijk wel weer niet
van zullen denken)

90.

Anoniem

29 Apr 2006 om 21:06
Dat kunnen we van jullie ook zeggen!
Molly
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Ik heb anders toch twee hele relevante “beweringen” gedaan waarvan je niet eens de moeite neemt om
inhoudelijk op in te gaan. Een duidelijk teken dat je op geen enkele wijze geintereseerd bent in een inhoudelijke
discussie. Dus “zeg dat maar van mij ook” en maak jezelf vooral nog belachelijker dan je al hebt gedaan.
Verder zie ik nog steeds niemand hier (en dus ook jij niet) het tegendeel beweren.
Even concreet:
1. Hoe groot was het gat in het pentagon direct na de inslag volgens jou?
2. Hoeveel stalen-geraamte wolkenkrabbers zijn er bij jouw weten ooit volledig ingestort door brand?
Ik kan niet wachten om te zien hoe je nu weer om de hete brij heen gaat dansen.

91.

Anoniem

30 Apr 2006 om 08:52
Molly, ik maak het voor je af.
Hier gaat-ie dan:
Hoeveel stalen-geraamte wolkenkrabbers zijn er bij jouw weten ooit volledig ingestort door brand?
Die vraag is niet relevant. Het is appels met peren vergelijken. De vraag die je moet stellen is: hoeveel stalengeraamte wolkenkrabbers zijn er volledig ingestort na een impact van een verkeersvliegtuig? Antwoord: nul,
want dat is nog niet eerder gebeurd. Ik zou zeggen: probeer het eens uit. Een brand die ergens op de bovenste
verdieping begint is wat anders dan een deel van een wolkenkrabber die instort omdat de een deel van de
fundering ter plaatse wordt weggeslagen.
Knip/knip:
In an article in the Journal of the Minerals, Metals, and Materials Society and in subsequent interviews, Thomas
Eagar, an engineering professor at the Massachusetts Institute of Technology, explains why: steel loses 50
percent of its strength at 1,200 degrees F; 90,000 liters of jet fuel ignited other combustible materials such as
rugs, curtains, furniture and paper, which continued burning after the jet fuel was exhausted, raising
temperatures above 1,400 degrees F and spreading the inferno throughout each building. Temperature
differentials of hundreds of degrees across single steel horizontal trusses caused them to sag–straining and
then breaking the angle clips that held the beams to the vertical columns. Once one truss failed, others
followed. When one floor collapsed onto the next floor below, that floor subsequently gave way, creating a
pancaking effect that triggered each 500,000-ton structure to crumble. Conspiricists argue that the buildings
should have fallen over on their sides, but with 95 percent of each building consisting of air, they could only
have collapsed straight down.
Dan het vermeende ‘gat’ bij het Pentagon
Ik knip en plak even:
The eyewitness testimony and the physical evidence disproves the “Flight 77 didn’t hit the Pentagon” claims.
Hundreds of people saw the plane from numerous vantage points. Photos of the impact zone show how the
plane struck the first and second floors of the building.
Hiermee is de hele discussie wat mij betreft over. Er zijn vele ooggetuigen die het vliegtuig hebben zien
neerstorten. Op het Pentagon, voor alle duidelijkheid. Over het zogenoemde gat zijn tal van tegenclaims op
internet te vinden. Ik ga ze niet noemen, gebruik Google maar.
“The way it is today, a gang of conspirators could get away with anything: they just need to start an Internet
rumor of what they just did, framing it as a conspiracy theory, and anyone who tries to talk about it will be
ignored.”

92.

Anoniem

30 Apr 2006 om 10:09
Kennelijk heb je óf weinig verstand óf heel andere bedoelingen :))
In ieder geval heb je niet eens de moeite genomen om naar beelden te kijken als in een 911 Eyewitness.
Alle 3 de WTC gebouwen zijn neergekomen met de snelheid vergelijkbaar met de vrije val. Typisch naast alle
andere zichtbare bewijzen die er zijn een voorbeeld van “controled demolition”, ofwel de boel is simpelweg
neergehaald met explosieven.
Inderdaad waren er beelden van de inslag op het Pentagon. Maar die waren in een mum van tijd geconfisceerd
door de FBI en daarna nooit publiek gemaakt. Lijkt me toch simpel om die dan even als bewijs aan te dragen,
als er daadwerkelijk een vliegtuig te zien zou zijn geweest… :))
Maar ja aangezien die beelden dat niet kunnen…
Nog even verder gaand. Kijk ook even meteen naar de documentaire over het niet bestaande neergestorte
vliegtuig in Pennsylvania. Over de vermeende vlucht 93. Aktenzeichen 9/11 uitgezonden laatst bij de WDR.
Je zou ook nog eens kunnen kijken naar de talloze bijkomende feiten die getuigen van de Inside Job, zelfs
voor de meest simpele geest wordt alles dan duidelijk.
Scholars for 9/11 Truth
Mocht je met je post geen andere bedoelingen hebben gehad dan waarheidsvinding, dan is er dus nog hoop
voor je… :))
Ko
Middelburg
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93.

Anoniem

30 Apr 2006 om 10:51
“Kennelijk heb je óf weinig verstand óf heel andere bedoelingen :))”
Ja, hoor, het bekende argument van de completdenker: wij hebben er geen verstand van of hebben heel
andere bedoelingen. Hebt u er wel verstand van? U verwijst alleen maar naar consipracy sites.
Neem even dit puntje wat u weer volledig negeert. Er waren ooggetuigen inzake Pentagon. Die waren er
volgens u natuurlijk ook niet.
“Zelfs voor de meest simpele geest wordt alles dan duidelijk”
Ja, dat u liever in uw eigen vooroordelen wilt blijven geloven.
Interessant is dat de Engelse vertaling van de Duitse documentaire regelmatig afwijkt van wat er werkelijk in
het Duits gezegd wordt. Waar de Duitsers vrij neutraal in hun commentaar blijven, wordt het in het Engelse al
gauw propaganda.
Molly

94.

Anoniem

30 Apr 2006 om 11:48
Molly schreef:
“Neem even dit puntje wat u weer volledig negeert. Er waren ooggetuigen inzake Pentagon. Die waren er
volgens u natuurlijk ook niet.”
hahahahaha, wil je lollig zijn? Ik lach je vierkant uit!
Er waren zelfs camera’s die het vastlegden! Alleen jammer dat die stante pede in beslag zijn genomen he…
En natuurlijk heb ik er verstand van, jij kennelijk totaal niet :-))
Jij verwijst naar een lezing van een clubje fascistische criminelen, je bent kennelijk niet in staat zelf ergens een
oordeel over te vormen, door je eerst op de hoogte te stellen van feiten en er met een open mind onderzoek
naar te doen.
Voor die enkelen die nog altijd niet van de hoed en de rand weten:
filmpje… Loose Change 2nd edition
Lolly :))

95.

Anoniem

30 Apr 2006 om 12:07
En speciaal voor alle Molly’s de hieronder staande link:
Eerst een Valse Vlag Operatie uitvoeren, zoals al talloze malen in de historie…
En dan gezellig met z’n allen naar AFGHANISTAN in naam van de KONINGIN…
Zo kom je bovendien ook makkelijk van je URANIUM-opslagprobleem af…
Ko
Middelburg

96.

Anoniem

30 Apr 2006 om 13:53
“Jij verwijst naar een lezing van een clubje fascistische criminelen”
Eh???
“Voor die enkelen die nog altijd niet van de hoed en de rand weten”
Gedver, het lijken wel een stel relifreaks.
Bastiaan

97.

Anoniem

30 Apr 2006 om 13:55
Ko, ga buiten spelen man, in plaats van ons op te stuipen te jagen met enge plaatjes!
Jasper Bakker

98.

Anoniem
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30 Apr 2006 om 14:21
Handig dat knip en plakwerk zonder enige bronvermelding, maar zoals verwacht draai je volledig om de zaken
heen.
Die leuke theory van professor Thomas Eagar werkt dus niet en dat is vrij simpel aan te tonen met wat
middelbare school natuurkunde. Kijk zelf maar: The Case for Controlled Demolition. Als je het uitprobeerd,
zoals je zelf suggereerd, dan duurt het dus bijna 10 keer zo lang.
Daarnaast is WTC-7 nooit geraakt door een vliegtuig maar toch volledig ingestort wederom in een onnatuurlijk
korte tijd, dat is toch vrij simpel appels met appels vergelijken en dus is de vraag wel degelijk relevant, dat je
geen antwoord durft te geven is echter tekenend.
Makkelijk he? Er zijn wat (meestal partijdige) getuigen geweest dus is de discussie over, de andere getuigen
negeren we gewoon. Ik vroeg echter iets heel anders. De vraag was: hoe groot was het gat direct na de inslag
volgens jou? Alweer geen antwoord, zoals voorspeld.
Inderdaad, alles wordt uit de kast gehaald om maar geen inhoudelijke discussie te hoeven voeren…

99.

Anoniem

30 Apr 2006 om 14:27
Jasper,
Als ik een grote crimineel was zou het mij erg goed uitkomen als mensen niet naar enge plaatjes durven te
kijken, kom ik mooi weg met m’n misdaden - niemand durft immers te kijken naar de resultaten daarvan…

100.

Anoniem

30 Apr 2006 om 14:29
Het paspoort van een van de kapers (belangrijkste gevonden verwijzing naar de gepresenteerde daders) is
bovenop de puinhopen gevonden, compleet ongeschonden. Staal smelt wel, maar een paspoort blijft
ongeschonden. Verdacht?

101.

Anoniem

30 Apr 2006 om 14:34
U roept, wij draaien: http://www.erichufschmid.net/911.wmv
“Many people complain that this final report is still not answering some of the important questions…”

102.

Anoniem

30 Apr 2006 om 14:51
Most people have the intelligence to understand that Building 7 was blown up with explosives, but they are
emotionally unable to cope with such a colossal crime. Rather than stand up to the corruption, they behave like
frightened sheep who run into the flock to hide from the wolf.
Many adults cling to the official story about 9-11 the way a frightened child clings to his teddy bear. Why are so
many adults afraid to face our problems? What is wrong with most people?
““No! Building 7 collapsed because of fire! It was not a scam! Stop saying that! It was a Fire! A Fire! I want my
mommy!””
Why not stand up to your friends and relatives and tell them that we can make the nation better as soon as
they stop behaving like frightened children and start behaving like responsible adults?
http://www.erichufschmid.net/Sheeple_Psychology_2.html

103.

Anoniem

30 Apr 2006 om 15:04
“Kennelijk heb je óf weinig verstand óf heel andere bedoelingen :))”
Ja, hoor, het bekende argument van de completdenker: wij hebben er geen verstand van of hebben heel
andere bedoelingen. Hebt u er wel verstand van? U verwijst alleen maar naar consipracy sites.
Neem even dit puntje wat u weer volledig negeert. Er waren ooggetuigen inzake Pentagon. Die waren er
volgens u natuurlijk ook niet.
“Zelfs voor de meest simpele geest wordt alles dan duidelijk”
Ja, dat u liever in uw eigen vooroordelen wilt blijven geloven.
Interessant is dat de Engelse vertaling van de Duitse documentaire regelmatig afwijkt van wat er werkelijk in
het Duits gezegd wordt. Waar de Duitsers vrij neutraal in hun commentaar blijven, wordt het in het Engelse al
gauw propaganda.
Molly
Ik had je anders twee betrekelijk eenvoudige vragen gesteld, als je het allemaal zo goed weet waarom geef je
daar dan niet gewoon antwoord op?
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104.

Anoniem

30 Apr 2006 om 15:07
Als het Molly nou lukt om zelf eens een paar eenvoudige vragen te formuleren?

105.

Anoniem

30 Apr 2006 om 15:25
Interessant propagandafilmpje met de bekende fear, uncertainty, and doubt aanpak: daarin wordt ook Bush
geciteerd die op tv zou hebben gezien, voordat hij een schoolklas toespreekt, dat er een vliegtuig in de WTC
was gevlogen.
Daarop wordt hij vervolgens aangevallen want “er waren helemaal geen beelden van een vliegtuig dat het WTC
in was gevlogen.” Sterker nog, suggereert de maker van het filmpje, “dan moet hij rechtstreekse beelden
hebben gezien vanuit een andere invalshoek.”
Toevallig was ik die bewuste 9/11 zelf thuis en had stomtoevallig om 15.00 NL tijd RTL5 aangezet, waar de
eerste beelden van de impact te zien waren. Ik herinner me ook nog dat de eerste momenten de tv stations
dachten dat er een klein vliegtuigje - type Cessna - het WTC was ingevlogen. Wat je zag was een rookwolk aan
de achter of zijkant van een van de WTC torens, dus de camera’s stonden net aan de verkeerde zijde. Als Bush
volgens het filmpje heeft gezegd: Wat een domme piloot, klopt dat dus, want de eerste momenten was het niet
meteen duidelijk (althans voor de nieuwsmedia) dat het om een verkeersvliegtuig ging.
Mooi voorbeeld van hoe de oorspronkelijke omstandigheden worden vergeten.

106.

Anoniem

30 Apr 2006 om 15:45
Anti filmpje
http://video.google.com/videoplay?docid=7501020220921158523&q=9%2F11+conspiracy&pl=true
B. Astard

107.

Anoniem

30 Apr 2006 om 16:43
Precies, het is een groot complot, Ko uit Middelburg!

108.

Anoniem

30 Apr 2006 om 18:07
Daarnaast heb je ook nog alle uranium slachtoffers van Golfoorlog 1, Golfoorlog 2 en de Balkanoorlog, waar
volop met uraniumbommen is gegooid.
Je hebt er de meest afgrijselijke verminkingen, en veel mensen zijn voorgoed genetisch uitgeroeid. Dit is de
meest gruwelijke oorlogsmisdaad die je je maar kunt bedenken.
Prof. dr. Horst Günther die onderzoek deed naar de uranium granaten en hun vervuiling heeft nu zelf kanker
opgelopen.
Documentaires hierover vind je hier.

109.

Anoniem

30 Apr 2006 om 19:23
Er worden wat mensen belachelijk gemaakt en voor “asshole” uitgesholden maar verder wordt er geen enkel
feit gepresenteerd door die twee mislukte komieken. Heel overtuigend ja, is dat nou het beste waar je mee op
de proppen kunt komen?

110.

Anoniem

30 Apr 2006 om 21:51
De maker van dat filmpje beweert dat er vlak nadat het eerste vliegtuig in het WTC was gevlogen er niet direct
beelden van waren. De enige beelden die ervan zijn (voor zover bekend) zijn opgenomen op video-band en pas
uren later op tv vertoond. Terwijl meneer Bush claimt dat hij die beelden op tv gezien heeft ruim voordat het
tweede vliegtuig insloeg. Een frappant detail maar de relevantie lijkt me echter nogal marginaal.
De opname die je trouwens beschrijft is duidelijk van het tweede vliegtuig. Of was je dat detail van die
“oorspronkelijke omstandigheden” zelf alweer vergeten?

111.

Anoniem

1 Mei 2006 om 00:28
Zie voor verdere opnamen van de oorlogsmisdaden van de “vriendjes”van Henk Kamp:
http://iraq-kill-maim.org/
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en verder http://www.moneyfiles.org/

112.

Anoniem

1 Mei 2006 om 08:31
Zit je nou steeds de hele tijd je eigen opmerkingen aan te vullen, Ko?

113.

Anoniem

1 Mei 2006 om 16:56
Welnee,er zijn ook anderen,die deze mening toegedaan zijn.Kijk eens wat jouw Amerikaanse “bevrijders”in
Fallujah hebben ” gepresteerd”http://www.marchforjustice.com/

114.

Anoniem

1 Mei 2006 om 18:36
In 1945 vloog een B 25 tegen het Empiere State Building, toen het hoogste gebouw. Hij sloeg in op de 79 e
verdieping. Er vielen 14 doden en de schade bedroeg 1 miljoen dollar. De afmetingen waren aanzienlijk kleiner
dan bij een modorn vliegtuig, maar de schade aan de Empire was dan ook gering. De stabliteit was niet
aangetast en bij Tower 7 was er zelfs al helemaal geen inslag. Toch ging de zooi in een klap met donderd
geraas naar beneden.
En bedacht moet worden, dat bij de constructie van het WTC ongetwijfeld geleerd zal zijn van de inslag van de
B 25 in de Empire State Building en de constructie ook gericht zal zijn geweest op meer moderne, aanzienlijk
grotere vliegtuigen. Het vuur in de Empire State Building was binnen 40 minuten geblust.
Bij het WTC leken de inslagen de gebouwen ook niet echt te deren. De gebouwen zwiepten niet heen en weer of
zo.
Het geheim moet hem dan misschien zitten in een enorme temperatuurstijging, die niet voorzien was, waarbij
de zaak dan ook nog eens tegelijk als een kaartenhuis in elkaar zou storten, dus niet eerst het topje of een deel
van het midden of van onderop of zo, maar de hele zooi tegelijk. Dat lijkt eerder te wijzen op gecontroleerde
demolition. Laten experts dan maar echt bewijzen met gebruikmaking van schaalmodellen, dat hetgeen
oppervlakkig gezien ongeloofwaardig is, toch heeft plaatsgevonden.
Overigens hecht ik veel waarde aan zaken als Israel, de neocons, de PNAC, het document Rebuilding America’s
defenses, de belangen van de olieboeren, de mentaliteit van mogelijk betrokken politici, zoals de familkie
Kristol, Cheney, Feith, Libby, Wolfowitz, Perle, Bush, Sharon en de samenstelling van de 9/11 commissie (en
misschien de goudvoorraden, maar daar zou toch het nodige van te vinden moeten zijn bij banken e.d. en
verzekeringsmys).
In eerste instantie werd gepoogd om de jood Henry Kissinger voorzitter te maken van de’11/9 commissie. Daar
kwam zoveel kritiek op, dat die benoeming niet doorging. Kissinger is als minister van buitenlandse zaken zelf
bij allerlei dubieuze praktijken van de USA, zoals terreuraanslagen door terreurbewegingen in onder meer ZuidAmerika, betrokken geweest.
Van fervente terroristenjagers als de Bush groep zou verwacht mogen worden, dat de natuurlijke respons na
11/9 was om alles op alles te zetten om van alles wat te maken heeft met 11/9 de onderste steen boven te
krijgen onder meer om het Amerikaanse publiek erin te laten geloven, dat ze in deze bekwaam zijn, dat het
Amerikanse publiek vertrouwen kan hebben, dat er achteraf geen verwijten van nalatigheid zouden komen en
om daarmee zo veel mogelijk waardevolle informatie te verzamelen om de strijd tegen het terrotisme zo
effectief mogelijk te voeren. Letterlijk zouden dan kosten noch moeite zijn gespaard. Bovendien zou het ook
voor een onderzoek naar mogelijke constructiefouten voor de hand hebben gelegen, dat men aL het mogelijke
bewijsmateriaal bij de hand zou hebben gehouden.
Het tegendeel bleek echter het geval. Het budget was abnormaal laag voor een dergelijke major event. Voor
medewerking moest bij de regering Bush zo ongeveer het pikhouweel worden gebruikt om hier en daar wat
medewerking te krijgen. En Bush en Rumsfeld mochten onder meer niet apart worden verhoord. Ze mochten
niet onder ede worden verhoord en er mochten geen notulen worden opgesteld. Het wijkt allemaal nogal af van
de klopjacht op Saddam ‘We got him’ en de kosten van de jacht op de terroristen in bijvoorbeeld Afghanistan.
En mogelijk bewijsmateriaal werd en masse naar plekken duizenden kilometers verderop vervoerd. Ook als je
daar vanuit gaat is het woord coverup niet meer dan logisch.
Af en toe wordt er duidelijk hoe het achter de schermen van de grote politiek toegaat.
In 1967 werd het Amerikaanse marineschip USS Liberty door de Israelis bij Egypte in de grond geboord. Na een
jaarlang onderzoek van admiraal Thoma Moorer, chef van staven in de zeventiger jaren, na zijn pensionering,
samen met andere professionals, sprak Moorer van de grootste coverup uit de Amerikaanse geschiedenis.
Omdat Israel in de vijftiger jaren de terugtrekking van Amerikanen en Britten uit de zone rond het Suzekanaal
wilde tegengaan werden door een Israelische cel in Egypte verschillende Amerikaanse en Britse gebouwen met
bommen bestookt. Een van de aanvallers werd gepakt, hetgeen leidde tot het oprollen van de cel. Het kostte in
Israel en paar ministers de kop. Het heette daar de Lavonafaire.
Op pag. 52 van Rebuilding America’s defenses (2000) van de joods gedomineerde neocondenktank PNAC met
grote invloed in en rond de regering Bush staat, dat de verandering een lange tijd zal kosten, tenzij er zich
zoiets dramatisch als een nieuw Pearl Harbor zou voordoen. En inderdaad sprak men in de regering Bush al op
12/9 over een nieuw Pearl Harbor……

115.

Anoniem

1 Mei 2006 om 18:38
anoniem van opmerking 114 is J.J. v.d. Gulik
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116.

Anoniem

1 Mei 2006 om 19:07
Een Pearl Harbor,met het gevolg,dat ontelbare Nederlandse onderdanen het leven (buiten nog de invaliditeit
van velen) verloren en dan steeds die uitgestreken gezichten van Jaap de Hoop Scheffer,Ben Bot,Henk Kamp
etc.op de T.V..Om kotsmissselijk van te worden!

117.

Anoniem

1 Mei 2006 om 22:22
En ook deze:
http://www.guerrillanews.com/articles/1937/Rumsfeld_s_Handshake_Deal_With_Saddam

118.

Anoniem

5 Mei 2006 om 12:11
* Welke “moed” is er voor nodig om “zonder oogkleppen” de zaken te bekijken? Je zit veilig achter je PC te
browsen. Hoe dapper is dat?
* Welke “feiten”? Je hebt geen feiten, alleen maar insinuaties en verdachtmakingen. Daar heb ik van kennis
genomen. Ze maken op mij net zoveel indruk als wazige foto’s van UFO’s of de verschrikkelijke sneeuwman
* Typisch dat je zij die jouw waarheid niet onderkennen meteen een gebrek aan intelligentie moet toeschrijven.
Ik ben bang dat bovenstaande post veel zegt over complottheoretici. Zij zien zichzelf als intelligent en moedig,
en de rest van de wereld als onderdanig, en laf. Het lijkt me vooral een psychologisch mechanisme om je zelf
een held te voelen.

119.

Anoniem

5 Mei 2006 om 17:55
Het lijkt meer voor de hand te liggen om te spreken van complotpraktici.Alles wijst op een door de zogelementen in Amerika opgezette mondiale neo-koloniale oorlog met het doel om alle grondstoffen/mineralen in
handen te krijgen,een mondiaal geldstelsel in te voeren en buiten Israël (een op puur Joodse identiteit
gestoelde staat,welke het alleenrecht op veiligheid claimt)een multikul in te voeren,zodat de goyem-volken
beroofd worden van hun identiteit en souvereiniteit en een wereldregering geïnstalleerd kan worden.Mij dunkt,
dat dit een logische analyse is,men kan hier voor of tegen zijn,feit is wel,dat al velen door deze ideologie het
leven hebben verloren en velen na hen in de toekomst zullen verliezen.
Zie ook:http://stopwaroniran.org

120.

Anoniem

6 Mei 2006 om 00:49
* moed nodig?
Het vraagt in ieder geval moed om tegen alle overheids- en media-propaganda in zelfstandig na te denken en
je daarover tegen iedereen in je omgeving over te uiten.
Dacht anderhalf jaar geleden nog een groot deel van de mensen meteen dat je gek was. Na enig zelfonderzoek
en het bekijken van allerhande bewijsmateriaal met deskundige analyse komt een kleine - iets intelligentere groep er toch al snel achter dat de het publiek voorgehouden complottheorie van de overheid over de
zogenaamde 19 kapertjes gestoeld is op geen enkel bewijs. Evenals alle andere overheids-complottheorien van
een wereldwijd terreurgevaar dat daardoor is ontstaan. Waarom een overheid in dienst van een kapitalistische
macht zoiets doet laat ik je raden… Het is in ieder geval al vele malen in de geschiedenis gebeurd dat er
aanslagen zijn gepleegd waar opzettelijk een valse vlag op werd gezet met het doel om oorlogen te beginnen.
Dat jij per se in jouw Sinterklaas wil blijven geloven vind ik overigens prima… ga gerust je gang :-))
Ko
Middelburg

121.

Anoniem

7 Mei 2006 om 09:28
.J. v.d. Gulik
7 Mei, 2006 om 8:21
Partijen met motieven voor mogelijke betrokkenheid bij 9/11:
1. Israël heeft er belang bij om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de superpower en
bondgenoot Amerika. De strategie van de neocons is er dan ook op gericht om zo min mogelijk daylight te
krijgen tussen de belangen van de USA en Israël. Superpower USA kan bedreigingen van Israël vanuit de
islamitische wereld in toom houden. Israel heeft er daarmee belang bij om Amerika ertoe te bewegen troepen
naar de islamitische wereld te brengen.
2. Vanachter de rug van de USA kan Israël werken aan een Israelische agenda. Zo heeft mede onder dekking
van de USA de Mossad grootschalig operaties uitgevoerd in Koerdistan. En onder dekking van de USA kan er
mogelijk straks tegen Iran worden opgetreden, iets wat Israël alleen mogelijk niet zou aankunnen. En door de
aanwezigheid in dat gebied zal de USA eerder bereid zijn op te treden tegen Iran. En onder dekking van de USA
kan Israël ook zijn agenda met betrekking tot Libanon en Syrië uitvoeren.
3. Sommige neocons kunnen er een mogelijkheid in hebben gezien om hun religieuze agenda wat dichter bij
verwezenlijking te brengen. Zo is onderminister voor defensie op politiek gebied DOUGLAS FEITH een volgeling
van rabbijn Jabotinsky, die onder meer vindt, dat Jordanië eigenlijk tot Israël zou moeten behoren.
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4. Al-Qaida en andere radicale groeperingen kunnen 9/11 hebben uitgevoerd om wraak te nemen op de
bemoeienis van de USA met de islamitische wereld en de strijd tegen de politieke islam, of om reclame voor de
in hun ogen goede zaak van de strijd tegen het westen te maken, of om de USA daarmee verder de islamitische
wereld in te lokken, omdat de USA inde islamitische wereld mogelijk beter kan worden bestreden.
5. De zakelijke belangen van BUSH en CHENEY. BUSH heeft zijn achterban in de oliestaat Texas. De familie
BUSH heeft ook zelf grote belangen in de olie en alleen al de verhoging van de onzekerheid door de spanningen
doet de kassa door een hogere olieprijs rinkelen. CHENEY was eerder topman van Halliburton. Dat bedrijf heeft
samen met zijn dochtermaatschappijen in Irak vele grote orders gekregen.
6. En dan zijn er nog de Amerikaanse geostrategische belangen van de olie en gasvooraden in de islamitische
wereld en Centraal-Azie. Die belangen zijn er ook op gericht het expansionisme van China en India tegen te
gaan. Onder meer Afghanistan kan daarbij als buffer en transportland worden gebruikt.
Er waren dus invloedrijke personen en belangengroeperingen op het hoogste niveau in en rond de regering
BUSH, die belang hadden bij 9/11 en die over de middelen beschikten om een dergelijke operatie uit te voeren.
Daarbij zijn er ook duidelijk elkaar overlappnde belangen, zoals de Israelische belangen, de geostrategische
belangen, de zakelijke belangen en de olie- en gasbelangen. Die belangen konden worden gediend door een
kleine groep van mensen op het hoogste niveau met onderling uitgebreide contacten, waardoor men elkaar
gemakkelijk zou kunnen helpen bij het verwezenlijken van de nagestreefde belangen. En verschillende van de
betrokken personen hebben getoond het zonodig niet zo nauw te nemen, denk aan LIBBY, RICHARD PERLE,
DOUGLAS FEITH, ABRAMS, WOLFOWITZ EN CHENEY en POWELL (denk aan de show voor de Veiligheidsraad,
waar hij later wel spijt van kreeg).
Als Al-Qaida of andere radicale groeperingen een dergelijk grootschalig project zouden hebben uitgevoerd
zonder dat de Mossad of de CIA daar kennis van zouden hebben gehad, dan zouden die hun werk slecht hebben
gedaan. De CIA heeft zelf Al-Qaida opgericht en was medeoprichter van de Taliban. Israël heeft bijvoorbeeld
Hamas jarenlang financieel gesteund en de Mossad was in de Hamasbeweging geïnfiltreerd.
Al twee maanden vóór de aanslagen riep BUSH de 21ste eeuw uit tot eeuw van de democratie. Hij noemde
daarbij onder meer de regeringen van Afghanistan en Irak als obstakels bij de realisering daarvan. En
RUMSFELD riep al een dag na de aanslagen, dat hét moment was aangebroken om op te trekken naar de Golf.
En in de regering BUSH werd de volgende dag ook al gesproken over een nieuw Pearl Harbor.
Op pagina 52 van Rebuilding America’s defenses (2000) staat:
“Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent
some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor.“
9/11 dus?
Mr. drs. J.J. v.d. Gulik

122.

Anoniem

7 Mei 2006 om 17:50
De 9/11 commissie
In eerste instantie werd gepoogd om de jood Henry Kissinger tot voorzitter van de 9/11 commissie te
benoemen. Daar kwam zoveel kritiek op, dat die benoeming niet doorging. Kissinger is als minister van
buitenlandse zaken zelf bij allerlei dubieuze praktijken van de USA, zoals aanslagen door terreurbewegingen in
onder meer Zuid-Amerika, betrokken geweest.
Het uiteindelijke resultaat van de personele bezetting van de commissie leverde bepaald geen schoolvoorbeeld
van objectiviteit en gescheiden belangen op. Zo bestond de commissie vol- ledig uit politici. En die hebben nog
wel eens problemen om de vuile was buiten te hangen, als er zaken van nationale veiligheid spelen.
Voorzitter Kean was republikein en alleen daarom al geen wonder van onafhankelijkheid. Hij was betrokken bij
de National Endowment for Democracy, een CIA organisatie, die als dekmantel voor operaties in het buitenland
werd gebruikt en hij was ook betrokken bij investeringen van Saudis, die in het verleden zowel BUSH als BIN
LADEN financieel steunden.
De executive director van de commissie was Philip D. Zelikow. Hij is een BUSH-appointee, die werkte bij de
President’s Foreign Intelligence Advisory Board. En hij maakte 3 jaar onderdeel uit van de President George H.
W. Bush’s National Security Council. En Zelikow werkte nauw samen met de National Security Council adviseur
van BUSH Condoleeza RICE, nu minister van buitenlandse zaken. Hij schreef zelfs een boek met haar.
Vice-voorzitter Hamilton (democraat) maakt deel uit van vele adviescolleges, waaronder die van de CIA, the
president’s Homeland Security Advisory Council en de US Army.
Commissielid Fred F. Fielding is republikein, en heeft juridische arbeid verricht voor twee van BUSH
belangrijkste “Pioneer” fundraisers. Eerder was hij ook adviseur op het Witte Huis.
Ook in de 9/11 commissie waren er dus duidelijk lijnen te zien met de hoogste regerings- kringen en de CIA.
Mr. drs. J.J. v.d. Gulik

123.

Anoniem

7 Mei 2006 om 19:03
Geachte Heer v.d.Gulik,
Dank voor Uw uitmuntende bijdrage op deze site.Moge meerdere bijdragen van dit niveau volgen.

124.

Anoniem

8 Mei 2006 om 02:44
die snapt er dus niks van omdat hij een naieve westerling is.De aanslag is het werk van een stel door beruchte
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verknipte arabische inteelt gek geworden moslims.Dat is helaas de simpele maar wel echte verklaring voor de
aanslagen.Een westerling kan dit niet snappen.

125.

Anoniem

16 Mei 2006 om 12:05
Hieronder zal ik aangeven, dat de politiek die mogelijk van invloed was op een nieuw Pearl Harbor al vele jaren
voor 9/11 vorm kreeg. Het is ontleend aan mijn artikel Was de regering Bush betrokken bij 9/11?, dat te lezen
is op heemland.nl
De Defense Planning Guidance (1992)
Begin 1992 circuleerde er in de hoogste kringen binnen het Pentagon, waaronder de belangrijkste adviseur van
de president POWELL, later minister van buitenlandse zaken en CHENEY, toen minister van defensie, het paper
“Defense Planning Guidance”. Dat paper was onder supervisie van WOLFOWITZ, later minister van defensie, in
overleg met de president en zijn belangrijkste adviseurs geschreven door onder meer LIBBY, tot oktober 2005
de rechterhand en kabinetschef van toen vice-president CHENEY. In het paper werd een beleid voorgesteld,
waarbij de USA geen enkele superpower naast zich zou dulden. Wanneer landen of samenwerkingsverbanden
van landen deze positie op regionaal of wereldniveau zouden willen uitdagen, dan zouden dergelijke initiatieven
in de kiem moeten worden gesmoord. In het document werd Irak een van de landen genoemd, die de positie
van de USA zouden kunnen gaan uitdagen. CHENEY was van plan om het document in maart 1992 te
publiceren. Kort daarvoor kreeg de New York Times het echter in handen en bracht het in de openbaarheid.
Over de hiervoorgenoemde LIBBY: op 28 oktober 2005 nam hij ontslag als kabinetschef van CHENEY, nadat hij
een dagvaarding had ontvangen voor het plegen van 5 strafbare feiten, waaronder het liegen onder ede en het
afleggen van valse verklaringen. Het gaat daarbij om de zaak Plamegate, een zaak waarbij de naam van de CIA
agente Valerie Plame met opzet bekend werd gemaakt om haar man Joseph Wilson een hak te zetten. De
affaire begint in 2002 met het vertrek van Valeries man Joseph Wilson (ex-ambassadeur in Afrika en voormalig
diplomaat in Irak) naar Niger. Hij zal daar in opdracht van de CIA onderzoeken of Niger uranium heeft verkocht
aan Irak. De CIA legde die deal in een vervalst document vast. Wilson vond dan ook geen echte bewijzen. Toch
zei BUSH in zijn State of the Union, dat Irak “recent belangrijke hoeveelheden uranium heeft gekocht in Afrika”.
Enkele maanden eerder had LIBBY het uraniumverhaal al naar de New York Times gelekt.
A Clean Break (1996)
In 1996 schreven 8 vooraanstaande joodse Amerikaanse opiniemakers, waaronder RICHARD PERLE en
DOUGLAS FEITH “A CleanBreak: A New Strategy for Securing the Realm”. Het document werd geschreven in
opdracht van The Institute for Advanced Strategic and Political Studies in Jeruzalem ten behoeve van de
regering Netanyahu. In het document staat onder meer, dat er door Israël nauw met Turkije en Jordanië zou
moeten worden samengewerkt om enkele van de gevaarlijkste bedreigers van Israël in bedwang te kunnen
houden, te destabiliseren en aan te pakken. En zo zouden onder meer Syrische doelen in Libanon moeten
worden aangevallen en als dat niet voldoende zou zijn, zouden ook doelen in Syrië zelf moeten worden
aangevallen.
Een belangrijke strategische overweging daarbij was, dat het een basis zou kunnen bieden om Saddam in Irak
uit het zadel te wippen, wat als een belangrijk onderdeel van de Israëlische strategie werd gezien om de
regionale ambities van Syrië in te tomen. De toekomst van Irak werd daarbij gezien als sterk bepalend voor de
strategische balans in het Midden Oosten.
De PNAC (Project for the New American Century (1997))
In 1997 werd de PNAC opgericht oftewel The project for the New American Century. De eerste officiële daad
van de PNAC was een open brief aan de regering Clinton (januari 1998), waarin werd opgeroepen om Saddam
te verdrijven. Tot de ondertekenaars van de principeverklaring van de PNAC behoorden RUMSFELD,
WOLFOWITZ, RICHARD PERLE, LIBBY, BOLTON EN ABRAMS (ABRAMS werd veroordeeld in het Iran/
Contraschandaal).
Het belangrijkste document van de PNAC is Rebuilding America’s defenses (2000). In de inleiding van dat
document staat het doel van de PNAC: “the Project for the New American Century is a nonprofit, educational
organization whose goal is to promote American global leadership.”
De PNAC is dus openlijk gericht op het bevorderen van het mondiale leiderschap van de USA.
En in “Rebuilding America’s defenses“ worden onder meer Iran en Irak gepresenteerd als grote bedreigingen.
Voorzitter van de PNAC is KRISTOL. Hij is een zeer invloedrijk mediaman en ondermeer editor en columnist van
de Weekly Standard. Hij is tevens de stichter van de groep van rond de 25 tot 30 neocons rond BUSH, waarvan
het grootste deel uit joodse neocons bestaat met onderling vriendschappelijke banden en uitgebreide contacten
met politiek Israël. Die groep heeft Amerika in Irak gebracht. Dat kan worden opgemaakt uit het artikel van de
joods Israëlische schrijver A. Shavit in de joods Israëlische kwaliteitskrant Haaretz White man’s burden (april
2003). Een fragment:
“In the course of the past year, a new belief has emerged in the town: the belief in war against Iraq. That
ardent faith was disseminated by a small group of 25 or 30 neoconservatives, almost all of them Jewish, almost
all of them intellectuals (a partial list: RICHARD PERLE, PAUL WOLFOWITZ, DOUGLAS FEITH, WILLIAM
KRISTOL, ELIOT ABRAMS, CHARLES KRAUT-HAMMER), people who are mutual friends and cultivate one another
and are convinced that political ideas are a major driving force of history.”
Een van directors van de PNAC en eveneens joods neocon was JOHN R. BOLTON. Hij was tevens vice-president
van de pro-Israëlische denktank AEI en een belangrijk adviseur van president BUSH. BOLTON is nu Amerikaans
VN ambassadeur. Zijn benoeming tot ambassadeur deed nogal wat stof opwaaien, onder meer omdat hij eerder
had gezegd, dat Amerika na Irak ook Syrië en Iran ging aanpakken.
Medeoprichter van de PNAC is de vroegere voorzitter van de invloedrijke Defense Policy Board binnen het
Pentagon RICHARD PERLE. Hij wordt in de USA ook wel de dark prince genoemd. Over deze RICHARD PERLE
het volgende. Hij is de goeroe van de door KRISTOL opgerichte groep van zo’n 25 tot 30 neocons rond Bush. Hij
werd in de zeventiger jaren door de FBI betrapt op het verstrekken van classified information aan de Israëlische
ambassade. Hij was toen medewerker van senator Jackson. De FBI drong toen aan op zijn ontslag, maar dat
verzoek werd door de als zeer pro-Israëlisch bekend staande Jackson niet gehonoreerd. PERLE werkte voor de
Israëlische wapenproducent Soltam, was betrokken bij de verkiezingscampagne voor Netanyahu in Israel, is
director van de Jerusalem Post, die WOLFOWITZ in 2003 tot joods man van het jaar uitriep en was een paar
jaar geleden voorzitter van de invloedrijke Defense Policy Board binnen het Pentagon. Hij beëindigde het
voorzitterschap, nadat hij in opspraak was gekomen, doordat een bedrijf hem veel geld had beloofd, als hij zijn
invloed ten behoeve van dat bedrijf in het Pentagon zou aanwenden. Zelf vond hij dat een normale zaak, maar
onder druk legde hij de voorzittershamer toch neer. Toen DOUGLAS FEITH, de huidige onderminister voor
defensie op politiek gebied, in de 80-er jaren uit de National Security Council was gezet, nadat van daaruit naar
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Israel was gelekt, regelde WOLFOWITZ een baan voor hem bij RICHARD PERLE. Samen met een andere joodse
neocon Frum, tekstschrijver op op het Witte Huis, schreef RICHARD PERLE het boek An end to evil, waarvan
Buchanan in de Conservative American van 1-3-2004 in No end do war redelijk overtuigend aantoonde, dat het
zich laat lezen als een rapport van het Israëlische ministerie van defensie.
En ook het volgende over DOUGLAS FEITH. De huidige onderminister voor defensie op politiek gebied in
Amerika was advocaat in Israël, adviseur van Sharon en Likud en verkocht geavanceerde Israëlische
wapensystemen. Hij is hoofd van het advocatenkantoor Feith & Zells, dat zich onder meer bezighoudt met de
facturering van Israëlische wapenverkopen. Hij is een volgeling van rabbijn Jabotinsky, die vindt, dat onder
meer Jordanië eigenlijk tot Israël zou moeten behoren. Reservekolonel FRANKLIN, die vorig jaar werd opgepakt
op verdenking van spionage voor Israël, werkte toen op het kantoor van FEITH.
Open brief aan president BUSH op 20 september 2001
Al 9 dagen na 11/9 kwam de zoon van KRISTOL met een aan BUSH gerichte open brief in de media. Daarin
werd BUSH opgeroepen om Saddam in het kader van de strijd tegen het terrorisme te verdrijven. Onder de
brief staan de namen van vooraanstaande neocons zoals RICHARD PERLE en vertegenwoordigers van de PNAC.
In de brief worden ook Hezbollah, de Palestijnse Autoriteit en Syrie als vijanden genoemd, die moeten worden
aangepakt, hoewel het westen daar niet door werd bedreigd.
mr.drs. J.J. v.d. Gulik

126.

Anoniem

18 Mei 2006 om 13:35
@ Van de Gulik
Op deze site denkt men in dezelfde richting
http://www.rys2sense.com/anti-neocons/viewtopic.php?
t=1388&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=2629e021364ca2386199d12a503c84d5

127.

Anoniem

27 Mei 2006 om 20:40
Da Vinci Code.
http://www.truthtellers.org/alerts/behinddavinci.html

128.

Anoniem

25 Aug 2006 om 08:09
the Bush family
http://www.fromthewilderness.com/free/ww3/10_09_01_carlyle.html

129.

Anoniem

14 Mei 2007 om 21:26
Dag Pamela,
laat ik voorop stellen dat ik je werk zeer waardeer daar ikzelf ook sinds enkele jaren bezig ben de
wantoestanden aan de kaak te stellen die binnen de “Westerse” samenleving, als je dat zo mag noemen,
dagelijks zichtbaarder worden maar door de “geconditioneerde ” media weggeschoven worden als
complottheorien etc.
Buiten het feit dat de 3000 mensen die ongeveer in het WTC aanwezig waren en gestorven zijn door deze
zelfgepleegde terroristische daad wil ik je er graag op wijzen dat dagelijks duizenden mensen het leven laten
door deze club zichzelf tot Ubermensch gekroonde fanatici en dat durt maar voort.
In de stukken tot nu toe krijg ik de indruk dat dit pas het geval is sinds een jaar of tien maar enig speurwerk op
het internet en andere media maken al snel duidelijk dat deze groep, ze noemen zichzelf “illuminatie” wat
zoveel betekent als de “verlichten ” a; decennia aan de weg timmeren via allerlei slinkse wegen om de absolute
macht in handen te krijgen. Zo hebben ze plannen om de mensheid via het chippen steeds meer privacy te
ontnemen en hierdoor “tegenhangers” makkelijker op te kunnen sporen en sneller “af te kunnen handelen” of
opruimen zoals de militaire top van ons land steeds weer zegt als het over Afghanistan gaat.
Wat ik gewoon niet kan begrijpen is dat er werkelijk niemand in staat is deze mensen een halt toe te roepen of
alleen al de informatie via Mainstream op TV of in de kranten te krijgen is. Besef eens hoe machtig deze lobby
al is en hoe waar de beweringen zijn die al op vele internetsites te lezen zijn.
Graag zou ik enige informatie met je willen uitwisselen, je kunt mij vinden op de bewustmakende site www.
argusoog.punt.nl alwaar ik als Nexus regelmatig pikante artikelen schrijf over dit soort zaken. Ik hoop dat je
echt de moeite neemt om mij even op te zoeken want ik heb je heel veel te vertellen.

130.

Anansi

10 Jul 2008 om 16:53
Altijd weer mooi om te zien hoe mensen die niet geloven in de feiten die duidelijk voor ogen liggen en uit
onafhankelijke bronnen komen die vele malen betrouwbaarder zijn dan de bronnen die het tegendeel beweren
(Gelegenheid, belangen, middelen en motief) nooit met heldere krachtige plausibele tegenargumenten komen.
Maar enkel en alleen om nog meer bewijs vragen of de mensen die deze zaken aanhangig maken ridiculiseren.
Voor mij is dit een teken van zwakte en enkel maar een versterking van hetgeen er vermoed wordt. Deze
strategie wordt ook precies toegepast door de autoriteiten die deze zaken angstvallig stil proberen te houden en
in de doofpot proberen te krijgen.
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mainstream media over dit voorval in alle talen? Vinden ze het soms te plaatselijk of zo? Of verkeren
ze in een diepe winterslaap? Wie het weet mag het zeggen.
Meyers weduwe weigerde naar verluidt ieder commentaar op de dood van haar man. Ook Meyers
advocaat hield zijn mond stijf dicht. En zelfs Action News heeft zich niet verwaardigd om melding te
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bevestigt, dr. Eugene F. Mallove, is hoofdredacteur van Infinite Energy Magazine Cold Fusion
Technology, zo te zien een onverdacht wetenschappelijk tijdschrift. Dus over Meyers dood kan in elk
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poisoned!”
Maar nee; noch Action News, noch enig ander medium heeft, voor zover valt na te gaan, sindsdien
ooit nog één woord aan Stan Meyer en zijn waterstof-auto vuilgemaakt. Laat staan dat politie en
justitie een onderzoek hebben ingesteld naar zijn ontijdige dood.
Wij wilden u dit voer voor complotdenkers niet onthouden, en houden ons aanbevolen voor meer
informatie over dit eigenaardige akkefietje, dat voor de mainstream media blijkbaar weer niet
nieuwswaardig genoeg was.
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1.

Anoniem

24 Mrt 2006 om 00:06
Beste Pam,
Klik eens op: http://www.tesla.org/

2.

Anoniem

24 Mrt 2006 om 01:59
Wel natuurlijk in het nieuws geweest, maar vergelijkbaar is ook de broncodezaak van Roel Pieper met uitvinder
Jan Sloot.
http://www.debroncode.nl

3.

Anoniem

24 Mrt 2006 om 02:54
En Pam,
dit speelt nu!
lees eens de draad op broncode van Defosse Guillaume, een uitvinder uit België
http://www.debroncode.nl/nl/interactief.aspx?mod=forum&for=debroncode&act=viewtrd&trd=286

4.

Anoniem

24 Mrt 2006 om 18:40
Meer info over DGS. Defossé Guillaume Systems.
DGS is een nieuwe (lees veel betere) assembleertaal die multiplatform kan worden toegepast. En geschikt om
overal op toe te passen. REVOLUTIONAIR.
http://web.archive.org/web/20021212081858/http://www.stockhousetrading.com/dgsystem/dgsystem.htm

5.

Anoniem

26 Mrt 2006 om 03:30
Verder leesvoer:
http://www.preteristarchive.com/Jesus_is_Israël/th_chamish-barry.html

6.

Anoniem

29 Mrt 2006 om 10:52
http://mega.egotripper.nl/archives/00001069.html

7.

Anoniem

1 Apr 2006 om 14:59
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Jammer, maar het ziet er toch naar uit dat Staneley Meyer een gewone oplichter was.
Op http://www.phact.org/e/dennis4.html lees ik:
Stanley Meyer 1996 claimed to have a water powered car and was also big on mixing Christianity and patriot
politics in with fringe science. Meyer was found guilty of fraud after his Water Fuel Cell was tested before an
Ohio judge. It is rare for an inventor to be prosecuted for an invention that does not work, but Meyer’s problem
was that he had been selling “dealerships”, offering investors the “right to do business” in Water Fuel Cell
technology. Meyer refused to allow anyone else to measure his device. Dennis Lee invested in him. He died in
early 1998.Stanley Meyers gets locked up for phony water powered cars.
Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Stanley_Meyer

8.

Omega2012

18 Jan 2009 om 16:15
Ik moet zeggen dat dit bericht wel heel summier is ten opzichte van wat er over dit onderwerp te vinden is.
De geschiedenis van verhalen over alternatieve energie-technologieen is gigantisch. Het lastige van het
onderwerp is echter dat het onderwerp zo vaak in verband wordt gebracht met de meest bizarre verhalen;
alternatieve natuurkunde, geheime militaire projecten, Nazi-wetenschap, ondergrondse basissen, vliegende
schotels, new age groeperingen, etc. Telt men het zwaar wetenschappelijke karakter van de alternatieve
technologieen hier nog eens bij op, dan resulteert dit in een, voor de massa, totaal ontoegankelijk onderwerp.
Naar mijn mening is er ook niet een eenduidig verhaal van te breien. Enige eenduidigheid zou overigens niet
samengaan met de chaotische werking van grote geo-systemen (lees: samenzweringstheorieen hebben gelijk
dat er gigantisch veel corruptie in de wereld is, maar ongelijk in het idee dat deze corruptie allemaal
betekenisvol samenhangt).
Wat overblijft is misschien het doorspelen van informatieve bronnen en hopen dat iedereen zelf gaat nadenken.

:)
Een mooi begin:
http://en.wikipedia.org/wiki/Free_energy_suppression
http://en.wikipedia.org/wiki/Casimir_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
Maar mogelijk ook hoopvol:
http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_power_satellite
http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_energy_transfer
http://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_power
http://en.wikipedia.org/wiki/Cold_fusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanosolar

9.

Omega2012

18 Jan 2009 om 16:17
Ik moet zeggen dat dit bericht wel heel summier is ten opzichte van wat er over dit onderwerp te vinden is.
De geschiedenis van verhalen over alternatieve energie-technologieen is gigantisch. Het lastige van het
onderwerp is echter dat het onderwerp zo vaak in verband wordt gebracht met de meest bizarre verhalen;
alternatieve natuurkunde, geheime militaire projecten, Nazi-wetenschap, ondergrondse basissen, vliegende
schotels, new age groeperingen, etc. Telt men het zwaar wetenschappelijke karakter van de alternatieve
technologieen hier nog eens bij op, dan resulteert dit in een, voor de massa, totaal ontoegankelijk onderwerp.
Naar mijn mening is er ook niet een eenduidig verhaal van te breien. Enige eenduidigheid zou overigens niet
samengaan met de chaotische werking van grote geo-systemen (lees: samenzweringstheorieen hebben gelijk
dat er gigantisch veel corruptie in de wereld is, maar ongelijk in het idee dat deze corruptie allemaal
betekenisvol samenhangt).
Wat overblijft is misschien het doorspelen van informatieve bronnen en hopen dat iedereen zelf gaat nadenken.

:)
Lees eens de wiki artikelen over: Free energy suppression, Casimir effect, Zero-point energy
Of: Solar power satellite, Wireless energy transfer, Geothermal power, Cold fusion, Nanosolar

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Fraudeer! Fraudeer! Het maakt niet meer uit!

Schijnheiligheid troef bij legertop »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/272/voer-voor-complotdenkers.html (3 of 3) [3/10/2009 11:18:30 PM]

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Antwoord kamervragen landmijnen in Enschede

Hoe lang nog, rechter Hans Westenberg? »

De website waarop iedereen elke

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door admin 20 november, 2005 in Internationaal, Schiphol, Accountancy, Klokkenluiders,
Rechterlijke macht, Media, Corporate en Politiek.

stellen.

Minimaal twee Nederlandse rechters staan op de payroll van PricewaterhouseCoopers. Hun fuctie bij

Recente Berichten

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-

●

bureau Vaktechniek van PwC en tevens raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof in Arnhem. Het feit dat

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

ht hier gaat om raadsheren van Gerechtshoven is van groot belang, omdat er in Nederland slechts

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

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

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

7 november dat de titel draagt ?Herstelplan Rechtsstaat?. Kort na het uitkomen van het rapport

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

ingevuld, maar zijn ze niet goed verwerkt. Waterlander: ?Beide heren hebben twee hoofdfuncties:

Amsterdam.

naast die bij PwC zijn ze beiden ook hoogleraar.Blijkbaar koos het verwerkingssysteen voor slechts

Gerelateerde Berichten

het vermelden van hun hoogleraarschap als nevenfuctie naast hun positie bij de Gerechtshoven.?

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

werkzaamheden voor PwC.? Volgens de woordvoerder zijn er geen andere mensen van PwC die
functies bekleden binnen de rechterlijke macht.

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

bij de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof. Dit zouden voor meer dan de helft

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Feed voor dit bericht Trackback adres

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html (1 of 57) [3/10/2009 11:18:59 PM]

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

●

rechters die nevenfuncties bekleden in de politiek, in de advocatuur en in het bedrijfsleven.

404 Reacties op “Nog meer dubbele petten in
rechterlijke macht”

●

●

Deze feiten komen aan het licht tegen de achtergrond van toenemende twijfels over de kwaliteit en
onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Nederland. Deze twijfels spitsen zich met name toe op

Categorieën

●

vorig jaar de noodklok geluid over dubbelbelangen bij de deskundigen die optreden als lekenrechter

mensen zijn met banden met de big four.

kerstdemmink

●

Van KPMG is eerder duidelijk geworden dat het rechters betaalt, al heeft KPMG vragen hierover altijd
ontkennend beantwoord. Van Ernst & Young en Deloitte is dit niet bekend. Wel heeft Pieter Lakeman

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

Waterlander is ervan overtuigd dat beiden ?nimmer een zaak hebben behandeld waarin PwC partij
was?. ?Dat zou onmogelijk zijn. Iedereen bij de Gerechtshoven was immers op de hoogte van hun

Registreren

●

in hoger beroep worden behandeld. Dit kwam naar voren in een rapport van de Lijst Pim Fortuijn van

Volgens Meint Waterlander, woordvoerder van PwC, hebben beide PwC?ers de meldingslijsten correct

RSS

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

werden de hiaten op het register van nevenfuncties ingevuld.

Klokkenluidermenu
●

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●

vijf Hoven zijn. Aldus heeft PwC een ?voet tussen de deur? bij twee van de vijf instanties waar zaken

misstand anoniem aan de kaak kan

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

PRICEWATERHOUSECOOPERS HEEFT ‘EIGEN’ RECHTERS

plaatsvervanger bij het Hof in Den Bosch. Kampschoer is als belastingspecialist verbonden aan het

Klokkenluideronline

gaan

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht at Klokkenluideronline

Bezoekers
1.

Anoniem

25 Jun 2005 om 21:32
Nogal brutale man, die Wolffensperger. Trouwens, als de RvdJ hem er niet heel snel uitdondert gaat ze ras aan
dit soort schaamteloze belangenverstrengeling ten gronde.

2.

Anoniem

26 Jun 2005 om 08:25
Wat stelt de RvJ nou voor ? Weinig tot niets, het is maar net wie zit daar nou toevallig in.
Dezelfde vraag kun je ook stellen bij de Raad voor Discipline. Dat is nog slechter gesteld. Uitspraken/
Beslissingen van deze Raad zijn zelfs niet ter inzage.
Dit soort Raden zijn flauwekul.
En ook de NL rechters zijn niet erg zuiver op de graat:
1. Aruba: rechter Paul van der Sloot aangehouden ivm “vermissing” Nataalee Holloway. Pikant detail:
aanhouding pas na weken, vriendjespolitiek van Justitie ?
2. rechter in Maastricht bleek nogal wat kinderporno te hebben….

3.

Anoniem

1 Jul 2005 om 12:10
A.F. Th. van der Heijden
Guest Posted: Tue Jun 28, 2005 7:05 pm Post subject: De tandeloze tijd deel IV
Aan alle liefhebbers van literaire hoogstandjes,
Koop mijn laatste boek, het gaat over drankmisbruik en misstanden in een studentenstad (zou zo Rotterdam
kunnen zijn).
Groet aan alle Hermesvriendjes
Back to top
Hans Patisselanno
Guest
Posted: Fri Jul 01, 2005 9:57 am Post subject: Tandeloze Knorrentijd
He,
AFTH van der Heijden, ongelofelijke Amsterdamse Knor, opzouten hier anders sla ik je tanden uit je bek en dan
kun je pas echt spreken over een “tandeloze tijd”
Die boeken van jou zijn zeldzaam langdradig en komen het best tot hun recht in de schappen van de Slegte.
All for now

4.

Anoniem

6 Jul 2005 om 17:41
Als ik U was, dan zou ik met niet zo druk maken over de RvJ en ook niet over die Wolffensberger. Misschien dat
die lieden waarde aan eigen oordeel hechten, de meeste mensen zien dit gewoon als “ons kent ons”. Maw
vriendjes krijgen gelijk, en vervelende lieden moeten ongelijk krijgen.
Ik zou me van die lieden niets aantrekken.
Succes er mee !

5.

Anoniem

9 Jul 2005 om 10:15
Westenberg is een schuinmarcheerder zoals mr Paul van der Sloot, rechter te Aruba.
Echter om nou medewerking van mr Van Delden te verwachten mbt Westenberg……
Van Delden en Westenberg dat lijkt mij 2 handen op 1 buik.
Van Delden is slechts geinteresseerd alle rechters van de nodige smetten te zuiveren. Right or wrong…. Moeilijk
om hier door heen te prikken, maar ja, zo wordt dat spelletje gespeeld.
Er is al jarenlang verplichting tot bekendmaking van nevenfuncties door rechters. Maar daar wordt de hand
meegelicht.
En doet Van Delden daar wat aan ? Welnee…….

6.

Anoniem

17 Jul 2005 om 22:57
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Werkelijk te zot voor woorden hoe de Poppes broertjes dit keer proberen alles naar hun hand te zetten!
Die doppen zijn echt wel makkelijkt te “trekken” en die stikker ken je echt veral kopen, met een stift de
barnummer er op zetten en klaar is klara! Die zegels steel je en zet je er aan het eind van de avond weer op!
Het voordeel voon de Escape voor het LICHTELIJK toelaten van “jatten” is dat zij de lonen laag kunnen houden.
De lonen zijn daar geloof ik maar ??n keer in die 18 jaar gestegen en dat was een stijging van 80 naar 85
gulden ( meen ik mij te herrinneren). Het dus minimum loon. Bedenk nou zelf! Een hele nacht werken,
opruimen na afloop en dan 46 euro in je envelop, met maximaal 40 euro fooi! Nou dan blijven die mensen er
niet jaren werken! Er lopen daar mensen rond die er al 18 jaar werken dat doe je niet voor zon hongerloontje.
Die mensen hebben thuis de duurste spullen! Die mensen gaan 4xper jaar naar LA! Ik werk er nou al een tijdje
niet meer maar ik weet me nog te herrinneren dat er buiten wel 5 ure motoren stonden, en ik weet toevallig
echt wel dat die van 5 barkeepers waren! Poppes kan wel de schone schijn laten blijken, maar ze moeten echt
niet lullen nou! En hoe kunne zij nou weten of er een manager meedoet met dat jatten? Ik denk niet dat hij dat
aan de grote klok zou hangen! Persoonlijk geloof ik dat gedeelte ook niet echt, maar Poppes kan het zelf nooit
wete natuurlijk!Kijk die Poppes zijn wel slim! Niemand gaat er ooit tegen die Escape getuigen! Niemand wenst
alsnog de belastingdienst achter zich aan te krijgen en nog maar te spreken van de boze barkeepers die er nu
nog wel werken! Ik heb gehoord dat sinds het hele verhaal op het net staat dat de poppen aan het dnasen zijn
daar in de tent. Er zijn nu wel de hele tijd checks en nu kan er echt niets meer gejat worden. Dat is wel klote
voor die gaste die er werken. Wat ik wel zou willen weten is wie die gozer is die het allemaal als eerste op het
internet heeft gezet! En nou vraag ik me ook af wat de Escape met hem wil! Die gozer is natuurlijk ook niet
schoon. Maar waarschijnlijk wel boos. En nu tevreden met al deze heisa.
Ik hoop niet dat klokkenluideronline met zich laat sollen. Poppes moeten leren dat ze niet met ales kunnen
wegkomen.
Ik vond het ook al knap dat ze alweer na 3 weken open waren en dat de It daar toch ruim drie maanden over
deed.
‘Discotheek Escape slaat terug’, donder toch op man met die Mr. Meester. Allemaal gelul om hun eigen haggie
te redden. Waarom doet dat forum van hun het al een tijdje niet meer?!!! Toch gek dat er met de Escape alleen
maar met advocaten en dure woorden gesproken kan worden, terwijl de pikkies niets dan utrechtse
straatschoffies zijn. MAar wel handig dat zijn ze wel!

7.

Anoniem

18 Jul 2005 om 06:18
Enige toelichting van de NVJ was op zijn plaats geweest.
Blijkbaar is de bedoeling van dit briefje dhr. Kat te schofferen.
Hiermee wordt dan wel het niveau en de intentie van de NVJ duidelijk.

8.

Anoniem

18 Jul 2005 om 22:44
Succes voor de mensen die nog werkzaam zijn in de escape en afhankelijk zijn van de Escape…

9.

Anoniem

19 Jul 2005 om 19:28
he jochie voordat je nog een keertje reageerd zou ik eerst maar eens even een cursusje Nederlands gaan
volgen. Ik hoop voor je dat je dan misschien wel geloofwaardig overkomt.. Ik ben benieuwd of er nu een
leegloop zal volgen in de Escape, want wie wil er nou voor een hongerloontje werken? Dat wordt aan alle
kanten gesugereerd, nu er strengere checks zijn zal er minder fooi verdiend worden en daar draaide het toch
allemaal om? Wacht jij dus eerst maar is af wat er zal volgen voordat je weer met je beroerde taalgebruik je
mondje gaat roeren.. Dat doen die zogenaamde straatschoffies uit Utrecht een stuk beter!

10.

Anoniem

19 Jul 2005 om 21:58
De hoofdredacteur van een krant van het formaat NZZ, FAZ of de Sueddeutsche - NRC zou gaag op deze
kranten lijken - zou met het schaamrood op de kaken de bewuste correspondent en verantwoordelijke
redacteur overladen met overdrachtelijke pek en veren buiten de deur hebben gezet.
De discutabele hoofredacteur van de NRC, Folkert Jensma, mist echter de morele autoriteit hiervoor waardoor
dit soort misstanden doorwoekert.
Ik wens de dames en heren van de NRC nog vele aangame en goed besprenkelde studiebijeenkomsen in de
Skyboxen van ABN-AMRO…..

11.

Anoniem

20 Jul 2005 om 12:32
En lieve kijkbuiskinderen en onderzoeksjournalisten. Wisten wij dat er een procureur generaal is ,die in ruil voor
publicaties over bepaalde onderwerpen,informatie toespeeld aan de slijpsteen voor de geest.Dat heet
wederzijdse doelen bereiken en belangen dienen. Het NRC is daarmee vrijwillig een stuk gereedschap
geworden. De moed om over journalistieke integriteit hoog op te geven heeft daarmee het
hoofdstuk”pathetisch”gehaald.

12.

SamBroersma

20 Jul 2005 om 18:33
Geachte anoniem,
Maak er geen raadseltje van. Noem de naam van deze ambtenaar. Wanneer u dat niet via deze website wilt
doen, doe het dan rechtstreeks naar mij. Wanneer u niet door de speurders getraceerd wil worden, dan kunt u
zelf wel een weg bedenken om mij te bereiken. Mijn emailadres is sam@belastingfraude.nl en mijn GSM-
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nummer 0651589755. Informeer mij desnoods via een publiek emailadres, of bedenk iets anders. Wanneer u
seriues bent, dan wil ik u graag ontmoeten. Ik schrijf thans aan mijn boek “Hare Majesteits leugens regeren” en
ben zeer ge?nteresseerd in corrupte ambtenaren, en ik heb extra belangstelling voor Demming, Dessens en de
Wijkerslooth. Laat mij de waarde van uw mededeling toetsen. Hebt u daadwerkelijk minutie in handen, of
schrijft u zomaar wat?
Sam Broersma
Zoutelande

13.

Anoniem

21 Jul 2005 om 12:26
Wisten wij dat er een procureur generaal is ,die in ruil voor publicaties over bepaalde onderwerpen,informatie
toespeeld aan de slijpsteen voor de geest.
Zo werk toch de gehele journalistiek en niet alleen bij het NRC? Ga hier nou niet roomser dan de Paus zitten
wezen.

14.

Anoniem

21 Jul 2005 om 12:30
Het NRC is een kwaliteitskrant.
Alles is relatief.
NRC is de kwaliteitskrant in Nederland, omdat het verder puin is.
NRC moet je niet vergelijking met de NZZ of FAZ.
Dat zou niet vergelijken, maar “vergoeilijken” zijn…….

15.

Anoniem

21 Jul 2005 om 15:41
Een kwestie van 3 jaar geleden, is dat nog relevant?

16.

Anoniem

25 Jul 2005 om 14:18
nee jouw taalgebruik is lekker wou je zeggen.
Na 1 x lezen haal ik zo al 3 fouten uit 4 zinnen, dus ga jij een ander
daarover eens even niet af lopen zeiken joh.

17.

Anoniem

25 Jul 2005 om 15:12
Dato Steenhuis

18.

Anoniem

25 Jul 2005 om 15:18
Dat is beslist niet waar. t Parool,volkskrant,Trouw en HD laten zich absoluut niet misbruiken in ruil voor.
Immers het subjectieve wordt aangewend ter resultaatsverheerlijking van de journalist. Daarbij is het
zogenaamde kwaliteits argument waar de slijpsteen mee te koop loopt ongekend misselijkmakend. Er wordt
door t Nrc neergekeken publiekelijk op andere dagbladen. Een procureur heeft een belang en zal nooit ofte
nimmer een geheel dossier aanleveren. Pas als de publieke opinie dreigt om te slaan in een negativitieve uitleg
voor justitie,wordt
dit lekmiddel aangewend. Dan is het NRC HET geloofwaardigheids-argument. Zo is het en niet anders. Excus?
mijn stelligheid.

19.

Anoniem

25 Jul 2005 om 22:20
wie een kuil graafd valt er zelv in..

20.

Anoniem

26 Jul 2005 om 13:37
je reageert is overigens met een t, JOCHIE

21.

Anoniem

26 Jul 2005 om 13:38
He jochie! Je reageerd is met een T! Met je taalcursusje Nederlands..

22.

Anoniem

26 Jul 2005 om 22:12
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De heer meester concludeert in zijn brief dat de cao lonen elk jaar stijgen. Kan de heer meester ook uitleggen
waarom dit volgens het personeel in escape al tien jaar niet is gebeurt!!!!

23.

Anoniem

29 Jul 2005 om 13:19
Omdat het personeel meestal te schijterig is om dit zelf te vragen en via
anonieme smeeracties wel iets durft. Leven we soms in een wereld waarin je verplicht bent ergens te werken.
Als het je niet aanstaat ga je toch weg. Dat gezeur over rechten. Denk toch aans de plichten. De verziektheid is
enorm.

24.

Anoniem

29 Jul 2005 om 18:07
dames en heren gewoon doorgaan met dubbelen en je weetwel ….als je dan ontslagen word trek je toch
gewoon weer aan de bel (KLOKKENLUIDERONLINE.NL)

25.

Anoniem

29 Jul 2005 om 20:00
Prachtig, prachtig, prachtig.
Het linkse handjeklap, het eeuwige softe poldergeleuter, het natrappen van een van de weinige intellecten met
een visie in dit land: Pim Fortuyn.
Maar gelukkig voor linkse werd deze tijdig uitgeschakeld.
Alle schuldigen uit die tijd gingen met veel centjes heen: Wim Kok die in ontelbare commissies zit en met
tonnen euri per jaar. Hoe sociaal.
Paul Rosenm?ller die voor PaVEM de boel flink belazerde.
Adje Melkert die voor tonnen bij de corrupte Wereldbank verstouwt.
Alle linkse ?vrijgeleiden? zijn weer in het bekende ons-kent-ons-wereldje.
Waag het vooral niet om als linkse toyboy maar zelfs een stap in de richting van Fortuyn te maken of je vliegt
er linea recta uit.
Jammer Youri.
Hulde Pamela.
Zoals gebruikelijk.
Links brokkelt af.
Links gaat hader om zich heen slaan.
Maar de gaten vallen in de SP, GL en PvdA. De (seks!)schandalen in de locale partijtjes zijn niet meer weg te
moffelen.
Geef Nederland nog eenmaal een links kabinet en weg is het asociale uitvretende ?socialisme?.

26.

Anoniem

29 Jul 2005 om 23:50
Gelukkig hoef ik VN niet meer te lezen. Dus dat doe ik ook niet. Misschien hou ik ze wel in de gaten - dank je
PH.

27.

Anoniem

31 Jul 2005 om 12:24
Dato Steenhuis klopt als een bus. Op een gedeelte van de redactie is
het bekend dat er met Steenhuis een deal is gesloten. Steenhuis levert
informatie die hij kwijt kan in actuele dossiers. Het NRC publiceert en
neemt op de koop toe dat de informatie wel eens niet volledig kan zijn.
Het gaat derhalve alleen om actuele dossiers. De slimme lezer ziet dat
er na publicatie van gegevens over een justitiele zaak die in het heden
speelt , er verder geen vervolgnieuws wordt gedrukt. Wat de tegenprestatie
is ,is mij onbekend. Wellicht is het logisch om te veronderstellen dat justitie
met deze eenzijdigheid geen schade ondervindt en het NRC het desbetreffende
onderwerp kan beschrijven. De journalistieke waarde is voor de krant wel
groot en op zich te rechtvaardigen. Wel een klein integriteitsfoutje dat het
gehele desbetreffende dossier niet wordt uitgelicht. Vanzelfsprekend heeft
deze krant wel de titel”spreekbuis van justitie” verdiend. Het lijkt mij ook
te na?ef om net te doen of weinigen dit weten. De nederlandse kranten vallen
elkaar toch niet af. Het publieke geheim van het NRC mbt bovenstaande is
te breed bekend. Hoe ik dit weet? Nieuwspoort-gesprekken.

28.

Anoniem

1 Aug 2005 om 18:41
1- De raad is veel te bang om iets tegen klokkenluider te beginnen.
2-gecorrumpeerd ?? Gecorrupteerd zal je bedoelen! Deze nette Vpro lieden zijn
voor een glaasje fanta te paaien. Als je maar geen bezit hebt of het goed weet teverbergen.Lees geen Telegraaf
en dan zit het wel goed. De raad?.Whoeahhh.
3.Het escape verhaal is niet ok.Ontevreden werknemers die anoniem schijterig op
internet zitten te stoken en te klagen. Mega lafaards .Het lijkt de NVJ wel. Lekker makkelijk.De schlemielen
hebben altijd de macht. Klokkenluider:Je kan in elk bedrijf wel mensen vinden die zitten te zeuren over de
baas. I don’t like it at all.De nvj praat ook altijd vanuit gegevens die anoniem (of geheim) zijn gegeven. Wat
gebeurt er eigenlijk in ons land. De kliklijnen worden vereerd,de ID kaart is done en veraad gaat anoniem. Was
er niet iemand die in het midden van de vorige eeuw……………………………………………………………………………………………
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29.

Anoniem

2 Aug 2005 om 13:21
Volgens mij is het onjuist om de eigenaren van de Escape (De gebroeders Poppes) in de slachtofferpositie te
manouvreren. Als iedereen netjes de belasting betaalt, dan kan de belasting flink naar beneden. En daar zijn
alle mensen die wel netjes hun belasting betalen bij gebaat. Waarschijnlijk heeft de klokkenluider zelf ook jaren
geprofiteerd van het corrupte systeem en dat valt natuurlijk ook niet goed te praten. Maar het zat er natuurlijk
aan te komen dat de bedrijfsvoering van de Escape vroeg of laat een keer aan het licht zou komen. Waarom
licht de belastingsdienst die tent niet is een keertje goed door? Waarom was de Escape na de drugsinval in
2003 na 3 weken alweer open? Erg vreemd allemaal. Vriendjespolitiek? Nederland is helemaal niet zo netjes als
de meeste mensen denken en daarom is het goed dat er een website als de klokkenluideronline is, die dit soort
praktijken aan de kaak stelt. Beetje jammer dat een website als de klokkenluideronine wordt vergeleken met
een tiran die de dood van vele miljoenen onschuldige mensen op zijn geweten heeft. Heeft de plaatser van het
artikel “Escape haalt bakzeil: geen rechtzaak maar klacht” zijn geschiedenis boeken wel eens goed gelezen?
Om maar even terug te keren waar het werkelijk om gaat in deze zaak: de Escape is een hele foute tent, de
meeste mensen die daar werken die draaien daar door van het vele geld wat ze daar verdienen. Zoals
misschien duidelijk is; ik heb zelf ook wat jaren in die zaak gewerkt. En ik moet toegeven dat ik er veel lol heb
gehad en veel geld heb verdiend, maar ik ben blij dat ik daar nu niet meer werk. Elke keer als er weer iemand
ontslagen was, vroeg ik mij af wanneer het hele escape gebeuren op de voorpagina van de telegraaf zou staan.
Maar gelukkig voor mij is dat niet gebeurd toen ik er nog werkte, want ik heb begrepen dat het nu echt geen
lolletje meer is om er te werken. Die Poppes mannetjes willen nu natuurlijk een strakke tent. Snel hun
boekhouding op orde brengen. Dus als de belastingdienst nou snel genoeg is, dan vinden ze nog wat om die
tent voorgoed te sluiten.

30.

Anoniem

2 Aug 2005 om 15:23
Albrecht,onze oppersnabbelaar is ??n van de weinigen die publiekelijk vertelt
dat hij graag zwart wordt betaald voor een optreden. Hij is trouwens overal
informeel aan het solliciteren. Ja zelfs bij metro. Onze intellectuele vriend is
dus heel blij met centjes. Als er wereldkampioenschappen “Hypocrisie”worden
gehouden , dan wordt Albrecht met een straatlengte nummer 1.

31.

Anoniem

2 Aug 2005 om 15:24
Allemaal kift

32.

Anoniem

3 Aug 2005 om 10:27
Hemelrijk, houd toch eens op met je verloren strijd. Je heb gekozen en verloren, klaar!

33.

Anoniem

3 Aug 2005 om 11:33
Ha!
Links voelt zich niet prettig.
Dan gaan ze namelijk schriftelijk schoppen en slaan, zie reactie hierboven.
Heerlijk, Pam, ga zo door! Aan de schandpaal met links. Ze verdienen het!

34.

Anoniem

3 Aug 2005 om 15:34
Voelt rechts zich wel prettig? Er is geen enkel verschil tussen links en rechts bij de corrupte gevestigde orde.

35.

Anoniem

3 Aug 2005 om 20:31
Steek onder de gordel, kennelijk moet de heer Kat weer even…

36.

Anoniem

4 Aug 2005 om 00:06
Links verziekte het voor rechts.

37.

Anoniem

4 Aug 2005 om 12:15
T Nrc heeft redactie vergaderingen waarin bepaalde personen die not done
zijn , over de kling gejaagd worden. Begin dus niet over stoten onder de gordel want het deugt niet. Dit bericht
is niet van Kat.
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38.

Anoniem

5 Aug 2005 om 12:00
Dat doe ik wel, want er worden geen inhoudelijke argumenten aangevoerd. Zoals wel vaker op deze site, die tot
een kleuterachtig niveau is afgezakt.
En dan nog dit: “Nrc heeft redactie vergaderingen waarin bepaalde personen die not done zijn, over de kling
gejaagd worden”. Hoe doe je dat, een vergadering ‘over de kling’ jagen? En moet dit dan de verantwoording
zijn voor het stukje over die Google resultaten?

39.

Anoniem

5 Aug 2005 om 12:18
Ennu maar afwachten of Bush-vriend Charles Groenhuijsen wordt weggezuiverd bij het NOS Journaal

40.

Anoniem

5 Aug 2005 om 13:31
Nou als nieuwe bezoeker staan hier toch wel wat aardige dingen. Ik lees die
in ieder geval nergens. Wat altijd grappig is dat als journalisten reageren er altijd
op spelfouten wordt gewezen. Dat is het dus als het gaat om iets weerleggen.
De site wordt dan gekleineerd. Nee daar trap ik niet in . T NRC heeft echt mensen die geloven dat ze de
integriteitscode’s bewaren. Het intelligentie niveau is bijzonder goed.Echter als je bepaalde artikels leest is het
op de meest slimme wijze
subjectief ingevuld. As spreekbuis voor justitie zijn ze gewoon een werktuig. Kom op mensen. Dat weten ze bij
de gemiddelde schoolkrant al. Wel vind ik het geen verhaal om over neuken te beginnen. Dat is laag. Al neemt
hij 10 mannen en vrouwen tegelijk is dat zijn zaak.Zeker bedenkelijk is het om dit op te voeren. Dus wat dat
aangaat : Eens meneer de journalist. Voor het overige ben je een warhoofdje.

41.

Anoniem

5 Aug 2005 om 13:36
En Albrecht mocht een schnabbel in den zakken steken door de introductie van
IAMsterdam te presenteren. Geen probleem maar check t nieuws in zijn blaadje.
Door die inkomsten is hij natuurlijk op vakantie gegaan. By the way mr Albrecht.
U was op mediapark aan het soliciteren een tijdje terug. Wie wordt de gelukkige?
Ze betalen daar niet handje contantje trouwens.

42.

Anoniem

5 Aug 2005 om 15:29
Ik heb u niet op spelfouten gewezen. Spelfouten hebben betrekking op d en t’s en dergelijke. Ik heb u zelfs niet
op grammaticale fouten betrapt. Ik kan alleen uw redering niet volgen: wat hebben vergaderingen bij de NRC
(niet verder toegelicht) te maken met een puberaal verhaaltje over schuttingwoorden bij Google? In elk geval
bent u het met mij over eens dat het wat ‘laag’ is.

43.

Anoniem

7 Aug 2005 om 09:47
Gisteren ben ik in de Escape geweest. Goede bediening-goede muziek en helemaal geen nare sfeer. Aldus een
toptent.Al die vervelende natrappers moeten lekker mister Calvijn gaan pijpen. Doeii

44.

Anoniem

7 Aug 2005 om 09:52
De redenering van mij is een voorbeeld hoe onwerkelijk subjectief deze krant haar berichten plaatst. Op
redactievergaderingen wordt gewoon gezegd: Deze persoon danwel instantie is fout en dan komt er een
zogenaamd aan twee kanten belichte story. Onder het mom van kwaliteit gaat het onderwerp over de hekel.
Dat mag trouwens wel van mij als opinieblad maar ga niet over integriteit blaten.

45.

Anoniem

8 Aug 2005 om 09:35
Jensma en ene Moll zijn bezig de naam van een informant rond te bazuinen.
Deze man loopt groot gevaar.Indien er iets met deze man gebeurd staat het
op klokkenluider alvast maar beschreven. Datum 8 augustus 2005.

46.

Anoniem

8 Aug 2005 om 11:21
Is Albrecht op zijn werk verschenen ? Wie o wie weet dit ?

47.

Anoniem

8 Aug 2005 om 11:32
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Sinds zaterdag zijn er in diverse media en op internet publicaties over de ‘zaak-Groenhuijsen’ geweest. Wordt
daar nog aandacht aan besteed?

48.

Anoniem

8 Aug 2005 om 12:39
Dus jij denkt dat als je ergens een avondje gaat stappen dat je dan meteen weet hoe het is om er te werken,
en hoe de werksfeer is?
WHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHA!
En als je zegt dat je dr gister was geweest, dan was je wel weer erg vroeg opgestaan (09:47). Of had je
helemaal nog niet geslapen omdat je een pilletje had geklapt? (Samen met Jek?)
Of werk je dr zelf gewoon en probeer je de schade wat in te dammen?
In ieder geval: succes!

49.

Anoniem

8 Aug 2005 om 14:26
Nee hoor. Pilletjes gaan aan mij voorbij.Ik was met mijn meisje eerst bij de nieuwe
zaak Rain geweest wat een koude indruk op ons maakte. Daarna bij de Kroon een
voorgerechtje eten om vervolgens op de muziek te dansen in de Escape. Boven was het super gezellig en
heerste er een ontspannen sfeer. Niet in die vissenkom want daar zaten wat bepakte figuren heel boos te kijken.
(De Hiphop look). Ik stond om 9 uur op en vrees dat je enigzins ouderwets bent. Immers er bestaan vele
mensen die normaal opstaan . Ik werk er niet en zou daar ook niet aan moeten denken. Ik heet Edward
Kuilenborg en mijn meisje Diana. Buitengewoon vreemd is het aanvallende karakter van jouw mail.
Cokegebruik doet mensen hun emoties beinvloeden. Dan weer boos en dan weer lief. Een andere benaming van
deze chemische substantie is leugenpoeder. Toch geef ik een schrijver gelijk die stelde dat het makkelijk is om
anoniem onbewijsbare en lasterlijke praatjes op
te schrijven. Dat zien we steeds meer in Nederland. Whawha schrijven is trouwens van een verwachte
infantiliteit. en jij ook succes.

50.

Anoniem

8 Aug 2005 om 16:07
Schitterend telefoongesprek. Het boekbesprekingsblad Vrij (vrij???) Nederland
toont hiermee haar debiliteit maar weer eens aan. Goed gedaan klok!

51.

Anoniem

8 Aug 2005 om 16:50
Las echter ook in de krant dat meneer Groenhuijsen ook wel behoorlijk overtrokken eisen stelde m.b.t.
bijvoorbeeld zijn woonwerkverkeervergoeding…. Washington - Hilversum is misschien wat overdreven?

52.

Anoniem

8 Aug 2005 om 19:13
Precies, daar gaat het over, dus weer voorbarige conclusies van Klokkerluider

53.

Anoniem

8 Aug 2005 om 19:43
wie is jek??? ik volg alles namelijk.

54.

Anoniem

8 Aug 2005 om 21:56
Ha! Ja, wie zal de volgende zijn? Nou, zekerrr geen Vollukskranthoernalist!
——————————————————————————————
Journaal onzeker voor ?nieuwsjunkie? Groenhuijsen
Van onze verslaggeefster
AMSTERDAM - Charles Groenhuijsen wordt mogelijk niet de nieuwe presentator van het 8 Uur Journaal. De
voormalige Amerika-correspondent zou per 1 januari 2006 Philip Freriks opvolgen, maar heeft een conflict met
de NOS over zijn arbeidsvoorwaarden, onder meer over zijn woonplaats.
Volgens de NOS wil Groenhuijsen pendelen tussen Washington en Hilversum, wat voor de NOS onbespreekbaar
is. Beide partijen hebben een advocaat in de arm genomen en praten vandaag verder over de impasse.
Vorige herfst spraken de NOS en Groenhuijsen af dat hij vanaf januari 2006 de nieuwe anchorman van het 8
Uur Journaal zou worden. Groenhuijsen kreeg ruim tijd voor de overstap van Washington naar Nederland. Hij
werd een half jaar geleden in Washington opgevolgd door Wouter Kurpershoek. Vanaf januari 2006 zou hij dan
twee weken per maand het 8 Uur Journaal presenteren, in wisseldienst met Sacha de Boer.
Groenhuijsen zegt dat hij inderdaad overweegt tijdelijk parttime in Washington te blijven wonen. Zijn gezin
blijft dan daar en hij reist op en neer. Volgens hem is nooit aan de orde geweest dat de NOS in dat geval voor
de kosten van de vliegtickets zou opdraaien. Groenhuijsen is nu in Nederland om de besprekingen met de NOS
af te ronden. ?We proberen deze week onze wensen en die van de NOS op een lijn te krijgen. Ik ga ervan uit
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dat dat lukt. Ik werk 23 jaar met veel plezier voor de publieke omroep, dat gooi je niet zomaar weg.?
Groenhuijsen heeft zich gestoord aan het beeld dat in sommige media de afgelopen dagen van hem is
geschetst. ?Ik zou willen blijven schnabbelen, ik zou een zakkenvuller zijn. Het omgekeerde is het geval. Van
de overstap naar Nederland worden we niet rijker, integendeel. Door de hoge huizenprijzen in Nederland en de
lage dollar leggen we er juist heel veel geld op toe. We moeten sparen om terug te kunnen. Ik heb me, anders
dan kranten suggereren, ook altijd aan de strenge schnabbelregels gehouden. Dat blijft zo. Ik doe dit werk,
omdat ik het leuk vind. Ik blijf een nieuwsjunkie. Als ik op geld uit was, zou ik tien jaar geleden mijn baan als
NOVA-presentator niet opgegeven hebben. Dat was financieel rampzalig .?
Vrijdag en zaterdag meldden verschillende kranten dat Groenhuijsen door de NOS op zijn vingers is getikt voor
uitlatingen in interviews. In die interviews gaf Groenhuijsen toe dat hij geen goede relatie heeft met zijn
opvolger Wouter Kurpershoek. Over NOVA-correspondent Twan Huys zei hij: ?Ik wil gewoon niks met die
jongen te maken hebben.?
Volgens NOS-directeur Gerard Dielessen spelen die uitlatingen geen rol in het conflict, evenmin als de
uitspraken die Groenhuijsen in de interviews deed over onder anderen George Bush, Hans Wiegel en Geert
Wilders.
Volkskrant, 08/08/05
De Vollukskrant…..nog te goor om de kattenbak fatsoenlijk mee te bekleden…………….

55.

Anoniem

8 Aug 2005 om 21:57
Hoezee Pamela!!!!

56.

Anoniem

9 Aug 2005 om 07:32
Zo, en u bent bij die vergaderingen geweest, of verzint u dat ter plekke? Ik vermoed het laatste. Wat is er
overigens mis aan een van twee kanten belicht verhaal?

57.

Anoniem

9 Aug 2005 om 09:54
Ik dacht dat dit een leuke site zou zijn, maar het is de uitlaatklep van de gefrustreerde mevrouw Hemelrijk die
uitgekotst is in de ‘normale’ media. Als ik hier ff rondkijk begin ik dat nog te begrijpen ook. Mijn god, wat een
gefrustreerd geleuter allemaal…..

58.

Anoniem

9 Aug 2005 om 10:00
Mag ik mvrouw Hemelrijk even spreken?
Nee, die is druk met bellen op een andere lijn
Wanneer kan ik ze dan spreken?
Dat weten we niet, want ze heeft zich helemaal vastgebeten in een zaak.
Is het interessant die zaak?
Dat weet niemand, het gaat erover of er iemand op de redactie van VN aanwezig is?
En die krijgt ze niet te spreken?
Nee, het schijnt niet te lukken.
O, en wat betekent dat dan?
Weet ik niet.
Maar zij vindt het wel belangrijk nieuws dat het niet lukt?
Kennelijk wel.
Nou, dan probeer ik het nog wel een keer.
Zal moeilijk worden hoor, ze is constant bezig met dingen die niemand interesseert, maar ze is er waanzinning
druk mee….

59.

Anoniem

9 Aug 2005 om 10:07
Ach, Hemelrijk is niet de enige die zich zelf belangrijk maakt. Daar zit de wereld vol van. En als je een paar fans
hebt, dan ga je nog geloven ook dat je belangrijk bent….

60.

Anoniem

9 Aug 2005 om 10:10
Eindelijk iemand die het debiele gedrag van Hemelrijk aan de kaak stelt. Ik ben het er helemaal mee eens, die
gefrustreerde dame, die vecht voor een kleine eigen parochie, heeft teveel praatjes. Wie interesseert het nou
echt dat die Albrecht niet meer bij VN zit!!!!!!! Zeker een vriendje van Hemelrijk….

61.

Anoniem

9 Aug 2005 om 10:11
Wist je dat nog niet dan????
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62.

Anoniem

9 Aug 2005 om 10:29
edward spreekt:Ik weet niet wie Jek is. Mr anonieme zwartmaker weetvhet blijkbaar.

63.

Anoniem

9 Aug 2005 om 11:16
Als Ed van Thijn de voorzitter is dan kun je niet veel anders verwachten.
Van Thijn wil er gewoon nog wat extra subsidie tegen aan gooie.
Problemen met Marokkaanse, Antilliaanse, KaapVerdische jongeren ?
Nooit van gehoord…

64.

Anoniem

9 Aug 2005 om 11:46
Ik was bij verscheidene vergaderingen in 2003 en 2004 . Ik word ook nog
periodiek op de hoogte gehouden(. Lees trouwens voorpagina van gisteren en
oordeel wat men vergeten is. U ,als gelieerde Nrc er weet dan genoeg. U kunt er trouwens niets aan doen want
de subjectiviteit is een stijl geworden en deze
wordt zeer intelligent verkocht. Intern en extern. Als spreekbuis van justitie wordt inderdaad nooit
doorgerechercheerd op tegenmeningen maar wordt bevestiging gevraagd van het geleverde. Let op de
informant van Mol want Mol richt hem ten gronde met zijn acties.

65.

Anoniem

9 Aug 2005 om 11:49
v Thijn ,Cohen en Bellinfonte is…….

66.

Anoniem

9 Aug 2005 om 12:09
Leuke opmerkingen van journalisten maar kan iemand mij nou vertellen of hij op zijn werk is verschenen of
niet?

67.

Anoniem

9 Aug 2005 om 18:05
dat was niet mijn vraag!!! Meneer edward.

68.

Anoniem

9 Aug 2005 om 18:19
Edward spreekt: Ik lees zoveel vragen van de zwartmaker en volgens mij heb ik ze allen beantwoord. Wat ik al
eerder schreef is de consequentie van cokegebruik;opvliegerig gedrag en leugens die men alleen herinnert als
er weer wat op tafel komt. Leuke avond,relaxde sfeer etc . Nou vertel eens als een echte man wie er schrijft.
Morgen weer want ik ga vanavond eens kijken hoe het in de Sinners is.

69.

Anoniem

9 Aug 2005 om 21:57
Het haalt het niet bij de meesterwerkjes van Pamela Hemelrijk. Het is nog treurig ook dat haar vijanden niet
eens op snedige wijze kunnen reageren. Maar ja, het huidige journaille hoeft heden ten dage ook niet meer na
te denken. Zij slijten hun dagen slechts met het verwoorden van hetgeen hun superieuren hen influisteren.
Want dan kom je er wel in dat wereldje. Wat een stumperds.

70.

Anoniem

10 Aug 2005 om 00:41
los complimentos. u heeft gelijk. Enge journalisten in nederland.Volledig gedeformeerd en op fascistische wijze
bedrijven zij hun vak.Ik spuug erop.Het vuilnis van de maatschappij,Het wordt tijd dat…

71.

Anoniem

10 Aug 2005 om 02:00
die edward OUWEHOERT een beetje slap……dat krijg je ook van coke, denken dat je wat snapt…
dingen zeggen die niemand van je moet weten…wat kan iemand het wat schelen dat je naar de sinners gaat.

72.

Anoniem

10 Aug 2005 om 10:34
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Je begint nu echt als een gefrustreerd mannetje te blaten. Gisteren ben ik
niet in de Sinners geweest maar in de Kroon. Ook van de heren mocht ik vernemen.
De enige tent in de stad waar op de eerste etage een horecagelegenheid recht van bestaan heeft. Ook hier ,
goed personeel en een fijne sfeer.Gewoon helemaal top.Schoon en geen spoor van gezeur.Ik heb geen enkele
banden of sympathie met de Poppes boyzz maar volgens mij ben jij gewoon een nare jaloerze nederlandse vent
die het lekker vind om iemand een mes in zijn rug te steken. Net als het gepropageer van de overheid om je
medemens te verraden.Anonieme zwartmakerijen , mits twee keer gemeld doen n ondernemer of iemand die
op de voorgrond treed hinderen bij de bedrijfsvoering. ??n verbitterde halfzachte mislukte randdebiel kan veel
schade aan doen. Nederland sucks daarmee. Nsb is een woord wat weer eens goed geactiveerd moet worden.
Ga lekker in schin op geul wonen. Ik vind je een walgelijk figuur. Hoe ik het had gedaan? Simpel: op de
voorgrond ,naam en toenaam en publiekelijk vertellen wat er mis is. Alles beter dan dat je gluiperig een paar
onbewijsbare lasterlijke praatjes in de groep gooit. Een rottend kadaver heeft meer respect.

73.

Anoniem

10 Aug 2005 om 12:04
Ik dacht dat journalisten er waren om de waarheid aan het licht te brengen. Blijkbaar vindt de Raad van de
Journalistiek dat men tegenwoordig een propagandafunctie dient te hebben: als het nieuws niet past in het
beleid, past men het bericht maar een beetje aan. En wat is er gebeurd met de kritische, linkse journalist. Die is
nu rechts ingehaald?

74.

Anoniem

10 Aug 2005 om 12:30
kritische linkse journalist??? je bedoelt ; een door subjectiviteit ingegeven schrijver die zich ergert aan
andermans rijkdom en aangestuurt word door de v Thijnen van deze wereld.

75.

Anoniem

10 Aug 2005 om 12:48
je zegt nou weer dingen die niets te maken hebben met mij ..mijn enige vraag was : wie is jek…thats it….kijk
wat je nu allemaal uitkraamt
tja….

76.

Hemeltergend

10 Aug 2005 om 13:12
Mevrouw Hemelrijk heeft het journalistieke wiel ook niet bepaald uitgevonden. Net als de gewraakte ADverslaggever heeft zij er een handje van om zaken te verdraaien of domweg foutief weer te geven.
*Ed van Thijn voorzitter? Nee, dat was mr. M.E. Leijten. Van Thijn was ??n van de vijf “edelachtbaren”. Maar
het is natuurlijk altijd makkelijk om je stukje op te hangen aan een algemeen erkende kop van jut (in bepaalde
kringen).
*Roedel Marokkaanse probleemjongeren? Los van de lullige term “roedel” ging het ook om Turkse jongeren.
Maar ja, die zitten niet zo in de verdomhoek (ooit van “kut-Turk” gehoord?), dus we zoeken vooral de
gemakkelijkste weg.
*Was het bezoek volgens de Raad bedoeld om de negatieve beeldvorming rond Marokkaanse probleemjongeren
te doorbreken? Neen, dat schrijft de Raad nergens. Gelukkig hebben ze een eigen site, waar we het allemaal op
kunnen teruglezen. Gelukkig zijn er originele bronnen. Want van sommige boodschappers moet je het niet
hebben.
Site: http://www.rvdj.nl/zieuitspraak.php?jaar=2005&num=36&highl=1&sorteer=2

77.

Anoniem

10 Aug 2005 om 15:42
Edward zegt: IK VROEG JUIST WIE JEK IS.! Hallo ben je er nog?

78.

Anoniem

10 Aug 2005 om 15:45
nu wel

79.

Anoniem

10 Aug 2005 om 16:45
Edward zegt:Ga ff naar de sesamstraatsite en niet hier aub.

80.

Anoniem

10 Aug 2005 om 18:50
zal ik doen …
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81.

Anoniem

10 Aug 2005 om 21:08
Mr. M.E. Leijten zal wel met hetzelfde water gewassen zijn als “dhr” Ed v. Thijn!

82.

Anoniem

11 Aug 2005 om 01:38
Nou geweldig. De controles op achtergrond van kandidaten die solliciteren naar belangrijke functies, heeft dus
prima gewerkt! Jammer dat de berichtgeving hierover weer zo negatief is, en zo tendentieus.

83.

Anoniem

11 Aug 2005 om 07:35
‘Hemeltergend’ heeft nog niet leren lezen? Mevrouw Hemelrijk beweert niet dat Ed van Th. de voorzitter is. Ze
noemt zijn naam niet eens.
Tenenkrommend is de uitspraak wel. Wat te denken van de idiote bewering, zonder enige onderbouwing
gespresenteerd: Het bezoek dat door een grote groep jongeren van niet-Nederlandse afkomst aan kamp
Westerbork is gebracht, is een belangrijke historische gebeurtenis? Dan kan je zo’n Uitspraak niet meer
serieus nemen, toch?

84.

Anoniem

11 Aug 2005 om 12:26
Pamela, in grote lijnen kan ik me wel vinden in je verhaal, maar soms zie je dingen toch over het hoofd. Zo ben
je bijvoorbeeld geen leugenaar als je twee maaden later iets anders beweert; je kunt ook beschikken over
nieuwe kennis die je nog niet eerder verteld is (schijnt vaak voor te komen bij ministers). Beetje onzorgvuldig,
zeker als je zelf verkondigt dat de media dingen onbewust verdraaien. Ten tweede: het is geen nieuws dat
politici mediatraining krijgen, en dat hen daarin wordt geleerd de waarheid creatief te gebruiken. Ten derde: is
het bij je opgekomen dat die verloven ertoe dienen om meer clienten op te kunnen nemen? Vroeger ontsnapten
er heus niet meer tbs’ers, alleen nu is het ineens hot news. Misschien niet slim, want een kat in het nauw
maakt rare sprongen. Ten vierde: het zijn forse straffen voor jeugddelinquenten; en jongeren met jongeren is
alleen letterlijk pedofilie, maar dit valt onder groepsproces categorie ‘ontgroening en andere stoerdoenerij’ en is
weliswaar op geen enkele wijze goed te keuren, maar niet te vergelijken met geile mannen die voor een prikkie
hun leuter in Thaise kinderen steken. Die meisjes gaan nadien nog augurken eten in de keuken met die
jongens! Er zijn meer facetten aan een zaak dan sec de kale feiten die jij vanuit jouw referentiekader
waarneemt.
En trouwens: het is de laan uit gestuurd, en niet getrapt. Maar jij hebt het buskruit ook niet uitevonden he?

85.

Anoniem

11 Aug 2005 om 12:34
Een terechte tirade….
Wie laat nou ook zotten als Donner en Balkende dit soort posities bekleden.
En Lubbers die is nooit verantwoordelijk, het is altijd iemand anders die het gedaan heeft.
Het schijnt heel moeilijk te zijn om capabele en integere mensen op deze posities te krijgen.
Er zal nog wel meer narigheid van komen.

86.

Anoniem

11 Aug 2005 om 13:14
Gelukkig zijn er nog zat politiek correcte journalistjes die Pamela op de woorden gaan vangen. Maar ach, dat zal
dan ook niet veel bijzonders zijn. Plaatselijk sufferdje is reeds te hoog gegrepen, gezien het geschrevene van de
eerste persoon die commentaar leverde.
Het kan verkeren?.
Karel van Huizen, Amsterdam

87.

Anoniem

11 Aug 2005 om 13:53
Beste Karel,
expres heb ik Anoniem laten staan en geen naam genoemd, om te voorkomen dat mijn kritiek op mijn positie
wordt beoordeeld. ‘Politiek correct’ lijkt me een verkeerde categorisering voor mij, gezien het feit dat ik in de
clinch lig met een fiks aantal ‘politiek correcte’ media. Overigens ben ik al heel lang geregistreerd bij
Klokkenluideronline, alleen heb ik mij niet ingelogd. Maar nee, het plaatselijke sufferdje is duidelijk niet te hoog
gegrepen. Al kan ik daar niet over oordelen, aangezien ik ben begonnen bij de regionale kwaliteitskrant.

88.

0407

11 Aug 2005 om 14:59
Pamela, ga eens iets nuttigs doen, in plaats van echt goeie journalisten zoals Yoeri Albrecht lastig te vallen met
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je gezeur!

89.

Anoniem

11 Aug 2005 om 15:16
Bij VN werken mensen veel thuis, waar ze mooie artikelen schrijven. Pamela, misschien moet jij dat ook eens
gaan doen…

90.

Anoniem

11 Aug 2005 om 15:18
Em is Pamela trouwens niet bij het AD uitgeflikkerd?

91.

Anoniem

11 Aug 2005 om 21:47
Nou het Ad die vandaag nog een fantastische rectificatie plaatste over een flagrante leugen.Verzinnen van
bewijzen. Be happy Pamela.

92.

Anoniem

11 Aug 2005 om 21:50
GOEIE JOURNALIST !!! Een zwartwerker.Deugt voor geen milimeter. Hij soliciteert zich suf en wil overal
schnabbelen. Goeie journalist. Dit moet Albrecht zelf zijn. Laat hij zijn belastingformulier eens on line zetten.

93.

Anoniem

11 Aug 2005 om 23:03
Helaas ver, heel ver onder het niveau dat Hemelrijk doorgaans heeft. Verblind door de anti-Donner-hetze die bij
extreem links en -rechts zo in de mode is?
Donner liegt* niet: de z.g. journalisten doen hun werk gewoon slecht. De Kamerleden overigens ??k… Die zijn
vaak n?g dommer en luier.
Meer inhoudelijk. Wat ik me kan herinneren van de commotie over telefoontaps bij ontsnapte TBS’ers van de
vorige keer, is dat Donner de Kamer geduldig heeft uitgelegd dat de pliesie aan de hand van een lijst met
nummers van inkomende gesprekken all??n onvoldoende aanknopingspunten heeft om iemand meteen op te
pakken. Zo’n lijst van inkomende gesprekken bij de partner van de betreffende TBS’er was gemaakt, volgens
de spelregels die diezelfde Kamer mede had gedefinieerd. Echter: pas als ?l de telefoontjes op de lijst
nagetrokken zijn, kan er een patrouillewagen naar een lokatie worden gestuurd. Dergelijke telefoontaps** zijn
dus nutteloos als je haast wil maken met de opsporing.
Wat het peilen van GSM’s betreft: ook dat heeft alleen zin als je het nummer kan koppelen aan een persoon.
Wel wordt het wellicht tijd dat de politie wordt weggehaald bij de ministers van Justitie en van Binnenlandse
Zaken, en onder een echte pliesieminister komt te vallen. Donner is de baas van de OvJ’s, Remkes van de
politieagenten die de telefoontaps moeten natrekken en de onverlaten daadwerkelijk moeten oppakken. Het
huidige bestel geeft de gelegenheid om iedereen en dus niemand de schuld te geven van fouten.
In het Friesch Dagblad b.v. - waar de journalisten minder lui en dom zijn dan in Amsterdam - stond overigens
een goede analyse waarom TBS t?ch maar beter niet afgeschaft kan worden. Maar dat is een christelijke krant,
die wordt niet gelezen door leeghoofdige schreeuwlelijken…
* liegen volgens Van Dale: bewust onwaarheid spreken over ; wat Donner en alle andere politici (en het
journaille zelf) doen is eerder mooipraten te noemen: niet m??r dan de minimale waarheid spreken. Niks mis
mee. Moet de razende reporter of het kwebbelende kamerlid maar betere vragen stellen.
** er is een naampje voor, maar ik ben even te lui om dat op te zoeken. Excuus.

94.

Hemeltjelief

11 Aug 2005 om 23:50
Nou, over niet kunnen lezen gesproken. Mevrouw Hemelrijk schrijft: “het edelgrootachtbaar college, dat – hoe
kan het ook anders – werd voorgezeten door multiculti-kampioen Ed van Thijn.” En dat laatste klopt niet, zoals
een kind van 8 kan vaststellen.
Men vraagt zich dus af: op hoeveel leugens moet een columniste worden betrapt, voor zij de laan wordt
uitgetrapt?

95.

Anoniem

12 Aug 2005 om 00:30
Da’s ook een kunst van liegen………..
Karel

96.

Anoniem

12 Aug 2005 om 07:30
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Wat denk je van:
“Een samenweefsel van verdichtsels en halve waarheden” ?
Geert

97.

Anoniem

12 Aug 2005 om 09:06
Mevrouw Pamela: Krijgen we hier nog antwoord op? Daarbij is het zo dat Ed v Thijn nooit moedig genoeg is om
op de voorgrond te treden en kritiek te geven.Hij zal altijd tov journalistiek achterbaks de lobby spelen.Kritiek
op een krant is hem iets te gevaarlijk. Mevrouw Pamela heeft dus wellicht gelijk maar de werkwijze had beter
uitgelgd moeten worden van opperleugenaar v Tijn. Grappig waren aantallen besprekingen tussen ons Ed en
Job Cohen voor het gekozen burgermeester verhaal. Fantastisch hoe Cohen met de pers speelde en dat hij en
Edje al volledig geinformeerd waren over v Tijns aankomende acties. Dat deden ze slim. Waar die besprekingen
waren? Dat is iets te priv?. Jobje snapt niet dat een andere auto niet herkend word maar neem dan ook een
andere chauffeur.

98.

Anoniem

12 Aug 2005 om 10:36
Pamela, je bent ook niet echt in vorm zeker? Het is zeker zo dat dit onderwerp zich leende voor jouw verhaal,
als het hout zou snijden. Dat doet het niet, simpelweg omdat het AD aantoonbaar een reden had om negatiever
te schrijven. Waarschijnlijk kampt de verslaggever in kwestie met vooroordelen (die ik op zich niet veroordeel,
want veel daarvan zullen daadwerkelijk kloppen en gestaafd zijn door de realiteit). ENIP heeft een redelijke en
bevestigde verklaring gegeven voor alle negatieve aspecten die in het verhaal zijn genoemd en die niet in een
context zijn geplaatst. Als zelfs de spreker in kwestie het niet met de verslaggever eens is en zijn verhaal
ontkent, moet je je achter de oren krabben.
Dit is niet de eerste misser van Pamela en zal ook wel niet de laatste zijn. Ik denk dat als zij zo zou doorgaan,
haar dagen bij Metro ook snel geteld zullen zijn.

99.

Anoniem

12 Aug 2005 om 15:55
Meneer de schrijver. Ik herhaal nog maar even dat het AD met haar sportleugen mbt het Kalou verhaal
gerectificeerd heeft omdat het gewoon 100% uit de duim was gezogen. U schrijft mbt het roedelverhaal dat het
AD een aantoonbare reden had om…. Verder schrijft u ,dat u vooroordelen van een schrijver in een dagblad niet
veroordeelt. Meneer : U bent slecht of u bent lid van de NVJ. Overigens zit daar geen verschil in. Ik wilde de
bezoekers van Klokkenluider gaarne attent maken op het toegeven en promoten van dagblads asocialiteit. Het
spreekt voor zich dat u inziet dat momentums subjectiviteit te kust en te keur gebruikt worden door
journalisten. In ieder geval is het feit om te weten dat het AD de zelfde kwaliteitskrant aan het worden is als t
NRC.

100.

Anoniem

12 Aug 2005 om 15:58
Albrecht wil gaan free-lancen bij de Quote. Niet doen Kelder!!

101.

Anoniem

12 Aug 2005 om 17:31
Als mevrouw de schrijfster zo kritisch wil doen over journalisten, dan zou het tot haar voordeel sterkken, als zij
zelf ook een keer wat zorgvuldiger wordt. In het mini-stukje over de kwestie Westerbork staat in ieder geval ??
n aantoonbare fout (over Ed van Thijn) en ??n aantoonbare verdraaiing (over de bedoeling van het bezoek
volgens de Raad). Dan moet mevrouw de schrijftser niet gek opkijken als zij zelf niet meer serieus wordt
genomen.

102.

Anoniem

12 Aug 2005 om 17:55
*” In de landelijke dagbladen echter geen woord hierover”.
Even internetten en zie: in ieder geval hebben Het Parool en het (zo geliefde) AD er melding van gemaakt.
Mevrouw Hemelrijk faalt weer in haar complot-denken.
*”Deze informatie kan immers bijdragen tot het bewijs dat Mohammed B. wel degelijk deel uitmaakt(e) van een
terroristische organisatie”.
??In het brein van mevrouw Hemelrijk staat Schiphol waarschijnlijk gelijk aan terroristisch doelwit. We hebben
het hier over 1998, toen Mohammed B. volgens alle rapporten nog helemaal niet bezig was met moslimextremisme, laat staan met terrorisme, laat staan met terroristische organisaties. Maar mevrouw Hemelrijk
denkt vermoedelijk ook dat het kopen van een strippenkaart op 10-jarige leeftijd voor Moahmmed B. alleen
maar bedoeld was om een plaatsje te zoeken waar hij zich tzt kon opblazen in de tram of metro.
Kijk, een kritisch tegengeluid is aardig en chargeren mag. Maar waarom is het voor Pamela Hemelrijk zo
moeilijk om zich aan de feiten te houden en waarom maakt zij zo ongelooflijk veel controleerbare fouten in haar
artikelen?
Kan iemand bij klokkenluideronline mij dat eens uitleggen, of hebben jullie helemaal geen eindredactie of zo?

103.

Anoniem

12 Aug 2005 om 22:18
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Nederland is door corruptie totaal verpest en als iemand haar stinkende best doet dat aan de kaak te stellen
komen er allerlei kommaneukers zeiken op deze site.
De Pamela Hemelrijken en Micha Katten zijn zo’n beetje de enige journalisten die ik ken die niet dansen naar de
pijpen van hun uit de ruif mee etende bazen. Het gevolg is dat ze er uit vlogen.
Het enige medium zonder belangenverstrengelende bazen is Internet.
Een gruwel voor de zakkenvullende vinefleur in de wereld.
Een zegen voor hen die de waarheid willen.
Blijf ze van katoen geven.
Wim

104.

Anoniem

13 Aug 2005 om 05:02
Uhh ff tjes resum?. U zegt ??n aantoonbare fout. Lees aub nog even wat om 15.55 is geschreven. Klaar . Lees
toch eens een keertje goed ipv als een gedeformeerd kind maar je eigen pennetje door te laten zetten. Dus
eerst …lezen… dan denken…. dan reageren.

105.

Anoniem

13 Aug 2005 om 05:10
Edward spreekt, Inderdaad wat erg h?. De komma verkeerd is echt een issue. Ik neem ook aan dat
gefrustreerde journalisten dat belangrijk vinden.Wim,er is ??n dingetje wat ik niet begrijp.Journalisten dansen
toch niet naar de pijpen van hun bazen.Bedoel je eigenaren of hoofdredacteuren ?Eigenaren zijn voor hen
geldmensen en die zijn toch per definitie fout ? Heeft trouwens iemand het interview van de Mol gezien bij Nova.
Wat een engerds met die watervallen van negativiteit in de vraagstellingen. Foto’s van Murdoch en Berlusconi
op de muur.Ze zijn daar eng ,heel eng

106.

Anoniem

13 Aug 2005 om 06:07
Er wordt hier wat cryptisch gereageerd en dat komt de duidelijkheid niet ten goede. Heeft ook te maken met
het systeem hier: de ene anonieme is niet dezelfde als de andere.
Kennelijk reageert Pamela Hemelrijk hier zelf, maar doet dat (zoals iedereen bijna) onder de naam “anoniem”.
Niet erg verhelderend!
Dan nu aan mevrouw Hemelrijk zelf gericht:
Ik constateer dat u een aantoonbare fout maakt door Ed van Thijn als voorzitter op te voeren. Dat was niet zo,
zoals een ieder kan nalezen. Waarom schreef u dat dan?
Voorts concludeert u dat de Raad als doel van het bezoek aan Westerbork noemt de positieve publiciteit over
Marokkaanse probleemjongeren. Dat lees ik echter nergens terug in de conclusies van de Raad. Hoe komt u
daar dan bij?
Zou u op deze concrete vragen antwoord willen geven?

107.

Anoniem

13 Aug 2005 om 09:48
Ik heb nog nooit in mijn leven iets geschreven of gepost zonder mijn naam eronder te zetten. Grappig om nu
door iemand die zich “anoniem” noemt, te worden beticht van anoniem posten. Zo de waard is vertrouwt ie zijn
gasten. Eerst vertellen wie je bent, anoniem, dan krijg je antwoord.
Pamela Hemelrijk

108.

Anoniem

13 Aug 2005 om 10:00
PS. …en graag met je beroep en je adres erbij, zodat ik kan controleren of je niet liegt. Want er wordt wat
afgelogen tegenwoordig.
Groeten Pamela.

109.

Anoniem

13 Aug 2005 om 10:09
Stel dat ik zoveel geld heb dat ik een krant uit ga geven. Dan moet ik lui hebben die de krant volschrijven. Als
dan een van mijn journalisten gaat schrijven dat ik drie keer in de week naar een illegaal gokhuis ga, twee keer
in de week naar de hoeren en ook nog met ambtenaren ben gaan eten omdat ik iets van ze moet.
Ik stel daarom een hoofredacteur aan die zorgt dat dit niet in mijn krant komt en met collega uitgevers spreek
ik af dat zoiets niet in de krant komt.
Ook al gok ik, neuk ik te veel buiten de deur en koop ik mensen om!
Dus komt het niet in de krant!
Wim

110.

Anoniem

13 Aug 2005 om 12:32
Ik ben schrijver 05.02 en noem me maar Fly.(ik wil in deze wel anoniem blijven want ben n beetje bekend en
een enorme aversie tegen de zogenaamde kwaliteits journa-scisten die dan gaan slopen) . In ieder geval is
Pamela’s commentaar zo het spijkertje op het kopje door vast te stellen dat de ene anonieme verwijt dat de
andere anoniem schrijft. En Pamela ga zo door en ik geef je nog wel een keer een mail. Laten we trouwens bij
het punt blijven want de verwijtende anonieme is al drie keer gewezen op zijn stommiteiten( laten we zeggen:
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bewuste subjectiviteit) maar hij/zij blijft maar stofwolkjes op gooien. T moet haast wel een Nrc er zijn indien
het onder de noemer der subjectiviteit valt. Indien het onder de noemer stommiteit valt,zal het een AD er zijn.

111.

Anoniem

13 Aug 2005 om 12:35
Je wil toch niet zeggen dat de eigenaar van het reformatorisch dagblad dat doet.
Of zijn het de engelse eigenaren van PCM? De aandeelhouders van de Telegraaf of v Tillo van het Parool. Is het
bovenstaande een voorbeeld of echt(Gelieve Ja of Nee).

112.

Anoniem

13 Aug 2005 om 12:45
Ik ken het reformatorisch dagblad niet. Ik weet niet wat reformatorisch is want ik ben niet kerks. Zonde van de
tijd.
Voor de rest ja. Ikzelf ben lijdend voorwerp in ongeveer zo’n voorbeeld.
wim

113.

Anoniem

13 Aug 2005 om 13:27
Zo ben je bijvoorbeeld geen leugenaar als je twee maaden later iets anders beweert; je kunt ook beschikken
over nieuwe kennis die je nog niet eerder verteld is.
Pappa ik ben een klein b??tje zwanger !!!!!
Pamela for PRESIDENT

114.

Anoniem

13 Aug 2005 om 17:09
Ik nam in vogelvlucht de eigendommen van de kranten door vandaar.pff. U bent lijdend voorbeeld!! Verklaar u
nader! want ik snap waar het leed vandaan komt. Heeft een eigenaar iets gedaan of een hoofdredacteur ? of…
of…of…

115.

Anoniem

13 Aug 2005 om 17:13
Dan is het research k** met peren en hebben de informanten u gebruikt om het doel te bereiken.Aldus waren
de eerder aangegane assumpties fout. Met fout bedoel ik zowel de informant als de schrijver. By the way;
verschuilen achter informatiegemis is ook weer zo een laf voorbeeld van:Ich habe es nicht gewusst! Meestal is
het zo bij de landelijke (kwaliteits) media dat het onderwerp dan niet meer wordt aangeraakt.Immers dan moet
men zelf de blooper bespreken. Zie je dat bijv t NRC doen?

116.

Anoniem

13 Aug 2005 om 17:21
Wat is er eigenlijk erger dan dat een officier van justitie kinderporno op zijn computer heeft staan? Antwoord :
dat Zowel Donner ,Hoofdofficier de Wit van Amsterdam en de driehoeksoverlegger Job Cohen deze Tonino niet
straft. Wel werd er het door de politie aangeleverde dossier over oudkerks afwerkszone bezoek plotseling
uitgelekt. Aldus zo straf je vandaag. Hallo !! Wakker worden!

117.

Anoniem

15 Aug 2005 om 07:30
>>>Pamela Hemelrijken en Micha Katten zijn zo’n beetje de enige journalisten die ik ken die niet dansen naar
de pijpen van hun uit de ruif mee etende bazen.>>>
Nee, maar wel natrappen naar ex werkgevers, de feiten niet goed weergeven, suggestief schrijven, zin en onzin
niet van elkaar kunnen scheiden, enzovoorts
>>>Blijf ze van katoen geven>>>
Ja, omgekeerd

118.

Anoniem

15 Aug 2005 om 10:41
Je hebt gelijk: ik heb iemand anders zijn mail voor die van jou aangezien. Excuses.
Wat mijzelf betreft: ik heet Peter, maar verdeer info laat ik met reden achterwege. Ik vind het voor de
beantwoording van de twee vragen ook niet zo relevant. Het gaat om een inhoudelijke kwestie.
Dus nogmaals: waarom Ed van Thijn ten onrechte voorzitter noemen en waarom de Raad woorden in de mond
leggen, die ze zelf nergens uitspreken?
Gr., Peter
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119.

Pamela

15 Aug 2005 om 13:14
Komt er nog wat van, meneer “anoniem”? Wie bent u? U beschuldigt mij ervan dat ik anoniem deelneem aan de
discussie. Dat is toch wel het toppunt, met permissie! Ik heb nog nooit in mijn leven iets geschreven of gepost
zonder mijn naam er onder te zetten! Ondertussen kapittelt u mij anoniem, en eist u anoniem antwoord op uw
vragen. Dat antwoord kunt u krijgen, maar dan wil ik wel graag weten met wie ik te maken heb. Dat lijkt me
wel zo “verhelderend”, om in uw terminologie te blijven. Of heeft u nu ineens geen zin meer om te
discussieren? Groeten Pamela.

120.

Pamela

15 Aug 2005 om 14:41
Hallo daar, meneer “anoniem”? Wilt u nog steeds antwoord op uw vragen en aanmerkingen? Maak uzelf dan
bekend, dat is wel zo “verhelderend”, om in uw eigen terminologie te blijven. Het is trouwens niet mooi van u
om, als anonimus, mij ervan te betichten dat ik anoniem zou posten. Ik heb verdorie nog nooit in mijn leven
iets geschreven zonder mijn naam er onder te zetten. Nou u nog. Of heeft u nu ineens uw bekomst van
discussieren? Groeten Pamela.

121.

Anoniem

15 Aug 2005 om 17:33
Ach Pamela,het knakworstje is ondergedoken. Niet belangrijk maar toch tekent dat de laffe manier van
anoniem schrijven. Ik houd er niet zo van maar soms moet het. grts Fly

122.

Anoniem

15 Aug 2005 om 17:55
Knakworstje???
Ik heb mijzelf kenbaar gemaakt, ik heet Peter, en verder heb ik mij moverende redenen om het daarbij te
laten. Net als u, meneer “Fly”.
Bovendien: het gaat om concrete vragen op zaken die door iedereen te lezen zijn. Wat is dat voor slap gelul om
dan over identiteit te beginnen? Wat maakt dat uit, of ik Balkenende, de paus, of Jan Jansen ben? Fouten in
artikelen zijn fouten. Basta.
Gr., Peter

123.

Anoniem

16 Aug 2005 om 09:21
Hee Edward,
waarom ga je niet lekker solliciteren bij de Kroon of bij de Escape? Daar voel jij je helemaal thuis met je
geblaat.
Hou verder liever gewoon je grote bek met je NSB gelul, sjeezus wat kan jij slap ouwehoeren zeg!
En by the way: Jek is die dikke mafkees die achter de bar werkt in de escape. Hij is de veertig al gepaseerd,
dus ik vraag me af hoelang hij het nog volhoudt……

124.

Anoniem

16 Aug 2005 om 10:32
nounounou,
wat een agressieve toon op deze mooie website!
Die edward is inderdaad flink irritant, maar laat hem toch lekker! Hij vindt dit soort reacties juist leuk, denk ik,
dus laten we hem dat plezier niet gunnen!
Groeten aan de O zo goeie Edward!
Doeidoei

125.

Anoniem

16 Aug 2005 om 11:03
Edward spreekt: Nou wordt het helemaal mooi. Ik schrijf dat ik het allemaal wel aardig vind aldaar en dan ben
IK een Nsb er. Het is toch zo dat iemand die een ander verraad en dan nog op anonieme basis de Nsb er is. Ook
lees ik onbewijsbaar gepruttel. Je bent beschadigd en heb je zin niet gekregen .Aldus gaan we de eigenaren
maar even helemaal zwart maken. Als klapje op vuurpijl noem je een ander een Nsb er. Nu neem ik je niet
meer serieus en ik neem maar even aan dat de lezers dit ook niet meer doen. Bespottelijk en simpel. : de
veertig gepasseerd ” Nou en ? ? Dus onder de veertig kan wel??. Je bent te stom voor woorden. Een levend
geworden slapstick.N echt jaloers kind die zijn/haar zin niet heeft gekregen. T zal wel over geld gaan.
Oder???????????

126.

Anoniem

16 Aug 2005 om 11:19
Wat een slap geouwehoer van Peter. Het gaat er toch helemaal niet om wie voorzitter was. Het gehele gedoe
met zogenaamde onafhankelijke commissies is een farce. In de commissies zaten vijf (on-)afhankelijken
waaronder Ed van Thijn. Als die niet achterin de zaal heeft gezeten maar voor achter de tafel was het een van
de vijf voorzitters.
Het gaat er toch om wat de verslaggever van het AD constateerde op Kamp Westerbork. Als enkelen zich
misdragen van een groep die door diverse gebeurtenissen toch al in een kwaad daglicht staan, dan MOET de
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journalist daarover schrijven.
Al spelen ajax en feyenoord nog zo’n mooie wedstrijd. De knokpartijen voor, tijdens en na afloop blijven de
koppen in de krant beheersen.
Het is de taak van een journalist dat de schrijven.l
Veel erger is als journalisten NIET schrijven over feiten. Omdat hun werkgever dat slecht uitkomt.
Wim

127.

Anoniem

16 Aug 2005 om 12:02
Hij is ontslagen !!!

128.

Anoniem

16 Aug 2005 om 13:56
Beste Wim, voor Pamela was het kennelijk wel van belang om Van Thijn als voorzitter op te voeren. Ik noem
dat een gemakzuchtig kapstokje. Van Thijn heeft bij de Pamela’s van deze wereld een negatief imago, dus dan
voer je dat valselijk als bewijsmateriaal aan. Terwijl er vier anderen bijzitten, waar we niets over horen.
Of het AD hier een terecht stukje heeft geschreven: misschien wel. Maar dat is het nou juist: daar lees ik bij
Pamela Hemelrijk weinig over. Ze start niet bepaald een discussie over selectiviteit, of waarheidsvinding, of
prioriteit. Ze wil vooral de Raad kapittelen, door naar die verfoeide voorzitter te wijzen (jammer: mis) en door
de Raad in de mond te leggen dat zij een bepaalde doelstelling zag in het bezoek (weer mis). Kortom: ze vliegt
mijns inziens uit de bocht. En aangezien ik elders op deze site bij stukjes van haar ook de nodige feitelijke
foutjes tegenkom, was ik benieuwd hoe zij in dit geval op haar eigen fouten terugkeek.
Dat mag jij dan weer slap geouwehoer noemen, maar dat is wel een zwaktebod in een discussie.
En ik ben het van harte met je eens dat het slecht is als journalisten feiten verzwijgen, omdat hun werkgever
dat niet uitkomt. Dan ben je denk ik niet eens een journalist.
Peter

129.

Anoniem

16 Aug 2005 om 15:03
Peter, een leek weet niet wat de Raad voor de Journalistiek is. Of een Commissie van de Welstand, of een
Commissie voor de Rechtsbescherming, de Nationale Ombudsman, de rechter die gelieerd is aan een verz.mij?
Onafhankelijk zijn ze, zo staat het in de wet.
Wie betalen die piepels als commissielid?
De vrienden van de commissie zeggen dat het papier wit is.
Degene die iets aanvecht zegt dat het papier zwart is.
Op tafel ligt het papier waarover gestreden wordt. Het is zwart.
Uitspraak: het papier is wit.
Wim

130.

Anoniem

17 Aug 2005 om 00:38
Van Tijn===Voorzitter of niet;Hij deugt toch niet. Altijd is dit heerschap bezig om manipulatief en via derden
zijn gelijk te krijgen. Het verraad tegen nederland mbt de gekozen burgermeester(pvda programma) zegt
eigenlijk genoeg. Of was de IRT affaire niet een dooddoener?. Dan toch nog met de raad van journalistiek
betrokken zijn,zegt iets over de raad. Stiekem de vinger bij het Parool etc etc. Wellicht een foutje om hem als
voorzitter op te voeren maar ik denk dat hij liever geen voorzitter is maar op de achterhand veel meer macht
krijgt met een onderwerp waarbij vrindjes beschermd worden. Overigens is dat hele clubje aldaar incl raden en
bonden eng.Men zegt links te zijn maar hebben allemaal mucho dineiro en neigen naar het zogenaamde
invloeds-fascisme.

131.

Anoniem

17 Aug 2005 om 22:48
Zoals ik al zei: Van Thijn als kapstok, waar de rest aan wordt opgehangen. Door te stellen dat Van Thijn niet
deugt, verklaar je de beslissing van de Raad natuurlijk niet. Dan moet je met heel wat meer feiten komen. Ze
simpelweg “eng” noemen is evenmin erg sterk als analyse.
Trouwens: waar blijft het beloofde antwoord van Pamela Hemelrijk?
Peter

132.

Anoniem

18 Aug 2005 om 13:08
Wat een treurige zwartmakerij! En nee, dit is niet Albrecht zelf.

133.

Anoniem

18 Aug 2005 om 17:40
Zoals ik al zei: je krijgt antwoord als je me vertelt wie je bent. Pamela.

134.

Anoniem

18 Aug 2005 om 22:26

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html (18 of 57) [3/10/2009 11:18:59 PM]

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht at Klokkenluideronline
“KlokkenluiderOnline, goedemiddag”.
“Goedemiddag, met Peter. Ik wil graag Pamela Hemelrijk spreken.”
“Ehhh..nou dat gaat helaas niet. Ze heeft het te druk.”
“Ja, ja. Zeker druk met het beantwoorden van mijn vraag?”
“Nou, dat weet ik niet. Sommige van onze medewerkers werken namelijk vaak thuis, zoals u misschien weet.”
“Dus ik krijg haar niet aan de lijn?”
“Dat zit er voorlopig niet in, vrees ik. Maar u kunt haar toch een email sturen?”
“Dat heb ik al gedaan, maar ze antwoordt alleen als ik ook mijn pincode geef. Vind u dat niet gek?”
“Ehh..ja, misschien wel. Maar zal ik uw telefoonnummer noteren? Dan vraag ik haar u met spoed terug te
bellen.”
“Hartelijk dank. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer. Ik weet genoeg.”

135.

Anoniem

19 Aug 2005 om 13:49
Klopt in de basis. Alleen het woord “eng” noemen is niet sterk.Echter staaf ik e.e.a. met verklaringen. Dus ik
laat “eng” niet alleen komen. Een voorbeeldje: Twee dagen voor de van Tijn actie mbt burgermeesterschap had
hij een gesprek met Cohen en Bellinfonte(thuis). Aldus neem ik aan dat dit een politieke teint had. Vanuit wet
openbaarheid bestuur heb ik geen notulen gezien. Ok ,dan is het partij politiek. Maar zeg nou zelf,geloven we
dit echt? Oh ja andere auto(cohen) maar wel de zelfde chauffeur. “Eng” noemen is op het randje.Daar ben ik
het mee eens. Toch klopt het niet. Verder kan je v Tijn regelmatig bij bijeenkomsten met personderwerpen
aanwezig zien met de invloedrijken binnen de pers. Drankje hapje en beinvloeden.Wellicht later afspraken
over .. ? Ik geef toe dat dit speculatief is , maar waarom doet hij dit dan? Dan gaat toch het onderbuikgevoel
spreken en neem mij dat niet kwalijk. Overigens is de hele IRT kwestie van dag 1 bekend geweest en als je dan
zijn commentaren terug draait,is hij werelds beste leugenaar geweest. Mind you: toelaten van
drugstransporten!!! Onze kinderen!!!

136.

Anoniem

19 Aug 2005 om 13:52
Allbrecht is de uitvinder van de zwartmakerij dus geen medelijden please.
Grapje: Youri wat dacht je van de nieuwe revu? Daar is wat ruimte.

137.

straaltje

19 Aug 2005 om 16:00
Normaal gesproken kan ik me redelijk vinden in de stukjes van mw Hemelrijk, er staan vaak dingen in waarvan
ik zeg daar kan ik me iets bij voorstellen.
Maar wat ik nu in dit stukje lees dat is werkelijk van de zotte!!
Ik weet niet of dit het gevolg is van een slechte kater (dan kan ik het nog begrijpen) want anders moet ik me
toch gaan afvragen of er hier iemand niet helemaal goed is geworden.
T??rlijk slaat het al helemaal nergens op die vergelijking met nazi’s (verdere uitweiding hierover lijkt me niet
echt noodzakelijk, ieder weldenkend mens
zal dat toch wel begrijpen)
En uiteraard kunnen en zijn ook niet alle nazi’s over ??n kam geschoren, er waren er meer dan genoeg die
alleen maar lid van de NSDAP waren (omdat ze moesten, voor behoud van werk of om niet in het gevang
terecht te komen) maar die verder geen ene reet te maken hadden met hoe de SS-ers of kampbeulen de joden
terroriseerden en afslachtten.
Ik bedoel, ik wil het op geen enkele manier goedpraten of wat dan ook, ik walg ervan wat die gasten gedaan
hebben (je zou Oswice eens moeten bezoeken) maar na de oorlog zijn er ook niet 20 miljoen NSDAP leden
veroordeeld omdat die
er allemaal voor verantwoordelijk waren.
Zo ook dus nu voor de moslim bevolking geldt dat het overgrote deel moslim is, netjes werkt, en absoluut geen
geweld tegen andersdenkenden predikt.
Dus nou moet mw Hemelrijk niet ineens gaan zeggen dat je dus wel die hele groep
erop moet aanspreken want dan ben je zelf natuurlijk niks minder dan zo.n kampbeul of SS-er van vroeger.
Mijn idee is ook dat die radicalen (en die heb je in iedere geloofsovertuiging volgens mij) die geweld tegen
andersdenkenden prediken niet keihard genoeg aangepakt kunnen worden, opzouten met die gasten.
Misschien is het wel verstandig dat mw Hemelrijk zelf eens een therapeut opzoekt.
Ronald van Stralen
Rotterdam

138.

Anoniem

19 Aug 2005 om 16:55
Het probleem is gewoon het geloof. En of dat nou joden gristenen of moslims zijn dat maakt niet uit.
De extremisten onder hen verzieken het voor de hele groep. Het goede nieuws is nu dat de extremisten de rest
van de groepaansteken met hun gedachtengoed. En voordat je het weet leef je in een Noord Ierland of de
Balkan of nu de laatste extremisten uitspatting Israel. Een prettig vooruitzicht laten we dus die extremisten
goed in het oog houden.
Hein Krop

139.

Anoniem

19 Aug 2005 om 17:48
hoe weet jij nou of alles onbewijsbaar is??? en ga lekker in de escape samen met jek kijken of je maatjes met
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em word!!!

140.

Anoniem

19 Aug 2005 om 17:49
werken

141.

Anoniem

19 Aug 2005 om 20:55
Edward spreekt: Onbewijsbaar is datgene wat niet bewezen is. Je bent echt niet op je plaats hier.Ik reageer
niet meer want ik lees een verbitterd jaloers kereltje die , omdat hij zijn zin niet heeft gekregen,een beetje
loopt te schelden. voor straf ga ik vanavond lekker in ??n van Poppes zn tenten wat drinken. Maak je kenbaar
in de Kroon of zo met een sjaal om je nek of zo. Ik zal je zeker een
drankje aanbieden. Een Fristi !

142.

Anoniem

19 Aug 2005 om 21:02
Een discussie die haar oorsprong vindt in een NRC artikel. Dat is al een fout begin. Hetzelfde NRC heeft een
duitse informant die informatie doorspeelt mbt criminele activiteiten van bekende criminelen verraden. Deze
kwaliteitskrant heeft deze zeer vertrouwelijke en gevaarlijke informatie aan een aantal mensen doorgespeeld en
daarmee de informant zwaar in gevaar gebracht. De info slingert nu overal en de informant in kwestie kan
dankzij de meeuwsen en mollen van deze wereld snel verhuizen. Dus lieve klok;gelieve geen columns ,die
vanuit het Nrc-isme komen.

143.

Anoniem

27 Aug 2005 om 06:30
“Jumping tot conclusions”, dat zou de titel kunnen zijn van je artikel, Pamela. Ik lees nergens ook maar de
geringste aanwijzing voor een (politiek) misdrijf.
Dat de politie een msidrijf uitsluit is niet zo vreemd. Stel, iemand wordt bungelend aan een touw aangetroffen
met afscheidsbrief en zijn familie bevestigt de depressiviteit, dan kan Poirot iha thuisblijven.
Jij suggereert anders. Werd Roele al langere tijd bedreigd? Vertellen jouw bronnen dat er w?l sporen van een
misdrijf ter plaatse waren? Ik lees er niets over. Wel een suggestieve opsomming Volkert-milieu-ambtenaarChris van de Werken-Wageningen-Roele… Met al even suggestieve toevoegingen (verdraaiing?) als: “D? Kraak
haast zich om…”. Haast zich? De lezer denkt dat Kraak dus iets wil verhullen, maar waaruit blijkt dat hij zich
“haast”? Of heb jij dat er bijgezet?
En Roele en Volkert hebben gemeen dat ze uit wageningen komen en zo meer. Maar de ??n is toch slachtoffer
en de ander dader? Wat is de relevantie dan van die overeenkomst?
Overigens: Het is niet Bogaars, maar (jack) Bogers. En hij was geen wethouder voor de PvdA, maar GroenLinks.
Groet, Karel

144.

pinkeltje

27 Aug 2005 om 20:26
Pamela heeft alle gelijk van de wereld.
De Hansworsten die de Ned. regering adviseren zijn dezelfde die met subsidie de sociale acedemie hebben
gedaan om vervolgens de samenleving te trakteren op een nog grotere catastrofe, n.l. uitkeringen aan
uitgehuwlijkte meisjes.
Met hun loon, betaald door de belasting betaler, graven ze bewust een gat in de Ned. sociale voorziening.
Waarom zou de regering zich nog iets gelegen laten liggen aan deze,”experts”.

145.

Anoniem

30 Aug 2005 om 16:45
Beste Pamela,
Ik zie dat je een paar dingen hebt gecorrigeerd in het artikel en dat je dus mijn reactie had gelezen. Het valt
me op dat je noch hier noch op andere plaatsen reageert op kritische opmerkingen n.a.v. je artikelen. Dat
verbaast, want je hebt natuurlijk nogal een grote mond en wie kaatst mag de bal verwachten. Maar van enige
discussie is zo geen sprake.
In dit geval heb ik concreet gevraagd wat je aanwijzingen zijn dat het hier om een politieke moord gaat. Nu
komt het niet verder dan insinuaties.
Jaarlijks sterven zo’n 1500 mensen in Nederland tgv zelfmoord. Me dunkt dat daar nog wel meer milieu-typjes
tussenzitten dan Cees Roele. Moeten we in al die gevallen een politieke moord gaan suggereren? Dat kan alleen
als er op z’n minst een begin van een aanwijzing is, die ik in dit geval niet zie. Kan jij hem mij/ons noemen?
Groet, Karel

146.

Anoniem

1 Sep 2005 om 00:52
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Misschien dat Marcel Roele meer weet? Of zijn er een miljoen Roeles?

147.

Anoniem

1 Sep 2005 om 00:57
http://www.xs4all.nl/~ema42/bewoners.htm
“Op 2 juli 2005 verliet Cees, in overspannen toestand, de boerderij. Op zondag 21 augustus werd hij gevonden
in de bossen bij Ede. Een dag later kwam hij terug naar De Nieuwe Proef, van waaruit we hem op vrijdag 26
augustus 2005 zijn laatste afscheid hebben gegeven. “
Een moord lijkt me niet waarschijnlijk.

148.

Anoniem

1 Sep 2005 om 16:38
Pamela zal zeggen: “Overspannen toestand? Ja, maar hoe komt hij overspannen? Vast opgejaagd door een
veganistische Volkert-kloon, die uiteindelijk de trekker heeft overgehaald!”.
Suggestie voor Pamela: schrijf een stukje vol holle frasen en loze beschuldigingen over misstanden in de
Nederlandse gevangenissen. Titel: hoe Volkert zelfs vanuit de cel doorging met moorden. Aanwijzing: de
directeur van de gevangenis in Scheveningen is wel eens in Wageningen geweest!!
But seriously: je zal maar familie zijn van Cees Roele en dan in je rouwproces geconfronteerd worden met
volstrekt ongefundeerde stukjes vol verdachtmakingen, van een mevrouw die zich er niet eens voor wil
verantwoorden.
groet, Karel

149.

Anoniem

2 Sep 2005 om 22:28
Prima. Feiten en zo hier goed bijhouden, later (denk inj jaren) loopt zo’n persoon tegen de lamp. Geen Raad
van State!).

150.

Anoniem

3 Sep 2005 om 13:12
Ook ik dacht dat nu lang verboden is, dat het ook niet meer zou gebeuren.
Toch wel merkwaardig dat het dan toch gewoon zijn gangetje gaat.
En de media die zwijgen er toe om maar goede vrienden te blijven.
In NL gebeurt alles 25 jaar later ?
Wie zei dat ook weer ?

151.

Anoniem

3 Sep 2005 om 13:20
De ANWB en Consumentenbond handelen (of moet ik zeggen sjoemelen) met dat soort “keurmerken”. Op deze
wijze pogen dit slag ambtenaren zich te handhaven.
Nu zouden die buitenlandse kozijnen weer niet deugen.
Laat me duidelijk zijn:
Wat niet deugt dat is die rotzooi die in NL wordt gebouwd. In geen enkel Europees land hebben de mensen
zulke kleine, armoedige huizen als in NL. Kijk maar naar Belgie, Duiteland e.d.
En ondertussen pretenderen alsof het in NL beter zou zijn…..
Onzeo politici en ambtenaren zouden ook netter zijn…. Ja, ja, dat hebben we dan recent wel gezien. Kartels van
hier tot gunder, maar klokkenluiders als Bos worden niet gewaardeeerd……

152.

Anoniem

5 Sep 2005 om 20:41
Deze mevrouw Hemelrijk is duidelijk een expert op inbraakgebied! Al eens een kunststof kozijn van dichtbij
gezien Mevr. Hemelrijk? Al eens geprobeert met een ’simpele glassnijder’ een dubbel beglaasde ruit open te
snijden? Ik wil het u graag zien doen. Na jaren in het vak kan ik u vertellen dat dit toch iets anders werkt als in
de bioscoop of op televisie. Het probleem met glaslatten aan de buitenzijde ligt toch iets complexer dan U zich
met uw beperkte voorstellingsvermogen kunt indenken. Deze kunststof glaslatten zijn dan namelijk vrijwel
geluidloos en met een simpele handeling uit te ‘klikken’. Waardoor de ruit dan eenvoudig uitgenomen kan
worden. En als dan zo’n inbreker daarna de ruit weer terug zet en de latten weer inklikt (om later na uitkering
verzekering en aanschaf nieuwe spullen nog eens terug te komen) heeft men werkelijk geen idee hoe zo’n
inbreker binnengekomen is. Bovendien zal ook menige verzekering moeilijk gaan doen over het gebrek aan
sporen van inbraak. Over de kwaliteit van Poolse ramen kan ik geen zinnig woord zeggen, omdat ik er geen
ervaring mee heb, maar glaslatten aan de buitenkant kunnen dus echt niet. Je kunt dan net zo goed meteen je
voordeur open laten staan!

153.

Anoniem
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6 Sep 2005 om 13:35
volgens mij heeft Vrij Nederland een paar jaar geleden er ook een serieus artikel aan gewijd

154.

Anoniem

6 Sep 2005 om 13:35
Het is warempel niet niks: miljarden Euros….
Alleen is er de vraag, heeft het in NL wel zin om aangifte te doen tegen de overheid ? We kennen toch immers
het beruchte Pikmeer-arrest, waarbij dan bleek dat de overheid mbt milieu niet aantepakken was.
Een foute boel maar wat doe je daar aan ?

155.

Anoniem

6 Sep 2005 om 13:57
Als er miljarden verkeerd worden opgeschreven dan is er waarschijnlijk ergens een probleem. Alleen blijkt uit
het bovenstaande niet wat precies het probleem is. Hebben gemeenten onterecht de belastingen verhoogd en
zijn de inwoners daarvan het slachtoffer? In dat geval hebben de inwoners een zaak (al lijkt die me lastig). Of
hebben de gemeenten de overschotten verborgen gehouden om makkelijker subsidies te krijgen? In dit laatste
geval is de staat slachtoffer en heeft de staat een belang de onderste steen boven te krijgen, omdat hier een
eenvoudige mogelijkheid ligt de subsidies te snoeien. Of de overschotten zijn verborgen met toestemming van
de staat om eenvoudig verborgen subsidies te geven. In dat geval lijkt me een parlementaire enquete
noodzakelijk. Van belang is te weten waarom er verkeerd is geboekt, wie ervan wisten en wat hun belang erbij
was. Gelukkig zitten er topjournalisten achter deze site en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat alle details
tot op de bodem worden uitgezocht. En als ik toch een advies mag geven: ‘Follow the money.’

156.

Anoniem

6 Sep 2005 om 23:10
Ik heb het nog niet kunnen controleren. Ik heb als abonnee zijnde!! de krant nog niet ontvangen. Mailen en
bellen helpt niet. Pure struisvogelpolitiek daar.

157.

Anoniem

7 Sep 2005 om 14:09
Ik kan je zo wel vertellen waar dat verduisterde geld blijft: het wordt gewoon verkwist aan nog meer rampzalig
beleid. Een fraai voorbeeld is het nieuwe troetelkind van de UWV: verplichte “‘re?ntegratietrajecten” voor
werklozen. Honderden miljoenen zijn uitgetrokken om uitkeringstrekkers “te begeleiden bij hun terugkeer nar
de arbeidsmarkt”. Die begeleiding wordt uitbesteed aan particuliere bureau’s, die uiteraard de boel flessen,
want elke werkloze levert ze 2 mille op, ook als er g??n baan uitrolt. Die werklozen worden uiteraard, onder het
mom van “scholing” ook nog als gratis arbeidskrachten uitgeleend aan bedrijven, die ze vervolgens na een half
jaar weer lozen. Voor die re?ntegratiebureau’s (er zijn er vele honderden actief) is het je reinste goudmijn. Dit
is inmiddels ook tot de Kamer doorgedrongen, en die dringt nu weer aan op “een betere controle”. Dat gaat ook
weer belastinggeld kosten. Bovendien wordt die controle natuurlijk ook weer uitbesteed aan particuliere
bureau’s, die op hun beurt de boel weer flessen, enz. D’r is zelfs al voorgesteld frauderende bureau’s
strafrechtelijk te gaan vervolgen, krachtens de wet ketenaansprakelijkheid. Dus nog meer belastinggeld foetsie
aan processen en advocaten.
Kijk, zo wil dat geld wel opraken! Fraude en corruptie zijn voor ons een ramp, maar voor de overheid is het een
onvervalste groeimarkt! Hoe meer fraude de overheid zelf in de hand werkt, hoe meer geld en mankracht ze
weer gaat spenderen aan de bestrijding daarvan. Je kunt van die re?ntegratieprojecten zeggen wat je wilt,
maar voor ??n sector levert het wel degelijk banen op: voor de ambtenarij zelf. (”Gezocht: controleurs om de
controleurs te controleren die de besteding van re?ntegratiegeld controleren. Werkloze sollicitanten genieten de
voorkeur.” Was getekend: het ministerie van Sociale Zaken.)

158.

Anoniem

7 Sep 2005 om 16:45
Het probleem lijkt e vrij duidelijk. De overheid dient niet het belang van de burger maar van de gevestigde
orde!!!
Dit vermoeden bestaat natuurlijk al lang en begint langzaam vorm te krijgen. Of het via de reguliere weg
(overheidsweg) te stoppen is lijkt me niet want vestzak broekzak is hier op zijn plaats. En nog een commissie,
die kosten alleen maar meer geld en komen vervolgens tot de conclusie dat het rijk wel je grootste vriend is.
Terwijl het RIJK dit nog veel meer doet.
Daarnaast zouden we ook eens moeten kijken naar alle semi overheden/stichtingen en bvtjes die worden
opgericht voor en door de overheden.
Een zeer bezorgd wereld burger

159.

Anoniem

8 Sep 2005 om 12:37
Het schijnt allemaal ??n groot misverstand te zijn:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2005/09/03/corrie-scholtheis/
Rinus Duikersloot
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160.

Anoniem

8 Sep 2005 om 17:51
Probeer het eens bij de SGP. Die zijn na de intrekking van hun subsidie misschien in de juiste stemming.

161.

Anoniem

8 Sep 2005 om 22:34
Ik heb de krant nog steeds niet ontvangen!! Vandaag het hoofdkantoor gebeld en een gestresste hoofd
lezersservice meldde me dat het nog wel minimaal een week kon duren, omdat ze het gigantisch druk hebben
met alle klachten. Nou daar ben je dan abonnee voor…..maar goed abo heb ik inmiddels uiteraard opgezegd.
Als ze nog niet eens een krant kunnen bezorgen…bij de Haagsche Courant nooit problemen mee gehad en vanaf
1 september kunnen ze me dus opeens niet meer vinden…..

162.

Anoniem

8 Sep 2005 om 23:52
Een vriend van mij kent de familie en er is inderdaad een afscheidsbrief aan zijn kinderen.

163.

Anoniem

9 Sep 2005 om 10:49
wel redactie, jullie hoeven niet zo verontwaardigd te doen. we weten toch al een tijd dat dit een
bananenrepubliek is?? Ik wist het in elk geval reeds lange tijd. Wat een kudtlandt!!

164.

Anoniem

9 Sep 2005 om 13:41
Je kunt wissen wat je wil ik heb een programmaatje en dat heeft justitie ook daar haal je ALLES mee terug,
want je harde schijf kun je niet wissen.dan moeten ze computers wegegooid hebbenlijkt mij,of er liegen een
paar mensen!!!!

165.

Anoniem

9 Sep 2005 om 22:19
Maar schade vergoeden omdat mijn bonafide onderneming tengevolge van malafide concurrentie na corruptie
bij de controle hierop failliet werd verklaard en mijn huwelijk vervolgens kapot ging, ho maar.
Ik ben ziek van de overheid, letterlijk!

166.

Anoniem

9 Sep 2005 om 23:23
Ik weet niet hoeveel politici juridische stappen tegen mij OVERWOGEN hebben. Ze hebben het nog nooit
gedaan. Van Kemenade heb ik zelfs in het openbaar gesmeekt om een kort-geding tegen me aan te spannen.
Als politici echt denken dat ze een kans tegen je maken, dan wordt er niks OVERWOGEN, maar heb je binnen
een uur een kort geding aan je broek. Het wordt dus tijd dat wij als maatschappij tot een juiste duiding komen
van dit woord OVERWEGEN. Voor mij betetekent het OVERWEGEN van juridische stappen (waaronder ik voor
het gemak een klacht bij de raad voor de journalistiek reken), de grootste schuldbekentenis waar een politicus
maar mee kan komen. Helaas denkt de domme massa, nou als Donner juridische stappen OVERWEEGT, dan zal
Netwerk wel fout gezeten hebben. Daar wordt op een handige maar moreel volstrekt verwerpelijke manier op
ingespeeld.
Dick Berts
journalist

167.

Anoniem

10 Sep 2005 om 15:13
En mevrouw Hemelrijk maar zwijgen, na zoveel onzin. Waarom roept niemand haar eens ter verantwoording
voor een dergelijk baggerstukje vol aanwijbare fouten en bedenkelijke en ongegronde insinuaties?

168.

Anoniem

10 Sep 2005 om 15:33
Met andere woorden; ik zou me van de ineenstorting van onze maatschappij niets aantrekken. Succes er mee?

169.

Anoniem

10 Sep 2005 om 17:19
Mevrouw Hemelrijk heeft m.i. gelijk door niet te reageren. Immers zij speelt open kaart en staat met haar
naam vermeld bij het artikel. Het heeft geen zin je te verdedigen tegen anonieme plaatsers van stukjes. Zou ik
ook niet doen als mensen zo laf zijn. Wat mij opvalt, dat diegenen die haar hier afvallen (al of niet terecht, dat
laat ik open) meestal afkomstig zijn uit de gouden kookpotten van de ambtenarij of uit een bepaalde hoek van
de journalistiek.
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170.

Anoniem

10 Sep 2005 om 17:32
Bullshit. Het gaat om argumenten. Het gaat om feiten. Beide worden ter discussie gesteld. Dat kan een faire
discussie zijn, die losstaat van de mensen die hem voeren. Maar ik zie mevrouw Hemelrijk helemaal n??it
discussi?ren. Zij deponeert slechts en als gevraagd wordt (of dat nou door de koningin, een ambtenaar of janmet-de-pet is doet in wezen niet ter zake) zaken te onderbouwen, of toe te lichten, dan geeft zij geen thuis.
Dat is heel zwak.
Kijk, ik snap best dat polemische stukken reacties kunnen oproepen die niet zo fijnbesnaard zijn en zelfs
ronduit vervelend. Dan gaat het alleen om de ander vliegen af te vangen of belachelijk te maken. Daar houd ik
zelf helmaal niet van. Dan kan je het gerechtvaardigde gevoel krijgen dat hier vanuit twee kampen naar elkaar
met modder wordt gegooid en dat dient geen enkel doel. Maar ikzelf zit helemaal niet in een of ander politiek
kamp en ik heb de indruk dat dat voor meer mensen geldt die hier reageren. En als er simpelweg om feitelijke
informatie wordt gevraagd, zoals op dit draadje, dan kan ik geen enkel argument bedenken om te zwijgen.
Behalve als je geen weerwoord h?bt.
Groet, Peter van Delft

171.

Anoniem

10 Sep 2005 om 17:37
Dat zal wel maar het is betutteling van de eerste orde om dat dwingend op te leggen.
Dat een verzekeringsmaatschappij niet uitbetaald vind ik niet meer dan billijk maar mensen moeten zelf de
kozijnen die ze willen kunnen uitkiezen op eigen risico.
Als het zo door gaat dan moet je ook gedwongen een hond in huis nemen omdat dat de kans op inbraak
verminderd.

172.

Anoniem

10 Sep 2005 om 17:53
conclusie OK
Spelfouten niet

173.

Anoniem

10 Sep 2005 om 19:04
Er bestaat software waarmee data op een harde schijf grondig gewist kan worden.
Daar staat een artikel over in het septembernummer van Personal Computer Magazine (p.68 Hd of flashkaart
verkopen? 11 shredders die ?cht al uw data vernietigen).
Dergelijke software neemt er wel de tijd voor om die data zodanig te wissen dat het niet teruggehaald kan
worden.
Maar er zijn brutere manieren om de data op een harde schijf onherroepelijk te wissen, door bijv. het ding
kapot aan gort te slaan met een moker of te verbranden. Dan heeft de politie het nakijken.

174.

Anoniem

11 Sep 2005 om 11:37
De schandalen mbt activiteiten die vallen onder Donner nemen flink toe.
Echter Donner slaagt erin om toch zijn machtspositie uit te breiden bv ten koste van die andere brekebeen in
het kabinet.
Wat we nodig hebben, dat zijn wakkere jounalisten en hoofdredacteuren met guts.
Help !!

175.

Anoniem

11 Sep 2005 om 11:48
Ach, het is wel leuk om dag in dag uit de verhalen van deze topfunctionarissen aan te horen.
Deze lieden raken steeds meer verstrikt in hun eigen leugens.
Dat is dan de top van het OM.
Het neusje van de zalm.
Dan hebben we nog de gewone knoeiende (hoofd)officieren, die dan weer even uit de picture zijn:
Docters van Leeuwen - ex Super-PG, dat was lachen met die zot
De Wijckerslooth (ex-Super PG, te veel gelogen)
Vos (affaire De Kroes)
Tonino (de grote kindervriend die niet weet dat je harde schijf vele geheimen bewaart)
De Wit enz., enz..
Het is vermakelijk, tenminste als je geen slachtoffer bent.
Enne het parlement dat doet niets….
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176.

Anoniem

11 Sep 2005 om 13:43
Als het al waar is dat glaslatten aan de buitenzijde zo gevaarlijk zijn, zouden de Poolse en Duitse leveranciers
geen andere kozijnen kunnen maken of zijn alleen Nederlanders daartoe in staat ? En waarom is het in de veel
grotere landen Polen en Duitsland blijkbaar geen probleem dat de glaslatten aan de buitenkant zitten ?
Verder: het is mogelijk wel een probleem van de huiseigenaar en evt. de inbraakverzekering als daarmee een
polis is afgesloten waarin iets staat over glaslatten.
De bedrijven mogen best adviseren en adverteren maar dan moet het daarbij blijven. Maar waarschijnlijk zijn
de Polen en Duitsers gewoon beter in het maken van kozijnen met een betere prijs-kwaliteitsverhouding dan de
Nederlandse bedrijven.

177.

Anoniem

11 Sep 2005 om 13:46
Hoeveel doden en gewonden ontstaan er in de werkelijkheid door dit hout ? Kan de huiseigenaar dit niet zelf
oplossen ?

178.

Anoniem

11 Sep 2005 om 20:00
“Ik probeer nu al drie dagen de fractiekamer van de SP te bellen om te vragen HOE de SP verantwoording heeft
afgelegd, en aan wie. Maar er neemt niemand op; een bekend euvel in de ambtenarij. Wij blijven het proberen,
en houden u op de hoogte”.
…Dus, wat deed ik; ik plaatste jullie link op sp site (weblog J. Marijnissen), zie hier:
Maaarr, zij hebben het verwijderd. Misschien om mijn commentaar (”…Harry van Bommel, naast TweedeKamerlid van de SP natuurlijk ook gewoon een huisvader?”) waarop ik zei dat ik gewoon huismoeder was die nu
bezig is met een sauna in de tuin. Het werd niet gewaardeerd (gelijke rechten voor mannen en vrouwen zijn
nog steeds alleen op papier). Daar is zeker spraken van een censuur; ik zie geen belediging in mijn opmerking
of in de vraag van jullie?
http://www.janmarijnissen.nl/weblog/2005/09/08/harry-de-loodgieter-van-bommel/#comments

179.

Anoniem

12 Sep 2005 om 14:39
Onze dijken zullen nooit veilig zijn tegen het eigenhandig opblazen. Alles lijkt er op te duiden dat dit de
feitelijke aanleiding is geweest voor de ramp in NO.
Overigens is hierop geanticipeerd dmv de wettelijke regel dat na 6 weken eigendom vervalt aan de overheid in
geval van een calamiteit. Dit verklaart ook de langzame reactie. En vergeet niet dat er door het land heen al
fijn op geanticipeerd is dmv allerlei opvangkampen die gelijk zorgen voor een concentratie aan kansarme
mensen.
Dit wilde ik even kwijt.

180.

Anoniem

12 Sep 2005 om 15:20
Nee wakkere journalisten en hoofdredacteuren doen dit niet.Het gaat van een
andere kant komen over een weekje of 12.

181.

Anoniem

12 Sep 2005 om 17:33
“Onze dijken zullen nooit veilig zijn tegen het eigenhandig opblazen. Alles lijkt er op te duiden dat dit de
feitelijke aanleiding is geweest voor de ramp in NO.”
Wat voor bron heb je daarvoor?

182.

Anoniem

12 Sep 2005 om 20:54
“En voordat je het weet leef je in een Noord Ierland of de Balkan of nu de laatste extremisten uitspatting Israel.
“
Weet je Hein op de Balkan (voormalige Yu) werd de religie niet gestimuleerd en gesubsidieerd, ondanks dat
heeft de oorlogsverleden kunnen herleven mede door dat Duitsland zich ging bemoeien met Kroati? en moslims
(de vrienden van WO II) en ze herkende als aparte staat.
Zelfs was ik daar seculier opgevoed, maar in de Kroatische kuuroord hebben ze me als kind onder narcose
gebracht (dagen lang) en met bijbelteksten ge?ndoctrineerd. Zo zie je maar, de religie doet het. Zelfs heb ik
mijn kinderen laten studeren en heb ze gelaten in “onwetenheid” dat alle mensen goed zijn. Achteraf heb ik
spijt. Mijn kinderen zijn volwassen en zitten nu alleen maar tussen gelovigen, dankzij hun vader die een Thaise
(door nonnen opgevoede nieuwe moeder voor ze heeft meegenomen). Over dat soort importvrouwen horen we
niet. Zij gaat elke dag met mijn dochter naar hun werk (zij had meteen werk bij de bank) en ik zit thuis
werkloos naar mijn rechten te zoeken en mij af te vragen wat ik verkeerd heb gedaan? De god is machtig en de
bank nog meer.
Ik hoop ooit een boek te schrijven, mijn weblog is een aantal keren gekraakt en mijn pc, telefoon enz. doen het
sporadisch.
Als men nuchter wil denken en wetenschappelijke methode wil gebruiken, dan zal men minder met religie te
maken hebben. Vandaar dat deze regering alles aangrijpt om wetenschappelijke methode in discredit te
brengen. Zelfs de wetenschap moet in dienst zijn van de religie.
Ook de vrouwen zullen als gelijkwaardig beschouwt worden en de staat zal zich niet beroepen op het recht van
vergaderen boven het biologisch recht als vrouw geboren te worden. Ik hoop dat SGP verdwijnt uit het
parlement en andere religieuze macho’s met hun mee.
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183.

Anoniem

12 Sep 2005 om 21:05
..en sinds ik met de klokkenluider en - sp bezig ben, is mijn ex naar Duitsland vertrokken (daar een goede baan
gekregen), maar mijn dochter gaat nog steeds met zijn vrouw naar hun bank…. en integreren in de nederlandse
samenleving is dan niet meer relevant. Dat geldt alleen maar voor een minderheid die geen materi?le macht
heeft verworven. Raad ‘ns welke bank… waarom zijn Kok en Melkert zo populair in Duitsland, een ijzeren kruis…
voor verdiensten….enz.

184.

Anoniem

13 Sep 2005 om 10:50
Hiervoor zijn diverse bronnen maar ik zou CNN aanraden en vooral je verstand.
Dit gebeid wordt een groot recreatie oord en past prima in het NWO idee van een Amerika als een vakantie
oord voor de rijke.
Mocht je echt niks kunnen vinden via google dan wil ik je wel helpen, echter zonder status anoniem.
En doe je bril eens af en aanschouw hoe je dagelijks wordt bedrogen

185.

Anoniem

13 Sep 2005 om 12:05
kunnen we niet massaal aangifte doen tegen dit soort mensen.

186.

Anoniem

13 Sep 2005 om 12:23
hallo leo ik lees de reactie van Kris Douma en dat lijkt mij toch een regerechte bedreiging,groetjes tony.keep up
the good work.kwestie van tijd en dit soort lieden belanden zelf op de veluwe kunnen ze afkicken van hun
macht en roof verslaving.

187.

Anoniem

14 Sep 2005 om 09:50
Winnen of verliezen, maakt niet uit. Feit is dat het westen zich niet moet inmengen in andere werelddelen.
Wij zouden ook ons verweren als een ander werelddeel continue een land van Europa bezet, aanvalt of onder
een embargo stelt.

188.

Anoniem

14 Sep 2005 om 22:38
Kansloze klacht. Op de site van de RVDJ staat: “Om een klacht behandeld te krijgen moet een indiener wel
‘rechtstreeks belanghebbende’, dus direct betrokken zijn“. NRC, NOS Journaal en anderen kunnen dus rustig
doorgaan met liegen en bedriegen.

189.

Anoniem

15 Sep 2005 om 08:29
Het is idd lezers voor de gek houden.
Duidelijk is dat het NRC het OM/ Justitie wat wil helpen. Hoe kan het ook anders als diverse redacteuren uit de
ruif van Justitie mogen meeeten.
Het is een nogal schaamteloze vertoning dat het NRC deze praktijken er op na houdt.
Het NRC wordt zo een soort spreekbuis van Justitie.
Uiteraard gebeurt dat in het keurige Nederland.

190.

Anoniem

15 Sep 2005 om 12:52
“Het westen”, als in “de bevolking van het westen” kan inderdaad wel verliezen. Uiteindelijk zijn het de
naamloze figuranten die het leven verliezen bij zo’n aanslag.
De leiders worden op ??n of andere manier nooit slachtoffer. Tenzij ze nog gekozen moeten worden zoals Pim
Fortuyn.
De Bushes, Balkenende’s en Oranje’s van deze wereld zitten veilig. En zij zijn uiteindelijk de grote winnaars,
zoals George W. de grote winnaar was van 11 september, en dankzij Halliburton ook weer de grote winnaar
word van New Orleans.
De echt boeven worden “democratisch” gekozen, soms met enige hulp van door hun vrienden gemaakte
stemmachines. De echte terroristen zitten niet in Tora Bora, maar op Capitol Hill.
Er is meer dan genoeg bewijs voorhanden dat de CIA minimaal weet had van 9/11, maar waarschijnlijk aan de
knoppen heeft gezeten bij deze aanslagen. Als er al een nucleaire aanslag zal plaatsvinden, dan kunnen we ??n
ding zeker weten, het zal de macht van onze leiders uitbreiden. Zij zullen nog meer controle krijgen over de
levens van individuen. Zij zullen nog meer legitimatieplichten en patriot-act’s aan ons opleggen. En zij zullen
dus de uiteindelijke winnaar zijn.
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Dat zulks enige mensen het leven kost zal hen om het minst beroeren.

191.

Anoniem

15 Sep 2005 om 23:05
Of het nu wel of niet gaat om “buitenstaanders”: alle kranten en alle politici zijn het erover eens dat het een
snoeihard rapport is dat zeer negatief uitpakt voor het OM. Daar heeft ook NRC zeer uitgebreid over bericht,
zonder vergoelijkende woorden richting OM. Dus wat zeurt Micha Kat nou? Om dan naar de Raad van de
Journalistiek te stappen is echt te koddig voor woorden. Beetje gefrustreerd. Beetje zielig.

192.

Anoniem

16 Sep 2005 om 11:49
Misschien dat rechtzaken wel langzaam het bewustzijn bij media en politici verhogen, al bied bepaalde reactiues
van politicie voorlopig weinig hoop. Maat misschien dat ze na een aantal uitspraken niet meer om het probleem
heen kunnen.

193.

Anoniem

16 Sep 2005 om 13:14
Zoals vaker gezegd: Kat is bezig met een persoonlijke vendetta tegen NRC, waarbij hij iedere aangelegenheid
aangrijpt om die krant terug te pakken. Zolangzamerhand word je er doodmoe van.
Katvanger

194.

Anoniem

17 Sep 2005 om 20:27
Nou ja, “terugpakken”,…. Wat Kat doet is proberen een olifant te doden door met watjes te gooien.

195.

Anoniem

19 Sep 2005 om 14:43
Is Kat gek geworden?

196.

Anoniem

19 Sep 2005 om 16:55
Als de kat van huis is, piepen de muizen in het voorhuis. Beste katvangerben jij een NRC kat of zo maar een kat
of katachtige. Of werk je voor koppelbaas Folkert ?

197.

Anoniem

19 Sep 2005 om 17:49
Ik ben niet katvanger (reageren mag hij zelf doen) maar ik moet wel weer lachen om deze reactie, die zo
typerend is. Kritiek wordt niet bediscussieerd met tegenargumenten, maar de boodschapper wordt direct in een
hokje geplaatst: zal wel een NRC’ er zijn of zo.
Beste schrijver: lees nu eens wat Kat te melden heeft. Dat is namelijk niet veel. Hij valt over ??n woordje,
“buitenstaander”, maar durft het niet aan om naar de werkelijke bijdragen van NRC in deze te kijken, noch
onderkent hij dat het rapport snoeihard is. Hij voert een absolute non-discussie. Het kan best zijn dat NRC fout
informeert, maar als dit zijn bewijs is, dan heeft hij wel een heel zwakke zaak. Zeg maar: geen.

198.

Anoniem

20 Sep 2005 om 14:20
Ik vind de vaststellingen vreemd. Iedereen weet toch zo langzamerhand wel dat de oorlogskrant NRC het
verlengstuk van justitie is. De constateringen worden schrijnend duidelijk ,maar wat het ergste is ,is dat de
overige (kwaliteits) kranten het redactioneel allemaal ook zeggen over t Nrc . Opschrijven is er niet bij want een
coll?ga van je niet af. Als je de justitiele artikelen goed leest,zie je hoe geraffineerd men
te werk gaat. Niet dat ze overdreven veel van justitie houden maar ze krijgen gefilterde stukken om te
plaatsen. Zo kan justitie haar subjectieve eitje kwijt. Voor wat ,hoort wat. De NSB had in de oorlog ook zoiets
dergelijks.

199.

Anoniem

20 Sep 2005 om 17:11
Toe maar, als je geen argumenten hebt, dan kan je je altijd nog bedienen van de termen “oorlogskrant” en
“NSB”. Wat mij betreft palats je je daarmee direct buiten iedere discussie. Kom met feiten, kom met artikelen.
Maar als het allemaal net zo flut is als wat Kat hier te berde brengt, dan is dat eerder een bewijs dat er
kennelijk niks mis is met die krant.

200.

Anoniem
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21 Sep 2005 om 10:22
Kom . kom. Het ontgaat geen lezer dat strafzaken tegen instanties , bedrijven en/of personen door het NRC
gedocumenteerd worden met stukken uit een bepaald dossier. Toevallig dat dit, in bijna alle gevallen nou net
de belastende zaken zijn en niet de ontlastende. Doe derhalve niet alsof uw neusje bloedt. Het verschil tussen t
NRC en.. Trouw/Parool/volkskrant is dat het NRC altijd stukken uit een dossier vermeldt.De T/P/V hebben nooit
gedeeltes . Het NRC heeft juist alleen gedeeltes onder het mom van “nieuws is nieuws”.Het verschil tussen t
NRC en Telegraaf is dat de Telegraaf bijna altijd het gehele dossier beschrijft. Dat bedoel ik met de benaming ”
oorlogskrant”voor t NRC. Trouwens ,dat is de enige werknaam mbt het bovenstaande. Ontkennen is niet
mogelijk en ik raad u aan om juridische beschrijvingen over strafzaken eens goed te analyseren en vooral wat
de slijpsten optikt. Maar kijkt u vooral wat de slijpsteen niet optikt.Daar zit hem nou net t manipulatieve en de
ongekende gemeenheid.T Nrc is een spreekbuis van justitie door alleen te vermelden wat justitie wil, dat
vermeldt word. Derhalve neem ik het voor eigen subjectieve rekening dat ik hen ook een NSB krant noem. Het
predicaat “Kwaliteit”moet voor hen maar eens afgelopen zijn. Overigens heb ik geen zak met Kat te maken en
ben ik bezig met een boek over pers en overheid. Het klinkt gek, maar de debieliteit van de omgang met de
pers van de verenigde staten mag voor ons nederlanders wel een toneelstuk zijn. Echter zo intens slecht ,als
bijvoorbeeld het NRC onze democratie verraad ,is vele malen erger.

201.

Anoniem

21 Sep 2005 om 12:30
NRC selectief, Telegraaf niet? Lijkt me een onhoudbare stelling. Ook De Telegraaf geeft er blijk van slechts zeer
beperkte delen van dossiers te bezitten. En het “gehele dossier beschrijven”, zoals De Telegraaf volgens jou
doet is natuurlijk godsonmogelijk. Wel eens een dossier gezien, met tientallen ordners? Publiceren in een krant
is altijd selectief.
NRC heeft goede bronnen bij justitie, dat denk ik wel. Maar dat ze niet kritisch zijn, is onzin. De reeks IRTverhalen is een voorbeeld: het waren deze publicaties (in NRC en ook Parool) die uiteindelijk tot een
parlementaire enqu?te leidden. En die er toch voor justitie niet goed uitzag. Met dank aan NRC.
Als dat boek van je vol staat met termen als “NSB”, nou dan heb ik het al gelezen. Als je het nou over debiliteit
hebt…
Ik heb overigens geen banden met NRC, mocht je bevattelijk zijn voor hokjesdenken. Ik reageer, omdat ik
allergisch ben voor slordig denken en complotheorie?n. En het stuk van Kat was daar een illustratie van

202.

Anoniem

21 Sep 2005 om 14:47
Helemaal incorrect en wel om de volgende reden : De IRT affaire was een ruzie
binnen het gehele justitiele apparaat. Daarbij waren er politici,foute politici,foute politie-agenten,goede politieagenten,informanten en criminelen. De contacten van justitie die het NRC hebben gevoed wilden juist dat die
mannen werden aangepakt.
Aldus is de NRC de spreekbuis geweest voor diegene ,die deze gescreende informatie naar buiten wilde hebben.
De foutheid van t NRC daarmee aanduidend. Je slaat de spijker met dit voorbeeld volledig op zijn kop. Bedankt !
Telegraaf is inderdaad subjectief en schrijft wat de lezer wil lezen. Alleen niet zonder een volledig dossier. Sorry
maar zo is het. Daarbij geeft de Telegraaf uit principe iedereen de kans op wederhoor. Sorry again maar zo is
het ook. Ik snap dat je niet uit t NRC kamp komt,anders had je deze voorbeelden niet aangegeven.

203.

Anoniem

21 Sep 2005 om 15:17
In je rijtje mis ik een partij: justitie. Ook die was “fout” en dat heeft NRC ook onomwonden gemeld. Lees er alle
artikelen over de IRT-affaire in NRC maar op na: het is bepaald niet zo dat de politie de schuld krijgt en dat
justitie wordt vrijgesproken. Het kan best zo zijn dat NRC vanuit justitie getipt is over deze onverkwikkelijke
zaken, maar wat is daar mis mee? Als journalist zou je wel gek zijn denk ik om klokkenluiders te negeren. Of
kwalificeer jij de berichtgeving van Netwerk en hun klokkenluider in de zaak Kees B. ook als “fout”?
En dat de Telegraaf wel wederhoor toepast (NRC niet?) en zich op een volledig dossier baseert (hoe komen ze
daar aan en hoe weet jij dat?): dat weten ze dan verdomd goed te maskeren in hun stukken, die iha eenzijdig,
schreeuwerig en subjectief zijn. Het is voor het eerst dat ik iemand een lans zie breken voor de Telegraaf als
baken van degelijke journalistiek.

204.

Anoniem

22 Sep 2005 om 10:40
Nee, ik ben geen ‘NRC kat’. Waarom moet een ieder die kritiek heeft op die Kat van de NRC zijn? Dat duidt op
hetzelfde zwart wit denken dat de epistels van Kat kenmerkt.

205.

Anoniem

22 Sep 2005 om 11:38
Is Kat gek geworden?

206.

Anoniem

22 Sep 2005 om 12:26
Met Kees B was er geen ontsnappen mogelijk . Iedereen wist op een gegeven moment hoe het zat. Brouwer
kon in Nova eea rechtzetten wat niet lukte. Het NFI,onderzoeksteam en de recherche kregen trouwens de echte
klap. Procureurs en minister kregen vermaningen en geen trapje onder hun kontjes. Dus waarom zou er iets
subjectiefs gelekt moeten worden als het gehele dossier al op tafel lag?
Welnu , ik vind de vraag waarom je aangeleverde informatie niet zou plaatsen)al is het onvolledig) een juiste
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vraag. Inderdaad is journalistiek gezien het juist om te veronderstellen”nieuws is nieuws”. Toch is het niet
eerlijk want de journalist weet dat er meer is en deze meer-informatie moet dan maar later. Echter de
actualiteit van het onderwerp is er dan niet meer. Diegene die een stukje aanleverd en niet het gehele dossier,
gebruikt dus de journalist. De journalist is blij want hij heeft nieuws. Mijn stellige mening is, dat ik zou walgen
van mijn aanleveraar(lees LEK !!) want die dient een subjectief belang. Stel dat een moordenaar een stuk uit
zijn dossier zou aanleveren met het bewijs dat een agent iets uitgelokt heeft. Is dan de kop “UITLOKKING
POLITIE “. Hou toch op man met het verdedigen van subjectiviteits games. En de Telegraaf. Ach ja. Die leest
toch niemand ? De keurige redacties van de kwaliteitskranten kijken zogenaamd allemaal neer op de Telegraaf.
Ik lees ook maar drie pagina’s van de Telegraaf en verwijt hen stemmingmakerij maar niet op de gluiperige
subjectieve manier van bijvoorbeeld t NRC die onder het mom van QUALITY de bijvoeglijke naamwoorden
misbruiken. En je weet het: Er is geen grotere leugen dan de halve waarheid !!! Daarom zijn het NSB ers. groet
Super-F.

207.

Anoniem

22 Sep 2005 om 16:32
Hoeveel subsidie krijgt die ‘raad’ eigenlijk. En al die linkse journalisten van de NVJ. Belastingbetalers zullen
daar wel weer niets over te zeggen hebben. Nederland Corrupt Kartel Land. Hypocriete dominees.

208.

Anoniem

22 Sep 2005 om 17:02
Is er geen journalist die een klacht kan indienen bij de Raad voor de Journalistiek tegen M. Kat, omdat hij/zij
zich geschaad voelt als journalist door een meneer die zich uitgeeft voor journalist, maar de beroepsgroep het
imago bezorgt dat zij uit gefrustreerde imbecielen bestaat?

209.

Anoniem

22 Sep 2005 om 17:16
Toe maar, alle Nederlanders kunnen nu ineens in hun belang zijn geschaad. Ik denk inderdaad dat de NRCpublicatie een significante toename van het aantal RIAGG-opnames heeft veroorzaakt.
En als we de miereneukerij van Kat serieus nemen, dan is Van Dale misschien behulpzaam. “Buitenstaander”:
“iem. die de dingen niet van nabij kent => outsider”.
Welnu, Posthumus, De Vries en zeker Buruma zijn op geen enkele wijze betrokken geweest bij het onderzoek
naar de Schiedammer Parkmoord. Volgens de letterlijke betekenis van het woord kunnen zij dus als
“buitenstaander” aagemerkt worden. Maar Kat is natuurlijk een complot-denker: alles wat maar ooit is
aangeraakt door justitie is besmet en kan dus niet meer als buitenstaander worden gezien. Maar dan wachten
wij allen vol spanning zijn gang af naar het medisch tuchtcollege. Alwaar hij een even quasi-juridisch betoog als
hierboven zal houden over het begrip “second opinion”. Volgens Kat bestaat dat natuurlijk niet want de ene arts
is de andere. Derhalve zal hij voorstellen om de “second opinion” in medische zaken voortaan te laten
verrichten door een loodgieter. En bij juridische geschillen moet bij voorkeur een ge?ngageerde bakker worden
opgedragen een lijvig rapport te schrijven.
Zoals elders al is betoogd: mocht vooraf twijfel hebben bestaan over de onafhankelijkheid van met name
Posthumus, dan is die argwaan direct weggenomen na lezing van het heldere en (voor het OM) genadeloze
rapport. Dat zou een complot-denker toch moeten genezen.

210.

Anoniem

22 Sep 2005 om 19:02
Ik heb het al een tijdje geleden genoemd maar geen hondje die hier tegen aan wilde plassen. Dato Steenhuis.
(U weet wel procureur) informeert het NRC. Hoofdredacteur en adjunct. Punt uit. Willen alle sukkels die iets
met journalistiek te maken hebben nou een keer wakker worden.Ik zeg iets vaak ??n keer maar omdat u
journalisten bent twee keer. T NRC laat zich misbruiken onder het mom dat nieuws ,nieuws is. Jawohl!

211.

Anoniem

22 Sep 2005 om 20:36
Bron?

212.

SamBroersma

24 Sep 2005 om 09:29
Geachte anoniem,
U hebt wellicht een goede reden om anoniem te blijven, maar blijf wel correct. Zeker wanneer u anoniem blijft.
Op 20 juli 2005 heb ik schrijver “anoniem” gevraagd met mij in verbinding te treden, omtrent de genoemde
procureur en het NRC. Er heeft zich niemand bij mij gemeld. Nu lees ik een kennelijk verwijt “hier wil geen
hondje tegen aan plassen” aan derden. Wie is hier nu de sukkel, is “anoniem” het wellicht zelf. Mag ik mij
afvragen, of u terecht anoniem blijft, of dat u zo maar wat roept (misschien zelfs anderen naroept)? Ik vraag
voor de tweede keer, om mij beter te informeren. U mag van mijn kant op uiterste discretie rekenen,
sam@belastingfraude.nl of 0651589755.
Sam Broersma
Zoutelande

213.

Anoniem

24 Sep 2005 om 10:17
Volgens mij wordt momenteel juist Europa bezet, terwijl wij ons niet te weer stellen.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html (29 of 57) [3/10/2009 11:18:59 PM]

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht at Klokkenluideronline

214.

Anoniem

26 Sep 2005 om 10:56
Een ieder zal toch moeten toegeven, dat het heerlijk is, dat klokkenluiders nu allerlei onfrisse zaken op het
Internet kunnen zetten.
Al jaren wordt door de overheid de indruk gegeven, dat het misschien overal ter wereld een rotzooitje en fraude
mag zijn, maar toch niet in Nederland. In Nederland daar zou alles fris en netjes zijn met keurige bestuurders.
Echter langzamerhand wordt wel duidelijk, dat het juist in Nederland een vreselijk geknoei, fraude,
kartelvorming, achterkamertjes en vriendjespolitiek is. En mbt klokkenluider Bos (bouwfraude) hebben we weer
kunnen zien, dat het OM vooral gebeten is op de klokkenluider en zeer mild voor de Grote Bazen.
Daarom mijn welgemeende complimenten voor deze site !

215.

Anoniem

26 Sep 2005 om 17:28
Echt kenmerkend voor de slijpsteen-verdediger dat het niet reageert. Overigens kan ik mij dat wel voorstellen
gezien de argumentatie. T NRC is zo fout.We weten ??n tiende. Super-F

216.

Anoniem

26 Sep 2005 om 17:33
Meneer Sam. Ik snap uw vraagstelling maar in het kader van: Ik blijf liever gelukkig dan ,dat ik verpulverd
word,ben ik niet van plan u te vertrouwen. Mijn bron is een ex medewerker van t NRC zelf. Uw beweegreden
kan aardig zijn maar toch ga ik niet in op uw uitnodiging. Een procureur en t NRC ?? Daar ga ik niet van winnen
indien u het slecht voor heb. T NRC ontkent ook niet want ze zeggen:Onze bronnen zijn geheim.

217.

SamBroersma

27 Sep 2005 om 00:24
Geachte anoniem,
Vriendelijk dank voor uw snelle, heldere en oprechte verklaring. Ik vind het volstrekt begrijpelijk en verstandig,
dat u uw geluk wenst te laten prevaleren boven een risico, dat u niet kunt inschatten. Voor de zomer van 2006
hoop ik mijn boek, waaraan ik thans schrijf met de titel “Hare Majesteits leugens regeren”, en met de subtitel
“de staat der Nederlanden als criminele organisatie” uit te kunnen brengen. Dan kunt u zich overtuigen, dat
mijn intenties volstrekt integer zijn. Natuurlijk zijn onze procureurs grote criminelen, waarmee men beter maar
voorzichtig omgaat. Een voorinformatie omtrent het criminele gedrag van onze vorstin en haar lakeien kunt u
reeds lezen op mijn website “sambroersma.nl”. Deze website nog maar niet onder te grote aandacht brengen,
omdat de website nog niet helemaal klaar is, en omdat ik deze grote koninklijke klok volgend jaar pas echt wil
luiden.
Sam Broersma
Zoutelande

218.

Anoniem

27 Sep 2005 om 18:41
ik vind het een duidelijk verhaal

219.

Anoniem

27 Sep 2005 om 18:43
het is duidelijke tekst

220.

Anoniem

29 Sep 2005 om 08:49
Dus gaan wij maar even citeren van die website:
“Het staat onomstotelijk vast, dat onze Majesteit er zelfs herhaaldelijk niet tegenop heeft gezien om mij en haar
burgers te verraden. Als een met hoog aanzien beklede en invloedrijke dienares van de machtige financi?le
elite, tevens hoofd van de Nederlandse regering en voorzitter van Nederlands hoogste bestuursrechtbank (Raad
van State), blijkt het haar geen enkele moeite te kosten om misdaden, fraude en misdrijven van onder meer
Jan Peter Balkenende, Gerrit Zalm, en de onvoorstelbare boevenclub bij Justitie, onder leiding van Piet Hein
Donner, in haar koninklijke doofpot te stoppen. En om het daar vervolgens (uiteraard tegen alle regels in) voor
haar niets vermoedende burgers verstopt te blijven houden.”
Enzovoorts enzovoorts. Is er werkelijk een uitgever die dergelijke onzin gaat uitgeven?

221.

Anoniem

29 Sep 2005 om 12:12
Meneer Anoniem,
Hoe komt U er bij dat wat Sam schrijft of beweert onzin is?
Mij komt als wel bekend voor wat Sam alles zo opschrijft. Enige reden voor de uitgever het niet uit te geven
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kan verstrengeling van belangen zijn!
Wim

222.

Anoniem

29 Sep 2005 om 14:27
Zoals zo’n orgaan als de RvJ weer op kosten wordt gejaagd door deze onzin!

223.

Anoniem

29 Sep 2005 om 14:33
E?n reden kan zijn, dat meneer Sam onleesbaar schrijft, hetgeen het geval is.
Uit die brij van woorden maak ik op dat dat grote ’schandaal’ dat de koningin c.s. treft het persoonlijke leed van
meneer Sam B. is, meer niet. Welk een treurigstemmende grootheidswaanzin. Ik adviseer hem een brief naar
de paus te sturen. Op z’n minst kan hij dan een handtekening aan zijn jongens-verzameling toevoegen. En
wellicht kan hij in zijn boek vertellen dat de paus een groot wereldwijd schandaal in de doofpot wil stoppen.
Werktitel: “De Broersma Code”.

224.

Anoniem

29 Sep 2005 om 15:22
Heb het verhaal (de brief aan de koningin) ook gelezen. Staat er in fatsoenlijk Nederlands en uiterst
begrijpbaar. Kan het zijn dat U te weinig leest?
Wim

225.

Anoniem

29 Sep 2005 om 16:55
Ik prefeeer “de brief aan de koning”, van Tonke Dragt.

226.

Anoniem

30 Sep 2005 om 08:22
Is Kat gek geworden?

227.

Anoniem

30 Sep 2005 om 11:17
Een kinderboek! Is dat Uw niveau?

228.

Anoniem

30 Sep 2005 om 14:36
Wat zijn we weer katterig. De reacties zijn weer van journalisten. Immers , alleen zij praten over kinderboeken
danwel spelfouten. Dat de koningin weet heeft van individuele misstanden geloof ik echt niet in. Er is in deze
maar ??n thema: Uit naam der koninging doet justitie invallen arrestaties en onderzoeken. Zij is dus
verantwoordelijk. Zuiver rationeel mag niemand daar iets tegen in brengen. Dat de dames en heren daar
missbruik van maken door bewijsvoering te manipuleren en soms achter te houden moet onze majesteit zorgen
baren. Dat het NRC subjectief alleen dat nieuws publiceert wat justitie uitkomt is een grotere verbrechung
tegen de nederlandse mensheid. Indien het NRC niet meer kan omdat andere mediatypen dezelfde informatie
hebben zullen zij braaf meelopen.Het NRC is en blijft het spreekbuisje van justitie. Daar wijk ik niet vanaf en zij
(een vijftal redacteuren) weten het zelf ook. Ze doen er lacherig over maar ondertussen hebben zij al met de in
Leiden woonachtige lekker(raar woord!) overleg gevoerd. Mooi toch? Prachtig om te zien was dat met het
interview van Melchers , de Telegraaf en de volkskrant(terecht trouwens) er weer van langs kregen. Andersom
met gedeeltelijke dossier publicatie houden deze kranten de eer aan henzelf want een collega benoemen(goed
of slecht) is not done. T NRC gaf vriend Melchers heerlijk de kans. De vraag over de politie werd beantwoord
door Melchers met: Geen commentaar. Een vervolgvraag? Nee natuurlijk niet. Oeps !!!!! Het manipulatieve
stroomt gewoonweg door het bloed bij de pseudo’s en de ondervraagster sloeg een plankenfabriek mis. Adieu !
Super-F

229.

Anoniem

30 Sep 2005 om 15:32
U is zelf duidelijk geen lezer.

230.

Anoniem

1 Okt 2005 om 12:36
Als Kat aangeeft dat dit soort bewust misleidende berichtgeving door NRC niet alleen de naam van zijn
beroepsgroep maar ook hem zijn eigen naam als oud NRC medewerker schaadt kan hij volgens mij wel degelijk
aannemelijk maken dat het zijn persoonlijk belang raakt. Dat hij niet de enige is wiens belang geschaad wordt
doet hierbij niet ter zake.
Hartelijke groet,
Uw h.c. klokkenluider.
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231.

Anoniem

1 Okt 2005 om 12:37
“Querulant (lateinisch) - Mensch mit ?berm??ig stark ausgepr?gtem Rechtsempfinden. Gegen tats?chliche oder
vermeintliche ?ffentlich-rechtlich, politisch, religi?se u.a. Ungerechtigkeiten setzt er sich starrsinnig und
selbstaufopfernd ein, wobei Anla? und Verhalten in keinem vern?nftigen Verh?ltnis stehen. Querulanten werden
z.T. den Psychopathen zugerechnet. H?ufig findet sich beim Querulanten eine mitunter weit zur?ckliegende tats?
chlich erlittene Ungerechtigkeit.”

232.

Anoniem

1 Okt 2005 om 12:39
Als Kat aangeeft dat dit soort bewust misleidende berichtgeving door NRC niet alleen de naam van zijn
beroepsgroep maar ook hem zijn eigen naam als oud NRC medewerker schaadt …
O ja, nu is zijn eigen naam ook nog geschaad. Echt volgen kan ik het niet meer, maar dat zal wel aan mij liggen.
Katvanger

233.

Anoniem

1 Okt 2005 om 14:34
Helaas heeft het College van B&W van Zwolle zich ook aangesloten bij de politici die niet schromen om een
meer dan flinke greep te doen uit de pot van het gemeenschaps geld ten behoeve van hun eigen prestige
projecten.
Op vragen hierover worden de antwoorden als geheim gekwalificeerd!
De antwoorden mogen niet naar buiten (pers, etc.) gebracht worden.

234.

Anoniem

2 Okt 2005 om 16:12
Kom dat lezen,kom dat lezen !!! Een vraaggesprek met super PG Harm Brouwer. Te kinderachtig voor woorden.
Twee journalisten die Brouwer welgeteld 8 vragen stellen en op geen enkele manier kritisch naar hem zijn. Een
totaal debiel interview waarbij het NRC op zaterdag wederom een bewijs levert dat ze het schoolkrantje van
justitie zijn. De man mag lang en zonder enige vorm van kritiek zijn verhaaltje vertellen. Een keurig voorbeeld
hoe een spreekbuis voor justitie werkt. Super_F

235.

Anoniem

2 Okt 2005 om 16:13
Kom dat lezen,kom dat lezen !!! Een vraaggesprek met super PG Harm Brouwer. Te kinderachtig voor woorden.
Twee journalisten die Brouwer welgeteld 8 vragen stellen en op geen enkele manier kritisch naar hem zijn. Een
totaal debiel interview waarbij het NRC op zaterdag wederom een bewijs levert dat ze het schoolkrantje van
justitie zijn. De man mag lang en zonder enige vorm van kritiek zijn verhaaltje vertellen. Een keurig voorbeeld
hoe een spreekbuis voor justitie werkt. Super_F

236.

Anoniem

2 Okt 2005 om 17:44
“Twee journalisten die Brouwer welgeteld 8 vragen stellen en op geen enkele manier kritisch naar hem zijn.“
*Wat doet het er toe hoeveel vragen er worden gesteld? Is dat een maat voor de kritische houding? Soms kan
“welgeteld” ??n vraag genoeg zijn om de ge?nterviewde knock out te krijgen, mocht dat de bedoeling zijn.
*Geen enkele manier kritisch? Ik som op wat aan de orde komt:
-de betrokken officieren zijn nog niet weg, terwijl in de kamer daar wel om is gevraagd
-politie lijkt beschermd te worden door OM dat alle kritiek op zich neemt. Maw: u speelt teveel de baas
-dat komt later ook terug: kritiek is dat OM te dicht op politie zit
-het verschil tussen Brouwer in Nova en Brouwer in de brief aan de hoofdofficieren: hij lijkt met twee monden
te spreken
-officieren zijn geen magistraten meer
-OM is teveel een fabriek geworden
-Toegezegde onderzoek naar dwalingen blijkt zich te berperken tot bepaald soort zaken
Je kunt natuurlijk zeggen: er is niet kritisch genoeg ge?nterviewd. Met name bij punt 4 dacht ik: nu laat je hem
wel erg makkelijk wegkomen. Maar bovenstaand citaat van Super F is simpelweg onjuist. Ik zal niet zeggen
“debiel” want dat is juist weer zon kwalificatie die iedere normale discussie frustreert. Ik (n??, geen NRC’er!)
erger me blauw aan dat zwart-wit denken.

237.

Anoniem

2 Okt 2005 om 20:07
Beste anoniem: Klokkenluider is zo langzamerhand een verzamelplaats geworden van zielige querulanten,
oftewel mensen met een ontevreden grondhouding. Elk interview in een krant wordt meteen in hun voordeel
uitgelegd. Zo ook hier weer.

238.

Anoniem
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3 Okt 2005 om 00:37
Nou, ik doe mijn best er zo neutraal mogelijk naar te kijken, naar deze site. Maar het valt me wel op dat
Broersma, Kat en Hemelrijk steeds heel grote woorden gebruiken, maar de onderbouwing onbreekt. En wat ik
echt vreemd vind: ze nemen net deel aan de discussies, alsof ze verder ook niets meer te melden hebben.

239.

Anoniem

3 Okt 2005 om 11:15
,,…er zo neutraal mogelijk naar te kijken…” schrijft U.
In de wet staat dat rechters, indien vereist, er zo neutraal mogelijk naar kijken.
Dat valt in Nederland niet mee met zo veel rechters die ook andere belangen dan hun neutraliteit moeten
behartigen.
U schrijft ook dat Broersma, Kat en Hemelrijk ,,heel grote woorden gebruiken maar onderbouwing ontbreekt”. U
kunt zo de politiek in. Daar zitten de struisvogels die slechts ??n ding voor ogen hebben.
Hoe wordt ik zo gauw mogelijk wethouder, gedeputeerde of minister. Of hoe vang ik zoveel mogelijk geld.
Als U onderbouwing wilt van beweringen van klokkenluiders moet U LEZEN waarom iemand de klok gaat luiden.
Op Internet (o.a. sdnl) staan genoeg verhalen die U doen gruwelen.
Indien er al eens een hotemetoot aan de schandpaal genageld moet worden in de pers is het omdat het anders
toch wel (in een andere krant) openbaar zou worden. Tot die tijd proberen de heren en dames opzichters van
kranten hun vrienden wel uit de wind te houden.

240.

Anoniem

3 Okt 2005 om 12:16
Rechters niet neutraal? Dat is zo’n fabel. Elke dag worden honderden vonnissen uitgesproken en het aantal
voorbeelden over vele jaren van rechtspraak van rechters die mogelijk een nevenbelang hadden zijn werkelijk
op de vingers van ??n hand te tellen.
Wees gerust: ik heb geen politieke of bestuurlijke ambities. Maar ik raak als simpele toeschouwer niet bepaald
onder de indruk van de bewijzen dat we in een door en door corrupt land leven. Hemelrijk maakt van een mug
een olifant, verslikt zich vaak in eigen slordigheden en vooroordelen, al schiet ze een enkele keer raak. Bij Kat
zie ik niet eens een mug en Broersma belooft een olifant, maar meer is het voorlopig niet. Dus ik heb geen idee
wat ik allemaal moet lezen: het is er niet, en als gevraagd wordt naar een nadere toelichting dan geven de
dame en heren niet thuis. Daarbij gesteund door enkele andere Don Quichots die niet verder komen dan dat het
toch ?cht zo is.
Frankly, my dear, I’m not impressed.

241.

Anoniem

3 Okt 2005 om 12:26
Ik ben het niet met u eens. Een zacht gesprek waarbij de oppervlakte de boventoon voert. Geen interrupties of
aanhaken bij ??n van de vele feiten die per antwoord worden gegeven. Korte vragen-lange antwoorden. Maw ,
iemand een platform geven en niet zijn platform ontleden. Je praat met ??n van de machtigste mannen van
Nederland die bij zijn eerste televisie optreden vanwege foutief aangeleverde informatie niet de waarheid KON
spreken. Hij blijft zijn achterban indekken omdat dat niet anders kan. Het is boven komen drijven dat er veel
niet deugt binnen de combinatie OM-Politie en RC. Daar kan Brouwer wellicht nu niets aan doen maar het NRC
heeft op geen enkele wijze geprobeerd stelling te nemen tegen de hele boze feiten die aan het licht zijn
gekomen. Op geen enkele wijze!!! Super-F

242.

Anoniem

3 Okt 2005 om 12:28
Professor Tak van de universiteit in Maastricht heeft middels een boek zijn licht laten schijnen over rechtspraak
in Nederland. Als U zich daarin heeft verdiept ben U misschien wel impressed.
Wim

243.

Anoniem

3 Okt 2005 om 12:28
Elk interview in een krant ??? Het gaat om het NRC die het predikaat kwaliteit tot zich genomen hebben. Het
gaat niet om de volkskrant,Trouw,Parool of het AD.

244.

Anoniem

3 Okt 2005 om 13:44
Een “zacht gesprek” is al heel wat anders dan een “debiel interview”. Met die eerste kwalificatie ben ik het wel
eens: ook al worden alle pijnlijke thema’s behandeld, Brouwer wordt niet bepaald gefileerd. Maar aan de andere
kant: ik vind niet dat NRC stelling moet nemen tegen hem. Daar zijn kranten niet voor. Die zijn er om te
informeren. Het stelling nemen is aan politici en burgers.

245.

Anoniem

3 Okt 2005 om 16:27
Een interview met de super PG op zo een zachte manier mag ik wel debiel vinden. Let wel;Twee journalisten die
neem ik aan alle feiten kennen en met name de uitglijders. Kom op zeg ! T NRC pretendeert de slijpsteen van
de geest te zijn en daarbij ook nog eens de echte kwaliteitskrant van Nederland. Het interview met Brouwer
was gewoonweg een soort van column van de hoofdmeester in de plaatselijke schoolkrant. Geen felheid,geen
doorvragen en geen kritiesche kantnoot bij de bewering(immers de feiten waren soms net even iets anders.
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Neem nou het interview van Melchers verleden week en daartegenover de uiterst goed column van John vd
Heuvel in de laatste zondag Telegraaf. Geen enkele klap naar t NRC (andersom wel)en hij haalt hier wel de
integriteit van de 1 miljoen dollar actie van Melchers onderuit. T NRC laat zich formeel en informeel zeer
laatdunkend uit over de Telegraaf. Ok veel onzin bij de wakkerste krant en koppenmakers die soms te opruiend
zijn, maar een kritiekloze spreekbuis zijn voor justitie kan men onder twee gegevens scharen: Debiel of
subjectief. Super-F

246.

Anoniem

3 Okt 2005 om 18:06
Enkele reacties op de column van de spunk site:
JULLIE KUNNEN WEL ZEGGEN BERBER ZIJN CRIMENELE OK IK BEN EEN CRIMENEEL MAAR BEN TENMINSTE
GEEN TERORIST NET ALS DE ARABIEREN NET ALS BINLADE ENZ DUS DENK VOOR TAAN NA VOOR DAT JE WAT
GAAT ZEGE EN DE HOLLANDERS ZIJN DE ERGSTE ALS IK OP NIEUW’S CHEK JA DIE IS VERKRACHT JA DIE
HEEFT HAAR EIGE KIND VERMOORD JULLIE ZIJN ECHT KK VIES ERG TFOEEEEEEEEE IK SPUUG OP JULLIE
ALLEMAAL
11-9-2005 2:17 — door
kk holladers jullie zijn de vieste mensen op deze hele werld ik zweer het je de vieste ik blijf hussele tot dat ik
een fucking werk krijg ik blijf door gaan tot dat ik hier in deze kk land met respect behandelt word ik zou maar
oppasen voor dat ik jullie moder beroof ik heb er scheit aan wat er met theo is gebeurt zijn verdiende loon
maar luister eens er zijn mij ras heeft het al gemaakt ze houden nu al van ali.b van shouf shouf habibi jullie
houden van mocro’s maar de meiden die willen nu met marokkanen ik zie alleen hollanders met mij ras en niet
met jullie jullie zijn veelste lelijk daarom kk moeder neuker’s
laterszzsszz kk rasiste

:D

;)

11-9-2005 2:13 — door KK HOLLANDERS RASISTE jullie moeder’s
HEY DOOR JIJ KOMT PRATE DAT JE MEER RESPECT HEBT VOOR JOU RAS DAT IS DUS DE ARABIERES JONGE
JULLIE ZIJN GEEN MAROKKANEN JE HEBT ARABIEREN DIE EGYPTENAREN ZIJN SOMALIAANEN AFGHANEN IRAK
EN WIJ NIET NIEMAND SPREEKT ONZE TAAL JULLIE ZIJN HONDE DIEREN A ZEMMER TERORISTE MENSEN
DODEN OM HUN GELOOF KK FLIKKER EN GELUKIG ZIJN WIJ NIET ZO WIE HEEFT DIE TERNTOREN OPGBLAZE
WIE HEEFT DE VLIEGT GEKAAPT JA DE ARABIEREN EN IK ALS BERBER WORD ER VOOR AAN GEKEKE TERWIJL
JULLIE HET DOEN JULLIE KK ARABIEREN HEBBEN HIER IN DIT LAND DE SLECHTE NAAM DUS HET MOET GEEN
KUT MAROKKAAN ZIJN MAAR KK ARABIER DAT MOET HET ZIJN DUS KOM GEEN BULSHIT PRATE ZEMMER DUS
BEGIN NATEDENKEN VOOR DAT JE WEER BEGINT TEPRATE GOD ZAL JULLIE STRAFE VOOR JULLIE DADE
TERORIST VIEZE ZEMMER TFOEEE JOG ARABIER JULLIE ZIJN VOOR ONS BEESTE AHAHAHA FLIKKER
11-9-2005 2:08 — door MOCRO-RIF
wat hebben jullie tegen mocro’s wij mocro’s slopen jullie helemaal dood dus kijk maar uit kk nederlanders
21-8-2005 10:28 — door mocroboy
arabieren wollah zijn de meest vieze mensen die ik ken
echte fucking homo’s
marokko verkopen aan spanje
en dan breekt er oorlog uit en dan durven ze niks
berbers zijn pas echt mensen
wolah ik beschouw jullie als honden
als ik ooit 1 van julie kk arabieren tegen kom wollah ik spuug niet in haar gezicht ookal staat haar snor in brand
kk hoeren
19-8-2005 0:39 — door berber
Door, te veel stront in uw bek gekregen ofwat .Wie geeft jou de toestemming zielig trut om zich met de Islam
bezig te houden he wie. Wat heb je ermee te maken .Je bent het zelfs niet waard die naam uittespreken.Dit
berichtje is speciaal voor jou zielig ding.
13-8-2005 6:54 — door Bilal
iedereen die nog 1 x iets slechts over berbers zegt gaat dood ze hoere hoere moeder
jullie zijn abdelkrim elkhattabi zeker vergeten toen hij jullie kk arabieren ook had gered
kk mietjes wollah ik haat die kk arabieren zo erg he dat ik gewoon wens dat ze allemaal sterven
tfoeeeeeeeeeeeeeeeee ieee izan
19-8-2005 0:34 — door berber
vuile kankerhoer, wat denk je wel.
jullie kanker stinkarabieren met sars in hun kut.
vuile kankerhoer
18-7-2005 14:39 — door fouad
He Hasna, je bent doodgeneukt door een Riffie. Ik weet alles.
Arabische dames zijn er om gebruikt te worden. Arabieren zijn net beesten, zonder manieren.
Ik bent trots dat ik geen arabier ben, want ik ben een berber, een echte man a jaloerse kreng.
trouwens, jullie zijn verarabiseerde berbers. Zielig!!
17-7-2005 21:48 — door Naddor
Wat een bullshit column
Arabieren zijn gewoon jaloers op de imazighen/berbers. That;s it.
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Wij hebben trots en eer.
Jullie Arabieren hebben alleen maar hoertjes, die voor weinig geld geneukt worden in de Rif (Al Hoceima en
Nador) Daar moeten jullie arabieren trots op zijn.
Ooit hoop ik dat heel Noord-Afrika gezuiverd wordt van alle arabieren. Het zijn net ratten, die overal troep
achter laten.
Onze trots hebben jullie voor een deel geschaadt. Maar desondanks zullen wij het van jullie winnen.
Amazigh Power 4ever
3-7-2005 13:23 — door man uit Driouch,Nador
het zwaard der gerechtigheid zal je klieven
29-6-2005 15:45 — door
Hasna Je KankerMoeder Op Een Cola Fles In de Gevangenis Van Nador Inshallah. Amin
En Jij Kankerbitch Jij Mag De Hoer Van Alhouceima Spelen Met Je Berbers zijn dit Berbers zijn dat. Wil Je Zien
Wat Een Berber Is. Ga Naar Een Berber En Dus Niet Over Internet Maar Face 2 Face En Zeg Hem Dit Verhaal.
Die Hele Domheid Van Jou Word Er Meteen Uitgeslagen. En Trouwens Ik Weet Wat Jij Hebt. Jij lijd Aan
Berberfobie.
Afz. Soldaat van de Rif.
14-6-2005 18:10 — door Rifinou
gelli dak lganza deslip ma3endha mat goel ik ben arabier en berbers zijn broeders !!! we moeten samen joden
bestrijden
13-6-2005 11:57 — door
http://www.spunk.nl/comments/view_comments.asp?pid=1117704708765&family=article
Alsof 1500 jaar beschaving volledig langs ze heen gegaan is…

247.

Anoniem

3 Okt 2005 om 18:08
Gelukkig is nep jood Cohen uitgeroepen tot ?held van de moslims?
www.nu.nl
Time roept Job Cohen uit tot Europese Held
Uitgegeven: 3 oktober 2005 00:00
Laatst gewijzigd: 3 oktober 2005 00:14
Nu.nl
WASHINGTON - Het Amerikaanse blad Time Magazine heeft de Amsterdamse burgemeester Job Cohen
uitgeroepen tot een van de Europese helden van 2005. Hij is de enige Nederlander die voorkomt in de lijst van
in totaal 37 ‘grootheden’ die het tijdschrift deze week publiceert.
Cohen krijgt de onderscheiding voor zijn optreden na de moord op Theo van Gogh. Volgens Time vonden er
ondanks de oplopende spanningen nauwelijks aanvallen op moslims plaats. Ook voetballer Thierry Henry werd
uitgeroepen tot Held voor zijn inzet tegen racisme op en rond de voetbalvelden.
Bekende artiesten op de lijst zijn U2-zanger Bono, Live 8-organisator Bob Geldof en operazanger Placido
Domingo. De Ierse zussen McCartney horen volgens Time op de lijst thuis vanwege hun strijd voor
gerechtigheid na de moord op hun broer Robert. Zij lieten zich daarbij niet weerhouden door dreigementen van
de IRA.
Ook de Duitse ex-tennisster Steffi Graf en de Britse televisiekok Jamie Oliver zijn gebombardeerd tot Europese
Helden.

248.

Anoniem

4 Okt 2005 om 02:26
lekker belangrijk allemaal zeg
amazigh groetjes aan alle stink berbers kankerkaaskoppen en kut arabieren

249.

Anoniem

5 Okt 2005 om 03:02
Wil ff reageren. Als jullie nou eerst eens fatsoenlijk nederlands leren schrijven kolere zeg zit vol met
taalfouten !!Moet dat de Nederlandse taal voorstellen. En je eigen landgenoten afzeiken en uitschelden bewijst
maar weer dat jullie zelf niet deugen!! mocro schorum!! en maar klagen hierin Nederland Moet je lekker terug
gaan naar die woestijn waar je vandaan komt.Jullie hebben schijnbaar geen reet geleert van jullie moeders. nee
die mogen niks!! Alleen achter de geraniums zitten Wat een domvolk!! Respect krijg je alleen als je het verdient.
En met dat motherfuck taaltje wat jullie spreken.kots ik van. Respect zullen jullie nooit krijgen,als je een ander
niet respecteert.Op internet een grote bek.beetje laf hoor!!To hell with mocros.
Mocrohater

250.

Anoniem
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6 Okt 2005 om 18:41
Wat een onzinstuk is dit. Aan de opmerking van 1 individu wordt de onwaarschijnlijke slechtheid van heel de
FNV opgehangen.
Dan de cijfers: als die gunstige vertrekpremie goedkoper was voor de Avebe dan de staking, waarom gaan ze
dan niet akkoord? Dus of de schadecijfers kloppen niet of Avebe is dom. Waarschijnlijk kloppen gewoon de
schadecijfers niet. In elk geval doet de FNV hier gewoon wat ze moet doen: geld binnenslepen voor leden.
Dan de algemeen verbindend verklaring van CAO’s. Het is toch niet de FNV die dat doet. Ook hier weer: de FNV
trekt geld binnen voor leden. De overheid maakt het ze extra gemakkelijk, maar je moet je daarover natuurlijk
niet bij de FNV beklagen.
Tenslotte: de FNV zorgt voor grotere werkloosheid. Vast wel, maar dat boeit toch verder niet. Nogmaals, de
FNV haalt geld binnen voor leden. Dat andere mensen daardoor moeilijker een baan kunnen vinden is niet het
probleem van de FNV. Een sterke vakbond is als een kartel van bouwondernemers: heel prettig als je er bij
hoort, heel onprettig als je er het slachtoffer van bent. De FNV heeft kans gezien zelfs met minder leden heel
belangrijk te blijven en dat is knap.
Van mij mogen bedrijven met elkaar afspreken dat ze de prijs omhooggooien en van mij mogen werknemers
dat ook doen. Het is vreemd dat de overheid het ene kartel verbiedt en het andere helpt, maar dat mag je het
kartel dat geholpen wordt niet kwalijk nemen.
Conclusie: Pamela heeft de feiten niet op orde (weer) en neemt het een marktpartij (de FNV) kwalijk dat ze
succesvol is. Erg jammer.

251.

Anoniem

6 Okt 2005 om 19:57
Ten eerste is FNV niet succesvol geweest. Waar vorige reageerdeer dit vandaan heeft is mij een vraag. Pamela
heeft wel degelijk de feiten op orde. En er zijn nu 3 verliezers, Avebe met de schade, de boeren met hun
verrotte aardappelen en de veel lagere prijs die ze waarschijnlijk dit jaar gaan ontvangen voor de nog goede
aardappelen, en dat heb je nog het overige personeel (was het 90 %) (en natuurlijk ook de FNV leden) die
waarschijnlijk nu toch mischien wel allemaal hun baan gaan verliezen. FNV heeft met deze actie Avebe naar alle
waarschijnlijkheid bijna om zeep geholpen. Afnemers zijn namelijk naar alle waarschijnlijkheid op zoek gegaan
naar een andere leverancier, en die komen niet zomaar terug. Ik vraag me eigenlijk af voor wie FNV deze actie
heeft gevoerd.

252.

Anoniem

7 Okt 2005 om 07:42
In het algemeen zijn de bonden een ramp en dienen vooral zichzelf.
Dat zie je bij FNV/Avebe.
Op grotere schaal gebeurt dat in de US en Duitsland.
In de US heeft de UAW allerlei overdreven voordelen voor haar leden afgedwongen bij de autofabrikanten.
Gevolg: massa-ontslagen, en de Japanse firma’s beginnen bedrijven die NIET unionized zijn. En uiteindelijk
wordt dan via Chapter 11 (dwz surseance) ook de overdreven voordelen weer opgeheven. Het netto-resultaat is
dat de auto-industrie bij Flint/ Detroit er heel slecht voorstaat, velen werkloos zijn geworden en de bonden
lekker bezig zijn geweest.
Daarom:
Nuttig stukje hier op deze site over Avebe/ FNV.

253.

Anoniem

7 Okt 2005 om 17:38
Iets kunnen analyseren is niet voor iedereen weggelegd. Dus pamela doet dit maar niet meer. Overigens de
FNV telt 1,2 miljoen leden en gaat in tegenstelling tot wat jij beweert juist heel zorgvuldig om met
werkgelegenheidsvraagstukken.Wellicht zou je je eens wat meer moeten verdiepen in de gemiddelde mens die
in loondienst is en zou het aardig zijn je wat meer over een onderwerp in te lezen dan symplistisch te reageren
op 1 artikel in een willekeurige krant. Lijkt het je niet leuk om je te verdiepen in de al dan niet vruchtbaarheid
van Georgina Verbaan. Daar lijk je me nu reuze geschikt voor. Kortom, een beetje erg dom

254.

Anoniem

8 Okt 2005 om 06:08
ej ik heb skitta
je weet toch
ze flessen de boel daar man
hahaaaaaaaaa
allemaal junks man
vooral die twee ouwe.
die kale dikzak en die kleine jood.
ja man
ik zie ze slikken en snuiven man
junkies

255.

Anoniem

8 Okt 2005 om 09:15
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256.

Anoniem

8 Okt 2005 om 09:19

257.

Anoniem

8 Okt 2005 om 10:07
Zou het dan toch waar zijn ??? :o) Geitenneukers !!! :o)

258.

Anoniem

9 Okt 2005 om 00:00
laatste zin ik=in

259.

Anoniem

9 Okt 2005 om 12:02
Lees het artikel (de geweigerde colom van Fortuyn) op deze site van 26 september 2004 over de heer Peper en
zijn toenmalige echtgenoot.
Of het aanstellen van deze non-valeur als ‘adviseur’ van deze heer door Peter R d V . nu zo verstandig is mag ik
met recht betwijfelen. Of zal P d V zich alvast laten informeren hoe uit de ruif een stukje mee te eten, net als
de ruim 1500 baantjesjagers die zich bij deze partij al aangemeld hebben.

260.

Anoniem

9 Okt 2005 om 14:08
U neemt me de woorden uit de tiepmachine!

261.

Anoniem

10 Okt 2005 om 12:26
Klaas Wilting, Bram Peper en Nagel !! Jammer dat Peter R, het nog steeds niet snapt!! Oude zakken (vullers)
zijn echt geen stemmentrekkers !!

262.

Anoniem

12 Okt 2005 om 14:53
arbeit macht frei, daar kunnen jullie een voorbeeld aan nemen

263.

Anoniem

12 Okt 2005 om 23:03
REVOLUTIE !!!!

264.

SamBroersma

13 Okt 2005 om 00:17
Geachte redactie,
Met uw artikel ?HOE ACCOUNTANTSCLUB NIVRA AFREKENT MET EEN KLOKKENLUIDER?, door: ?Redactie op
vrijdag, 07 oktober, 2005 @ 15:57?, hebt u mij enigszins in verwarring weten te brengen. Dien ik uit uw
publicatie te moeten concluderen, dat Leo Verhoef deel uit maakt van de redactie? Het lijkt mij, dat de gehele
tekst is geschreven door de heer Verhoef, als Leo Verhoef en niet als een redacteur van Klokkenluideronline.
Indien dit zo is, dan begrijp ik niet, waarom de indruk wordt gewekt, dat de redactie dit artikel zou hebben
geschreven. Wilt u, middels een reactie, mijn verwarring be?indigen?
Sam Broersma
Zoutelande

265.

Anoniem

14 Okt 2005 om 00:10
Verzekeraars dekken normaliter diefstal uit de woning, ook als er geen sporen van braak zijn.
ca.95% van de inbraken zijn gelegenheidsinbraken. Gewoon een grote schroevendraaier tussen de deur en post
of raam en kozijn en dan met geweld omdraaien of wrikken! Dit alles bij voorkeur aan de achtekant van de
woning waar op dat moment natuurlijk niemand thuis moet zijn.

266.

Anoniem

14 Okt 2005 om 09:32
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Ik hoorde ook bij die 1,2 miljoen. Totdat ik ze nodig had. Deden niets voor mij, was hun doelgroep niet.
Zo’n vakbond doet mij eigenlijkd enken aan de ANWB met de Wegenwacht. Je betaalt jaren je premie, totdat je
langs de weg staat en 5! uur in de nacht moet wachten tot er iemand komt. Dus ook een overbodige uitgaven
patroon.

267.

Anoniem

14 Okt 2005 om 11:35
Hoe kan de Vries zo’n walgelijke man als adviseur aantrekken?
Zeer arrogant, bestuurdersmentaliteit met ijzeren harnas van de P.v.d.A. een echte weggooier.
Groet Ben.

268.

Anoniem

14 Okt 2005 om 15:02
Hoewel ik eea (nog) niet op zijn merites kan beoordelen, moet ik wel zeggen dat dit een interessante case is.
Die Westenberg lijkt niet zuiver op de graat.
Het is bekend dat de ene rechter graag een andere rechter helpt, maar nu komt er vrij veel publiciteit en dan
komt het misschien wat anders te liggen.
Laten we wel zijn. De laatste tijd zijn er nogal wat schandaaltjes met rechters.
Die Van der Sloot (Aruba) kwam ook niet bepaald gunstig in het nieuws. Deze goede man had aan zijn zoon en
diens maten duidelijk gemaakt dat: Als er geen lijk is, dan is er geen case…
De Amerikanen begrepen hier niets van….

269.

Anoniem

14 Okt 2005 om 15:02
Heb deze vraag een week geleden ook rechtstreek aan Peter R de Vries gesteld via zijn website. Tot op heden
geen enkele reactie van zijn kant. Nu heeft hij natuurlijk geen enkele verplichting om te antwoorden maar zijn
reactie zou ongetwijfeld interessant zijn.

270.

Anoniem

14 Okt 2005 om 23:36
ey
gaat nederland nou aan ofniet!?
want de dijken zijn nou eenmaal niet zo egt sterk genoeg
ze zijn zwak!
menSen gaan misgien wel dood!
ik ben nog maar 15 jaaR!
en ik wil weten of er nou een overstroming gaat komen ofniet!

271.

Anoniem

16 Okt 2005 om 13:18
Dutchdisease.com meldde zoiets vorig jaar al.
http://www.dutchdisease.com/blog/index.php?s=peper+peter+de+vries&Submit=Go%21

272.

Anoniem

17 Okt 2005 om 11:32
Mag ik ook nog enig advies geven voor de komende zitting ?
Verzoek om de zitting op video te mogen vastleggen.
Toelichting:
Om een of andere reden hebben rechters liever geen griffier op de zitting. Vaak wordt aan begin van de zitting
door de voorzitter gevraagd of iemand bezwaar heeft dat de griffier afwezig is. En als je wel bezwaar maakt,
dan vertrekt de griffier toch vaak.
Dan blijken er later in (tussen)vonnis toch feiten verkeerd te zijn weergegeven. Bij een tussenvonnis van het
Hof bleken dan een heel aantal van mijn produkties te zijn afgewezen, terwijl bij de zitting nou net besloten
was dat de produkties van de wederpartij (Technip Benelux BV) waren afgewezen. Na klacht van mijn advocaat
werd dit dan gecorrigeerd en gesteld dat er “kennelijk” een fout was in het vonnis.
Ook als de griffier wel aanwezig is, dan kunnen er flinke fouten in PV zitting zijn. Bij de zitting van Raad van
Discipline Amsterdam stond zowel in PV en ook in de Beslissing vermeld dat mr Paul Ruijs namens mij optrad.
Echter mr Paul Ruijs was helemaal niet aanwezig.
Een andere reden om bij voorkeur video-opnamen te maken is, dat rechters wel eens een partij verbieden om
te spreken. Dit heb ik meegemaakt op Kort Geding zitting met KG rechter mevr Dil-Stork. Mr Dil-Stork
verbood mij meer dan enkele woorden te uiten. Vervolgens werd dan (uiteraard) in mijn nadeel beslist, zodat ik
via appel en bodemprocedure mijn gelijk moest halen. Ik kreeg dan uiteindelijk via bodemprocedure & appel
wel gelijk, maar dat duurde dan wel 3 jaar en kostte mij ? 25.000.
Ook bij een zitting van rechtbank Den Haag bij een bodemprocedure verbood mr J.H.P.J. Willems mij om te
spreken. Deze mr Willems had voor de zitting expliciet per fax laten weten aan de advocaat van mijn
wederpartij (tw mr Severin de Wit) dat deze er rekening mee moest houden, dat zijn produkties (namens partij
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KTI BV dat is nu Technip Benelux BV) geweigerd zouden worden (wegens te laat indienen). Op de zitting
werden dan die produkties (zonder nadere verklaring) alsnog geaccepteerd door mr Willems. Over willekeur
gesproken……
NB Mijn toenmalige advocaat mr Huib M. maakte daartegen geen bezwaar. Deze advocaat was via zijn
maatschap door de moedermij van KTI BV tw Mannesmann Duesseldorf “bewerkt”. Deze advocaat mr Huib M.
kreeg dan wel een “berisping” van het Hof van Discipline. Echter wat heb je aan zo’n veroordeling ? Immers
advocaten zijn niet bereid een andere advocaat te suen.
Ik wens je een faire behandeling toe, maar ik zou er niet op rekenen.
NB Gezien de rechtsgang in Nederland ben ik maar naar Malta vertrokken.
ir. Alfred Mol

273.

Anoniem

17 Okt 2005 om 17:07
Waarvan akte
Katvanger

274.

Anoniem

18 Okt 2005 om 13:07
Als je die affaire Spijkers leest, dan kun jet bijna niet geloven.
En toch is het zo gegaan, en dan blijkt dat toch nog steeds eea niet behoorlijk is geregeld met Spijkers.
En dan ook nog een aanslag van 1.1. miljoen van de Belastingdienst.
Ja, het is weer een “vergissing”.
Normen en waarden…
Laat de overheid daar svp mee beginnen.

275.

Anoniem

18 Okt 2005 om 13:51
Prachtig, Jensma zegt niet dat de klacht ongegrond is maar hij zegt dat het niet ontvankelijk is. Aldus de
verdachte is schuldig maar vanwege een vormfout van de politie komt hij vrij. Allemachtig ,wat een domme
druiloor zeg. super-F

276.

Anoniem

18 Okt 2005 om 21:06
Kijk maar uit Pamela.
Vrijheid van meningsuiting gaat alleen op als je zwart, islamitisch of communistisch bent. Zodra je kritiek hebt
op de zittende orde en je bewijzen kunt overleggen, dan moet je gaan vrezen voor je leven.
Kijk naar Pim Fortuyn…………….
Die wist teveel en dus wist de overheid incl. koningshuis hun ’stromannetjes’ wel te vinden….
Dat de onderste steen boven moge komen en dat Defensie incl. OM mogen hangen aan de hoogste boom.
Of nee, stel de sharia maar tijdelijk in: op de Maasvlakte met hun volgevreten lijven tot aan hun kop in het
zand.
Mogen de overlevenden van Enschede ze kapot werpen.
Gij die zonder zonde is werpe de eerste steen??????

277.

Anoniem

18 Okt 2005 om 22:51
Je lijkt zelf een domme druiloor te zijn. Daar staat toch, dat de vraag aan Jensma was of klager M. Kat
ontvankelijk zou moeten zijn. Jensma werd hierboven niet gevraagd, of hij de klacht gegrond vindt.

278.

Anoniem

19 Okt 2005 om 14:38
Dat is lekker. Jensma draait zich eruit met ontvankelijk ja of nee. Als ik zo overtuigd was van mijn eigen gelijk
had ik de gegronheid ook maar meegenomen. Gewoon voor je eigen zelfrespect. Leg ik het nu wel helder uit?
super-F

279.

Anoniem

19 Okt 2005 om 18:53
Met boeven vang je boeven
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280.

Anoniem

19 Okt 2005 om 23:02
U legt uw zienswijze helder uit. In de aanleiding voor onze reacties is Jensma evenwel niet meer gevraagd dan
zijn standpunt over de ontvankelijkheid te geven. En die vraag heeft hij beantwoord. Jensma is met zijn krant
het NRC door Kat in de beklaagdebank gezet, en ik kan niet beoordelen of Jensma zich bij Kat voor zijn
gevoerde beleid als hoofdredacteur zou moeten verantwoorden. Hij mag het wel. Wanneer Jensma zich aan
laakbaar gedrag zou hebben schuldig gemaakt (ten aanzien van wie?), dan kan ik begrijpen dat Jensma niet
meer zegt (of nog minder) dan hem op dit moment gevraagd wordt. En dan nog alleen die dingen die hem
uitkomen.
Wanneer u door een agent betrapt zou worden voor het rijden door rood licht, dan zegt u toch ook niet dat u
een uur geleden ook al door rood licht bent gereden. Dan houdt u zich toch ook alleen bij de door de agent
geconstateerde overtreding. Ik begrijp Jensma wel, zijn positie is niet te benijden. Maar ik denk anderzijds ook
uw teleurstelling te begrijpen.

281.

Anoniem

20 Okt 2005 om 08:25
Dat zijn nou nuttige vragen.
En nou maar hopen, dat er antwoord op komt en niet wordt weggeveegd.
Toch de SP, eigenlijk niet mijn club maar ze staan wel ergens voor.

282.

Anoniem

20 Okt 2005 om 13:10
Meneer. Ik ben niet teleurgesteld.Men(en al zeker een hoofdredacteur) mag zijn mening geven. Als ik in de
schoenen van Jensma had gestaan had ik zeker voor mijn zelfrespect gereageerd op de klacht. Daar bedoel ik
mee inhoudelijk. Het stoplicht voorbeeld is mij iets te simpel daar het voorgaande niet aan de orde is. Als
iemand onschuldig is wil hij toch ook niet op een vormfout vrij komen maar de wereld vertellen dat hij niet
schuldig is. Opinie artikelen proberen ook zo breed mogelijk te zijn ,teneinde de lezer te vertellen hoe eea
precies in elkaar zit. Een geinterviewde(bijv Melchers in het NRC) kon bijvoorbeeld exact vertellen hoe
vervelend de politie en de pers suggesties wekte dat hij verkeerd was. Jentsma’s reactie ging over de
ontvankelijkheid( wat inderdaad de vraagstelling was) . Maar ik had voor mijn integriteit en trots nog even de
heer Kat uitgelegd wat ik van de gegrondheid vond . C?st ca ! super-F

283.

Anoniem

20 Okt 2005 om 23:20
Bij u is bijvoorbeeld ook niet aan de orde, dat u in de schoenen van Jensma had gestaan, al vind ik dat zeker
niet te simpel. Ik vind het zelfs een goed vergelijk, dat gelijkertijd wel mank gaat. Want u bent geen
hoofdredecteur van een landelijke (toonzettende) krant. Zonder uitzondering zijn alle hoofdredacteuren van
deze kranten schoothondjes van de elite (anders zouden ze niet in die functie zijn), en zij hebben zich aan hun
regels van het spel te houden. Deze onderkruipers valt veel te verwijten, maar zij kunnen zich niet tegen vele
aantijgingen verdedigen, juist omdat zij zo verwijtbaar handelen. Jensma is geen uitzondering, het is eigenlijk
een zielig mannetje (een vrijwillige gehorige slaaf). Kat zit er echt niet helemaal naast, en hij heeft zeker sterke
punten. Maar Kat beschikt niet over een podium zoals het NRC, en dat heeft Jensma wel. Hoewel hij vals speelt,
staat Jensma daardoor wel een punt voor.

284.

Anoniem

21 Okt 2005 om 12:34
laten we hopen dat er nu eens spijkers met koppen worden geslagen en er een echt onafhankelijk onderzoek
komt met niet-gemanipuleerde uitkomsten, mocht er dan ook nog blijken dat alles op waarheid berust en dat
alles vanuit en door de overheid is opgezet, gemanipuleerd etc, dan sluit ik mij volledig aan bij de vorige
opmerking: “SP, niet mijn partij maar ze staan wel ergens voor”.
En de SP heeft ook mijn stem erbij.

285.

Anoniem

21 Okt 2005 om 13:52
Zgn “onafhankelijk onderzoek” in Nederland, dat ligt moeilijk.
Zo’n onderzoek wordt dan gedaan door een vriendje (zoals Van Kemenade vrij recent). Zo’n onderzoek heeft
weinig zin voor de buitenwacht, maar je kunt pretenderen, dat er een “onafhankelijk onderzoek” is geweest.
Het is onzin, maar er wordt net gedaan alsof het een echt onderzoek is.
Van Kemenade, ja ja…

286.

Anoniem

21 Okt 2005 om 16:36
Alleen in communitische danwel fascistische staten is een behandeling van zoiets denkbaar achter gesloten de
deuren. Niet helemaal sorry.Er is een partij in Nederland die wel in de achterkamer opereert. Zit Ed v Thijn
soms ook in de behandelings-commissie? super-F

287.

Anoniem

21 Okt 2005 om 16:49
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In de basis heeft u gelijk. Wel vind ik dat een echte kerel die hoofdredacteur van een krant is en daardoor aan
een lijntje moet lopen per definitie fout is. Immers zoiets word je toch als je de rest ontstijgt en het respect van
de redactie hebt. Dan moet iemand toch ook een zekere mate van originaliteit en durf bezitten? Zo zie ik het.
By the way. Ik ben wel een toonzetter en redelijk bekend. Zo gek als een deur welliswaar maar toch iemand die
nog veel gaat omgooien. Mijn echte grief tegen het het hele NRC is dat het een oneerlijk karakter heeft.
Natuurlijk zijn er kwalitatief vele complimenten te geven. Het is echter een medium wat absoluut niet integere
insteken heeft en onder een objectief gesternte subjectief handelt. De voorbeelden zijn al genoeg besproken op
dit forum alleen de samenwerking met justitie is een echte gevaarlijke. And…. They know !!!! Dit kan je merken
want ze houden zich vrij rustig met het napraten van justitiele wensen. Zo zie je maar !! Daarbij hebben ze
bijna een informant vermoord daar zij de informatie van die informant doorgestuurd hebben naar anderen.
Daar kom ik later nog wel mee maar ik ben bang dat deze site niet de primeur krijgt. super-F

288.

Anoniem

22 Okt 2005 om 03:27
Geachte redactie,
Ik heb zeer veel sympathie met de actie van de heer Kat. Maar…wie leest de NRC nog? Ooit heb ik, net als
zoveel anderen, deze krant gelezen. Ik was er zelfs op geabonneerd. Inmiddels is overal ter wereld de
zogenaamde kwaliteitspers gereduceerd tot een plaatselijke variant van de Pravda (periode tot ca. 1991). Wie
zich echt wil informeren zoekt zijn informatie op internet, zolang het nog duurt. Democraten en intellectuelen
kunnen beter hun energie wijden aan de organisatie van een wereldwijd samizdat-netwerk dat functioneert via
koeriers en USB-sticks. Alleen op die manier kan straks nog niet-offici?le informatie worden verspreid. Laat die
NRC toch zitten. Het is bovendien wel nuttig om een regeringskrant te hebben. Dan leren de Nederlanders ook
misschien ooit om tussen de regels te lezen, net als de Sovjetburgers van weleer.
Omdat Nederland een inmiddels een politiestaat is en een vazalstaat van de VS blijf ik liever anoniem, ik hoop
dat u mij dat niet euvel duidt.

289.

Anoniem

22 Okt 2005 om 03:31
Geachte redactie,
Ik heb zeer veel sympathie met de actie van de heer Kat. Maar…wie leest de NRC nog? Ooit heb ik, net als
zoveel anderen, deze krant gelezen. Ik was er zelfs op geabonneerd. Inmiddels is overal ter wereld de
zogenaamde kwaliteitspers gereduceerd tot een plaatselijke variant van de Pravda (periode tot ca. 1991). Wie
zich echt wil informeren zoekt zijn informatie op internet, zolang het nog duurt. Democraten en intellectuelen
kunnen beter hun energie wijden aan de organisatie van een wereldwijd samizdat-netwerk dat functioneert via
koeriers en USB-sticks. Alleen op die manier kan straks nog niet-offici?le informatie worden verspreid. Laat die
NRC toch zitten. Het is bovendien wel nuttig om een regeringskrant te hebben. Dan leren de Nederlanders ook
misschien ooit om tussen de regels te lezen, net als de Sovjetburgers van weleer.
Omdat Nederland een inmiddels een politiestaat is en een vazalstaat van de VS blijf ik liever anoniem, ik hoop
dat u mij dat niet euvel duidt.

290.

Anoniem

22 Okt 2005 om 06:43
Dus als ik het goed begrijp is
de vuurwerkramp veroorzaakt door illegale landmijnen van defensie?
En probeeren vage individuen dit onder het tapijt te vegen?
En wanner horen we hier iets van? Nooit!

291.

Anoniem

22 Okt 2005 om 06:52
Ook ik hoop toch zo dat dit muisje een staartje krijgt.
Onderzoek of geen onderzoek, de uitslag van de behandeling in de kamer (of het opzijschuiven van de vragen)
zegt al genoeg lijkt me.

292.

Anoniem

22 Okt 2005 om 06:56
De zaak is van eminent rechtsvormend belang? Alleen voor de aanhangers van Kat.
Katvanger

293.

Anoniem

22 Okt 2005 om 13:42
Het is toch onvoorstelbaar, maar het was te verwachten: Er komen enkele artikeltjes en dan krijgt iedereen
weer een spreek- en schrijfverbod.
(en er zijn zoveel andere zeer grote NLse schandalen die ook weggewerkt zijn)
Is er een grote krant of TV programma dat hier een voorpagina artikel of prime-time uitzending aan de vragen
van de SP heeft besteed?
Het zal gelukkig op deze manier niet lang meer duren voordat een meerdreheid van de burgers doorheeft, dat
we in een gevaarlijke dictatuur leven.
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Nu maar hopen dat het ‘ klootjesvolk’ -als het uiteindelijk deze ontdekking heeft gedaan- ook bereid zal zijn
ertegen in verzet te gaan..?

294.

Anoniem

22 Okt 2005 om 16:40
Weer goed werk van Pamela Hemelrijk. Maakt de kans kleiner dat Nijeber in belgische stijl omkomt bij een
‘auto-ongeluk’ of ‘zelfmoord’ pleegt.

295.

Anoniem

22 Okt 2005 om 17:13
Geen klokkenluiders & veel blauw tot louche…
Peter R de Vries heeft nooit openbaarheid gegeven wat er echt rond Mabel aan de hand was: wapens en/voor
drugs handel voor geheime operaties, zoals het leveren van wapens aan Moslems rond Sebrenica (met als doel
later een excuus voor militaire interventie en olie en mineralen uitbreiding naar Irak en Eur-Azie te hebben)
Toen eenmalig een Bosnische journaliste op RTL kwam dat zij en collega’s de wapenhandel met Al Qaeda en
Mabel hadden uitgezocht, was de Mabel affaire op haar hoogtepunt plotsklaps afgelopen en ging de gehele Nlse
media op zwart. Inclusief marionet Peter R de Vries.
Ook heeft hij nooit de moord op Fortuyn uitgezocht, waartoe hij wel zijn woord had gegeven.
Verder is Hans Knoop zijn vriend, wiens dochter Peters eindredatrice was die weer met Cor van Houten ging.
Hans Knoop is betrokken bij zeer louche zaken. Zo was hij de 1e oprichter van JDL, heeft hij de Belgische
overheid gedreigd dat de diamanthandel daar zou weggaaan toen men een zaak tegen een drugshandelaar
wilde doorzetten, is die met o.a. moord in verband gebrachte pornobaas van Sala zijn jeugdvriend, heeft hij
Volkert & Co woedend gemaakt toen hij een succesvolle lobby bij Fortuyn deed voor de Vereniging van
Pelsdieren fokkers. Hierbij was Hans mogelijk ingehuurd door Control Risks van Kees Sietsema (schreef rapport
‘niet in de Haak’ ) e/o ABC van Peter Siebelt die ten doel hebben het links-activisme slim tegenspel te bieden.
Hetgeen de moord op Fortuyn kan zijn.
Let op zijn woorden; Peter doet alsof hij de nieuwe Pim Fortuyn is en refereert daaraan! Niets is minder waar:
hij is een infiltrant van de ‘ Hans Knoop maffia’ en andere randgroepen die officieus geheime dienstje spelen .

296.

Anoniem

22 Okt 2005 om 17:18
Net de Nieuwe Revu gekocht…
Je ziet het al meteen, zelfs dit blad is onderdeel van de doofpot.
Ze hebben het weer op een binnenpagina geplaatst en je moet echt weten dat het in dit blad en nummer van
deze week staat, want verder is het nergens aan af te lezen. Heel onbelangrijk nieuws, opdat zo min mogelijk
mensne er kennis van nemen.
Zo spelen ze het spelletje…

297.

Anoniem

22 Okt 2005 om 17:31
De CIA heeft onlangs met de grote USA bedirijven getraind voor het lamleggen van internet.
Me heeft ook een nieuw internet ontwikkelt dat “veiliger zou zijn”.
Zo veilig dat alle klokkenkluiders met een druk op de knop ervan gewist en uitgesloten kunnen worden.
Maar van wie zal dan die aanval komen; van terroristen?
Ook van 911 is inmiddels wel bewezen dat het hogere netwreken waren die de aanslagen hebben gepleegd.
Bijvoorbeeld het bewijs dat de DRIE torens met explosieven zijn opgeblazen; controlled demolition. Ja, die
derde kleinere toren hebben ze wat uit het nieuws gehouden. Want die was niet geraakt door een vliegtuig en
ook niet door een nabijgelegen gebouw. Toch ontplofte die en stortte net als de nabijgelegen gebouwen
loodrecht in…

298.

Anoniem

22 Okt 2005 om 20:33
De meeste “actieve” politici zoals die keurige Dittrich en anderen, die winden zich vnl op over ietsje extra te
geven aan die asielzoekers, of nog een paar tientjes voor de “kleine luyden”. Met dat soort “acties” lijkt het
alsof je goed werk doet.
En de schandalige toestanden met Spijkers, Enschede-ramp daar wordt vrijwel geen aandacht aan besteed.
Begrijpelijk want met onderzoeken mbt die Spijkers, Enschede e.d. affaires, daarmee maak je je politiek in Den
Haag niet populair.
Het zou iets zijn voor Emile Zola: J’accuse….

299.

Anoniem

22 Okt 2005 om 23:34
Ik mis de 4e opmerking!

300.

Anoniem

23 Okt 2005 om 23:30
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Is Kat gek geworden?

301.

Anoniem

24 Okt 2005 om 09:55
Meerdere keren heb ik de vraag “Is Kat gek geworden?” op deze site gelezen. En telkens begrijp ik deze vraag
niet. Dus kan ik hem ook niet voor de hulpvragende plaatser helpen beantwoorden. Misschien kan het helpen,
wanneer de hulpzoeker zijn vraag eens toe zou lichten?

302.

Anoniem

24 Okt 2005 om 13:20
“Eminent rechtsvormend belang”. Wat een verspilling van aandacht voor een absolute non-zaak. Wat is die Kat
een zielig en dreinend kind, dat alleen maar wil schoppen naar het NRC. Ik hoop nog steeds dat een journalist
naar de Raad stapt om een klacht in te dienen tegen Kat, die zich als journalist presenteert, maar hun veters
nog niet mag strikken.

303.

Anoniem

24 Okt 2005 om 14:36
U lijkt zelf uw aandacht ongedwongen (dat is vrijwillig) te verspelen aan wat volgens u een non-zaak zou zijn.
Wacht niet op een ander en dien gewoon zelf bij de raad een klacht in tegen kat. Of bent u (ook) niet
ontvankelijk (of anderszins niet geschikt), en roept u zo maar wat?

304.

Anoniem

25 Okt 2005 om 09:04
Uw vrees is juist, jubel maar niet te vroeg. Laten we eerst maar eens de reactie van Van der Knaap afwachten.
Deze staatsecretaris mag als een voorbeeld landverrader herkend worden, een super loyalist en onderkruipermeeloper. Zijn gedrag naar Fred Spijkers is meer dan stuitend. Dat hij er nog niet uit gevlogen is, is
alleszeggend. En lof voor de SP is overdreven. Met partijkampbeul Jan aan het roer is gebleken, dat ook de SP
loyaal aan de macht is. Alle politieke partijen zijn ontrouw aan de bevolking en loyaal aan de macht. We zien
het telkens weer gebeuren, en we weten (nog steeds) niet hoe we deze ellende moeten stoppen. Als het al te
stoppen is, want het kapitaal heeft nog altijd gezegeviert.

305.

Anoniem

25 Okt 2005 om 09:16
ben in het voorbeeld van de verkiezingen niet ontvankelijk op basis van het feit dat je stemmer bent. Mogelijk
zit jouw stem in een van die stembussen. De uitslag is ook van direct belang.
Verder vind ik het een goede actie, dit soort commissies en gremia dienen kritisch te worden bekeken en
beoordeeld.
Mvg.
Walter

306.

Anoniem

25 Okt 2005 om 14:00
Ondanks dat ik het een “non-zaak” vind reageer ik, om tegengas te geven aan het artikel op deze site. Het is
niet voor het eerst dat alle journalistieke principes worden vergeten bij het samenstellen van een stukje alhier:
feiten, oordelen, meningen -het wordt allemaal door elkaar gehusseld. Enige objectiviteit is ver te zoeken. Dus
als de schrijver dan over een “eminent belang” begint, dan past daar enig weerwoord.
De suggestie om naar de Raad te stappen om Kat aan te klagen is -uiteraard- gekscherend bedoeld. Net zozeer
zou dat een non-issue zijn, waar je een dergelijke instantie niet mee moet lastigvallen. Bovendien zou het
teveel eer zijn voor Kat, die kennelijk geen andere munitie meer heeft dan heel gewichtig en opgeklopt doen
over het woordje “buitenstaander”. How low can you get…
Voor de complotdenkers: ik heb niets met NRC.

307.

Anoniem

25 Okt 2005 om 15:15
Uw reactie van 25 oktober 2005, 14:00 laat vermoeden, dat u als gediplomeerd veterstrikker meer in uw mars
heeft, dan uw reactie van 24 oktober 2005, 14:30 uur laat vermoeden. Waar u Kat een gebrek aan structuur
lijkt te verwijten, acteert u zelf opvallend eenzijdig. Ook vindt u kennelijk niet, dat u zelf door een gebrek aan
objectiviteit geplaagd wordt. Niettemin vind ik uw laatste reactie wel sportief. Ik wil u erop wijzen, dat altijd de
toon de muziek maakt. Een slechtspelend popbandje speelt altijd nog popmuziek en geen opera of jazz. Zou u,
ook wanneer de toon van de muziek van Kat (zijn wijze van klagen) u niet bevalt, (onderbouwd) willen
beweren, dat Kat ten onrechte over, onder meer, de partijdigheid en de afhankelijkheid van de media (en zijn
NRC en Folkert Jensma in het bijzonder) klaagt? En waarom noemt u complotdenkers, u mag zelfs best het NRC
lezen en de krant goed vinden. Niks in de weg.

308.

Anoniem

25 Okt 2005 om 16:28
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Beste scribent, het gaat mij helemaal niet om de toon. Het gaat mij om de inhoud in Kat’s aanklacht en die
ontbreekt nu juist. Dus al die omzwervingen langs popbandjes en structuren (?) kunt u achterwege laten. Als
we het dan toch over de toon hebben: die plechtige uitwijdingen uwerzijds lijken vooral bedoeld om
rookgordijnen op te hangen die het grote niets moeten verhullen.
Voorts is het vreemd dat u over mijn objectiviteit begint: op een discussiesite is het vrij normaal dat mensen
zich subjectief of gekleurd uitlaten. Ik viel het gebrek aan objectiviteit in het hoofdartikel aan. Het zou
klokkeluideronline sieren als zij wat degelijker en feitelijker stukjes zou plaatsen, desnoods gevolgd door een
persoonlijk commentaar. Nu wantrouw ik de feiten, doordat zij overgoten zijn door vooringenomen meninkjes.
En ik denk: heeft Kat dit zelf soms geschreven? In ieder geval kan deze site niet bepaald als vlaggeschip van de
journalistieke zuiverheid worden gezien.
Mijn opmerking dat ik niets heb met NRC is bedoeld om aan te geven dat ik niet reageer vanuit een belang als
NRC’er, zoals hier nogal snel wordt gesuggereerd.

309.

Anoniem

25 Okt 2005 om 16:58
Geen omzwervingen meer. Uw laatste inzending laat mij u nog beter waarderen. Het is nooit mijn bedoeling
geweest, om een rookgordijn op te hangen. Ook ik zou klokkenluideronline graag beter gestructureerd zien, de
feiten duidelijk onderscheiden van de meningen. Kat heeft deze conversatie niet gevoerd, dat verzeker ik u. Op
een discussiesite (zoals u het noemde) als Klokkenluideronline hoeft je niet op journalistieke zuiverheid te
rekenen. Maar kunt u mij zeggen waar ik die journalistieke zuiverheid dan wel kan vinden?

310.

Anoniem

25 Okt 2005 om 17:35
Op internet is de journalistieke zuiverheid in mijn opinie niet te vinden. In kranten is dat grosso modo ok?. Ik
zie een enorm kwaliteitsverschil tussen kranten en internet. Let wel: je kan het hardgrondig met sommige
kranten oneens zijn (bv NRC) en eens zijn met sommige sites (bv klokkenluideronline). Maar dat is iets anders
dan degelijkheid, objectiviteit, scheiding van feite en mening.
Mijn verwijt naar de Hemelrijks en Katten is dat zij feiten, fictie en mening zo door elkaar gooien, dat ik er met
de beste wil van de wereld geen chocola meer van kan maken. Het spreekt kennelijk aan bij mensen die hun
mening zien bevestigd, maar kwalitatief vind ik het meer dan ondermaats. Dat blijkt dan ook nog eens uit het
tot?le gebrek aan argumenten van hun kant, als daar om wordt gevraagd. De Katten en Hemelrijken hebben
een hele grote bek, maar als hen om tekst en uitleg wordt gevraagd, of als zij met tegenargumenten worden
geconfronteerd, dan heb ik hen hier nog nimmer enige repliek zien geven.

311.

Anoniem

25 Okt 2005 om 20:25
Een opnieuw prettige reactie met inhoud van uw kant. Ik kan het met uw beleving, dat er in kranten grosso
modo journalistieke zuiverheid te vinden zou zijn, beslist niet eens zijn. Van journalistieke zuiverheid kan geen
sprake meer zijn, wanneer kranten onder censuur staan van hun, tegen wie zij zich ook onafhankelijk en
kritisch op dienen te stellen. In Nederland bestaan zulke kranten niet. Welke krant heeft zich bijvoorbeeld
kritisch of vragend uitgelaten over het feit, dat onze koningin zich met Bilderberg inlaat? Hoe vaak staat er in
de toonzettende kranten, dat onze multinationals dagelijks (ook nog met instemming van de regering),
doelbewust en slechts uit geldelijk gewin, zware kankerverwekkende stoffen (restprodukten) het milieu
inkieperen. Grote lof is er in deze wel voor het Katholiek Nieuwsblad met journalist Henk Rijkers.
Hoewel er op internet veel rommel vermeld staat, is het ook een bron van waardevolle wezenlijke informatie.
De moeilijkheid is daarbij altijd, dat men zelf moet selecteren. Maar internet werkt wel ongecensureerd (in
China welliswaar nog niet helemaal). Ik deel uw mening, dat Kat en Hemelrijk kwalitatief vaak onder de maat
blijven (wellicht onze maat?), en dat zij hun berichten desgevraagd niet met argumenten of harde feiten
kunnen of willen onderbouwen. Toch verplaatsen zij beslist niet alleen maar lucht. Ik benadruk, beslist niet! En
mensen kunnen nu eenmaal niet boven hun talent uitstijgen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor u en voor mij.

312.

Anoniem

25 Okt 2005 om 23:38
Wat een gelul zeg.
Jan Bonjer junior werkte inderdaad al bij het RD en toevallig hoorde die krant ook bij de fusie. Moet deze net
afgestudeerde talentvolle jongeman dan maar zijn baan eraan geven omdat zijn pa toevallig hoofdredacteur
is ???
Probeer nou eens met iets orgineels te komen als je zonodig de Bonjertjes onderuit wilt halen.

313.

Anoniem

26 Okt 2005 om 11:45
Volgens mij kloppen om te beginnen de cijfers niet w.b. verdwenen arbeidsplaatsen. Bovendien betreft het
voornamelijk oudere werknemers die zijn afgevloeid en hebben jongere werknemers daarvan geprofiteerd, tot
tevredenheid van bonden e.d.
Wil je verhalen over nepotisme waarmaken, dan kan je natuurlijk nooit volstaan met het wijzen op “de zoon
van”. Zou klokkenluideronline er ook schande van hebben gesproken dat Martin Koeman zijn zonen Erwin en
Ronald bij FC Groningen aanmeldde? Wat goed is bewijst zichzelf. Als klokkenluideronline bewijzen zou hebben
dat Bonjer jr. een prutser is, dat zijn handhaving ten koste is gegaan van een ontslagen kanjer, dat er binnen
de OR over is geklaagd….ja d?n pas heb je iets in handen. Nu ademt het stukje aan alle kanten
vooringenomenheid uit (”hij ruikt uiteraard meteen nattigheid“: alleen de optie “nepotisme” is kennelijk voor
deze site de ware) en de wens om de krant te beschadigen.
Wanneer gaat klokkenluideronline eens een keer serieus journalistiek werk doen, ipv schreeuwerige en
inhoudsloze teksten plempen, die nimmer van wederhoor worden voorzien?
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314.

Anoniem

26 Okt 2005 om 18:24
Serieus journalistiek werk is een taak voor de kranten. Die doen dat niet, dansen naar de pijpen van de
uitgevers. Daar gaat het hier om!

315.

Anoniem

27 Okt 2005 om 01:30
Serieus journalistiek werk is dus niet voor sites als deze. Nou, da’s alvast een duidelijk statement.
Dat kranten dansen naar de pijpen van uitgevers is helemaal niet waar het hier om gaat: het gaat om
vermeend nepotisme, waarvan niets is gebleken. Vooralsnog is het een staaltje zwartmaken, of demoniseren zo
u wilt. Feiten willen we zien, geen meningen of vermoedens. Feiten. Dat is de rode draad van de kritiek die alle
opponenten hier op klokkenluideronline uiten.

316.

Anoniem

27 Okt 2005 om 13:25
Kat is een eikel. NRC is de beste krant van Nederland.

317.

Anoniem

27 Okt 2005 om 14:34
Trouw is (misschien) wel de beste krant van Nederland. Dat zeggen ze zelf!

318.

Anoniem

27 Okt 2005 om 22:12
De ramp in Enschede begint nu echt een beerput te worden. Echt onvoorstelbaar dat de media (behalve een
klein artikel in de Metro en een stukje in de Nieuwe Revu) verder geen aandacht besteden aan dit verhaal. Is er
een algeheel spreek en schrijfverbod opgelegd? Door wie? Wat mogen we (en zeker de inwoners van Enschede)
niet weten? In welk land wonen we eigenlijk?
Ik dacht dat dit soort praktijken zich alleen afspelen in de voormalige Oostbloklanden.
Waarom is er maar ??n volksvertegenwoordiger die zich druk maakt over dit onderwerp? Zullen de antwoorden
op haar vragen ooit openbaar worden gemaakt?

319.

Anoniem

28 Okt 2005 om 07:24
En dan nu de ramp/ brand in Schiphol cellencomplex.
Wat lees ik dan ’s middags in het NRC: minister Donner die dan bij de persconferentie ’s morgens al gemeld
heeft dat er “adequaat is gereageerd…..”.
Nou, dat is knap, dat Donner direct al weet, dat er “adequaat” is gereageerd, maar dat kan die Donner toch niet
zeker weten…..
Bij de kamervragen dan vooral geneuzel of die celsloten nou wel of niet gelijtijdig centraal geopend konden
worden. Nogal onzinnig, dat kan bij vrijwel geen enkele penitentaire inrichting. Het lijkt er meer op, dat of/en
nogal vrij royaal brandgevaarlijk materiaal is gebruikt of/en personeel niet tijdig heeft gereageerd.
Weer een schandaal waar we internationaal mee in de kijker staan….

320.

Anoniem

28 Okt 2005 om 11:45
Heeft het feit dat Kat een eikel is ,iets te maken met uw mening aangaande de beste krant.T NRC is msschien
redactioneel een informatieve krant. Alleen ze deugen niet. super-F

321.

Anoniem

28 Okt 2005 om 12:03
Mag ik zeggen dat ik het onbegrijpelijk vind dat Kat zelf nooit een keer de moeite neemt te reageren? Ik houd
niet van kwalificaties als “eikel”. Ik vind de persoon verder niet zo interessant. Maar waar blijven in
godsjezusnaam de argumenten?

322.

Anoniem

28 Okt 2005 om 12:48
Van uw woordgebruik kan men ook schrikken.

323.

Anoniem

28 Okt 2005 om 12:54
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IK had toendertijd je stuk over het kankerverwekkende hout ook gelezen en was behoorlijk geschrokken.
Nu was ik van plan om mijn tuin eens wat op te knappen en heb offertes laten maken bij verschillende
hoveniers.
Iedere keer kwam dit ter sprake en verzekerde men mij van het feit dat dit idd waar was maar dat het
tegenwoordig op een andere manier geimpregneerd word en dat dit niet schadelijk is.

324.

Anoniem

28 Okt 2005 om 13:04
Schrikken kan nooit een excuus zijn om niets te zeggen.

325.

Anoniem

28 Okt 2005 om 13:14
Website NRC meldt heden dat fa Symbold uit Vlaardingen ONpartijdig is geweest bij het voedsel voor olieprogram met Irak. Onpartijdigheid mag niet, vindt de commissie Volker!

326.

Anoniem

28 Okt 2005 om 15:21
Maar waarover informeert u ons met uw woordkeuze dan wel?

327.

Anoniem

28 Okt 2005 om 15:58
Kijk dames en heren NRC ers. Weer een voorbeeldje hoe diep t NRC in de welgevormde anus van justitie kruipt.
Hou toch op ! Ze zijn een verlengstuk van justitie. Nothing more nothing less.
In december 2003 lekte de politie de namen van vier prominente Amsterdammers die waren betrapt bij
verkeersovertredingen. Het hoofdstedelijke Openbaar Ministerie (OM) was niet gelukkig met de uitlatingen van
het Bureau Voorlichting, waar Elly Florax (47) de scepter zwaait. ?Het is altijd lastig te bepalen waar Elly stopt
en wij beginnen. Maar dit was tegen de regels en daar waren wij niet blij mee. Je merkt dan dat Elly niet op
andere gedachten is te brengen. Ze zal zich met hand en tand verdedigen?, zegt persvoorlichter Robert
Meulenbroek van het OM. Hij typeert Florax als een standvastig persoon. ?Elly valt op door haar enorme
gedrevenheid en inzet voor het korps.? Hans Moll, stadsverslaggever voor NRC Handelsblad, beaamt: ?Iemand
zei ooit ?For right or wrong, my country?. Dat is typisch Elly. Goed of slecht, mijn korps.?

328.

Anoniem

28 Okt 2005 om 16:32
Het is “Saybolt” en “Volcker”. Maar goed dat jij niet bij een krant werkt. En er staat gewoon “partijdig” op de
site van NRC.

329.

Anoniem

28 Okt 2005 om 16:34
Is dit tactiek of zo? Steeds een wedervraag stellen? Om zelf antwoorden te ontlopen? En vanwaar dat plechtige
Nederlands?
Ik vraag gewoon of Kat zelf een keer een reactie geeft. Lijkt me een normaal verzoek.

330.

Anoniem

28 Okt 2005 om 16:36
Aan dit verhaal is geen touw vast te knopen. Wat wil je ermee zeggen?

331.

Anoniem

28 Okt 2005 om 19:24
Toen ik vanmiddag dat bericht over ONpartijdigheid tiepte stond op de website van NRC dat Saybolt beticht
wordt van omkoping en ONpartijdigheid (i.p.v. partijdigheid). De namen had ik in m’n hoofd! Het was ook meer
als grapje bedoeld. Misschien las iemand van de NRC het bericht en veranderde de tekst?Trouwens: ik werkte
lange tijd bij een krant! Wist toen nog niet beter!
Wim

332.

Anoniem

30 Okt 2005 om 18:51
Herstel: De weinige aanhangers van Kat
Katvanger

333.

Anoniem
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31 Okt 2005 om 13:53
Tien jaar wanbeleid bij het AD, het lijkt me niet dat Bonjer Jr. daar het meest prangende voorbeeld van is. De
pseudo-intellectuele koers die Van Dijk en Garschagen wensten te varen, de vroegere afkeer van de
Rotterdamse wortels van de krant etc. etc. Voorbeelden te over om het mismanagement te staven.
Dat Bonjer Jr. nu een baantje heeft bij het nieuwe AD, het zij zo. Die jongen moet ook een boterham verdienen.

334.

Anoniem

31 Okt 2005 om 14:46
Als ik dat nog uit moet leggen ! Lees het !

335.

Anoniem

31 Okt 2005 om 19:38
Graag een korte samenvatting van het wel en wee van deze zitting? hoe ging het ? Is de rechter die de zaak
behandelt van zijn “amice” onafhankelijk? Lijkt me interssant.

336.

Anoniem

1 Nov 2005 om 14:27
Dit vind ik een zeer zure constatering van klokkenluider. Het neigt een beetje naar:kijk eens wat anderen doen
om hun kind te bevoordelen. Ik neem aan dat deze beslissing niet alleen door de hoofdredacteur is genomen.
In nederland hebben wij per definitie hekel aan het zoontje van de baas. nee klokje ; Dit keer niet ok. Het zou
een constatering van t NRC kunnen zijn. groet super-F

337.

SamBroersma

1 Nov 2005 om 15:55
Geachte mevrouw Pamela Hemelrijk
In uw artikel schrijft u onder andere het volgende;
“Defensie wenst niet te reageren op de onthullingen van Nijeboer. De landmijnen-affaire, waaraan klokkenluider
Fred Spijkers zijn faam dankt, speelt al sinds de late jaren zestig. Defensie nam toen het initiatief om een nieuw
type anti-personeelsmijn te laten ontwikkelen, de AP-23. Diverse hoge ambtenaren van Defensie zouden in dit
project een persoonlijk financieel belang hebben gehad.”
De landmijnen-affaire met klokkenluider Fred Spijkers is bij mij grotendeels bekend. U hebt bij deze zaak
evenwel voor mij een nieuw element aan deze zaak toegevoegd. Het betreft de kennelijke persoonlijke
belangen van diverse hoge ambtenaren van Defensie. Inmiddels ben ik extra voorzichtig geworden omtrent uw
beweringen, omdat u ook desgevraagd een onderbouwing van uw mededelingen eerder niet hebt kunnen of
hebt willen geven. Ook andere lezers van deze site hebben dit bezwaar in uw richting op dit adres duidelijk
kenbaar gemaakt. In het bovenstaande artikel brengt u het opnieuw dubieus en vraagachtig, ?diverse hoge
ambtenaren zouden hebben gehad?. Wat betekent dit voor u en voor ons, en hoe dienen wij uw tekst nu te
lezen? Het mag u, als schrijfster op en lezeres van deze website, inmiddels bekend zijn, dat ik in een uiterst
ernstig conflict met de overheid (met zelfs een foute hoofdrol voor onze Majesteit) verkeer. Ik deelde op deze
website ook al mede, dat ik over dit conflict momenteel een boek schrijf. In het kader van een serieus
onderzoek, welke ik naar meerdere niet juiste gedragingen van onze overheid doe, zoek ik niet naar halve
opmerkingen, niet naar ongefundeerde zwartmakerij, en niet naar roddel.
Ik roep u nadrukkelijk op, om in het belang van uw eigen geloofwaardigheid en ten dienste van het algemeen
belang, om meer informatie te verstrekken, omtrent de door u geplaatste spectaculaire (maar wel boterzachte)
opmerking over de vermeende belangen van ?diverse hoge ambtenaren?. Durft u zelf niet door te pakken, of
slaakte u een loze kreet? U mag mij, wanneer dat u beter zou passen, ook vertrouwelijk informeren. Hoewel ik
de enorme onwettelijke macht en kracht van de overheid ken, laat ik mij door haar geenszins de mond
snoeren. Ik weet, dat ik ?deze boeven? dien te vrezen, maar ik ben absoluut niet bang. Wellicht kan ik de lezers
van deze site (mede) als mijn levensverzekering zien.
Sam Broersma
Zoutelande

338.

Anoniem

2 Nov 2005 om 02:51
Bedankt voor het verslag.
Blij te horen dat ook advocaat Hugo Smit de rug recht hield.
Nu maar afwachten, wat er beslist wordt.
NB Overigens kan ik melden dat wel meer rechters buiten de zittingen met advocaten van partijen bellen. Mr
Numann (nu Hoge Raad) voorheen Vice-President Arr.rechtbank Den Haag deed dit ook wel. En daar kwam wel
bruikbare info uit voort.

339.

Anoniem

3 Nov 2005 om 08:13
Dit klinkt goed: ” Rechter Westenberg gegrild op pleidooi “
Nu maar even afwachten, wat zijn collega-rechters beslissen.
We mogen toch wel verwachten, dat Westenberg een streepje voor heeft.
Het aanzien van de rechterlijke macht dat mag er toch niet onder lijden.
Voor alles moet de indruk gegeven worden dat de Nederlandse rechters heel netjes, onpartijdig en kundig zijn.
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Er zijn goede en slechte rechters. Dat spreekt vanzelf, zou je zeggen.
Alleen er wordt gepretendeerd dat er geen slechte Nederlandse rechters zijn.
Dat er knoeiwerk geleverd wordt (Enschede, Vlaardingen, Putten), daar moet je het niet over hebben…..
Westenberg heeft een slechte reputatie.
Goed om die Westenberg hier aangepakt te zien.
Nu nog een mooi vonnis……

340.

Anoniem

3 Nov 2005 om 12:30
Op http://www.nieuwszicht.com hebben ze een stelling gestart om te zien wat Nederland van Peter R. de Vries
en zijn PRDV vindt. Rechts kun je stemmen.

341.

Anoniem

3 Nov 2005 om 18:37
Of dit nepotisme is, weet ik niet. Wel was er na de fusie een poging tot geschiedvervalsing op de website
Wikipedia. Tussen 11 september 01:18 uur en 21 september 12:48 konden de lezers onder het lemma
Algemeen Dagblad lezen dat de nieuwe krant een groot succes was. ,,Een prachtige productie. Een echt nieuwe
krant.” Deze tekst was ingezonden door ene Ridder, die tot dan nooit iets aan Wikipedia had bijgedragen.
Op 21 september meldde Wikipedia een neutraliteitsprobleem. ,,De laatste alineas geven een
neutraliteitsprobleem en zijn ook wel erg mild over de puinhoop en de chaos die men de eerste dagen had.”
De tekst is snel aangepast. De woorden ‘prachtige productie’ zijn geschrapt
Wie is Ridder?
Op 21 september vonden andere

342.

Anoniem

5 Nov 2005 om 08:46
Schikkingspoging Simmons-partner en rechter mislukt
De zaak tussen enerzijds rechter Westenberg en anderzijds Simmons & Simmons-partner Hugo Smit en
journalist Micha Kat sleept zich voort. Tijdens de comparitie van de rechtbank Rotterdam poogden Smit en
Westenberg tevergeefs nader tot elkaar te komen.
Kat stelt zich grijnzend aan de zijlijn op.
Het conflict gaat om een passage in het boek Topadvocatuur van Kat, waarin wordt gesuggereerd dat de
rechter partijdig is. Kat behandelt in zijn boek onder meer de Chipshol-zaak. “Maar bij grote claims leert de
ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden”, zegt Hugo Smit op bladzijde 90. “Er gaan opeens gekke
dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipsol-zaak is
dat ook gebeurd met mr.Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel te klein voor grote zaken.
Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons poldermodel”.
Telefoongesprek
Het telefoongesprek waar het om gaat, zou hebben plaatsgevonden in 1994. ,b>Tijdens de zitting stelde Smit
nogmaals dat er was gebeld. Westenberg ontkende. Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank,
wordt in deze zaak vertegenwoordigd door Henk Jan Boukema (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn). Smit laat
zich bijstaan door Harro Knijff (De Brauw Blackstone Westbroek). Kat heeft de hulp ingeroepen van Matthijs
Kaaks (Nolen Van der List). Kat maakt zich overigens geen zorgen over zijn eigen rol in de zaak. Volgens de
journalist is elke beschuldiging aan zijn adres van de baan; er zou geen twijfel meer bestaan over de
correctheid van de citaten in zijn boek.
Wegpoetsen
“Voor het eerst in de Nederlandse juridische geschiedenis is de vermeende partijdigheid van een rechter inzet
van een geding”, schrijft Kat op zijn website Klokkenluideronline.nl. “Westenberg is zelf begonnen, en krijgt nu
de kous op kop omdat de zaak zich voor hem niet goed ontwikkelt”, zegt de journalist. Had de rechter niet
beter van een rechtszaak kunnen afzien, om schade door alle publiciteit te voorkomen? Nee, zegt Boukema. “Er
is een publieke aantijging gedaan aan het adres van de heer Westenberg. Mijn cli?nt wil de smet op zijn
reputatie wegpoetsen”.
Schikkingspoging
De advocaat van Smit stelt dat zijn cli?nt “nimmer de onpartijdigheid van de rechter in twijfel heeft getrokken”.
Toch mislukte een schikkingspoging tussen de twee partijen. Tijdens een schorsing overlegden Smit en
Westenberg en hun advocaten over een mogelijke schikking, bijvoorbeeld door een publicatie in het
Advocatenblad. Volgens Boukema zou zijn cli?nt elke schikking accepteren waarin de suggestie van
partijdigheid werd rechtgezet. “Blijkbaar accepteerde Smit dat niet”, aldus Boukema.
Cruciale stukken
Op Klokkenluideronline.nl beschuldigt Kat de advocaat van Westenberg er tevens van ‘cruciale stukken’
te hebben willen achterhouden onder dreiging van tuchtklachten aan Smit. Kat bracht de stukken,
brieven van Smit, vervolgens zelf in het geding. Boukema erkent dat hij bezwaar heeft gemaakt tegen het
inbrengen van de documenten. “Smit geeft zichzelf daarin als bron op. Ik vond dat niet zinvol”. Hij wil niet
vertellen hoe die vermeende zinloosheid het belang van zijn cli?nt zou kunnen schaden. “Ik ga niet op de
procestechniek in”.
Achter de schermen
Voor eind november moet Boukema een conclusie van repliek indienen. “In de tussentijd zullen er achter de
schermen nog wel gesprekken plaatsvinden”, suggereert Kat. De advocaten van de twee juristen zijn
terughoudend. “Het zou best kunnen”, zegt Smits advocaat Knijff, “maar op dit moment wordt er niet
overlegd”. De wederpartij stelt dat nog steeds elk schikkingsvoorstel wordt geaccepteerd waarin Westenberg in
ere wordt hersteld.
Berisping
Vooralsnog lijkt vooral Hugo Smit de negatieve gevolgen te ondervinden van zijn bijdrage aan Topadvocatuur.
Eerder kreeg hij al een berisping van het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten, omdat hij zijn
voormalig cli?nt niet had gekend in de publicatie van de Chipshol-zaak. Hij zal wel drie keer nadenken voordat
hij weer meewerkt aan een dergelijke publicatie? “Dat staat vast”, zegt zijn advocaat.
_________________________________________________________________
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Commentaar:
Advocaten worden er op afgerekend als ze een boekje open doen mbt geknoei van rechters.

343.

Anoniem

5 Nov 2005 om 17:00
Wie er gelijk heeft, weet ik niet. Maar wat een kwaliteitsverschil tussen het stuk op klokkenluideronline en op
www.advocatie.nl! Je moet er niet aan denken, maar het lijkt wel alsof Kat dat eerste stuk zelf heeft
geschreven zo selctief en partijdig als het is opgetekend.

344.

Anoniem

5 Nov 2005 om 17:13
Ik weet wel wie gelijk heeft! Mensen die er nooit iets mee te maken hebben gehad kunnen zich niet voorstellen
hoe het Nederlandse recht in elkaar steekt.
Natuurlijk heeft rechter Westerberg contact gehad met de advocaat. Hetzelfde gebeurt veel vaker. Nederlandse
rechters dienen de regering (die betaalt ze ook) en het kapitaal (banken en verzekeringen). Dat is overal in de
wereld gebruikelijk. Iederen die de illusie heeft dat het niet zo is kan rustig verder slapen.
Wim

345.

Anoniem

6 Nov 2005 om 10:30
Blijkbaar is nu toch wel overtuigend aangetoond, dat Westerberg gelogen heeft over toch essentieel punt.
Anders zou eea via KG worden gerectificeerd.
Dit zegt toch wel wat over de Nederlandse rechters. Ik mag dan nu aannemen, dat dit gedrag (tw liegen
over essentiele punten) van Westerberg niet buitengewoon is. Immers anders zou Westenberg wel
gestopt zijn als rechter (met evt enige druk).
Conclusie:
Blijkbaar liegen die Nederlandse rechters wel vaker. Blijkbaar begrijpt Westenberg (en andere rechters) niet,
dat dit niet kan.
Je kunt toch geen vertrouwen hebben in liegende rechters ??

346.

Anoniem

7 Nov 2005 om 17:57
Waarom zeg je niet gewoon Rob Boon. Doet het Parool ook.

347.

Anoniem

8 Nov 2005 om 14:36
Een voorbeeldje van de NRC maffia.
kijker 8 nov 2005 12:48
@erik,
Zo is het maar net. Ik las het, en het is een ontzettend laag artikel, “ergerlijk ” om zijn eigen woorden maar
eens te quoten. Het heeft mij alleen n?g meer nieuwschierig gemaakt naar Zembla. Dirk heeft een top docu
neergezet met zijn collega’s ! Kan die “journalist” nog wat van leren.
—————————————————–
Erik 8 nov 2005 12:13
@kijker. Daar sla je de spijker op de kop. Ik ga je precies uitleggen hoe dat zit. De desbetreffende journalist
van de kwaliteitskrant NRC was al een hele tijd bezig met dit project. Tot zijn grote frustratie was het Zembla
wel gelukt om de getuigen te spreken. En vooral die van de CIA. De zembla journalist had minimaal ??n jaar
gewerkt hieraan en het research team zeker ook een lange tijd. De zichzelf belachelijk makende journalist van t
NRC was derhalve zo ziek van het feit , dat het hem niet was gelukt . Toen ging hij in de krant de sensationele
ducumentaire afkraken. Ach ,een bewijs dat deze krant zich alleen laat leiden door subjectieve beweegredenen.
Het is vooral onsportief en deze vent(een journalist mag hij zichzelf niet meer noemen) is een echte enge lozer
die zich moet gaan schamen. Overigens is deze mentaliteit gevaarlijk. Namelijk de pen als wapen voor eigen
doeleinden. Een geval van frustratie in het kwadraat. Bied je excuus aan zembla aan. Dan alleen ben je een
echte kerel.
—————————————————–
kijker 8 nov 2005 11:47
zeker een prima uiteenzetting waarbij de rol van de politiek wederom vraagtekens oproept……Grappig detail is
dat het NRC van gisteren de docu in een apart artikel op pagina 18 alvast onderuit haalde…..Hoe zou dat nou
komen……
Voor diegene die hem niet hebben gezien, alsnog doen !!!!!
—————————————————–
Erik 8 nov 2005 11:05
Ik heb zelden zoiets goeds gezien. Spanning,fantastische onderbouwing,een CIA agent die praatte,alle getuigeverklaringen met bewijs gepresenteerd,mooi gefilmd en deel twee over 5 weken.

348.

Anoniem

9 Nov 2005 om 08:50
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Merkwaardig (of niet) maar het NRC heeft geen verslag of i.d. gedaan van deze case. Weer bevestiging
dat het NRC Justitie uit de wind wil houden. NRC doet geen goed werk op dit punt. Dat kan ook niet want bv
redacteur Kuitenbrouwer doet wat werk voor Justitie.
Wel een algemeen stuk van LPF kamerlid Eerdmans. Toch hulde voor Eerdmans die de kliek van Justitie/
rechterlijke macht nader wil beschouwen/ veranderen.
De politici van de grote partijen zijn bang om zich hiermee te bemoeien. Blijkbaar wordt er gepretendeerd, dat
het wel goed en netjes gaat.
Ja, ja - Westenberg, Van der Sloot, Vlaardingen, Putten, de mijnen-affaire, enz..

349.

Anoniem

9 Nov 2005 om 12:30
Nog een leuke NRC anecdote. Karel Knip(redactie NRC) kraakte de documentaire van Zembla af mbt Khan . Een
zeer goede ducumentaire waarin justitie en Aivd wederom de nodige uitglijers maakten. Het NRC was de enige
krant die dit de grond inschreef. Do you want more? super-F

350.

Anoniem

9 Nov 2005 om 12:30
Nog een leuke NRC anecdote. Karel Knip(redactie NRC) kraakte de documentaire van Zembla af mbt Khan . Een
zeer goede ducumentaire waarin justitie en Aivd wederom de nodige uitglijers maakten. Het NRC was de enige
krant die dit de grond inschreef. Do you want more? super-F

351.

Anoniem

9 Nov 2005 om 14:27
Waarom zou NRC hier per se kont van moeten doen?

352.

Anoniem

9 Nov 2005 om 18:47
Alleen al het woord per s?. De vraag is zo on/integer. Natuurlijk hadden ze dat moeten doen. Het is ook geen
willekeur maar volledig met beleid NIET gedaan.super F

353.

Anoniem

9 Nov 2005 om 22:57
Dit verhaal is zo na te gaan Er worden niet zomaar landmijnen uit kazernes gehaald Bij elk legeronderdeel is
een nauwkeurige administratie. Ik ben het wel eens dat het uitzonderlijk is dat er zo.n grote drukgolf was bij de
ontploffingen Maar een overheid die landmijnen in een woonwijk opslaat die spontaan kunnen ontploffen?? Ende
veroordeelde directeuren dan zouden die niet weten wat er lag opgeslagen. Even Google op de namen en je
leest nog vele artikelen b.v Gmelich Meijling Ik zie uit naar het boek

354.

Anoniem

10 Nov 2005 om 15:31
Geloof ik niet. Als de Revu kan rellen, doen ze dat ook. Super-F

355.

Anoniem

14 Nov 2005 om 02:05
Wellicht kan ‘anoniem’ wat meer info geven. Lijkt me erg ’spannend’. Hans Knoop ken ik niet, maar de wijze
zoals hij Gretta Duisenberg probeerde af te maken lijkt me zeer radicalistisch en getuigt niet van enige goede
smaak. De man had alleen respect voor zich zelf. Zoiets noem je geloof ik narcisme. Ik zou graag meer
informatie over zijn netwerk willen hebben. Kan iemand mij tippen hoe ik daar aan kan komen?

356.

Anoniem

15 Nov 2005 om 11:46
zo dat wis ik niet

357.

haagselente

16 Nov 2005 om 22:17
Het is heerlijk, je hebt gelijk.
spring is in the air!

358.

Anoniem

17 Nov 2005 om 23:22
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Why is this tekst not vertaald in normal Dutsch?

359.

Anoniem

19 Nov 2005 om 13:52
VUIL TREKT VUIL AAN.
Zo kan je dit het best omschrijven. Peter R in de politiek. Als iemand niet integer is is hij dat wel. Als journalist
doet hij het leuk en zet de politie, geheel terecht overigens, op scherp. Echter pakt hij enkel zaken aan waar hij
mee kan scoren.
De gecompliceerde zaken laat hij liggen. De zaken die hij aanpakt zal dan ook meer dan vermoedelijk worden
aangestuurd door advocaten, welke op die manier onrust dan wel verwarring willen kweken bij de rechters.
Opvallend is dat dit meestal de wat duurdere advocaten zijn en Peter R wil hier kennelijk best aan mee werken,
als het maar op TV scoort.
Je kan je afvragen of Peter R de eerlijke en integere persoon is die we zoeken.
Zijn vriendenkring is niet bepaalt de gemidelde Nederlander. Dat verklaart ook hoe hij aan zijn criminele
informatie komt. Ons kent ons zou ik zeggen.
Je kan jezelfs gaan afvragen wie Peter R wi financieren. Wat voor belang heeft hij of zij door hem op die positie
te plaatsen.
Maar een ding moeten we wel zeggen van Peter R hij blijft consequent.
Hij blijft zijn contacten in het criminelenmilieu zoeken en dat komt Bram Peper heel goed uit.

360.

Anoniem

20 Nov 2005 om 15:28
Het blijkt nu toch al jarenlang, dat de rechters zich niet aan de regels (mbt registratie nevenfuncties) houden.
Moet je dan verwachten, dat diezelfde rechetrs wel correct en neutraal zijn ?
En de Raad voor Rechtspraak die doet natuurlijk niks….
Dat soort Raden die kun je net zo goed opdoeken.
De indruk wordt gegeven dat de Raad voor Rechtspraak voor controle van de “kwaliteit” zal zorgen, maar dat
gebeurt dus niet. Blijkbaar is het slechts de bedoeling om de indruk te geven, dat er op de kwaliteit wordt
gelet.
Verder doet iedere rechter maar zoals het uitkomt….

361.

Anoniem

21 Nov 2005 om 20:15
Laten we ook nog eens herhalen dat bij defensie het gehele dossier over SE fireworks was verdwenen.
Wanneer ontdekte de recherche dat? 14 mei, 15 mei? September!

362.

Anoniem

22 Nov 2005 om 09:14
Je kunt hierover klagen, maar je kunt ook de voordelen zien:
1. bijbaantjes voor rechters dat is leuk schnabbelen. Misschien dat het niet gunstig is voor het beeld van de
onafhankelijkheid, maar ja “ieder nadeel heb zijn voordeel”
2. als PW zo goed vertegenwoordigd is, dan worden de vonnissen/ arresten ook voorspelbaarder. Dat is goed
voor PW en ook goed voor de clienetele van PW. En min of meer ook goed voor de BV Nederland.
3. als je niet zo streng bent mbt bijbaantjes, dan is het makkelijker om rechters te benoemen. Dus tegenover
klagers wijs je op de verplichtingen mbt bijbaantjes, en verder behandel je dat topic heel coulant. Laissez
aller…..
Met een paar buddies (die rechter zijn) op de payroll gaat het wat makkelijker. Dat is duidelijk. Vooral leuk voor
de grote partijen

363.

Anoniem

24 Nov 2005 om 14:24
Beste mensen,
met veel interesse heb ik het stukje over westenberg in hp-de tijd van 25-11-2005 gelezen. de man heeft mij
halverwege de jaren zeventig als journalist ook eens bedreigd met een pak slaag, omdat ik er met zijn beoogde
partner vandoor ben gegaan. dat mag, maar teleurstellend vond ik toen dat hij mij dat niet recht in mijn gezicht
heeft gezegd en dat hij nooit is komen opdraven om zijn dreigement waar te maken.
groetjes
thijs jansen

364.

Anoniem

11 Dec 2005 om 18:39
De heer Oosting is onbetrouwbaar hij heeft eerder al onderzoek gedaan naar de AP-23 mijnen deze mijnen
waren onbetrouwbaar en Oosting heeft daar onderzoek naar gedaan in zijn functie als nationaal ombudsman.
Ook liegt en bedriegt de comissie Oosting in zijn onderzoek Enschede-ramp.
bv. Er waren gevarenstickers op de bunkers van se.fireworks geplaatst, die stickers hielden in dat de brandweer
niet mocht blussen want dat verergerd de brand en de buurt tot op 700 meter ofzo moest ontruimen, de
brandweer heeft het tegenovergestelde gedaan als de stickers voorschreven. De commissie Oosting heeft deze
stickers bewust uit hun rapport gehouden, zoals ze alles uit hun rapport hielden wat met defensie te maken had.
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De commissie Oosting zegt in haar rapport dat er een brandgranaat is gevonden op het terein van SEF, de
staatsecretaris liegt dus in zijn antwoord.
Vanaf 15 mei 2000 heeft het stadhuis Enschede een spreekverbod mbt. de ramp het enigste wat ze mag
zeggen is: “. Lees het Oosting rapport maar daar staat allles in” Nu zegt die staatsecretaris hetzelfde lees de
(leugens) in het Oosting-rapport maar.
Afz. Don Harberink ik woonde 100 meter van SEF en weet dat er ook munitie lag en meer dan 1 brandgranaat
dat werd mij tijdens de ramp al duidelijk.

365.

Anoniem

13 Dec 2005 om 23:17
EEN EERLIJKE ADVOCAAT
Advocaten mogen liegen. Zij staan niet onder ede, en het is hun gerechte taak alles te berde te brengen wat
hun cli?nt kan vrijpleiten.
In het bestuursrecht is dat ook zo. Onze gemeentejuristen verdedigen het beleid van burgemeester en
wethouders voor de bestuursrechter met stellingen die strijden met alles waarmee stellingen maar kunnen
strijden: met de waarheid, met de wet, en met elkaar. Zij noemden de graft aan de Keulseweg, die door
burgemeester en wethouders als bouwgrond aan Texaco is beloofd, voor de rechtbank een hoop afvalgrond, en
voor de Raad van State een kale heuvel. Toen leden van de Raad van State wezen op foto’s van het omstreden
perceel die een begroeide heuvel toonden, wijzigden onze juristen onmiddellijk hun standpunt en spraken zij
van een graft zonder landschappelijke waarde. Het voorleggen van onjuiste informatie door burgemeester en
wethouders aan de gemeenteraad verdedigden zij door te stellen dat de raadsleden naast de onjuiste informatie
van het college ook de juiste informatie van de bezwaar makende stichting hadden gekregen.
Hoe immoreel dit pleiten ook is, de rechter honoreert het. Ook hij is jurist, en beroepshalve geinteresseerd in
wat juridisch toegelaten is, niet in wat waar is. Het resultaat van de rechtsgang is dat een aanvankelijk op een
fout berustend overheidsbesluit daarna op een leugen berust.
Deze rechtspraktijk heeft juristen een naam van oneerlijkheid bezorgd. Het probleem is al zo oud als het
beroep. De advocaat en latere Amerikaanse president Abraham Lincoln viel door zijn eerlijkheid z? op, dat hij
de bijnaam “Honest Abe” kreeg. Als men hem vroeg een oneerlijke maar kansrijke zaak te verdedigen, wees hij
de opdracht af, ongeacht het geboden honorarium. Toen ??n van zijn medefirmanten een zaak kon winnen door
het verzwijgen van feiten die de tegenpartij begunstigden maar haar onbekend waren, verbood Lincoln het. Een
jonge rechtenstudent gaf hij eens het volgende advies, dat menig modern jurist in zijn zak kan steken: “Als je
denkt dat je een oneerlijke advocaat moet worden, blijf dan eerlijk, en word geen advocaat”.

366.

Anoniem

23 Dec 2005 om 14:10
Zeg Pamela,
Jouw collums zijn ook racistisch te noemen. Als ik sommige collums lees en het woord Moslims voor Joden
vervang dan doet mij dat heel erg denken aan de Duitse kranten vlak voor de 2-de Wereldoorlog. Jij haat
moslims en je haat de politiek. Denk je dat jouw bijdrage en gekanker enig positief effect heeft op de door jou
zo geliefde samenleving? Verander de wereld en begin bij jezelf. Focus op slechte dingen en je wereld wordt
ondraagelijk. Verander de wereld tussen je eigen oren. Doe daarna je ogen open. Kiezen mensen om geboren
te worden omdat de ouders een bepaalde geschiedenis godsdienst of nationaliteit hebben?
Als je het vreselijk vindt dat vrouwen worden onderdrukt waarom zet je je dan niet in om je medemens te
helpen met het verwerven van de vrijheden die jouw zo dierbaar zijn? Het is makkelijker om boos te zijn op
dingen buiten jezelf, maar welke pijnlijke emotie zit er eigenlijk onder jouw woede? Welke wens is niet
uitgekomen? Ik zie jou nog niet naar een moskee gaan of een buurtcentrum om te praten over emancipatie. Ik
denk dat je bang bent en jouw angst projecteer je op een situatie buiten jezelf, en je weet het. Je kan er niets
aan veranderen en maakt het alleen erger en slechter. Ik schaam me diep ten opzichte van andere
nederlanders (vooral Moslims) over wat jij in de Metro schrijft. Je kan idereen betichten van van alles maar wat
doe je eigenlijk zelf om een gelukkiger mens te worden of om een betere wereld te realiseren?
Als ik kleine marokaanse meisjes sinterklaasliedjes hoor zingen met hun moeders in de Mc Donalds dan denk ik
wel eens, zou Pamela zelf wel eens in een Multiculturele wijk komen? waarom zeikt ze over integratie als daar
niet de kern ligt van jou wpeobleem. Of leeft ze alleen achter haar beeldscherm in de onplezierig voelende
illusies die haar eigen woede en angst haar ingeven?
Ik ben bang dat je als een kip zonder kop een oorlog in zou lopen zonder je nu al te realiseren dat je dat kan
voorkomen,… Net als al die Nieuw Zelfdenkend Rechts types. Raar dat ze het zelfdenken noemen terwijl ze
louter gevoelsmatig (af) reageren op ontwikkelingen.
Dikke kus,

367.

Anoniem

23 Dec 2005 om 14:20
Goed gesproken en veel waarheden. Super-F

368.

Anoniem

29 Dec 2005 om 14:12
Berbers ahahha

369.

Anoniem

30 Dec 2005 om 13:10
Beste Klokkenluider.
Met enige vorm van trots kan ik u vertellen dat een aantal redactieleden van het NRC vergaderd hebben over
de commentaren van super-F op uw log. De bewering dat justitie medewerkers het zogenaamde integere NRC
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gebruiken met subjectieve (dus gedeeltelijke) dossiers is blijkbaar aangekomen. Het is namelijk waar en dat is
schrikken.Of er overleg is geweest tussen justitie en het NRC kan ik u helaas niet vertellen. Fijn 2006 super-F

370.

Anoniem

4 Jan 2006 om 11:45
Caren de Laat, de (ex-)vrouw van Rob Boon is ook geen lievertje, ook zij wordt gezien als een professioneel
oplichtster en heeft tevens een verleden als “escort meisje”.
Via de opbrengst uit oplichting en afpersing leidt zij nu een luxe leventje als gevierd zakenvrouw in
Bloemendaal waar zij een beauty shop, alsmede een soort sportschool aan de overkant, aan de Bloemendaalse
weg drijft, gefinancierd uit oplichtingspraktijken…
Soort zoekt soort, zal ik maar zeggen.

371.

Anoniem

4 Jan 2006 om 12:24
Niet waar, want de geiten die ik daar gezien heb, zijn zwart!

372.

Anoniem

6 Jan 2006 om 12:00
Wat een vreselijk akelig dossier is dit!!!!! Hoe kan dit zo lang duren in hemelsnaam? Onvoorstelbaar wat een
schade hier aan het milieu gedaan wordt, hoe komen we daar ooit weer vanaf? Hoe kan er meer aandacht
komen voor deze enorm domme actie??? Groet, JH

373.

Anoniem

16 Jan 2006 om 09:19
Ten eerste een opmerking naar de schijfster van dit artikel: naar wat ik lees en wat ik uit zeer betrouwbare
bronnen heb vernomen klopt uw verhaal en is de politiek…nou…ik heb er geen woorden voor dat dit soort
dingen in Nederland kunnen gebeuren!
Nog een vraag richting Dhr. Broersma, is er al een verwachtingsdatum dat uw boek uit komen, ik ben nl zeer
geinteresseerd in uw verhaal.
Vriendelijke groeten

374.

Anoniem

16 Jan 2006 om 18:16
Geachte anoniem 16 januari 2006 ? 9:19
Mijn streefdatum voor het (laten) uitbrengen van mijn boek ?Hare Majesteits leugens regeren?, met als
subtitel ?de staat der Nederlanden als criminele organisatie?, is september 2006. Maar wat zal het krap worden,
wat heb ik nog veel te doen. En ik had het boek al af willen hebben. Uw vraag naar deze datum heeft mij
onverwacht een warm aangenaam gevoel gegeven. Velen schrijvers kennen het gevoel reeds, maar voor mij is
het nieuw. Niet alleen mijn strijd, mijn gevecht, tegen onze ?corrupte staat?, maar ook het schrijven van mijn
boek is feitelijk een eenzaam gebeuren, een eenzame worsteling. Ook hier sta je er bijna letterlijk alleen voor.
Daarbij komt voor mij de handicap, dat ik nog nooit een boek geschreven heb. Een ernstige moelijkheidsfactor
bij het schrijven van mijn boek ligt mede bij de keuze van het schrappen van, het niet kunnen vermelden van,
verzamelde informatie over ernstige gepleegde misdrijven. Ik weet mij gedwongen keuzes te maken, om mijn
boek leesbaar te houden. Daarbij wordt ik hoe dan ook geconfronteerd met het gegeven, dat een belangrijk
groot gedeelte van onze bevolking geen vermoeden heeft, of zelfs redelijkerwijs geen vermoeden kan hebben,
hoe rottig en verraderlijk ons bestuursorgaan feitelijk functioneert. Er bestaat in ons land geen democratie en
er bestaat geen rechtstaat. Deze titels en sprookjes worden wel opgevoerd en gehanteerd in ons
bestuurssysteem, maar zei fungeren vooral om de (macht)structuur te dienen. Controle, van het door en door
verrotte en corrupte systeem, door de volksvertegenwoordiging en door de pers, bestaat niet, omdat zij zelf
deel uitmaken van dat systeem. Alles is onder controle en in dienst gesteld van de structuur. Bij mij zijn pas
vanaf circa 1998 de schellen van mijn ogen beginnen te vallen. De tijd die ik heb om boeken te lezen, en om
casusen te bestuderen, heeft een werkman, die elke dag met zijn broodtrommel van huis gaat, niet. Ik kan mij
goed voorstellen, dat de misleidende spreekbuis van de overheid, het NOS journaal, geliefd bekeken wordt door
de massa. Hoe moeten zij ook vermoeden, dat deze propagandamaschine er is, om het volk te misleiden. Tot
1998 nam ook ik, vrijwel, alles, zonder achtergronden te kennen, aan, wat daar verteld werd.
Of ik ook overdrijf? Enkele lezers van deze site lijken dat te denken. Een lezer reageerde eens ongeloofwaardig
op mijn opmerking, dat het Openbaar Ministerie een zeer zware criminele organisatie is. Ik kan de reactie van
deze lezer gemakkelijk begrijpen. Deze persoon is het dan kennelijk ook niet bekend, dat er mensen in
Nederland, omdat ze lastig zijn voor de gevestigden, door onwettelijke opzetjes tussen het Openbaar Ministerie
en de rechterlijke macht zelfs illegaal van hun vrijheid worden beroofd, en in een gevangenis worden
opgesloten.
Een beperkte voorinformatie over de inhoud van mijn boek, vooral met betrekking tot de niet juiste rol van
onze Majesteit en haar regering, geef ik op mijn website ?sambroersma.nl?. Deze site heb ik (nog) niet onder
bredere belangstelling gebracht. Het Openbaar Ministerie heeft mijn website wel bezocht, maar heeft mij over
haar, onmiskenbaar, scherpe inhoud geen vragen gesteld, of er opmerkingen over gemaakt. Wanneer het
(schriftelijke en veiliggestelde) bewijs voor mijn gelijk niet zo spijkerhard zou zijn geweest, dan had een reactie
van de zijde van de Majesteit toch voor de hand gelegen. Lees de website nu reeds, en u kunt uwzelf een
oordeel vormen. Omdat ik rekening hou met illegale acties van overheidswege, dien ik voortdurend, en onder
moeilijke omstandigheden, verschillende maatregelen te treffen. Louis S?v?ke en Pim Fortuyn waren toch ook
plotsklaps dood.
Met een bevriende, door mij hoog gerespecteerde (echte), onderzoeksjournalist besprak ik het artikel op
Klokkenluidersonline van donderdag 5 januari 2006 ? 14:31. DIT DURVEN DE NEDERLANDSE KRANTEN NIET OP
TE SCHRIJVEN OVER ABN AMRO Aan het eind van dit artikel werden nog enige opmerkingen geplaats van Pim
Fortuyn in een intervieuw met Hugo Camps over het foute handelen van Rijkman Groenink (topman ABN
AMRO). Daarbij zei deze journalist tegen mij, geen wonder dat Fortuyn dood moest. Deze journalist weet
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duidelijk wel van de hoed en de rand.
Sam Broersma
Zoutelande

375.

Anoniem

29 Jan 2006 om 12:18
Zie voor deze pagina ook de afdeling politiek,m.n.oil for immigration met opmerkingen:www.globalresearch.ca
(Centre for Reseach on Globalization) en www.DaanSpeak.com.

376.

Anoniem

23 Feb 2006 om 16:38
Deze man is zo fout!!!!!!!! Ibiza word zijn volgende thuishaven met ex vrouw en kind wat voor klanten heeft hij
daar.

377.

Anoniem

24 Feb 2006 om 13:37
Is er al bewijs dat het een vliegtuig was dat in het pentagon vloog?
Zoals de Amerikanen ons willen doen geloven

378.

Anoniem

24 Feb 2006 om 23:42
Pentagon.
Klik eens op www.globalresearch.ca,vervolgens bij search op Pentagon en verder search bij google.Mogelijk
staat het antwoord op deze pagina’s.

379.

Anoniem

25 Feb 2006 om 12:39
Voor iedereen die het niet prettig vind om in het Engels te lezen.
Ik kreeg vorige week een interesante nederlandstalige site m.b.t. dit onderwerp van een vriendin doorgemaild
www.achtergeslotendeuren.punt.nl

380.

Anoniem

25 Feb 2006 om 12:40
Pentagon.

381.

Anoniem

25 Feb 2006 om 22:02
Pentagon.
Met dank voor Uw inlichting over de Nederlandse versie, de machten achter de schermen betreffende.Engelse
taal:www.100777.com.Wellicht ten overvloede hierbij:www.daanspeak.com en voor de komende verkiezingen:
http://iraq-kill-maim.org/(met beelden,die politiek Den Haag het Nederlandse,zowel autochtone,als allochtone
stemmerspubliek niet zal laten zien).

382.

Anoniem

3 Mrt 2006 om 17:56
LEES GOED>> A STINK ARABIEREN.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog ron-selden de koloniale mogendheden Spanje en Frankrijk, die Marokko destijds onderling hadden verdeeld, tien-duizenden Marokkanen voor hun le-gers. Dat waren vooral mannen uit het
Rif. „Riffijnen zijn traditioneel uitste-kende vechtersbazen”, zegt Mohamed Ben Allal, secretaris van de
gouverneur van Noordoost-Marokko. „Daar win je oorlogen mee.” Enkele honderden Ma-rokkaanse soldaten
hielpen in Franse dienst mee met de verdediging van Ne-derland in mei 1940. Maar toen het Mu-seon in Den
Haag twee jaar geleden een oorlogsveteraan uit Taza verzocht mee te werken aan een tentoonstelling die
hiermee te maken had, weigerde deze dat kostenloos te doen. „De gouverneur van Taza kreeg vanuit
Nederland het verzoek of hij kon proberen de oud-strij-der op andere gedachten te brengen”, zegt Ben Allal, die
zelf uit de havenstad Casablanca komt. „Maar daar zijn we niet aan begonnen. Als een Riffijn beslo-ten heeft
dat iets hem niet zint, lukt het echt niet hem op andere gedachten te brengen. Zo zitten die mensen nu eenmaal in elkaar
BERBERS ZIJN PAS EGTE MANNE GESNOPE>> !

383.

Anoniem

3 Mrt 2006 om 20:31
Islamieten.
Tijdens de tweede wereldoorlog waren er ook duizenden Islamieten,die voor A.H.in de SS vochten in Oost-
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Europa,evenals er vele Joden in de Wehrmacht dienden,niet alleen als soldaat maar ook in het opperbevel(von
Manstein,Keitel,von Blumentritt met zijn niet doorgegane Aktion Seelöwe,etc.De partij-ideoloog van het
Nationaal-socialisme was de Baltische Jood Rosenberg.Zie ook Hess,Eichmann etc.,alsook de
toeleveringsbedrijven voor de Wehrmacht,Krupp.Mauser,Flick.Men dient wel de leer van Hegel,these/anti-these,
het scheppen van tegenstellingen in aanmerking te nemen,waaruit men naar een een bepaald doel werkt.De
tegenpool ,het communisme,had als ideologen Marx en Engels.Beide systemen werden tijdens de W.O.II met
oorlogsmateriëel verzorgd vanuit de V.S.Zie ook de boeken van Professor Anthony Sutton:Wallstreet and the
bolshevik revolution en Wallstreet and the rise of Hitler.

384.

Anoniem

5 Apr 2006 om 21:31
Jongens hou toch eens op, als jullie zo dapper zijn vermeld dan gewoon je naam erbij of face him yourself!! Als
jullie hem zo goed kennen wat zegt dat over jullie zelf!

385.

Anoniem

8 Apr 2006 om 14:39
Kazachstan kent nog doodstraf, marteling en mishandeling; helpt het als jullie daar zijn?
http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_kaza2001.shtml
http://www.amnesty.nl/landeninfo/llp_kaza2002.shtml
http://www.amnesty.nl/themas_doodstraf_landenoverzicht.shtml#europa

386.

Anoniem

8 Mei 2006 om 01:55
Rechterlijke macht.hahahahahahahh.Jaajaa onafhankelijk blahblahblah.Niemand neemt deze lui nog serieus

387.

Anoniem

12 Mei 2006 om 13:27
Gisteren (11 mei 2006) heb ik persoonlijk, als aanklager, een ontmoeting gehad met de Raad voor de
Journalistiek. Over 8 week (nà de uitspraak) zal ik op internet hierover een boekje opendoen.
George de Haan, klokkenluider in Ede/Lunteren
www.partijzondernaam.web-log.nl

388.

Anoniem

21 Dec 2006 om 17:00
NEDERLAND 4 LIFE ALLE MENSEN UIT HET OOSTEN MOGEN DOOD!!!!! ZE ZIJN NIKS HEBBEN HET IQ VAN EEN
PINDA

389.

Anoniem

3 Jan 2007 om 15:44
Beide Hoogleraren zijn in eerste instantie Wetenschappers en overigens van onberispelijk gedrag! Zij willen
helemaal niet dat dit soort dingen geheim zijn.
Het is een fout geweest dat dit niet juist is verwerkt. De intonatie van het artikel stoort mij derhalve.

390.

Anoniem

4 Apr 2007 om 08:50
sterf. kk mocro.

391.

Anoniem

28 Apr 2007 om 22:50
Leuk om te lezen dat iedereen mekaar de dood toewenst.. nu moeten ze het nog ff uitvoeren dan kunnen wij
tenmisnte weer rustig over straat. Dan kunnen onze ouders en groot ouders weer rustig winkelen. Dan kan je
de deuren weer open laten. Je spullen in de schappen laten liggen zonder dat ze gejat worden en ga zo nog
maar ff door..
groeten van een Nederlander

392.

Anoniem

28 Apr 2007 om 22:53
En daar komt nog bij als jullie ons nederlanders en ons land zo haten waarom gaan jullie dan niet gewoon
lekker allemaal terug en verbrand je je nederlandse paspoort dan lossen we alle problemen in 1 keer op. jullie
gelukkig en wij nog gelukkiger.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/212/nog-meer-dubbele-petten-in-rechterlijke-macht.html (55 of 57) [3/10/2009 11:18:59 PM]

Nog meer dubbele petten in rechterlijke macht at Klokkenluideronline
393.

Anoniem

4 Mei 2007 om 15:54
hey,
respect voor alle buitenlanders, het zijn echt vet aardige mensen, omdat een paar mensen af en toe wat fout
doen krijgt het hele ras de schuld, dit vind ik echt niet eerlijk ook al ben ik een nederlandse kaaskop, fuck alle
racisten.
Mickey
mickeyvandenborst@hotmail.com

394.

Anoniem

20 Mei 2007 om 18:03
En die pliesie pet past ons allemaal?? ook de schoenen? ik zou er niet in willen!!! passen!!! Gatver wat een
STASIE gasten die lui! Aanhangers van Mengele en A.H die Oosterijker van de TWO, GVD!

395.

Anoniem

5 Jun 2007 om 01:08
Wat zijn Uw Nederlandse Staatsburger waard?
Door Politie informanten omzeepgeholpen!!!
? Ondanks dat ze Crimineel en waarschijlijk onterucht geplukt zijn …. voor het Europees Hof??
PG waar is Uw verantwoordelijkheid???

396.

Anoniem

5 Jun 2007 om 01:19
Eigenlijk is het een brug ver!!!!

397.

Anoniem

5 Jun 2007 om 01:31
Parlement?
2/3 meerderheid kan een grondwet wijzigen terwijl30 Partijen meedoen met elk EEN KANS OP DE verkiezing!!
IK WIL MIJN BURGER-VADER (BURGEMEESTER)KUNNEN KIEZEN EN WAARSCHIJNLIJK OOK MIJN
STAATSHOOFD DIE NIET VOOR DE FRANSE REVOLUTIE ONTHOOFD IS ZOALS DE GEBROERDERS VAN DE WITT
UIT DORDT OF LEIDEN DAAR GA IK VOOR…………………….

398.

Anoniem

5 Jun 2007 om 01:33
Parlement?
2/3 meerderheid kan een grondwet wijzigen terwijl30 Partijen meedoen met elk EEN KANS OP DE verkiezing!!
IK WIL MIJN BURGER-VADER (BURGEMEESTER)KUNNEN KIEZEN EN WAARSCHIJNLIJK OOK MIJN
STAATSHOOFD DIE NIET VOOR DE FRANSE REVOLUTIE ONTHOOFD IS ZOALS DE GEBROERDERS VAN DE WITT
UIT DORDT OF LEIDEN DAAR GA IK VOOR…………………….

399.

Anoniem

5 Jun 2007 om 01:35
PG Wat is Uw Democratische Gehalte????????????????

400.

Anoniem

5 Jun 2007 om 01:59
Door een Stelsel van een 19e eeuwse GRONDWET waar een meerderheid niet door 51% ECHTER DOOR CA.
75% gewijzigd kan worden ZAL NOOIT ZONDER EEN KIESDREMPEL IETS GEWIJZIGD KUNNENWORDEN IN DE
GRONDWET
stel een kiesdrempel in …. GÉËN DERTIG PARTIJEN WAARONDER EEN PARTIJ VAN DE PEDO MAAR EEN PARTY
DIE NIET ALLÉÉN LUISTERT MAAR OOK DOET WAT HET VOLK WILT !!!!
ARROGANTIE TEN TOP OF KLASSE STELSTEL TEN TOP!!!
burgemeester/premier/staatshoofd DIE DOOR BENOEMINGEN TOT STAND KOMEN
ZONDER DE STEM VAN HET VOLK!!!
KONING,KEIZER, POPLA KENNEN WE ALLEMAAL!!!
IN AMSTERDAM IS DE EERSTE GRACHT DE SINGEL DAARNA DE HERENGRACHT EN DAAARNA KENNEN WE
POPLA ALLEMAAL (WC PAPIER)Prinsen/keizersgr
LIBERTE, EGALITY ET FRATERNITE

401.

Anoniem

5 Jun 2007 om 02:01
WAAROM IN DEZE 24UURS ECONOMIE ZOLANG EEN ANTWOORD?????????????
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402.

Anoniem

5 Jun 2007 om 02:09
welk antwoord wilt u in deze concense politiek?

403.

Anoniem

5 Jun 2007 om 02:12
WELK ANTWOORD ZAL IK OF IEMAND ANDERS KUNNEN VERWACHTEN
ELK ANTWOORD ZAL HET ZIJNE ZIJN MAAR ………..
WAT U ZEGT KAN INVLOED HEBBEN TOT HET ZIJNE….

404.

Anoniem

5 Jun 2007 om 02:16
ONDANKS DAT GÉÉN ANTWOORD OP DE G8 NU ACTION IN HEILIGENSTATT!!
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stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

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

Klokkenluidermenu

Postnuke naar Wordpress 2.0 om precies te zijn. Dat betekent meer afbeeldingen, een veel

Recente Berichten

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

●

●

●

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man
Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

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

misstand anoniem aan de kaak kan

Registreren

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

Stichting
Sympathisanten van deze site en van

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

Het team richt zich natuurlijk ook tot de jury van de Persprijs Jacques van Veen waarnaar deze site

●

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

meedingt. Geachte jury onder het gewaardeerde voorzitterschap van R.J. Hoekstra, we hebben

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

natuurlijk ook aan jullie gedacht bij het ombouwen van de site!

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

your fucking innocence, my dear Joris!

Vanaf eind augustus gaan we er veel vol tegenaan. Stay tuned!

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.
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feitenoverzicht
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●

Feed voor dit bericht Trackback adres

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

●

1.

harry van groen

30 Jul 2007 om 13:33
Dank voor het gebruik van uw site.Een klookenluider kan en moet alleen opereren,immers je weet nooit wie de
mol is.En natuurlijk bemoei ik mij dan ook niet met uw zaken.Wel vind ik het jammer dat er veel op de juristen
wordt gespeelt ,als blijkt dat bijv zo’n heer van Delden rustig al zo’n 20 jaar blijft zitten waar hij zit.Dat wil niet
zeggen dat een ieder door moet blijven gaan met feiten te noemen ,en desnoods vermoedens -want daar
reageren zij dan maar op ,als wederhoor.-De politiek kan en mag natuurlijk nog meer doen.Strafvervolging bijv.
Want de GEVOLGEN van juristen ,die hun werk niet doen ,kunnen ook misdadig zijn.Nu wordt aan mij gevraagd
in diverse procedures ,waarom ik geen advocaat kan krijgen.Als u mijn rubrieken bijelkaar zou doen ,dan kan ik
naar deze site verwijzen ,zo ook naar andere gevallen.Buiten dat het onbeschoft van een rechter is om recht te
spreken ,juist in hoger beroep of kort geding,waar een advocaat bij moet,gezien de RECHTSGELIJKHEID
principe ,vraagt de rechter dat niet aan de orde”‘eén telefoontje is genoeg.

2.

harry van groen

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven
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Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel
overheid
●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

30 Jul 2007 om 13:47
Omdat ik vind dat Hoogleraren best wat meer ,zo maar hun mond open kunnen doen ,en niet middels door de
regering opgedragen onderzoeken ,heb ik bijv Prof Tak en Prof van Mourik benaderd ,om mij te HELPEN-zo ook
het volk. Prof Tak had geen tijd voor dit onderwerp ,wat landsbelang kan zijn,en hij was geen PIM Fortuyn.En
de heer van Mourik heeft 2 petten op ,die gaat wel tekeer tegen de orde van notarissen ,maar behandeld geen
zaken ,die het bewijs voor zijn stellingname doet vermoeden.Zo gaat dus de ene notaris tekeer ,en de andere
speelt het politieke spel mee ,en onderzoekt de zaak niet eens.Zij kennen de waarheid ,en zo komt de waarheid

Categorieën

●

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Nieuwe jas voor Klokkenluideronline at Klokkenluideronline
niet boven tafel.De heer Tak was wel van mening dat de mentaliteit van een ieder moest veranderen.Dat kan je
dan nu ook alleen doen door elke dag ,de het dagelijks nieuws te gebruiken ,om die mentaliteit en
hersenspoelende meningen doen te veranderen. Het blijft dan ook vreemd dat een ieder mijn stukjes in de
krant blijven weigeren,terwijl ik dat niet annoniem doe

3.

Michel

Bezoekers
●

11 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165209 totaal aantal bezoekers

30 Jul 2007 om 17:57
De site is erg mooi geworden.
Alleen een vraagje, Zijn alle Url’s van alle artikelen nu veranderd? Want er is de afgelopen jaren natuurlijk veel
gelinkt naar Klokkenluideronline.nl maar op al die sites zullen mensen nu een 404 error krijgen als ze deze site
bezoeken, dat is wel erg jammer.
Hier voorbeeld:
http://forum.fok.nl/topic/932167 (de 5de reactie bijvoorbeeld.)
Alle Links werken daar nu niet meer.

4.

micha kat

31 Jul 2007 om 09:02
Hi Michel,
Wij hebben het probleem ook geconstateerd, de webmaster is op vakantie, we gaan kijken wat we eraan
kunnen doen!
groet
Micha Kat

5.

Koen

22 Aug 2007 om 01:30
Ziet er goed uit!

6.

gepke de leef

24 Okt 2007 om 21:13
In nederland kun je verkrachters en barbaren niet eens aanklagen .
DE belastingbetaler schenkt 75 euro per dag en de verkrachters en barbaren van corps kenne meR land nie
meer gaan rustig door met verkrachten en martelen.
Zonder strafrechtelijk vervolgd te worden.
Ja en daarom gaat de belastingbetaler zelf het recht in eigen hand nemen.

7.

harry van groen

11 Nov 2008 om 22:28
Puur uit eigenbelang ,van haar man,heeft H.M. koningin Juliana gekozen voor een bananen republiek.
Had zij maar voor een Balkanstaat gekozen.
Zou haar man ,toen hij het bed deelde met ettelijke vrouwen ,ook aan de monarchie gedacht hebben?
Het was niet alleen vrouw onvriendelijk met zo’n man te leven ,maar ook een koningin onwaardig.Geen vrouw
hoor je hier over.(ook niet bij Joran)
Als aankomende volwassen vrouw ,maar ook koningin ,had de twaalf jarige dochter dochter voor haar moeder
moeten kiezen,of was zij daar toen te jong voor?
Was dat toen al op het advies van haar vader?
De gert aan het Hof man.
Wat toen niet is gebeurt ,kan natuurlijk als nog gebeuren.
Voor koningin en vaderland ,moest ik mijn diensplicht vervullen.
Ik had toen moeten weigeren ,zeker naar wat ik nu weet.
Echter nu ben ik soldaat ,met groot verlof,en zou dat landverraad betekenen.
Waar blijft nu de marechausseé?
Ik zag vandaag een dienstplaatje,uit de eerste wereld oorlog.
Toen ik voor dood werd verklaart ,door de democratie en de rechtsstaat ,heb ik zelf maar het plaatje door de
helft gedeeld ,en er een sleutelhanger van gemaakt.Kennen zij in ieder geval mijn bloedgroep.
Wat zeker is ,dat de mensen die mij voor dood hebben verklaard ,mijn bloedgroep niet zijn.
Ook de klokkenluiderslijn heeft mij al dood verklaart,want op de week van de democratie ,mag nog steeds niet
gereageerd worden .
Belgen ,met hun ervaring ,zien dat belang echter wel.
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DEZE WEBSITE ZAL NOOIT STOPPEN DE KLOKKEN TE LUIDEN

Klokkenluidermenu

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
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●

website zit kortom in een ‘groeimarkt’. Het schandaligste aller schandalen is natuurlijk de steeds
●
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Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

informatie over het Haagse porno-schandaal. Uw webmaster voorspelt dat dit schadaal niet onder de

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

pet kan worden gehouden en dat er bloed gaat vloeien. De reputatie van Nederland is niet meer te

daarbij is de hulp van lezers en bezoekers noodzakelijk. In dit verband is het zeer bemoedigend dat
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redden. Uw webmaster vertrekt zaterdag voor een maand naar Kirgizie en Tadjikistan. Hij verwacht

●

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

slecht beperkt on line te kunnen zijn. Vanaf augustus gaat de strijd om de waarheid weer verder!

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

0 Reacties op “Reces van de webmaster tot eind
juli”
Feed voor dit bericht Trackback adres

klokkenluiders in het algemeen

Gerelateerde Berichten
De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

●

1. Geen reacties

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Categorieën

●
●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel
overheid
●

Laat een reactie achter

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Je moet inloggen om te reageren.
●

« Moorden die niet opgelost mogen worden

Showdown nadert in Demmink-zaak »

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/437/reces-van-de-webmaster-tot-eind-juli.html (1 of 2) [3/10/2009 11:19:20 PM]

Reces van de webmaster tot eind juli at Klokkenluideronline

Bezoekers
●

11 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165209 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif
Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/437/reces-van-de-webmaster-tot-eind-juli.html (2 of 2) [3/10/2009 11:19:20 PM]

Landmijnen en Enschede revisited: nu de feiten at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Gecorrumpeerde rechter mag geen ongelijk krijgen

Joris Demmink, Bouterse, sex en de staatsgreep »

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

Landmijnen en Enschede revisited: nu de feiten

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door admin 13 april, 2007 in Klokkenluiders.

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

CENSOR GEENSTIJL LEVERT BEWIJS: ER LAGEN MIJNEN IN ENSCHEDE

Klokkenluidermenu

Het is toch niet te geloven dat een ‘censor’ met de naam ‘Chef’ op de weblog Geenstijl als een
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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:

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

1. Twee militaire experts die kort na de explosie op het rampterrein arriveerden hebben

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

ontstekingsmechanismen zien liggen en dat ook gerapporteerd. (A. Nijeboer in Nieuwe Revu)

malen anoniem met de dood bedreigd (A. Nijeboer in Nieuwe Revu).

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

2. Deze experts kregen de instructie over hun vondst te zwijgen en zijn in de weken daarna diverse
●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

3. Journalist Alexander Nijeboer die een boek schreef over de landmijnen-affaire is ook bedreigd.

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

4. De VEN (branchevereniging van vuurwerkfabrikanten) heeft altijd staande gehouden dat een
schokgolf zoals optrad in Enschede nooit door vuurwerk alleen kan worden veroorzaakt. (VEN-

gebeurde op voorspraak van Defensie. (P. Hemelrijk in Metro)
7. Er is een onschuldige veroordeeld voor ‘het stichten van brand’ op het bedrijfsterrein. (P. Hemelrijk
in Metro)
8. Rechercheurs die beweerden dat voor de veroordeling van 7. bewijsmateriaal was vervalst, werden
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Nijeboer in Nieuwe Revu). Zie ook hier voor veel meer gedetailleerde info over dit aspect.

●
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9. Een groot deel van de afgekeurde AP-23 landmijnen is nooit vernietigd omdat Defensie het

10. Staatssecretaris van Defensie Van der Knaap heeft tegen de wil van de kamer in bepaald dat alle
dossiers over de landmijnenkwestie gesloten moeten blijven tot 70 jaar na Spijker’s dood.
11. Fred Spijkers werd door een andere Defesie-staatssecretaris, Van Hoof, bedreigd met ‘een wapen
dat voor jou absoluut en onherroepelijk dodelijk is’ als hij bepaalde stukken over de landmijnen
openbaar zou maken.
12. De ‘Chef’ van ’shocklog’ Geenstijl verdwijdert als een bezetene alle postings die een link leggen
tussen de landmijnen en de vuurwerkramp. Dit nadat een email van Ambroon Wiegers duidelijk heeft
gemaakt dat er bij Geenstijl een ‘verbod’ bestaat op het leggen van de relatie landmijnenvuurwerkramp.
No more questions, your honor! Enschede, kom nu eindelijk maar eens in opstand en laat het
vuurwerk opnieuw knallen! En Geenstijl…. tsja…. een nominatie voor de Pullitzer Prize?

29 Reacties op “Landmijnen en Enschede revisited:
nu de feiten”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

13 Apr 2007 om 12:42
Goh, dat daar nu niet eens een spannende film over gemaakt wordt.
Waarom dan wel een “Amsterdamned” en nog steeds geen “Submission 2″ ?

2.

Anoniem

13 Apr 2007 om 13:01
Corrupt Door Anti-Christ?

3.

Anoniem

13 Apr 2007 om 13:38
Zie ook dit topic voor meer informatie:
http://forum.fok.nl/topic/932167

4.

Anoniem

13 Apr 2007 om 13:38
interessant, alleen zou het waarheidsgehalte van deze artikelen wat hoger worden als een spellchecker zou
worden gebruikt. “bedriegd” is volgens mij geen goed nederlands.. de meest artikelen staan vol van de
spelfouten..
succes verder.

5.

Anoniem

14 Apr 2007 om 12:06
13. NRC Handelsblad - nooit te beroerd zich in te spannen voor de zittende macht - draagt gretig argumenten
aan en citeert anonieme bronnen dat de explosie wel degelijk door vuurwerk kan zijn veroorzaakt.
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/000527-d.html
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/000727-a.html
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6.

Anoniem

14 Apr 2007 om 17:43
Het waarheidsgehalte van het stuk blijft gelijk, spelfouten of niet.
De kniesoor zou een reden minder hebben om de inhoud te negeren. Dat wel.

7.

Anoniem

14 Apr 2007 om 18:07
1. Zijn die verklaringen opgenomen in een rapport ? Zo ja heb je daar bewijzen van ?
2. Zijn die experts met naam en toenaam bekend en zijn er aangiftes gedaan van bedreiging en heb je daar
kopieen van ?
3. idem als vraag 2.
4. Staat dit zwart op wit?
5. Misschien kost dit teveel onnodig geld en is het al vastgesteld d.m.v berekeningen.
6.Zijn die “illigale” vergunningen opvraagbaar bij de gemeente Enschede?
7.Tja, het hof heeft geoordeeld
8.Heb je verklaringen van die rechercheurs?
9.Intersante linl
10.Raar besluit is er nagegaan waarom dit gesloten blijft ?
11.In de pers worden uitspraken vaak verdraaid. Zonder audio opnames is er niets te bewijzen.
12. Je neemt een blogje als Geenstijl toch niet serieus als maatstaf voor de censuur en daarmee als bewijs ziet

:-o

dat jouw stelling waar is
Met die uitspraak maak je je in mijn ogen belachelijk. Als geen stijl alle
conspiracy links zou plaatsen dan zou het binnen no time vol staan met dit soort dingen. Is het niet interesant
voor hen dan word het gewoon verwijderd simpel als dat. Dat is echt geen bewijs voor die landmijnen.
Ikzelf kom uit Enschede dus ik heb er geen baat bij om jouw beweringen te ontkrachtigen. Maar je moet echt
wel mee dingen op papier hebben voor een goed onderbouwde zaak. Verder lijkt het er wel op dat je weleens
gelijk kan hebben. Die “verdwenen” landmijnen zijn het antwoord naar je speurtocht naar de waarheid denk ik.
Al brieven geschreven naar kamerleden ?
Ga zo door. Succes

8.

Anoniem

14 Apr 2007 om 22:42
De Ap 23 is een simpele anti personeels mijn die opspringt voor hij detoneert. In deze mijn zitten een
hoeveelheid stalen balletjes. Als deze mijnen op dit terrein hadden gelegen en waren gedetoneerd dan zijn de
sporen hiervan nog steeds vindbaar en zichtbaar niets in de ontploffing in Enschede wijst hierop.
Als je niet weet waarover je praat(landmijen bijvoorbeeld) verdiep je dan in een onderwerp voordat je twee
totasal verschillende zaken met elkaar gaat verbinden.
Je doet hierbij andere klokkenluiders tekort.
Deze site verwordt dan tot een rariteiten site die niet meer serieus te nemen is.

9.

Anoniem

15 Apr 2007 om 01:19
Onderstaand document is volgens mij van de commissie-oosting-onderzoek-vuurwerkramp, daarin zegt de
commissie dat er drie brandgranaten aanwezig waren bij het gedetoneerde bedrijf S.E. Fireworks.
( De enigste brandhandgranaat die volgens de media bij SEF is gevonden is afkomstig van munitiefabriek JNS in
friesland de granaat kwam uit een partij van 1.600 stuks defensie is al deze brandhandgranaten kwijt defensie
weet niet waar ze gebleven zijn op die ene van de vuurwerkramp na is defensie de hele partij kwijt.
Onlangs kwam ik onderstaand officiele comissie stuk tegen waarin sprake is van drie brandgranaten heb het
nog niet op mijn web-site gezet omdat ik nog niet zeker weet van welke commissie onderstaand stuk is. )
http://66.102.9.104/search?q=cache:xR4YgDAuf-EJ:www.13mei2000.nl/evenoverdieramp/Chronologie.html
+brandhandgranaten&hl=nl&ct=clnk&cd=5&gl=nl
De droogruimte C1 is afgesloten met een hangslot (A36) en er bevinden zich oa. “special effects”,
vuurwerkmaterialen bestemd voor binnenvuurwerk (A37). Naast de spullen op de inventarislijst, waaronder
enkele blikken brandpasta (A56), zijn er nog wat aardige zaken aangetroffen (A440 - A441) waaronder een niet
geïnitieerde brandhandgranaat (A441 - A471). Gezien het feit dat er geen resten van verdere
brandhandgranaten aangetroffen zijn alsmede het feit dat de aangetroffen granaat niet afgegaan is “sluit de
commissie uit dat brandhandgranaten bij de ramp een rol gespeeld hebben” (A471).
De commissie sluit dus uit dat De V. mogelijk sleutels heeft gehad en twee van de daar aanwezige drie
brandgranaten gebruikt heeft om de deur van container E2 te prepareren. Container E2 - de container waarin
Smallenbroek zijn tuinmeubelen opsloeg toen hij nog eigenaar was - bevatte oa. 12″ shells (A57) maar dat wist
De V. niet, of er was hem verteld dat het allemaal geen kwaad kon zolang de deuren maar open zouden gaan
tijdens het uitexploderen. Zonder die 12″ shells zou E2 in dat geval inderdaad als een nachtkaars
uitgeëxplodeerd zijn, want de schade op zich was gering (A433 - A439). Bakker en Pater hadden op die plek
kunnen opdoeken en iemand uit de branche zou heel blij geweest zijn.
(Ik was thuis en woonde 250 meter vanaf het centrum van de twee alles vernietigende detonatie’s een SEFeigenaar rende voor zijn leven bij mij de hoek om schreeuwend; “Munitie, munitie meer dan honderd doden.”
Daarom noem ik het munitieramp, justitie het O.M. Oosting wilden geen verklaring van mij ben daarom mijn
eigen website’s begonnen http://munitieramp.punt.nl/

10.

Anoniem

15 Apr 2007 om 04:21
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Enschede/010227-a.html
Op de URL hierboven kun je lezen dat de landmacht niet weet waar de 1.600 brandgranaten gebleven zijn op
die eene na die op het plaats delict is gevonden vlak na de Enschede-ramp en nu heeft 1 of andere commissie
het over drie brandgranaten die op het plaats delict aanwezig waren, daar heb ik de media nooit over gehoord,
de media had het steeds over 1 brandhandgranaat.
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Nederland staat op de vijfde plaats van grootste wapenproducenten ter wereld.
Hoogachtend D. Harberink

11.

Anoniem

16 Apr 2007 om 06:36
En wat als de zogenaamde feiten wel kloppen. Want nu ga jij er van uit dat de media waarheid heeft
verkondigd tegenover de bevolking. Dan kun je net zo goed niets meer posten op een website want alles is
tegenwoordig gecensureerd op tv, krant, radio, enz.
Er zijn net zo veel bewijzen dat het niet waars is dan dat het wel waar is. Maar omdat jij het niet kunt geloven
dat de overheid tot dit soort daden in staat is kat je dit bericht af.

12.

Anoniem

16 Apr 2007 om 11:26
en de pensioenfondsen beleggen in de wapenindustrie, clusterbometjes en ander wapentuig, als het maar
rendement opbrengt he, tuig zoekt tuig

13.

Anoniem

19 Apr 2007 om 15:44
Ach Geenstijl. Een sukkelig weblogje waar alleen anonieme nietsnutten allerlei postings deponeren met een
domheid van een varken. De Telegraaf zit natuurlijk aan de pols en ze mogen elkaar journalistiek niet bijten.
Dus Geennieuws.nl Geenstijl kreeg van twee kanten te horen dat John van der Heuvel geld had ontvangen van
een in België wonend crimineel en dat mochten ze inderdaad niet plaatsen. Zo werken die dingen.

14.

Anoniem

21 Apr 2007 om 16:46
Mischien is het een idee om zelf eens van je luie reet af te komen en op zoek te gaan naar de antwoorden op
een paar van je eigen vragen?

15.

Anoniem

21 Apr 2007 om 16:51
Mjah, alsof er echt serieus naar sporen is gezocht. Zie ook punten 1,2,3,5,8 en 10.

16.

Anoniem

30 Apr 2007 om 13:59
Die sporen zou je vandaag aan de dag nog overal zelf kunnen vinden als je met een detector in de omgeving
(5km) zou rondlopen. - ontstekingsmechanismen, scherven, verpakking(stalen munitie kist) en vele andere
delen van de mijnen.
Met deze hoeveelheid mijnen zul je de komende 80 jaar nog delen kunnen vinden. Los van het feit dat bij een
sympatische detonatie een hoop mijnen niet zullen detoneren en gewoon een paar honderd meter worden
weggeslingerd. Ik heb nog geen verhalen gehoord van Enschedese kindertjes die spontaan zijn ontplofd.
Nogmaals een kul verhaal van mensen die interesant willen doen maar geen bal van springstoffen en nadenken
weten.
Paranoide gezwam

17.

Anoniem

30 Apr 2007 om 21:06
Mijn mening is niet gebaseerd op de media maar op mijn eigen ervaring met springstoffen en landmijnen.
Als mensen zich eens verdiepen in de materie en niet klakkeloos aannemen dat er een complot is dan kunnen
mensen hun leed jaren eerder verwerken.
Enschede was erg genoeg als het was. Een vuurwerkramp met een hoop lakse mensen op belangrijke plekken.
Laat dingen zijn zoals ze zijn en probeer niet altijd er wat bij te verzinnen om het erger te maken dat is
ramptoerisme pur sang.

18.

Anoniem

15 Mei 2007 om 11:59
Zegt genoeg:
http://www.chaf.info/videos.htm

19.

Boelie

12 Sep 2007 om 13:34
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Opslagplaatsen van Gladio zijn er nog steeds.Een ervan bevond zich in Enschede.

20.

koenski uut enske

25 Okt 2007 om 18:27
Ik woonde in het rampgebied, en heb al vele theorieen gehoord. Dit zaakje stinkt aan alle kanten.
Vlakbij lagen de landmijnen op voormailg vliegbasis Twente , dus enigszins plausibel.
Ik snap alleen niet dat mensen klokkenluiden , wetende dat in deser dreigementen zeer te verwachten zijn, en
direkt na de bedreigingen geen commentaar meer leveren en anoniem willen blijven. Wat is dat ??! , Liever een
halve held, dan ten hele gekeerd ?.
Als alle kennis bijelkaar gesprokkeld word en met een capabele woordvoerder en het internet(is macht!), dan
kun je zo een zaak tegen de staat beginnen. Get a lawyer!. Schouders eronder. We haten halve waarheden.
Hou anders het deksel er maar op.( EIgenlijk… en wat dan nog .dan is het zo. Dat we in een schijndemocratie
leven is ons de laatste tijd al wel duidelijk gemaakt..

21.

hans laroes

1 Dec 2007 om 03:43
Een paar uur na de ramp kwam een accuraat bericht naar buiten over het aantal dodelijke slachtoffers.
Enige tijd daarop werd dit aantal fors naar beneden bijgesteld en begon de laverende, oplopende reeks
slachtoffers naar het oorspronkelijk aantal slachtoffers. Reden: lijkdelen moesten worden bij elkaar gezocht
enzo.
Ik werk bij een van de toenmalige uitgangen van de “buitenste ring” van het rampgebied, en heb minimaal
eens per uur een lijkauto naar buiten zien rijden. Dagen achter elkaar. De inhoud van deze auto’s is regelrecht
naar het militaire vliegveld gereden.
Ook bij andere uitgangen vertrokken lijkauto’s.
Het hele gebied is direct na de ramp afgesloten voor de pers. De beelden van de uitgebrande auto’s danken we
aan een duitse filmploeg die zelf graag wilde bepalen wat gefilmd mocht worden. Als het aan onze nederlandse
pers had gelegen hadden we geen filmmateriaal van direct na de ramp.
Ikzelf kende de locatie, maar het was ommuurd en had een bordje van de papiercentrale naast de poort. Ik wist
ook niet beter of er huisde een ander bedrijf.
Bevoorrading vond vaak plaats om drie uur ’s morgens, wat natuurlijk vreemd is voor een papiercentrale.

22.

heidekonijn

5 Jan 2008 om 03:01
Uit de filmbeelden kon iedereen zien dat een gehele
woonwijk was weggevaagd. Het leek wel Dresden vlak
na de oorlog. Er werden slechts 20 doden gemeld.
Slechts 20 mensen zouden zich tijdens de ramp in de
woonwijk hebben opgehouden. Ze weten ales onder de pet te houden want niemand kan het zich veroorloven
zijn nek uit te steken tegen de gevestigde orde.
Hoe is het afgelopen met de schadeloosstelling van
de bewoners ? Wanneer komt er eens een onafhankelijke
commissie om vast te stellen in hoeverre verzekerings
polissen correct worden geeffectueerd ?
Gewone burgers hebben geen echte rechtspositie. Het
is vee dat moet opbrengen anders wordt het geruimd.
Slachtoffers van medische missers, het verkeer, bedrijfsongevallen,rampen worden er aan de zijlijn zo voordelig
mogelijk uitgedraaid.

23.

heidekonijn

5 Jan 2008 om 23:30
De Democratische Rechtstaat met zijn democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en zijn zgn
onafhankelijke rechterlijke macht is slechts de facade voor ons kapitalistisch systeem. Het beschaafde gezicht
van de diktatuur van het grote geld. We leven in de Cultuur van het Kapitaal.
Alles dat geld kost en dat te weinig of niets opbrengt wordt geruimd. Economisch Afval.
Het gaat niet om de mens ,algemeen menselijk welzijn
maar om geld dat weer zoveel mogelijk geld moet opbrengen, “economische groei” die dan vnl ten goede
komt aan de heersende econ.elite. De zichzelf coopterende politieke regentenkaste en de maffia rond het
grootkapitaal dat ons systeem vormt.
Alles draait om belangen. Hoe groter die belangen, hoe meer macht en geld er achter zit , hoe groter het
netwerk waarin ze elkaar de bal toespelen om hun belangen er door te drukken. Corruptie is een
onoverkomelijk zo langzamerhand algemeen aanvaardt
maatschappelijk verschijnsel. De mensen met de sleutelposities in onze maatschappij hoeven ze echter niet
iedere keer met steekpenningen te benaderen. Dat is genante corruptie. Bij ons is dat veel beter geregeld. Ze
staan gewoon op de loonlijst met betaalde nevenfuncties, of worden daarmede beloond na hun ambtsperiode.
Democratie is de grootste volksverlakkerij van deze eeuw.

24.

heraux

6 Jan 2008 om 15:10
Zoals al eerder genoemd kan alleen een gedegen onderzoek, ik bedoel niet een enkelvoudig onderzoek,
uitsluitsel geven over de ramp.
Goede onderzoeken leveren meer dan uitsluitsel - waarschijnlijk ook de middelen om toekomstige situaties
beter in te kunnen schatten, betere onderzoeks methoden, kennis waar mee wat gedaan kan worden.
Alleen al voor de voortschrijdende technologie, veranderde productie en opslag methodes, veranderende
munitie (of vuurwerk) is het interesant om onderzoek te doen.
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Men moet dan wel afwegen welke impact een aangepast, vernieuwd, aanvullend resultaat heeft op de
uitspraken die de rechter heeft gedaan over oorzaak en gevolg.
Of we moeten het indienen bij Mythbusters - kan vuurwerk een compressie detonatie veroorzaken - wat een
eenvoudige vraag is met een complex onderzoek.
Heeft iemand nog wat informatie over deze compressie - waarbij ik aanneem dat er een bepaalde druk moet
zijn ontstaan waarbij dit mogelijk is.

25.

marinier 0004

7 Jan 2008 om 02:01
Het roepen dat er AP-23 mijnen bij SEF hebben gelegen zal nooit stoppen, het is een kleine groep mensen die
geen vrede kunnen hebben dat ze er niet hebben gelegen, hun motief laat zich raden.
Het is echter kenmerkend voor fora om niet eerst te lezen wat andere allemaal al hebben ingebracht, maar
onmiddellijk te schrijven, meer vanuit een diepere behoefte ergens aan mee te doen.
Het is een herhaling wanneer ik nu schrijf, een ieder die vakinhoudelijke kennis draagt van stoffen behorend tot
de ADR klasse 1. weet dat de gebeurtenissen van 13 mei 2000 te verklaren zijn zonder de eerder genoemde AP23 mijnen.
aan de heer A. Nijeboer is meerdere keren gevraagd met aanvullend overtuigend bewijs te komen, hij is
daartoe niet bereidt zo heeft hij laten weten omdat hij een hard bewijs niet heeft maar in zijn perceptie het tot
de mogelijkheden rekende dat ze er zouden kunnen hebben gelegen.
We kunnen over dit thema, de AP-23 mijnen bij SEF, nog jaren woorden vuil maken, maar waar niet is zul je
ook een keer moeten toegeven ernaast te hebben gezeten, maar voor het zover is valt niet te voorspellen.
O.a. Advies, maar ook andere hebben niet kunnen overtuigen, niet omdat het ze aan de benodigde vakkennis
ontbreekt nee gewoon omdat er een hele kleine groep, met politieke motieven, de uitkomst niet accepteert,
zelfs niet nadat Neijenboer te kennen heeft gegeven niet met aanvullend bewijs, bij het ontbreken aan, te
komen.
Nu ga ik geen weddenschap aan maar ik voorzie de reacties al, ik zal er vrede mee hebben, mijn motief is dan
ook “de waarheid”

26.

marinier 0004

7 Jan 2008 om 15:58
@heraux, Een student van de Technische Universiteit Delft heeft een nieuwe opslag ontwikkeld van kunststof,
met een dak wat eraf gaat wanneer druk zou ontstaan in de cilinderachtige opslag. De toegangsdeuren zijn
daarnaast voorzien van een blast barrière. Helaas zijn proefschrift, waarop hij overigens wel is afgestudeerd,
verdween ergens in een stoffige la, het motief, het zou vergaande consequenties hebben voor de tot nu toe
gehanteerde methode van opslag welke in feiten neerkomt op opsluiting van explosieve stoffen.
De waanzinnige proeven in Polen, welke ook in Cannada zijn verricht, maar daar mag niemand iets van weten,
laten dit ook heel goed zien, maar desondanks grijpt men niet in, nee het zou het falen van de overheid te goed
in beeld brengen. Nee men eist, als het vroomste jongetje van de klas, maar ook het domste, sprinkler, als enig
land in de wereld, één donderslag en de ophangbeugels vallen uit het plafond, einde werking sprinkler, gelukkig
wil ik haast zeggen want water en explosief en of pyrotechnisch materiaal, bevallen elkaar niet, denk aan de o.
a. aan de brand op de bulkcarrier Hanjin Pennsylvania.
Overigens proeven met de bestrijding van een vuurwerkbrand, die neemt men niet, nee men beroept zich op de
proeven op de Maasvlakte bij Risk, welke niet valide zijn.

27.

stinkend zaakje

15 Feb 2008 om 00:36
woon in enschede. direct na de ramp kwamen er signalen van bewoners uit de buurt Roombeek, dat zich
jarenlang militaire voertuigen op en in de nabijheid van het SE-fireworks-terrein ophielden, erg vreemd voor
een volkswijkje. ik verwonder mij al langer over het feit dat die link nooit verder is onderzocht. stel, defensie
koopt de eigenaren om, teneinde hun mond te houden, is dat een rare gedachte, gezien het feit dat bij de
huiszoeking van de woning van een der directeuren heel erg veel cash is gevonden onder de vloer van zijn
woonkamer (?), iets waar je ook niets meer over hoort? moeten we vrezen voor een ordinair
omkopingsschandaal? en is het niet heel gemakkelijk om mensen die wantrouwend zijn naar de overheid en het
leger maar gewoon paranoide te noemen? waarom zo agressief? nou?

28.

Ex falso sequitur quod libet

29 Feb 2008 om 10:26
“De twee op een zijspoor gezette rechercheurs van de vuurwerkramp zijn opnieuw naar de rechter in Almelo
gestapt. Zij eisten van de minister van Justitie de openbaarmaking van de complete verklaringen van
politiemensen, die door het Bureau Interne Zaken (BIZ) Midden Gelderland zijn verhoord.”
http://www.tctubantia.nl/voorpagina/2724216/Afgedankte-Rijssense-rechercheurs-vechten-door-in-rampzaak.
ece#reactie

29.

Anton

31 Mrt 2008 om 09:17
Van stinkend zaakje: “ik verwonder mij al langer over het feit dat die link nooit verder is onderzocht. stel,
defensie koopt de eigenaren om, teneinde hun mond te houden, is dat een rare gedachte, gezien het feit dat bij
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de huiszoeking van de woning van een der directeuren heel erg veel cash is gevonden onder de vloer van zijn
woonkamer (?)”
Zie hiervoor operatie “Gladio”. Het kan een geheime dienst actie zijn. Deze meneer zou bv bij de stay behind
actie gewerkt kunnen hebben..
Gr, Anton.
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Bezoekers
1.

Anoniem

18 Jan 2007 om 12:35
Heer Wedzinga, pas op, vooral voor vrachtwagens!

2.

Anoniem

18 Jan 2007 om 13:19
De Rammer zou volgens De Volkskrant alweer op vrije voeten zijn… Waarschijnlijk is hij in de Groninger kerkers
zozeer geintimideerd dat we nooit meer iets van hem horen of dat ie emigreert naar St. Maarten om daar met
andere perverts van Justitie kleine jongetjes te gaan neuken…. Net als die Mos en De Haas, daar horen we dus
ook ooit meer iets van…

3.

Wedzinga

9 Aug 2007 om 23:52
Ik weet inderdaad meer en ik laat mij niet intimideren, zeker niet door justitie. Ik zal doorgaan en vechten
totdat de onderste steen boven is. Niet onbezonnen, maar bedachtzaam en keihard. Volgende week wordt een
interview met mij in De Revu gepubliceerd. Daarin wordt o.a. ingegaan op wantoestanden bij het Hof
Leeuwarden. En binnenkort volgt een interview voor de nieuwe zender “Het gesprek”. Ik beloof alvast dat dit
interview spraakmakend zal zijn. Want ik zit met een luxe probleem. Een belangrijk deel van de top van de
strafrechtsketen is zo verrot, dat ik het voor het uitkiezen heb. Nederland een rechtsstaat? Laat me niet lachen!
Zolang figuren als Donner, Hirsch Ballin, Demmink, Sorgdrager, Holthuis, Wooldrik, Borghouts, Brouwer,
Steenhuis etc. de dienst uitmaken, zijn we niets meer en niets minder dan een justitiële en politiek-bestuurlijke
bananenrepubliek. Dergelijke mensen horen achter de tralies. Natrappen? Zeker. Rancune? Zeker. Maar ik
verkracht geen kleine kinderen en ik heb nimmer bewust onschuldige mensen veroordeeld. Ik heb een vrouw
een klap gegeven en dat was fout. Daarvoor heb ik ook geboet. En hoe! Maar ik heb ook geleerd. Hoe naïef en
dom was ik als rechter. Het OM geloven en de politie het hand boven het hoofd houden. Nu weet ik wel beter.
Niet iedereen is fout. Maar een kleine corrupte kliek verdeelt en heerst. Wanneer macht niet wordt
gecontroleerd, corrumpeert zij. Deze mensen hebben niet door hoezeer het broeit en gist in Nederland. En zij
zullen het ook niet door hebben, totdat de boel ontploft. De mainstream van de media en de justitieelbestuurlijke kliek zijn te veel in elkaar verstrengeld. Kritische journalistiek? Ja, op deze site en enkele andere.
Verder, ho maar! Kinderen misbruiken, bewust onschuldige mensen veroordelen en ondertussen de burgers
opvoeden met normen en waarden en een commissie in het leven roepen die de rechtsstaat moet promoten. Er
valt niets te promoten! Er moet een grote schoonmaak worden gehouden. Geen klassenjustitie en geschuif met
baantjes.

4.

harry van groen

10 Aug 2007 om 10:22
Geachte heer Wedzinga.
Heel veel sterkte ,er denken meer mensen met u mee ,dan u denkt.
Natuurlijk is niet iedere rechter corrupt in nederland ,maar laten deze rechters nu maar eens opstaan ,zeker
voor hun geloofwaardigheid.
Het probleem is dat als je bij normale rechters komt ,de door u genoemde personen zich daarmee gaan
bemoeien ,zo dat die normale rechter denkt :hij kan altijd nog in hoger beroep ,kort geding etc ,daarmee hun
geweten schonen.
Zij kunnen zich echter altijd zelf verschonen ,zeker als zij worden gewraakt ,met wel of geen uitspraak bij
wrakingskamer.
Dus dan wordt deze rechter natuurlijk corrupt ,en beschermen van corruptie is ook corrupt.
,zeker als zij daarvoor een dienst terugverwachten.
U kent de rechtelijke macht als geen ander.De burger wordt niet serieus genomen ,en moet tot in de hoogste
instantie in de maling genomen.Een Amsterdammer laat zich echter niet in de maling nemen ,iemand met
mensenkennis weet dat.

5.

harry van groen

11 Aug 2007 om 08:27
Geachte heer Wedzinga. Nog even dit.U heeft een vrouw een klap gegeven ,ook u bent van mening dat dat niet
kan.Vrouwen mag je niet slaan ,maar zij kunnen je wel behoorlijk op je ziel trappen.Zo heeft u het over
mevrouw Sorgdrager. Ik kan mij echter niet voorstellen waar de ene d ‘66 stelt -Wolffensprenger,oud verzets
zoon- ,dat Thorbecke zich zou omdraaien in zijn graf,als hij wist hoe de vvd omging met recht en staatsrecht IN
DE KAMER (geen onderzoek verder naar deze uitspraak)en de ander Pechtholt een kabinet laat vallen met het
motto :zo ga je niet om met mensen ,Sorgdrager niet tot strafvervolging is overgegaan ,toen zij minister was.U
kent de rel nog wel tussende ex BVD ér Doctors van Leeuwen ,die zijn beédiggde verplichtingen al niet na
kwam als rechter hand van mevrouw Dales -alleen al bij die stelling van Wolffensprenger-en mevrouw
Sorgdrager.Wie wilde nu wel ,en wie wilde nou niet tot strafvervolging overgaan. Dat zal altijd de vraag blijven

6.

harry van groen

11 Aug 2007 om 08:50
Dan nog dit U noent zo wat namen.Gelukkig vind onze rechtsgeleerde Spong ook dat het halve kabinet
crimineel is ,en tot haat aanzet.Ik ga nog een stapje verder ,en heb een klacht ingediend tegen alle kabinetten ,
na 2 mei 1989 als zijnde een criminele organisatie.wetb.350-367- van strafrecht ambtsmisbruik ed.Als
kabinetten niet over gaan tot strafvervolging ,dan maakt het volk uit wie wel en niet crimineel is.Als mensen
zich dan nog boven de wet plaatsen ,maar ook grondwetsart. niet nakomen,ja dan is echt de rechtsstaat falliet
Na sorgdrager heb ik alleen maar mannen gezien,egotrippers,paaltjes pissend hun territorium afbakende lieden ,
onder het motto je moet het van boven net zo doorlopen als beneden ,in deze Maar toch ook een paar vrouwen.
Vrouwen dacht ik altijd ,die zijn “eerlijker”Nou het begon al bij de officier v just. mevrouw I Kloppergerritsen,die
in een art 12 procedure obstructie pleegde -had zij maar haar beëdigde verplichting gedaan ,de gevolgen waren
desastreus nu heb ik weer met een mevrouw Geerlings Samson te maken.Buiten dat zij geen hoor en
wederhoor heeft toegepast ,is zij ook nog eens lid van college van PG’s,zo dat ik daar niet meer behoef aan te
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kloppen,want die laten haar echt niet vallen.Nee ik moest nog een proces verbaal hebben van de politie. Nou
dat heeft jaren geduurd ,pas na tussenkomst BI Za is dat dan nu gebeurt. (maar nu kan en mag natuurlijk geen
politiek figuur zich hiermee bemoeien !)De HEREN voetballers stelde altijd bij een (scheids) rechtelijk dwaling :
Je zit aan mijn vreten (zijn nu respectabele trainers) Dat de DAMES ann mijn vreten zitten is al erg genoeg ,
maar zij zitten ook aan mijn geweten IQ-SQ-EQ-en aan mijn rouwverwerking in een familie zaak. Zo zij zijn
geen haar beter.

7.

Hanneke Naus

11 Aug 2007 om 14:58
Beste Harry van Groen,
Nee, die vrouwen zijn geen haar beter…
Dat komt omdat ze allemaal in dat patroon moeten passen.
Als ze daarin niet willen passen, krijgen ze dat baantje niet…
Zo simpel is het, deze structuur moet zichzelf in stand houden door hetzelfde soort mensen op die posities neer
te zetten en macht kunnen uitoefenen.
Zo is het momenteel overal gesteld.
Zo worden onze media leugenachtig gehouden, zo worden we er ingeluisd, overal. We betalen er zelfs aan mee
om het een en ander in stand te houden!
vriendelijke groet!

8.

harry van groen

11 Aug 2007 om 19:31
Geachte Hanneke. Het is goed dat u zo reageert.U heeft gelijk.Ik heb 45 jaar alleen maar met vrouwen gewerkt,
maar zij zijn nog steeds niet volledig geëmancipeerd.En dat ligt aan de mannen.Mijn insteek was dan ook dat ik
een minderheids groep benader ,die als geen ander weet wat discriminatie is. VB. Ik benader Boris Dietrich ,oud
rechter (weet dus alles over rechters zou je zo denken ) en is homosexueel.Voordat u evt. een andere discussie
begint mijn beste vriend is ook homosexueel,ondanks dat ik 35 jaar getrouwd ben.Die Boris antwoord niet eens,
nee hij is nu naar de VS om minderheids groepen te steunen ,terwijl hier nog zo veel te doen is,nu ook nog als
oud politicus.Op deze site staan ook minderheids groepen,je verwacht dan in ieder geval enig begrip.Maar ook
mannen zijn de dupe van het systeem,wat te denken van bijv kerkse mensen die de hele weel de boel moeten
belazeren,hypotheek hebben bij hun baas, en dan zondags in de kerk.De reclame :vroeger maakten de mensen
de artikelen,nu maken de artikelen de mensen .Wie is de bank eigenlijk? kortom het systeem maakt onze
rechtsstaat en democratie,waarvan u morgen ook de dupe van kan worden.Als ik dan vrouwelijke ministers
vaak zie,vind ik dat als man helemaal niet leuk dat die vrouwen zo door de man worden gemaakt ,maar
eigenlijk is het dan weer ons systeem.Kortom er is nog veel te doen.Het is niet de bedoeling om hier een lieve
lita van te maken ,maar er zijn best ook veel mannen die het respecteren dat vrouwen goed voor haarzelf
opkomen.
vriendelijke groet
harry van Groen

9.

Wim Wolbrink Sr.

12 Aug 2007 om 21:00
L.S.,
Alles wat hier staat vermeld onderken ik. Waarom? Omdat ik in de pers ben neergezet als de laatste der Old
Ruitenborgh mohicanen. Dat gebeurde in feite doordat mijn gifwijk Old Ruitenborgh in Hengelo Ov. niet goed is
ingepakt nadat die van Lekkerkerk echt is gesaneerd. Zo word je door al die onrecht er omheen door schade en
schande wijzer en zo worden ERVARINGSDESKUNDIGEN gevormd. Dat resulteerde in het ontstaan, in maart 11
jaar geleden, tot oprichting van de Stg SDNL (www.sdnl.nl) vanuit mijn Stg Grondvest (www.grondvest.eu) met
nu bijna een jaar geleden een politieke koepel, de Vereniging SVP; zie in deze www.volkspartij.eu terwijl wij
geen partij willen heten. Helaas moet dat nog steeds van de Kiesraad in combinatie met de Raad van State.
Goed om te weten dat wij na aanvechting bij de RvSt door hun geknoei over 5 verschillende Minuutakten
beschikken doordat zij ons niet de gelegenheid hebben gegeven om bij de betreffende openbare uitspraak
aanwezig konden zijn. Concreet, SVP is overgebleven van de toenmalige (verk. 221106) Lijst 14. Met vr. gr.
Wim Wolbrink Sr..

10.

Maathuis, Bert

13 Aug 2007 om 00:14
Harry van Groen zegt: >>U (Hr. Wedzinga) kent de rechtelijke macht als geen ander.De burger wordt niet
serieus genomen ,en moet tot in de hoogste instantie in de maling genomen.>Hoe naïef en dom was ik als
rechter. Het OM geloven en de politie het hand boven het hoofd houden. Nu weet ik wel beter. Niet iedereen is
fout. Maar een kleine corrupte kliek verdeelt en heerst.>Wanneer macht niet wordt gecontroleerd, corrumpeert
zij.

11.

Maathuis, Bert

13 Aug 2007 om 00:31
Dubbele reactie gedetecteerd; het lijkt erop dat je dat al hebt gezegd!
Maar bij het plaatsen van mijn reactie is de helft niet opgenomen!

12.

gepke de leef

17 Aug 2007 om 21:25
www.stoppolitiegeweld.nl ombudsman reactie verslag uitslag,
we konden niet al u klachten in behandeling nemen. Maar we maken de behandelde klachten wel openbaar .
U verkracht in politiecel ja maar marchand heeft op papier gezet dat u zelf riep toen men u vroeg waar de
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handboeien waren gebleven die men u in cel had omgedaan ……….
marchand zij riep in me kut kom maar halen , we hebben haar toen met tien blauwe neonazi´s tegen de muur
geschopt haar benen uitelkaar geschopt en zij hebben toen maar in haar kut lopen graaien en gelachen dat we
hebben.
zij site stoppolitiegeweld wij politie van Kenne me R land nie meer hebben dat wijf toen maar weer ff 68 dagen
in isoleer laten zetten als staatsgevaarlijk zonder recht op advocaat was ook foute en weer kreeg zij schade
vergoeding maar we hebben haar wel kreupel geschopt en lekker 68 dagen zonder recht op advocaat ja de onze
is ff langs geweest de klerk uit Haarlem lid van onze politieklachten commissie die die is voor ons anders krijgt
hij geen werk meer van ons .getekend de burgemeester van haarlem zie haarlems dagblad en uitslag
ombudsman juli 2007 alles is bewezen op papier maar NL is een politiestaat

13.

Roeland Visser

12 Sep 2007 om 09:42
Vraag,
Hoeveel procent is vrouw van de klokkenluiders?
Of zijn vrouwen meer normatief en calculerend ingesteld?
Waardoor ze mistanden (in de zorg of het onderwijs) niet aan de kaak stellen omdat dit niet in hun belang is
(gezeur)
Roeland Visser
Rotterdam
roelandvisser@hotmail.com

14.

gepke de leef

13 Sep 2007 om 23:25
Yoh ombudsman van dooren is corrupt op bevel van neonazi bernt schneiders conclusie veranderd zie dossier
2007/183
ombudsman na klacht 2004 .
bernt schneiders neonazi´s beheerder kenne me R land nie meer burgemeester Haarlem, billenmaat marchand
eerder Haarlems dagblad, zij heeft niet nakt in isoleer ce gelegen nu ja wel naakt en bloedend in isoleer
mengele cel maar ze had zich zelf uitgekleed . later nee wij politie hebben har haar kleding ontnomen en
geboeid en naakt in onze peepshow laten liggen onder bevel van bernt schneiders en en toon finkerutgers ggz
Hoofddorp. Let op ! ze gaan in debat de ggz en neonazi´s Kenne me R land nie meer.
Op site www.stoppolitiegeweld.nl staat de waarheid nogmaals in toegegeven maar aangifte tegen deze
verkrachter folterars is niet mogelijk pikmeerarrest alle . bestuurders,ambtenaren die in of buiten diensttjd
verkrachten folteren, frauderen zijn strafrechtelijk niet vervolgbaar.
stoppoltiegeweld.nl
postbus 527
2150 AM Nieuw Vennep
06 52 630 951

15.

Ichikoh

18 Sep 2007 om 09:44
Ook ik ben ‘Klokkenluider’ echter in relatie tot het consortium van banken die de ABN-AMRO wil overnemen en
met name The Royal Bank of Scotland, deze verstrekt namelijk zonder dat er een vergunning is afgegeven voor
financieel bemiddeling, kredieten via de ‘aanbrenger’ Scheidegger Opleidingen BV onder de handelsnaam
Comfort Card.
De Website staat hierboven, maar voor de zekerheid hier nog maar een keer: http://www.mijneigenweblog.nl/
weblog/?w=Kredietfraude.
Dit is een kleine web-log voor geïnteresseerden kan je mailen naar Scheidgger.RBS@gmail.com.
Heb je een contract getekend via Scheidegger opleidingen BV (hierna te noemen SO) en er is een financieel
contract aan verbonden en onder voorwaarden dat je de opleiding alléén maar kan doen als je een minimum
(na pers. vragen) van € 100,– per maand overhoud. Dan kan je een ‘aanvraag’ staat ook boven het contract)
voor een krediet via Comfort Card/RBS(RD Europe)BV (hierna te noemen CC/RBS) indienen, echter daar zit je
binnne de termijn van 8 dagen dan wel aan vast, want de toekenning geschiedt in de regel met schriftelijke
bevestiging pas na 8 dagen. En dan is het helaas, echter zonder vergunning geen verstrekking ven volgens de
Colportagewet en uitspraak in Hoger Beroep van 19 september 2006 en Zorgplichtis bepaald dat deze
contracten niet rechtsgeldig zijn.
Ook bij ontbinding van het financiele gedeelte van CC/RBS zal SO, proberen je aan de betaalverplichting te
houden, echter de bemiddeling kon volgens het ‘mooie’ verhaal van de adviseur die bij je thuis kwam, alléén
maar plaatsvinden onder het mom van kredietverstrekking en dat er minimaal € 100,– (wederom Zorgplicht)
overbleef. Dus dan wordt ook dit of deze overeenkomst ontbonden.
Volgende: Laat je niet verleiden tot het zgn Scheidegger Lease Plan of SLP of via BCL Direct: www.
Scheideggerleaseplan.nl Dit is een pilot geweest, waarbij Scheidegger Opleidingen BV, nadat ze werden
geconfronteerd met de onrechtmatig verkregen kredieten middels The Royal Bank of Scotland (ook vervolgbaar
voor het aannemen en verstrekken van kredieten zonder vergunning), geprobeerd als nood-, dan wel zijsprong
om via deze wijze dezelfde ‘truc’ uit te halen.
Het resultaat is dat altijd alles uitkomt, en dat inmiddels het eerste contract al weer op ontbinding staat. De
verklaring van de directeur van BCL Direct spreekt boekdelen (mail is bevestigend), echter als ze netjes
meewerken en tot ontbinding overgaan van de in totaal 5 contracten, treft ze geen blaam en zijn ze niet
vervolgbaar. Er is een verklaring dat er een vergunning is afgegeven, echter daar zijn geen gegevens van terug
te vinden bij de verstrekker: www.afm.nl
Ook wordt verklaard dat BCL Direct het zgn Scheideggerleaseplan heeft geregsitreerd en dat het hun bedenksel
dan wel handelsnaam is, niets is minder waar, ten tijde dat ik in dienst kwam op 4 december 2000 was het zgn
SLP of Scheidegger Lease Plan één van de drijfveren waar SO op is gebaseerd en deel uitmaakt van zo’n 60 a
70% van de inkomsten. Ook is op een bepaald moment in een memo uitgevaardigd dat deze niet meer
toegepast mocht worden (geen vergunning voor kredietverstrekking) alsook de eigen toekenning om bij
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afwijzing van CC/RBS dat SO het risico nam om de ‘cursist’ toch de opleiding te laten doen, maar dan op basis
van gegevens die niet volgens de financiële dienstverlening stroken.
Nu het Comsortium groen licht heeft gekregen van Min. Bos en niet de weet heeft van de werkwijze waarbij ook
nog de aandeelhouders van The Royal Bank of Scotland aan het einde van de rit de dupe zijn omdat er een
verkeerd beeld geschetst wordt, er zijn op basis van onjuiste gegevens jarenlang krediet verstrekt die mensen
willens en wetens in een moeilijke financiële positie gebracht hebben en waarbij de macht van banken middels
advocaten, dwangbevelen, deurwaarders, bedreiging en intimidatie hoogtij vieren.
Ik ben zelf al 3 keer gegijzeld geweest echter ik laat mij niet weerhouden, ook niet na onderzoek en bedreiging
om mij monddood te maken, verklaringen naar ‘gedupeerden’ die willen ontbinden en waarbij ik ‘zwart
gemaakt’ gemaakt wordt middels een aanhangsel en dat ik het bij het verkeerde eind heb.
Misschien dat er een journalist of iemand is die er wel ruchtbaarheid aan wil geven, tot op heden wordt alle
informatie ‘doodgezwegen. Ook de Journalist Bart Mos die ik al eerder benaderd heb, zwijgt na onderzoek in
alle talen, ook na de laatste gijzeling inzake de AIVD te verstaan gegeven om zich niet te ‘bemoeien’ met deze
zaak.
Zeker omdat ik op non-actief sta (sinds 22/23 mei 2003)en dat ik teveel weet over bepaalde personen en deze
’strijd van ongeveer ruim 4 jaar, is er een lichtpuntje.
Het toekennen van het Consortium voor overname van de ABN-AMRO met name The Royal Bank of Scotland is
een slechte zet, ik heb diverse oproepen gedaan maar ik wordt telkens verwezen van het kastje naar de muur,
het gebruikelijke als je als ‘Klokkenluider’ wordt behandeld.
Als straks de ‘bagger’ naar buiten komt en er een topje van de ijsberg van de ruim € 64. Miljoen naar buien
komt die jaarlijks voor de aandeelhouders van RBS voor wordt gehouden komen ze straks van een koude
kermis thuis, ik heb jullie gewaarschuwd. Dit is een sneeuwbaleffect en een storm in een glas water die niet te
houden is als dit eenmaal gaat rollen.

16.

Ichikoh.san

18 Sep 2007 om 10:19
Ivm typfout moet het E-mailadres zijn: Scheidegger.RBS@gmail.com.
N.b. Ik had hier een account, echter met mijn naam en inlogcode kom ik niet meer binnen, toeval?

17.

Jan Bouma

28 Sep 2007 om 20:37
@grapje, moet kunnen
“…Stel voor dat Harry Groen, als “de nieuwe Wim Kan”, een Oudejaarsconference houdt..” JB (laat ff wat horen,
Harry of je het doet!)

18.

harry van groen

29 Sep 2007 om 15:39
Brutale mensen hebben de helft van de wereld ,ik behoor aan die andere helft.Daar ben ik te bescheiden voor.
Ik wil niet op de voorgrond staan.
Ik wil u wel zeggen dat ik in neercanne,limburg het moest
opnemen tegen pierre knoops. Die limburgers vonden mij grappiger.En dat doe ik dan alleen maar voor mensen
die ik dat gun.Ik vind het leuk om mensen te plezieren,ik sta bekend als erg grappig ,en in dienst wachtten zij
altijd tot dat ik begon.Maar ik was ook compagnies probleem no 19,sinds de oprichting,omdat ik een hekel had
aan onnatuurlijk gezag,niet voor beroeps die hun beédigde verplichtingen deden.Ik leg alleen maar persoonlijke
dingen uit om mij beter te begrijpen.Ik weet het soms kom ik niet goed over,omdat ik te snel denk. Zo zei een
pastoor altijd tegen mij ,als hij in de winkel kwam ,weet u ,als ik thuis ben begrijp ik pas wat u bedoeld. Nb. ik
ben niet ijdel ,maar houd te veel van mijzelf om mij in de maling te laten nemen.

19.

Jan Bouma

29 Sep 2007 om 17:01
@ harry van Groen
Beste heer.. ik was doodserieus (eigenlijk) met die aanbeveling van mij om u “de nieuwe Wim Kan” te laten
worden. Zoals u weet, ligt er aan humor ook altijd een ernstige, dieperliggende, waarheid ten grondslag. Wat
mij betreft dus: geen misverstand omtrent uw uitlatingen of uw bedoelingen. We missen in dit land denk ik wel
een echte ironicus of sarcasticus die e.e.a. duidelijk maakt; zonodig middels de hyperbool. Misschien leest een
programmamaker van die onberispelijke publieke omroepen deze (impliciete) oproep aan hen om u hiervoor te
vragen. Mijn zegen hebt U! Met vriendelijke groet! JB

20.

harry van groen

29 Sep 2007 om 18:03
Beste Jan.Die boodschap had ik ook wel zo begrepen.Jij hebt dat goed door.Toen ik 18 was gingen wij ,mijn
vader en ik naar rethorica. Die zei al dat ik mijn humor moest gebruiken ,om iets te vertellen.Dan komt er nog
eens timing bij. hoe zeg je het. Dat is ook ok.Maar ik ga mij verder zelf niet ophemelen.
Heel hartelijk bedankt voor de morele steun ,en met vriendelijke groet.

21.

Maarten

16 Okt 2007 om 23:56
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De vriendelijke oud-raadsheer wordt voor de feiten waarvoor hij in januari gearresteerd werd niet vervolgd.
Staan jullie mooi in je hemd met je samenzweringstheorie. Wel wordt hij vervolgd wegens oplichting en zich
voordoen als advocaat, en de zaak gevolgd hebbende zou het mij zeer verbazen als hij niet veroordeeld wordt.

22.

Wicher

18 Okt 2007 om 14:34
Geachte heer Maarten,
Bent u niet toevallig de heer M.L. Krips, die mij heeft gestalkt en een valse aangifte heeft gedaan wegens
belediging. Dat ik voor dat feit niet wordt vervolgd is logisch, want niet ik, maar mijn toenmalige advocate mw.
mr. Littink heeft aan uw advocaat laten weten dat zij zich verbaasde dat u ooit was afgestudeerd. Dat is aan u
ter ore gekomen en u heeft vervolgens aangifte tegen mij gedaan.
U bent zeker niet van alles op de hoogte. Uw zaak loopt nog, maar in de zaak die tegen mij loopt verheugen
mijn advocaat mr. Plasman en ik ons al op de zitting. Want dat is het forum waarop ik mijn kritiek op de
strafrechtspleging kan uiten. Laat de camera’s zoemen. Overigens zult ook u binnenkort worden gefileerd door
de heer Plasman, want ook in die zaak speelt u een kwalijke rol. Over de feiten zelf maak ik mij niet druk, maar
ja, dan moet je de feiten, de stukken en de tenlastelegging kennen, heer Krips. Een veroordeling zal niet volgen
(dat leg ik u later, na de zitting nog wel uit), maar op die zitting verheug ik me nu al. Want ook die feiten
bieden een prima aanknopingspunt om het deksel van de beerput te halen. En ik laat mij niet klein krijgen, heer
Krips. Mijn kritiek op de rechtspleging zal niet verstommen, hoe graag u dat ook zou willen.
Dank voor uw mail. ik kan hem goed gebruiken.
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aanleverde openbaar te maken, zodat de journalist deze naast het door hemzelf vergaarde
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Tweede Kamer voorliegen en dan op kosten van de belastingbetaler een bodemprocedure starten
tegen een journalist die dat constateert en opschrijft,” zegt Nijeboer, “de staatssecretaris houdt er
merkwaardige opvattingen over normen en waarden op na.”
FNV-voorzizier Agnes Jongerius ontving op 27 oktober het eerste exemplaar van het boek Een man
tegen de Staat. De vakbondsvrouw gaf bij deze gelegenheid aan de handelswijze van Van der Knaap,
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Bezoekers

zoals in het boek beschreven, “onthutsend” te vinden en vond de misstanden die het boek schetst
ernstig genoeg voor een parlementaire enquete.
Zie ook de site van Alexander Nijeboer.

5 Reacties op “Rechtzaak staatssecretaris tegen
klokkenluidersboek”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

14 Dec 2006 om 08:36
Als staatssecretaris Van der Knaap een sterke case zou hebben, dan zou hij direct een Kort Geding beginnen.
Dat doet Van der Knaap niet, blijkbaar verwacht VdKnaap dat te verliezen, en dat zou dan nog meer
gezichtsverlies zijn.
Het verzoek om excuses (via de Landsadvocaat) dat was natuurlijk een lachertje, maar gaf nog een beetje de
indruk, dat VdKnaap niet met zijn “goede naam” laat sollen. Daarop dan geen reactie, dus uiteraard geen
resultaat.
Dan nu de bodemprocedure. Ach, dat moet je dan zien als een pesterijtje. Het jaagt auteur Nijeboer op kosten
en kost Nijeboer aandacht/ tijd. En de staatssecretaris kost het niks.
De procedure zal jaren (kunnen) voortslepen, VdKnaap kan getuigen laten verhoren, en Nijeboer wat
uitputten…. De belastingbetaler betaalt.
Waarom grijpt de politiek niet in ? De politici kunnen toch ook concluderen, dat als VdKnaap een sterke case
had, dat hij dan een KG had moeten beginnen. Deze actie van de staatssecretaris is slechts een poging om
auteur Nijeboer op kosten te jagen en zo monddood te maken. De affaire Spijkers is toch een schande, is dat
niet genoeg ?
Zitten die wakkere politici te slapen ?
Misschien moet Nijeboer wat lobbyen ….

2.

Anoniem

15 Dec 2006 om 08:21
ontraden
De staatssecretaris verlaagt zich tot pesterijen.
Op basis van de informatie (boek, kranten, klokkenluiderOnline etc.):
de staatssecretatris heeft geen zaak.
Toch kiest de staatssecretaris de rechtsweg; een heilloze weg.
Ik ontraad de staatssecretaris deze rechtsweg.
Ik weet:
ontraden heeft in politiek Den Haag een aparte betekenis.
De advocatuur staat natuurlijk te springen de staatssecretaris in rechte bij te staan.
Samen betreden zij de rechtszaal.
De rechter zal op basis van hetgeen eraan voorafging de staatssecretaris fijntjes vertellen:
Hier is sprake van misbruik van recht.
Alles overwegende:
U heeft geen zaak;
U bent gewoon een pestkop Edele Staatssecretaris.
mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie

3.

SamBroersma

20 Dec 2006 om 23:15
Op deze website is, sinds kort, het kader “laatste inzendingen verdwenen”. Waarom is dit gebeurd, en waarom
wordt de reden hiervoor niet aan ons medegedeeld. Wel is deze ruimte kennelijk opgevuld door een
advertentie. De advertentie staat er ten minste. Wat is dat voor een verloedering? Is er een (zijn er)
geldschieter(s) weggelopen? Is dat reclamegeld nodig geworden? Hebben wij als lezers/inzenders ook nog een
inbreng? Komt dat verdwenen kader terug? En verdwijnt die vervelende reclame? Ik ben niet van plan, om,
onder de diverse artikelen, te gaan zoeken naar de laatste inzending. En ik vind, dat ik daarmee inzenders
tekort doe. Ik vind ook, dat het verdwijnen van dit hulpkader deze website onnodig schaadt. Ik vraag dringend
een snelle reactie van de redactie.
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4.

Anoniem

30 Dec 2006 om 16:51
De zaak “Spijkers” is al bijna 6 jaar in de krant gevolgd door een onderzoeksjournalist van het Katholiek
Nieuwsblad. Neijboer komt nu pas kijken en pronkt ook nog graag met andersmans veren. Maar de belangrijke
rol die het Katholiek Nieuwsblad heeft gespeeld, wordt in perspublicaties opeens verzwegen!
Link KN: http://www.katholieknieuwsblad.nl/
Daar vindt men ook het dossier over de zaak Spijkers.

5.

Anoniem

31 Dec 2006 om 10:10
Anderman’s veren
In de (inmiddels landelijk bekend) “B.-affaire”* kreeg en krijg ik enorme steun van de Stichting Advocadur
onder de bezielende leiding van Harry Teernstra.
Deze Stichting komt op voor slachtoffers van het Rechtsbedrijf Nederland.
Slachtoffers van o.a. de Advocatuur.
*B.-affaire en de rol van de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. Tuchtrechter
Hof van Discipline Winfried M. Poelmann.
Kort:
Tuchtrechter Hof van Discipline verleent mij goedkeuring om als advocaat te gaan werken op het Nijmeegse
Advocatenkantoor B.
Advocaat B is tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeeld.
Het Gerechtshof veroordeelt advocaat B. tot 15 maanden cel wegens o.a. lijkenpikkerij.
Het Gerechtshof schopt B. de advocatuur uit.
De samenleving, aldus het Hof, dient tegen B. te worden beschermd.
Tuchtrechter Hof van Discipline W.M. Poelmann verleent mij deze bescherming niet.
Tuchtrechter W.M. Poelmann verleent mij juist toestemming bij B. als advocaat te gaan werken.
2007: 15 jaar strijd tegen Winfried M. Poelmann, Tuchtrechter Hof van Discipline.
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
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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,
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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
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Vanaf het moment dat de term ‘zinloos geweld’ in zwang kwam hadden we moeten gaan nadenken.
De totale stuurloosheid van ons volk en vooral onze jeugd leidt tot geheel nieuwe vormen van
agressie en alcoholmisbruik. Het zal niet lang mee duren of plunderende bendes teisteren onze
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‘at random’ slachtpartijen aanrichten op scholen, in postkantoren of op het werk. Dat zal hier ook

Er wordt geen recht meer gesproken
De kwaliteit van de rechtspraak is een van de beste ‘thermometers’ om de gezondheid van een
samenleving vast te stellen. Hierover kunnen we kort zijn: er wordt in ons land geen recht meer
gesproken. Rechtspraak is verworden tot een machtsmiddel van een steeds wanhopiger politiek om
zichzelf in het zadel te houden en om bedreigingen te neutraliseren. In dit licht moet de hele
‘terrorisme-hype’ worden gezien: een wanhopige troefkaart van de macht zichzelf nog enige schijn te
geven van legitimiteit. De rechters zijn nodig om deze terrorisme-troefkaart geloofwaardig te maken
door mensen als Samir A. tot ‘terrorist’ te bombarderen. Ook moreel is de rechterlijke macht in een
diepe crisis geraakt en zwalt van porno-schandaal naar omkopingsaffaire. Dat onze rechterlijke macht
fundamenteel corrupt is, weten we sinds de affaire Eddy de Kroes. Opvallend is dat ook reeds de
onheilsprofeten in de bijbel het functioneren van de rechtspraak als belangrijke indicator zien. Het
verschijnsel ‘rechterlijke dwaling’ is goed te verklaren vanuit de wanhopige wil van de rechterlijke
macht zichzelf tegen de achtergrond van deze morele ineenstorting positief te profileren en
presenteren. Rechters menen dit te kunnen doen door spectaculaire veroordelingen uit te spreken.
Haperende dossiers mogen hen daarbij niet in de weg staan.
Groepen komen lijnrecht tegenover elkaar te staan
Hoe meer er wordt gesproken over integratie, hoe sneller de samenleving desintegreert. Exact op de
wijze waarop sinds we de ‘normen en waarden’ op de kaart hebben gezet, elke norm en elke waarde
uit onze samenleving is verdwenen. Een catastrofale clash tussen autochtonen en allochtonen is op
geen enkele wijze meer te voorkomen. In Frankrijk is deze clash trouwens al realiteit. Maar ook
autochtone armen zullen zich tegen de well-to-do gaan keren en in bendes hun huizen roven en
plunderen. Reeds binnen enkele jaren zal dit alles een feit zijn. Het is een klassiek kenmerk van elke
apocalyps dat groepen zich op agressieve wijze tegen andere groepen gaan keren; bij het einde van
het Romeinse Rijk kwamen de ‘allochtone Romeinen’ ook in opstand.
Reeksen natuurrampen teisteren de wereld
Het verschijnsel ‘klimaatverandering’ wordt tot dusver louter op wetenschappelijke wijze verklaard
(complete duidelijkheid bestaat echter nog steeds niet) maar waarom valt het niet te verklaren vanuit
een apocalyptisch perspectief? Is het sinds de bijbel geen kenmerk van elke ondergang dat deze
gepaard gaat met de meest afschrikwekkende natuurrampen? Bovendien: is het verschil tussen een
wetenschappelijke en een apocalyptische verklaring wel zo groot als het lijkt en zijn beide
benaderingen niet ‘compatible?’ Immers: een van de redenen waarom de apocalyps over ons gaat
neerdalen is dat wij zelf het milieu hebben verziekt. De causaliteit is puur bijbels: de hemel straft de
mens voor zijn ontoelaatbare gedragingen.
Een grote wil tot het voeren van oorlogen
Als een samenleving gezond is, wil het geen oorlog voeren. Er staat dan immers te veel op het spel.
De gecorrumpeerde regimes van de huidige westerse wereld kunnen zich echter nog louter
legitimeren door het creeeren van de klassieke gemeenschappelijke vijand en het voeren van
oorlogen, al moeten ze die met leugens verkopen aan hun volken. Juist de meest gecorrumpeerde
regimes, die van Bush en Blair, gaan voorop in de strijd.
Geen onderscheid meer tussen waarheid en leugen
Liegen is de norm geworden in de politiek en in de media. Iets komt nog uitsuitend groot in de krant
of in het nieuws om het tegendeel van wat er staat te ontkennen volgens het model van de piloot van
het neerstortende vliegtuig dat laat omroepen ‘er is geen enkele reden tot paniek’. Onlangs mocht ik
via de krant vernemen dat de Nederlanders het gelukkigste volk ter wereld zijn. Onze ‘politiek leiders’
schrikken er niet meer voor terug de kamer structureel en bij voortduring voor te liegen zonder
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consequenties
Ineenstorting infrastructuur en basisvoorzieningen
Opvallend he, al die treinongelukken van de laatste jaren? Er zullen er nog veel meer komen. De
competentie om ze te voorkomen verdwijnt namelijk uit onze samenleving. Ook raar dat we in ons
land opeens te maken krijgen met instortende gebouwen en vallende balkons. De oorzaak hiervan is
dat de moraal in het bedrijfsleven inmiddels zodanig is, dat voor het behalen van winsten best wat
slachtoffers mogen vallen. De competentie van onze medische klasse neemt wekelijks af (opmerkelijk
toch, dat complete afdelingenvan ziekenhuizen gesloten zijn wegens incompetentie van de artsen?)
en over het onderwijs zullen we het maar helemaal niet hebben. We zijn inmiddels in het stadium
gekomen dat iemand die op vrijdagavond een hartaanval krijgt op de weg tussen Assen en
Hoogeveen niet meer te redden is: in een straal van 100 kilometer is geen actieve cardioloog op zijn
post.
Dit stuk zou nog veel langer kunnen worden. Vrolijk kerstfeest, lezers van klokkenluideronline!
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1.

Anoniem

11 Dec 2006 om 11:12
Aardige analyse van NL anno 2006.
Mbt Schnabel (SCP) en zijn “rapport”, dat is een beetje triest. Alsof er iemand is, die dat gelooft.
Schnabel is een handlanger van de politiek. Rapportje nodig ? OK, dan maken we dat wel. En NOS, NRC,
Volkskrant e.d. doen net alsof dat een belangrijk stuk is, dat geschreven is door objectieve deskundigen…..
Als je Schnabel ziet en hoort, dat weet je al, dat je die niet serieus moet nemen.
Op naar het volgende (uiteraard) positieve rapport !

2.

Anoniem

12 Dec 2006 om 11:22
Voor een klokkeluiders-site een uitstekende analyse en idem opmerking.
Had als abonnee er n a v een Kommentaar van de Volkskrant in hun weblog op gewezen, dat het uitreiken van
insignes gemakkelijker is dan iets doen aan het defensiekader.
Kan iedereen natuurlijk zelf bedenken; na een half uur zonder meer geschrapt; lig daar overigens op zich niet
wakker van.

3.

Anoniem

12 Dec 2006 om 23:43
Voor mij heb je helemaal gelijk..en dit is geen doemdenken maar de realiteit!

4.

Anoniem

15 Dec 2006 om 10:30
Doemscenario
Staat niet ergens geschreven: Ëinde der tijden kondigt zich aan middels o.a. natuurrampen?
Mijn grafschrjft zal luiden : Ïk benijd jullie achterblijvers niet”
(bron: Simon Carmiggelt)
2007: nog slechter dan 2006
de niet depressieve, doch realistische
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie:
-

5.

Anoniem

16 Dec 2006 om 11:33
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Jeemig de peemig!
Een dergelijke hysterie kan alleen afkomstig zijn van een vrouw of een homo. Of je hebt gewoon weer ’s een
bad trip op de verkeerde drugs, vriend.
Grappig hoor, die apocalyps. Al millennia lang wordt ie aangekondigd, maar telkens moet ie weer worden
uitgesteld. (De eerstvolgende ijkdatum schijnt in 2012 te vallen, einde van de Maya-kalender enzo). Van uitstel
komt afstel, weet je.
Toen de aarde net bestond, leefde hier een bacterie. De atmosfeer bestond uit zwavel. De bacterie begon het
zwavel te consumeren. Om uiteindelijk te stikken in de eigen stront. En die stront was: zuurstof. Hoe een grote
dwaas die denkt dat de mens in staat is een eind te maken aan Het Leven.
Hoe vriendelijk van de anonieme schrijver om vergelijkingen te leggen tussen heden en verleden, en inderdaad,
een verleden waarin ook geen apocalyps heeft plaatsgevonden. In elk geval niet in de betekenis van totale
vernietiging. Anders waren we hier niet. Geen van de genoemde verschijnselen kent geen precedent in de
geschiedenis.
Dus dankjewel aan de schrijver, zeggen andermaal onze corrupte en machtsbeluste leiders, voor het
verspreiden van angsten en angsten, want dat is wat we net kunnen gebruiken om het gepeupel onder de duim
te houden. Iedereen die zo in de broek schijt, dat niemand meer het bos van de bomen kan onderscheiden.
Wist u dat doemdenken (net als de slachtofferrol) daadwerkelijk kan verworden tot een fysieke verslaving?
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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
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medelijwekkende vertoning dat deze overheden de auteur nu proberen te intimideren met advocaten
en processen. De schade die zij hiermee aanrichten wat betreft het vertrouwen in onze rechtsstaat is
groot, zeker als ze zover gaan ook werkelijk een dagvaarding te doen uitgaan. De grote vraag is nu:
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Anoniem
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17 Nov 2006 om 09:57
Wat kunnen wij doen om de auteur Alexander Nijeboer te helpen ?
Het mag toch niet zo zijn, dat dit weer een doofpotaffaire wordt …
Dankzij klokkenluiders als Nijeboer kunnen we hopelijk schoon schip maken. Hoewel dat nog wel wat kan
duren, want medewerking van overheid kan niet worden verwacht.
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2.

Anoniem

17 Nov 2006 om 14:38
Redactie wilt u svp werken aan verbetering van de leesbaarheid van de artikelen. Kortere zinnen en opmaak in
kolommen. Zoals je in de kranten ziet. Voorts ben ik van mening, dat het taal-gebruik zodanig aangepast
moeten, dat het nieuwe lezers niet afschrikt. Niet te veel het woord “crimineel”gebruiken, bijvoorbeeld. Dat
heeft geen zin. Schrijf bijvoorbeeld, dat Westenberg “met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid”
veroordeeld zal worden wegens meineed, omdat hij enz,enz….. Laat concept-artikelen even of een paar dagen
liggen en corrigeer dan. Veel succes met uw belangrijke werk.
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17 Nov 2006 om 22:24
Nijeboer kan beter een proces beginnen tegen van der Knaap wegens oorlogsmisdaden. Van der Knaap is een
ordinaire oorlogsmisdadiger (net als Henk Kampf en Balkenende) wegens de uitzending van Nederlandse NATOhuurlingen naar Afghanistan. Om over hun medeplichtigheid aan het Irak-drama nog maar te zwijgen. Mevrouw
Böhler zal vast wel bereid zijn om een dergelijke zaak te doen. Ik denk dat van der Knaap dan snel zijn
procesje zal staken. Overigens, over het dubieuze morele en juridische gehalte van de “Landsadvocaat” raad ik
iedereen aan het boek te lezen over de affaire Oltmans, gepubliceerd bij de Papieren Tijger in Breda.

4.

Anoniem

21 Nov 2006 om 09:27
Dit is een lachwekkende vertoning van de Staatsecretaris.
Als de Staatsecretaris denkt dat hij sterk staat, dan moet hij een Kort Geding beginnen.
Maar dat doet Van der Knaap niet, VdKnaap eist slechts “excuses”…….
Nou daar zal Nijeboer niet wakker van liggen.
Wat een slappe vertoning van de Staatsecretaris. Dit lijkt meer op schuldbekentenis !

5.

harry van groen

13 Jul 2008 om 19:48
Een ieder vindt het schandalig hoe er met de heer Spijkers wordt omgegaan.
Verantwoordelijke ministers van oorlog in zijn periode zoals van Mierlo D66 baron,van Houweling ,de Ruyter ,
van Eekelen ,piet Bukman,F bolkenstein ,ter Beek,VOORHOEVE ,de Grave ,van Hoof en Henk Kamp hebben het
tot op heden toe de zaak niet opgelost ,laat staan HUN EXCUSES AANGEBODEN.
Sinds Charles Schwietert ,die door ED NIJPELS naar voren werd geschoven als staatssecretaris van defensie ,
maar weer snel moest aftreden omdat hij geen luitenant in het leger was geweest ,maar slechts korporaal ,en
toen geen docterandes was ,en later voor belastingfraude werd beticht,had defensie toch moeten weten de zaak
zo snelmogelijk te moeten oplossen ,wil de zaak nog niet verder escaleren.Het is trouwens opvallend hoeveel
VVD minsiters ,zeker na Voorhoeve ,er maar op die post bleven zitten.En van ieder is zo ook nog wel het één en
ander te vertellen.
Zelf ben ik van lichting 66/2. In april 1966 moesten wij op donderdag granaat gooien.Op dinsdag moest de C
compagnie ,in Amersfoort dat doen.Er vielen toen 2 doden ,en het waarom hebben wij als belanghebbende
nooit gehoord.Het werd in de doofpot gedaan ,en wij behoefde niet te gooien. 2 maanden later ,in kampen
moesten wij een week naar de Harskamp.Ik heb mij gewoon toen ziek gemeld ,maar bleek dat ik om°onwettig
afwezig was geweest ,maar zonder een dauw.Minister van oorlog was toem piet de Jong.
Als ik als klokkenluider zou zijn geregiseerd ,zou ik NOOIT willen hebben dat de zwager van HM dit zou gaan
behandelen.
Zo integer is hij nu ook weer niet ,en ik zou stellen maak maar eerst je beèdigde verplichtingen tov van Transp
Int ,en het buitenland ,waar.
Als Balkenende de heer van Vollenhove terugfluit ,dan begrijpt u natuurlijk wel tav Schiphol dat in dat rapport
alleen maar zaken stonden die het kabinet er in wilde hebben.
De gristen van Middelkoop kan het zelf wel opknappen ,ondanks mijn getuigenissen mij niet antwoord ,we
zullen zien.
Hopenlijk maken HM ,ministers in deze ,en defensie openlijk hun excuses.Daarboven ,wegens obstructie jaren
lang een snelle civiele procedure.
Van Bernhard hebben wij nooit excuses gekregen ,dat kan ook niet meer ,het zou zijn dochter sieren ,zeker nu
haar zoon met anjer en al ,parades afneemt van veteranen.
Waren die 2 doden van die granaat nu ook veteranen= ,zo ook het slachtoffer in deze ,van de heer spijkers.=

6.

harry van groen

13 Jul 2008 om 19:56
sorry geregistreed ,en B compagnie.

7.

harry van groen

23 Jul 2008 om 09:14
War zijn die politici toch een stelletje laffaards ,maar erger nog zij zadelen anderen op met schuldgevoelens ,die
zij niet hebben.
Nu weer die Voorhoeve en Kok.
De militaire acties in Sebrenica waren POLITIEKE beslissingen.
Om 5 man tegen 5000 man te zetten kan natuurlijk nooit een militaire beslissing zijn.
Befehl ist Befehl ,ook de Nederlandse soldaat moet daar aan geloven ,en mag geen mening hebben ,weet ik als
soldaat met groot verlof.
Zelfs nu mag ik geen mening hebben ,terwijl de marechaussee mij niet bescherkt tegen een fascistiche politie.
Als Voorhoeve in 1989 ,toen ingefluisterd door de Grave ,de latere minister van oorlog ,niet alleen het kabinet
had laten valllen ,maar samen met de heer Ginjaar ook zijn partij ,dan had hem een hoop ellende bespaart
gebleven.
Als de heer Blom ,van het NIOD ,getuigen had gehoord op het POLITIEKE vlak ,dfan had zijn rapport er heel
anders uit gezien .
Maar nee de joodse heer Blom bemoeide zich niet met de politiek ,maar liet wel een kabinet vallen.
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En die soldaten uit Sebrenica behhoeven geen schuldgevoelens te hebben.
En Voorhoeve en Kok ,gewoon excuses aanbieden ,en anderen laten beslissen over al hun uitlatingen in deze.
En die ADVOCAAT Wladimir zeker niet als Nederlandse advocaat optereden ,in een land waar mensen geen
advocaar kunnen krijgen,vraag dat maar aan Knijff.

8.

tess

8 Sep 2008 om 10:22
Hieronder een bladzijde uit het weblog van Christa van Velzen van de SP met een reactie van mij, onder nr. 11
met een verwijzing van Klokkenluider on line. Gisteren werd een reactie, nummer 51 van mij weggehaald bij
het verhaal op Christa’s weblog over Demmink. Ik heb opnieuw een comment 51 geplaatst en daar ook een
copietje van gemaakt:
Dag Christa,
Tot mijn vebazing vernam ik dat mijn comment nr. 51 over de klokkenluider Micha Kat is
weggehaald. Heb jij dat gedaan? En waarom?
Hierbij nogmaals de link naar Micha Kat, klokkenluider on line.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/987/affaire-demmink-spoor-netwerk-loopt-dood.html
Als je toch besluit hem weg te halen, mail me dan over het waarom.
Vriendelijke groet
Tess Jungblut
Reactie door tess — maandag 8 september 2008 @ 9:39
#
Eh, voor de zekerheid heb ik maar een copietje gemaakt van deze pagina, voor de eventuele
kamervragen straks.
Reactie door tess — maandag 8 september 2008 @ 9:47
Ik denk dat het wel van belang is om te zien welke kamerleden nu wel of niet het hart en het fatsoen op de
juiste plek hebben zitten! Dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent als klokkenuider.
Over Spijkers:
Krista van Velzen
Weblog
Krista van Velzen
maandag 21 januari 2008, 19.02 uur – Krista
Categorie: Algemeen, Kamervragen, Krista in de media, oorlog en ontwapening
Defensie sluist stukken weg
Herinner je je Fred Spijkers nog, de maatschappelijk werker van defensie die weigerde te ligen over
de ware toedracht van het ongeval met de AP-23 landmijn?
toen-leek-alles-krentenbrood.jpg
Oud staatssecretaris Van der Knaap heeft, in eerste instantie tegen de wil van de Tweede Kamer in,
alle stukken die betrekking hebben op deze nog steeds voortdurende klokkenluiderzaak voor
maximaal 70 jaar achter slot en grendel te zetten. Dat is kwalijk.
Vandaag blijkt dat er ook stukken over Srebrenica, het declaratiegedrag van bewindslieden,
afluisterpraktijken, de asbestaffaire in de Cannerberg en filmbeelden inzake het mijnongeval. Wat
doen stukken over Srebrenica in dit archief?
Heeft de Staat er belang bij om bepaalde documenten langdurig aan het oog te onttrekken door ze
in het doofpotdossier Spijkers te stoppen? En wat zijn dat voor filmbeelden, alle beelden van het
ongeval waren toch ‘verdwenen’? Een duistere zaak die een hoop vraagtekens oproept. En Defensie
weigert te reageren..
Klik hier voor de uitzending van Omroep Gelderland.
GELDERS NIEUWS
———————————————–
‘Defensie sluist stukken weg’
CULEMBORG - Defensie stopt geheime stukken over onder meer moslimenclave Srebrenica in de
doofpot. Dat zegt oud-Defensiemedewerker Fred Spijkers uit Culemborg.
Volgens Spijkers wordt geheim materiaal in zijn persoonlijk dossier gestopt en 70 jaar lang
opgeborgen in het Nationaal Archief. RTV Gelderland is in het bezit van een deel van de
inventarislijst van archiefstukken over Spijkers. Eén van de stukken verwijst naar Srebrenica.
Spijkers ligt ruim 20 jaar overhoop met Defensie, nadat militairen omkwamen door ondeugdelijke
landmijnen. Spijkers weigerde als maatschappelijk werker daarover tegen een nabestaande te liegen.
Over de zaak-Spijkers verscheen het boek “Een man tegen de staat”.
Hieronder mijn vragen aan de nieuwe staatssecretaris:
Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van defensie over de stukken over
Srebrenica , de Cannerberg en verdwenen films over het ongeluk met de AP-23 mijn die in dossier
van klokkenluider Spijkers zijn gestopt
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1. Kent u het convenant dat op 25 november 2006 onder andere door uw voorganger is getekend en
op basis waarvan stukken die verband houden met de klokkenluiderszaak van dhr J.J. Spijkers
maximaal 70 jaar achter slot en grendel worden gedaan?
2. Kent u artikel 7 van de Vaststellingsovereenkomst (VO) waarin is opgenomen dat het ministerie
van Defensie er voor zal zorg dragen dat eventuele negatieve informatie en/of informatie waardoor
de heer Spijkers in welke mate dan ook belemmerd wordt, uit de systemen zal worden verwijderd?
3. Bent u het met mij eens dat dit gesloten archief voor niks anders bedoeld is dan voor de stukken
die relevant zijn in deze klokkenluiderzaak en mits deze stukken voldoen aan de definitie die in
artikel 7 staat? Deelt u voorts mijn mening dat indien er andere stukken in dit dossier worden
gestopt daarmee de schijn wordt opgewekt dat deze stukken langdurig aan het oog onttrokken
moeten worden en het archief Spijkers dus wordt gebruikt als een soort doofpot?
4. Kent u de inventarislijst/inhoudslijst die aangeeft welke stukken in deze collectie beland zijn? Er
van uitgaande dat dit de juiste lijst is: Kunt u toelichten waarom het stuk nr 172 ‘dossier overig 2 medewerking Defensie (…) met betrekking tot Srebrenica- in deze collectie is opgenomen?
Betrokken klokkenluider had toch geen enkele bemoeienis met de Nederlandse militairen in
Srebrenica? Waarover gaat dit document? Wat is de relevantie van dit document in het kader van
artikel 7 van de VO? Is er reden voor defensie om het wenselijk te achten dit document langdurig
aan het publieke oog te onttrekken en zo ja , welke?
5. Kunt u aangeven wat de volledige naam van stuk 172 is, gezien de woorden tussen ‘Defensie’ en
‘met betrekking tot Sebrenica’ weggestreept zijn? Gaat het hier om papieren documenten of
beeldmateriaal?
6. Kunt u toelichten waarom het stuk nr 171 ‘dossier Directie Voorlichting inzake WOB verzoeken D.
Berts om inzage in declaraties bewindslieden en documenten Cannerberg alsmede WOB verzoek dr.
B.G.J. de Graaff om inzage in documenten ontdekken afluisterapparatuur naar aanleiding van
krantenberichten 1997’ in de afgesloten collectie Spijkers zijn gestopt? Wat zijn dit voor
documenten? Waarom zijn deze WOB verzoeken relevant voor deze klokkenluiderzaak? Wat is de
relevantie van dit document in het kader van artikel 7 van de VO? Op welke wijze denkt u dat dhr
Spijkers nadeel ondervond van deze 2 WOB verzoeken? Wat heeft de zaak rond de Cannerberg te
maken met dit klokkenluiderdossier? Wat heeft de afluisterzaak met dit dossier te maken? Is er
reden voor defensie of andere ondertekenaars van het convenant om het wenselijk te achten dit
document langdurig aan het publieke oog te onttrekken en zo ja , welke?
7. Bent u bereid om met de grootste spoed alle stukken die irrelevant zijn voor de klokkenluiderzaak
Spijkers uit dit besloten archief te verwijderen? Bent u voorts bereid om de Kamer inzage te geven
in de complete inhoudsopgave?
8. Bent u het met mij eens dat materiaal dat als ‘verdwenen’ te boek staat niet in een langdurig
gesloten archief als dat inzake deze klokkenluiderzaak gestopt dient te worden, waardoor het alsnog
niet toegankelijk is?
9. Kunt u toelichten wat onder nr 12 Digitale archiefbescheiden stuk nr 210 (Film inzake mijnongeval
14-09-1984) is? Er was toch geen enkel beeldmateriaal van het ongeval terug te vinden? Gaat het
hier om dit verdwenen beeldmateriaal en zo ja, waar komt dat zo plotseling vandaan? Zo nee, wat
voor beeldmateriaal is dit?
10. Bent u bereid deze vragen met spoed te beantwoorden?
12 reacties »
1.
Hoe komt het toch, dat ik dit soort informatie altijd op de website van de SP mot lezen?
Waarom besteden de media nooit aandacht aaan dergelijke zaken. In mijn aangeboren argwaan
moet ik gaan denken dat er censuur bestaat m.b.t. bepaalde onderwerpen.
Reactie door Dik Evertse — dinsdag 22 januari 2008 @ 11:45
2.
Goede actie Krista,
Vergelijkbaar met echte schrijnende oorlogsgeweld- en leed filmpjes die Defensie tijdens het
ontwikkelproces in de doofpot heeft gestopt nav de genocide als gevolg van uitblijven van Navo
steun in Sebrenica en de ervaringen en beelden van nederlandse militairen daarover.
Treurig dat militairen in het veld hun echte leven en dood verhaal niet kwijt kunnen en tonen aan
het Nederlandse volk. Schadelijk voor trauma verwerking en stank voor dank van militairen te velde
die hun leven wagen.
Propaganda, “Defensie” lobby, verantwoordelijkheids claims en schuldvragen aan de Nederlandse
staat en slecht nieuws zijn geen moreel verhogers voor Nederlandse soldaten in oorlogssituaties en
“defensie” budgetten.
Filmen van militairen “missies” worden per definitie geheim gehouden
wegens veiligheid, moreel, discipline voor soldaten en volkssteun voor de oorlog.
Wat rest iaan beeld en geluid is meestal oorlogspropaganda.
Klokkenluiders met een geweten worden dus nog altijd gestraft ter wijl ze de samenleving
waarschuwen!
Machtsmisbruik.
Reactie door hugo freutel — dinsdag 22 januari 2008 @ 14:02
3.
Hulde!
Reactie door Ad van de K. — dinsdag 22 januari 2008 @ 14:31
4.
Mooi zo Krista. Spring er bovenop en blijf net zolang zitten tot er een bevredigend antwoord komt.
Ik zal mijn Edense vrienden waarschuwen voor deze burgemeester van ze, die ook al ’schijt’ heeft
aan het rookverbod binnen het stadhuis.
Reactie door Lydia — woensdag 23 januari 2008 @ 9:38
5.
Krista,om je even wakker te schudden:
er is in maart 2003 door de NPS een documentaire over Szrebenica (1995) uitgezonden en aan het
eind van die opname geeft een militair van de EOD te Culemborg nog even een hint: er is in
Cambodja ook iets voorgevallen…………… Ik kan er vanaf eind 1993 al niet mee leven en met de
gevolgen ervan voor de verantwoordelijke (maar zeker niet de schuldige) al helemáál niet!
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Deze geschiedenis wordt óók al 14 jaar in de doofpot gehouden en men wringt er zich voor in allerlei
bochten.
Oplichting, fraude, bedrog, valsheid in geschrifte, psychische sabotage, meineed en nòg erger!
Die poging van opname in de psychiatrie komt me ook héél bekend voor! Je moet er maar mee leren
leven; alleen lukt me dat absoluut niet……….toen niet, nu niet, nooit niet!
Reactie door anonieme klokkenluidster — donderdag 24 januari 2008 @ 0:13
6.
hallo Krista
Ik sluit mij aan bij de collega anoniem.
Ik sta ook weer met de rug tegen de muur,ik bent een 0 geworden door defensie,ik vraag aleen ga
zo DOOR S.P Bob een dienst slacht offer Groet de fractie ik durf nu niet te reageren ivm reactie ivm
zwijg plicht ja ik ben bang dat ik ook in de ….. wordt opgenomen!!! Bob.
Reactie door bob — donderdag 24 januari 2008 @ 10:45
7.
PS: In 1993/4 ben ik zelf klokkenluidster geweest. Het heeft me uiteindelijk een Burn-Out
opgeleverd waar ik geen behandeling en hulp voor heb gekregen en nu ben ik ruim 50% van mijn
energie kwijt en kan ik niet meer een betaalde baan aan. Klokkenluiders worden in ons land juist
gestraft. Ik ben maar een mini-gevalletje, maar het geeft wel aan wat ‘men’ bij GAK - nu UWV-CWI
- bij de bobo’s links en rechts denkt over klokkenluiders. Je wijst iemand op zijn fouten. Daar gaat
het mis. Ze voelen zich op hun tien roze teentjes getrapt (ik wilde wat ander zeggen) en daar
kunnen ze niet tegen…
Reactie door Lydia — donderdag 24 januari 2008 @ 14:26
8.
Reactie op 7, beste Lydia,
Je moet heel sterk in je schoenen staan om je werkgever of grotere macht hebbende partij die
boven je staat openbaar aftevallen.
Meestal is het voor klokkenluiders een soort wanhoopsdaad omdat er binnen de organisatie niet
geluisterd wordt of er andere belangen in het spel zijn.
In mijn diensttijd als dienstplichtig sergeant heb ik heel veeel geleerd over hierarchie, inspraak en
machts-gebruik en machtsmisbruik.
Collectief straffen? Is heel gewoon een disciplinaire maatregel in het leger. Een individue telt ook
niet in het leger…het is de groep die telt en het algemene belang. je krijgt dan ook problemen als je
als individue “mijnen” of anders beoordeelt dan wat de richtlijn van het protocol van het gezag
zegt….. Befehl ist Befehl! is voor de dommen
en de gehoorzamen…… maar je kan als individuele soldaat zo wel in gewetensnood komen ( 2
zelfmoorden meen ik in Afghanistan..?)
De militaire wereld is een uitvergrote karikatuur van de echte wereld
en daar komen dergelijke zaken dus ook voor.
Een soort morele chantage als je niet in het gelid blijft lopen… dan knijpen we je openbaar af en
gaan we je leven verzuren.
Je krijgt ontslag, mist je collega’s en waardering voor jouw verantwoordelijkheid etc etc. Je knapt
mentaal af.!
Het is ook sterk afhankelijk van de branche waarin je werkt of kritiek op zijn merites wordt
beoordeeld of als belediging wordt ervaren…
Consultancy wijsheid nr 1: kritiek van je werknemrs is gratis feedback nr 1 van je organisatie of
leiderschap.
Sterkte, en dapper van je heldendaad!
Ex dienstplichtig sergeant pantser infanterie 81-4
Reactie door hugo Freutel — donderdag 24 januari 2008 @ 20:04
9.
Na deze prima actie is het nu de kans om deze premier stevig aan te pakken: terugroepen voor een
spoeddebat benevens een motie van wantrouwen. Ik denk dat verreweg de meeste nederlanders nu
van het CDA, en met name Balkenende, méér dan schoon genoeg hebben.
Reactie door P. Holdert — vrijdag 11 juli 2008 @ 13:37
10.
Laat de klok maar luiden !
Krista je bent een kanjer.
Reactie door Herman Zantinge — vrijdag 11 juli 2008 @ 18:49
11.
Ik waardeer zeer uw vasthoudendheid in de zaak Spijkers en deze moet snel en goed afgehandeld
worden. Wilt u hierna openbaarheid van de 70-jaar-opgeborgen-stukken eisen? Nederland is anders
geen democratie maar een dictatoriaal bestuurd land zonder persvrijheid en met censuur.
Reactie door Nel Heijdra — donderdag 4 september 2008 @ 13:18
12.
Hoi Christa,
Ik kan mij alleen maar aansluiten bij mijn voorgangers en benadrukken dat jouw inzet van
onschatbare waarde is voor nu en de toekomst.
Het is natuurlijk heel vreemd dat documenten kris kras door elkaar schijnen te liggen op plekken
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waar men ze a: niet verwacht en b:ook nog eens onbereikbaar voor … ja voor wie eigenlijk? Is er
nog wel iemand die bij deze documenten kan? Wie verzamelt deze documenten? wie bergt ze op,
wie krijgen deze documenten allemaal onder ogen?
Maar misschien liggen deze documenten toch niet zo kriskras door elkaar, maar zijn ze juist door
iemand bij het ministerie zo erin gelegd om toch maar heel stilletjes een heel klein klokje te luiden …
hoop je dan … want dit baart mij toch ook wel zorgen dat je als ambtenaar kennelijk dingen moet
doen die voor een heleboel mensen heel erg schadelijk zijn en zelfs tot de dood kunnen leiden. Niet
iedereen is zo sterk als Spijkers, Kat en noem ze maar op.
Wij Nederlanders hebben altijd de mond zo vol van collaborateurs tijdens de Tweede Wereld oorlog
… nu dan, ik zie toch echt geen verschil tussen en collaborateur in de Tweede Wereld oorlog en een
ambtenaar die willens en wetens bewijzen wegsluist die een klokkenluider op de juiste plaats zetten
namelijk als vrij en gewaardeerd mens en niet, zoals het nu gebeurd, als de grootste criminieel
wordt tegengewerkt!
Klokkenuiders moeten beschermd worden en er moet echt een instantie kome die de klokkenluider
opvangt en die em helpt bij het aan het licht brengen van de wantoestanden. Maar goed, dat kan
dan geen overheidsinstantie zijn. Ik neem aan dat deze niet in hun eigen vel gaan snijden, gezien de
benadering van justitie en regering van de Demmink/Baybasin zaak: http://www.klokkenluideronline.
nl/artikel/987/affaire-demmink-spoor-netwerk-loopt-dood.html
Wat lag er nu ook alweer bij elkaar?
Vandaag blijkt dat er ook stukken over Srebrenica, het declaratiegedrag van bewindslieden,
afluisterpraktijken, de asbestaffaire in de Cannerberg en filmbeelden inzake het mijnongeval. Wat
doen stukken over Srebrenica in dit archief?
Dit zijn, neem ik aan allemaal onwettelijke aangelegenheden waarvoor de eventuele
verantwoordelijke bewindslieden bestraft zouden kunnen (en alsnog moeten) worden?
Vriendeljke groet,
Tess
Reactie door tess — maandag 8 september 2008 @ 10:10
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9.

harry van groen

8 Sep 2008 om 11:05
Defensie blijft een vreemd apparaat ,maar uit ervaring weet ik dat het vooral niets mag kosten.
Maar ja stel dat die granaten gekocht zijn door bemiddeling van die mijnheer van de Lockhead ,dan wordt het
een constitutionele strijd die u nooit gaat winnen,volgens de politici dan ,heer Spijkers.
Ik heb geluk gehad dat ik in 1966 die granaten niet heb behoeven te gooien.
Vreemd ook dat de heer van Buuren ,met anjer en eerste grijs,generaal al geloof ik ,kleinzoon van die mijnheer
met die anjer,lid van de Raad van State ,wel een defilé afneemt van verzetsstrijders ,maar niet namens de
kroon zijn excuses aanbiedt.
De anjer was toch het symbool van verzet?
Dan ,in loondienst ,verbiedt de arbo wet je maar 1 kilo te tillen ,maar je moet wel bij defensie tekenen,dat je
dood geschoten kan worden.
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In mijn tijd hadden ze al precies berekend hoeveel tijd een ieder had,om te blijven leven ,in gevechts
toestanden.
Gelukkig was ik hospik ,en mocht ik middels de conventie van geneve kaart niet doodgeschoten worden
En al die onvolwassen politici ,moeten net als vroeger 1000 maal excuses aanbieden , geschreven met de hand ,
als strafwerk

10.

Pierre Lebon

8 Sep 2008 om 14:32
Beetje flauw Harry van Groen, maar zelfs in 1966 hoefden dienstplichtigen niet met mijnen te gooien,
gecamoufleerd begraven was voldoende.

11.

harry van groen

9 Sep 2008 om 08:58
Beste pierre,
Mijn excuses al zou je uit mijn reactie hebben opgemaakt dat ik met landmijnen heb gegooid.
Ik had echter al eerder vermeld dat ik op donderdag in 1966 met granaten moest gaan gooien ,terwijl dinsdag
daarvoor 2 doden daardoor waren gevallen.
Met die granaten heb ik toen niet meer behoeven te gooien.
Wij hebben nooit vernomen of deze granaten ookniet indeugdelijk waren ,in ieder geval uit een soort voorzorg
behofden wij dat niet.
Omdat ik niet meer op de site week van de democratie mag reageren ,heel in het kort nog dit ,ondanks dat ik
daar dus verder uitvoerig heb geschreven ,maar dat nu aan de politiek is voor discussies.
Alle beslissingen van de tweede kamer van uitzendingen van onze jongens,volgens mijn geweten en referentie
kader ,zijn op een ondemocratische wijze genomen.
Behalve de laatste ,wat daar een bewijs van kan zijn.
Over de gevolgen deze humanitaire uitzendingenvoor onze jongens,wordt maar niet over gedacht.
Dan tav klokkenluiders ed .
Natuurlijk mag je daders ,niet terug plaatsen in de wijken van het slachtoffer ,die hij dan dagelijks kan tegen
komen.
Maar ons referentie kader, opvoeding,rechten,dienst normen,worden dagelijks verkracht door beédigde mensen
die hun werk niet doen ,maar wel door ons betaald ,maar waar wij ook nog eens elke dag mee geconfronteerd
worden middels TV en kranten etc.Terwijl het dan met mijn referentie kader het grootste schorem van Gods
aardbodem is.
Je moet geachte ed.schrijven aan mensen die je helemaal niet acht.Opstaan voor een SYSTEEM ,volgens de
deken,die dagelijks meer met onrecht dan met recht te maken heeft,waar je dus geen respect meer voor moet
en kan hebben.
Je moet iemand een hand geven ,terwijl je wel je vingers moet natellen ,die je helemaal niet vertrouwd ,zo
zeker geen hand wil geven etc..Om dat het fatsoenlijk is.
Je moet altijd de waarheid spreken ,mag niet kwaad worden ,en zeker niet lollig ,want ze pakken je!
En het is wel erg onvolwassen dat de overheid maar geen excusses uiit hun strot krijgen.
De minister,de heer van Buuren en de heer SPijkers ,vragen gewoon het dossier op ,en de heer Spijkers zegt
wel wat hij er niet in wil hebben ,wat hem betreft.En dat mag best geheim blijven.
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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
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Officier van Justitie, Drik Veurrink, steunt de lezing van Nijeboer en zegt: “Ik heb in 1989 natuurlijk
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bij de pakken neer te gaan zitten. Nee: weg met de waarheid! De rechtzaal in om opnieuw een
aanslag te plegen op de onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht die zich natuurlijk ook geen
raad weet met deze zaak en van alle kanten door de macht onder druk gezet gaat worden mee te
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euro999

2 Nov 2008 om 14:37
Ik heb groot respect voor de heer Spijkers. In wat voor hel moet deze man tot heden niet zijn gegaan. Alles
wat god verboden heeft, is nagenoeg ingezet om de waarheid maar onder het tapijt te vegen. Het is voor mij
dan ook onverteerbaar dat er zo weinig Nederlanders zijn die zich daadkrachtig uiten en deze man vergeten bij
te staan.Laten wij niet vergeten dat juist het integere gouderlijke karakter van deze man hem de das heeft
omgedaan.Helaas is Spijkers slecht een topje van de ijsberg en blijven de eliten, magistraten en politicy buiten
beeld en worden door hogere krachten beschermd.Dit land is ernstig in verval, met een corrumpterende
overheid, zakkenvullers en een niet funcionerend OM, Politie en Justitie. Het is niet goed te praten maar ik
begrijp wel de vele Nederlanders die vaak onwetend zijn en braaf in gezelschap van een kratje bier maar naar
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STICHTING: ‘INZENDINGEN ZIJN IN GOEDE ORDE ONTVANGEN’

Klokkenluidermenu

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

Recente Berichten
●
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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.
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Opmerking webmaster: het feit van Nieuwe Revu niet goed kan worden gespeld door de Stichting
Persprijs Jacques van Veen voorspelt weinig goeds. Hebben ze het ook over NSB Handelsblad?
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4 Jun 2007 om 07:25
Ach, het is in Nederland een prijzencaroussel voor van alles en nog wat. Vooral de kunstenaars zitten dik in de
prijzen. Kwaliteit bedenkelijk….
Maar ja, in Nederland gaat het ook niet om inhoudelijke beoordeling. Het is uitdelen aan bevriende partijen.
Het is gewoon clientilisme.
Als dat bv in Wallonie of Afrika gebeurt, dan is het fout. Als het in Nederland gedaan wordt door grauwe
ministers van “degelijke” CDA/CU/PvdA/ VVD signatuur, dan is het iets anders…..
Althans zo pretenderen de lieden die erbij horen.
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PERSPRIJS JAQUES VAN VEEN NIET GEDIEND VAN KRITISCHE STUKKEN
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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
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To: persprijs@xs4all.nl
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Geachte heer Van de Pol,

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
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Geachte heer van de Pol,
Ik wil gaarne de website www.klokkenluideronline.nl voordragen voor de persprijs Jacques van Veen.
Deze website bestaat vanaf 2003 en heeft aparte afdelingen voor rechterlijke macht en advocatuur

●

11 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165212 totaal aantal bezoekers

waarop tal van onthullende nieuwsberichten zijn verschenen. Het gaat om meer dan 100 artikelen
van diverse auteurs. De website richt zich met name op het falen van het OM en
belangenverstrengelingen in de rechterlijke macht. Zo wordt de ‘affaire-Westenberg’ uitgebreid

Test uw klokkenluiderkennis!

gevolgd en beschreven. Het gaat hier om de vice-president van de Haagse rechtbank die journalist M.
Kat voor de rechter heeft gesleept en in eerste aanleg verloor. Maar ook tal van andere affaires
worden op deze site onthuld en toegelicht zoals de omstreden ‘vrijbrief’ waarmee de drievoudig
veroordeelde ex-vleeshandelaar E. de Kroes uit de cel kan blijven.
De site is uitgegroeid tot een begrip in de juridische wereld en ik weet uit zeer goede bron dat de
president van de Hoge Raad Davids een trouwe lezer is. Maar ook Bert van Delden die in uw
stichtingsbestuur zit is een lezer. Zijn bemoeienissen met de zaak-Westenberg komen trouwens ook
uitgebreid ter sprake. De bezoekersaantallen van de site zijn voor een ieder in te zien op www.
klokkenluideronline.nl/usage. Dan ziet u dat de meeste maanden meer dan 50.000 mensen de site
bezoeken en in april zelfs meer dan 80.000.
U zult begrijpen dat de nominatie van een website, iets waarvoor u op uw eigen website de
mogelijkheid uitdrukkelijk noemt, niet anders dan via internet kan geschieden. Ik wens de jury veel
leesplezier bij het grasduinen in de ruim honderd juridische artikelen op ww.klokkenluideronline.nl.
Met de meeste hoogachting,
Micha Kat
webmaster Klokkenluideronline
PS: Kunt u deze nominatie bevestigen?
Op geen van deze mails werd een antwoord verkregen. Dat hoeft geen verbazing te wekken, want
deze ‘prijs’ die geheel wordt betaald door het juridische establishemnt en door PCM zit absoluut niet
te wachten op artikelen die het Nederlandse rechtsstelsel dat qua gecorrumpeerdheid inmiddels niet
onderdoet voor Kameroen ook maar enigzins in diskrediet kunnen brengen.
De webmaster heeft ook in 2004 enkele inzendingen gedaan. Het ging daarbij op zijn boek
Topadvocatuur en om twee artikelen in HP/de Tijd over de president van de Amsterdamse rechtbank
Carla Eradus. Beide stukken werden door de jury niet eens genoemd. Op de borrel na de uitreiking
van de prijs aan Joost Oranje van NRC Handelsblad sprak uw webmaster met jurylid Reurt Gisolf, de
voorganger van Eradus. Hij meldde dat hij de stukken over Eradus niet heeft willen lezen omdat ze
‘buiten het domein van de journalistiek vallen’. Een verbijsterende opmerking van een toch alom
gerespecteerd magistraat. Maar er werd ook nog even gesproken met een ander lid van de jury, de
bekende advocaat Igno Sutorius. Die hanteerde toch een iets ruimere definitie van journalistiek als
Gisolf. Hij had binnen de jury een lans gebroken voor een ‘normale behandeling’ van de inzendingen
van uw webmaster maar vond daarvoor geen podium.
Anno 2007 lijkt de jury van de pseudo-prijs een nog nauwere definitie van journalistiek te willen
hanteren door de bovengenoemde inzendingen waaronder die van de zeer gerespecteerde journalist
Stan de Jong die ondermeer een boek schreef over de Deventer moordzaak niet eens als
ontvangen te willen bevestigen. Maar je weet niet wat de toekomst nog gaat brengen. Wellicht
bezint de jury 2007 zich nog en volgt een meer lucide koers.
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Dus Micha: “Advocaat Burki-affaire”
en de zeer kwalijke rol van de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. pater
familias/huidig tuchtrechter Hof van Discipline Winfried M. Poelmann” in 2008 dus ook geen prijsie?
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Anoniem

31 Mei 2007 om 13:51
reactie 1: aldus mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
nijmegen, 31 mei 13.42 uur

3.

Anoniem

31 Mei 2007 om 23:00
Ik weet nog wel een uitstekende voordracht voor deze persprijs:<br />
<br />
Stichting Sociale Databank Nederland<br />
<br />
http://www.sdnl.nl/index1024.html<br />
<br />

4.

Anoniem

1 Jun 2007 om 11:32
Op lijst der genomineerden dient te staan:<br />
<br />
Harry Teernstra auteur “Recht in de ogen gekeken”<br />
<br />
<br />
<br />
Mr H.J.A.M. Peters<br />
Nijmegen, 1 juni 2007
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De redactie van klokkenluideronline ontving deze mededeling van klokkenluider Michiel Gielen.

Recente Berichten

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:

Sent : Wednesday, October 25, 2006 4:58 PM
To : “Michel Gielen”
CC : redactie@geenstijl.nl
Subject : Re: De Grootste Nederlandse Conspiracy ooit!

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’
Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
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Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●
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Amsterdam.

genoegendoening gekregen. Diep respect voor zijn gevecht tegen de gevestigde orde.

Gerelateerde Berichten

Wat betreft de connectie landmijnen/Enschede, daar mogen we van Chef niets over schrijven. Kan

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

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.

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Groeten A.A.C.D Wiegers (pseudoniem)

kerstdemmink

●

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Ik zal het hele mailbericht sturen. opvallend is dat ik naar redactie@geenstijl.nl mailde en 11 minuten
later een mail ontving van Newsjunk@gmail.com met cc naar redactie@geenstijl.nl

Registreren

●

Hoi,
Wat Fred Spijkers is overkomen is inderdaad zeer triest. Gelukkig heeft hij onlangs enige

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●

From : Ambroos Wiegers
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overheid

From: Ambroos Wiegers
●

To: “Michel Gielen”

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

CC: redactie@geenstijl.nl
Subject: Re: De Grootste Nederlandse Conspriracy ooit!
Date: Wed, 25 Oct 2006 16:58:38 +0200

●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

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,
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Bezoekers

dan heeft Chef daarvan de exacte meeluisterfrequentie.
Groeten A.A.C.D Wiegers (pseudoniem)
Op 25-okt-2006, om 16:47 heeft Michel Gielen het volgende geschreven:
Hallo redactie van GeenStijl,
Ik wil u op de hoogte brengen van het volgende.
Ik nederland is er al 23 jaar iets ongelofelijk schandalig aan de gang.
Het gaat om Fred Spijkers.
Deze meneer moest jaren geleden van defensie vertellen aan familiegenoten van soldaten dat hun
familielid was overleden dankzei hun eigen domme fout, terwijl de werkelijkheid anders lag.
Er waren in de jaren 80 landmijnen in omloop die niet goed bleken te werken, ze ontplofte
SPONTAAN.
Soldaten die hiermee oefende op Nederlandse Kasernes zijn hierdoor overleden.
Fred Spijkers moest toen dus van defensie aan de familie’s melden dat de soldaten zelf fouten
hadden gemaakt, en zo werd er een gignatische Cover Up geboren.
Fred spijkers weigerde dit te vertellen en werd sindsdien door onze overheid SCHANDALIG
behandeld. zo hebben ze hem geprobeerd voor gek te laten verklaren, en word hij op ALLE mogelijke
manieren tegengewerkt. poging hem te vermoorden zelfs.
Ik hoop dat u zich hier in wilt verdiepen want het is echt de moeite waard om hierover te berichten.
De Media werkt al jaren tegen.
Vrijdag word er een boek uitgebracht hierover. en momenteel is een Oud minister aan het proberen
dit boek te verbieden. mede omdat het verhaal nog VEEL dieper gaat dan zoals ik hierboven beschrijf.
Deze minister bleek namelijk ook pedofiele contacten te hebben met minderjarige jongens…
Tevens is gebleken dat de Landmijnen (de duizenden stuks die laterna niet meer zijn gebruikt) lagen
opgeslagen in ENSCHEDE… en dan heb ik het over de VUURWERKRAMP ENSCHEDE.
9/11.. maar dan op Nederlandse bodem.
Ik smeek u hier in te verdiepen, want het is echt de moeite waard.
Het is ZO ongelofelijk allemaal..
Pamela Hemelrijk (Columniste van Dagblad Metro) heeft hier gisteren een column over geschreven,
evenals een half jaar geleden.
Tevens is er maar 1 nederlandse krant geweest die er de afgelopen jaren over heeft geschreven.
(Katholiek Nieuwsblad)
Al hebben ook zij sinds 2005 niks meer hierover geschreven, omdat het van hogerhand niet meer
mocht……
Ik zal u een paar links meesturen voor meer informatie hierover.
Bedankt voor het lezen.
MVG Michel.
Als eerste, om een beetje kennis te maken met deze situatie:
http://yayabla.nl/nieuws.asp?article=2199
Hierboven staat de Column van gisteren van Pamela Hemelrijk, en een vorige column van haar
hierover staat er ook bij. (ook te lezen op website van Dagblad Metro - de PDF Versie’s van gisteren
24-10-2006 en 22 februari 2006)
Verder staat er op www.klokkenluideronline.nl ook nog verschillende artikelen zoals:
BOEK OVER LANDMIJNEN-AFFAIRE NU AL DOODGEZWEGEN?
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?
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op=modload&name=News&file=article&sid=338&mode=thread&order=0&thold=0
en:
ONDEUGDELIJKE MIJNEN VEROORZAAKTEN ‘VUURWERKRAMP’
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=202
En als laatste het hele Dossier over Fred Spijkers. hier:
http://www.katholieknieuwsblad.nl/dossier_spijkers.htm
Het nieuwe Boek dat (hopelijk, als het niet verboden word) vrijdag uitkomt is:
EEN MAN TEGEN DE STAAT.
www.eenmantegendestaat.nl
Heel erg bedankt als u hier een artikel over wilt schrijven want het is echt de moeite waard dat dit
naar buiten komt.
MVG Michel.
Lees in dit stuk op deze site de antwoorden van de staatssecretaris van Defensie op vragen over de
link tussen de vuurwerkramp en de ‘mijnenkwestie’ van SP-kamerlid Christa van Velsen.

46 Reacties op “Geenstijl.nl krijgt schrijfverbod van
‘Chef’”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

10 Apr 2007 om 15:12
Oplossing=simpel: Plaats het stuk zelf op GeenStijl via GeenRedactie, wellicht ontglipt het dat aan het wakende
oog van De Chef
Mijn kudo heb je hoor…

2.

Anoniem

10 Apr 2007 om 17:59
De Chef, dat lijkt me toch niet zo heel lastig. TMG.

3.

Anoniem

10 Apr 2007 om 18:40
Ik verzoek jullie vriendelijk, doch dwingend dit artikel te verwijderen.
Met vriendelijke groet,
Wim Heitinga (pseudoniem voor Chef).

4.

Anoniem

10 Apr 2007 om 18:51
Ik heb die Spijkers altijd al een slechte kok gevonden
w.g. Sytze Vliegen

5.

Anoniem

10 Apr 2007 om 18:52
Ik zeg toch: Die Spijkers heeft nooit kunnen koken!
w.g. Sytze Vliegen

6.

Anoniem

10 Apr 2007 om 18:56
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De Chef, dat lijkt me toch niet zo heel lastig. TMG.

7.

Anoniem

10 Apr 2007 om 19:15
Ik vind het belachelijk dat heel die Fred Spijkers situatie is doodgezwegen in de media, inclusief Geenstijl dus.
Van de oude media verwacht je het wel, dat is één corrupt zooitje. Maar van de nieuwe media als GeenStijl
verwacht je wel meer. Ik zie het als een dieptepunt in vrijheid van meningsuiting wanneer zelfs een Geenstijl
niet (meer) over bepaalde dingen “mag” schrijven. Jammer….

8.

Anoniem

10 Apr 2007 om 19:27
Is dit het gedegen journalistieke artikel?

9.

Anoniem

10 Apr 2007 om 19:29
Ik zeg niks. Ik wil niet weer een paardenkop in mijn bed vinden. De Chef is lief!

10.

Anoniem

10 Apr 2007 om 22:17
GeenStijl heeft het inmiddels gecensureerd!
Het stond een tijdje hier:
http://www.geenredactie.nl/Algemeen/GeenStijl-moet-mond-houwe—/
Maar dat is dus verwijderd!
Zie afbeeldingen / screenshots:
“GeenStijl moet mond houden”

Free Image Hosting at <a
href=

www.ImageShack.us” />

en hun hoofdpagina:
Geenstijl.nl:

Free Image Hosting at <a
href=
11.

www.ImageShack.us” />

Anoniem

10 Apr 2007 om 23:19
http://www.google.nl/search?hl=nl&safe=off&rls=GGGL%2CGGGL%3A2006-42%2CGGGL%3Anl&q=geenstijl
+aivd&btnG=Zoeken&meta=
DEZE LINK ZEGT ALLES!

12.

Anoniem

10 Apr 2007 om 23:46
Gek, als ik mijn aluminium hoedje op zet kan ik het wel weer lezen op Geenstijl.nl.

13.

Anoniem

10 Apr 2007 om 23:57
oh ze hebben het veranderd van:
http://www.geenredactie.nl/Algemeen/GeenStijl-moet-mond-houwe—/
naar:
http://www.geenredactie.nl/Algemeen/Aluminiumhoedjes-alarm%21/
Eerst zegt Geenstijl:
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.
En nu is het ineens:
“Amuminiumhoedjes”….
???

14.

Anoniem
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11 Apr 2007 om 00:01
En als klap op de vuurpeil heb ik ook een BAN gekregen.
Gr. de StoorZender

15.

Anoniem

11 Apr 2007 om 08:14
Wat is een vuurpeil? Hoe meet je dat?
w.g.
Sytze Vliegen

16.

Anoniem

11 Apr 2007 om 09:17
Een vuurpeil is iets wat nog eens heel groot (onmeetbaar) gaat worden.
Zeg Sytze Vliegen, moet jij onderhand ook niet gebanned worden? Trollen is veboten! Ik zag het wel heur,
sexpack/spin.
Gegroet,
ik ga een nieuw ego bouwen voia WEER een andere proxy.

17.

Anoniem

11 Apr 2007 om 13:44
http://www.nrcombudsman.nl/artikel/595/geenstijl-wordt-gecensureerd-door-een-chef.html

18.

Anoniem

11 Apr 2007 om 16:13
Ach, GeenStijl is toch al bijna dood.
http://www.volkskrantblog.nl/blog/3294
Met vriendelijke groet,
Wim heitinga

19.

Anoniem

11 Apr 2007 om 16:52

Dit vraagt om een update Wim

20.

:D

Anoniem

11 Apr 2007 om 19:31
SSSSTTT.
De Chef maakt ons anders…kudt te laat.
De Chef is heet in werkeli

21.

Anoniem

11 Apr 2007 om 22:42
Ik wil even 1 ding rechtzetten hier.
Mijn BAN staat lus van dit geneuzel.
De StoorZender is inmiddels weer tot leven gebracht.
Gr. de StoorZender
P.S. Klokkenluiden op zondag zou verboten moeten worden.

22.

Anoniem

12 Apr 2007 om 17:07
Mischa Kat is een soort Wim Heitinga.
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23.

Anoniem

12 Apr 2007 om 23:30
Wij schakelen over op een code rood. Ik herhaal. Een code rood. Einde.

24.

Anoniem

13 Apr 2007 om 10:02
@door Anoniem op 12 apr, 2007 - 23:30
Lucas, ga fietsen!

25.

Anoniem

14 Apr 2007 om 14:13
Hey lullo’s,
hier een tip om van die radiozender in je kies af te komen: Zet je magnetron op maximale stand, en steek je
kop erin!
Ff serieus: Je kent GeenStijl toch, dat verhaal over wie “chef” is is precies wat zij als grap zouden schrijven. En
sorry, als ik de brief lees die naar GS is gestuurd dan zou ik er ook niet serieus op ingaan… Pfff… Landmijnen
onder de pet geschoven door een minister vanwege pedofiele sexparties in Turkije wat heeft geleid tot de
vuurwerkramp in Enschede? Klinkt toch echt een beetje TE belachelijk…

26.

Anoniem

14 Apr 2007 om 21:03
Dit zich voordoen als Wim Heitinga begint nu echt de spuigaten uit te lopen.
Mijn geduld is werkelijk op en ik onderneem stappen tegen een ieder die zich voor mij, Wim Heitinga, uitgeeft.
U allen zult van mijn advocaat, mosco, mosco & mosco horen
Was getekend,
Wim Heitinga [de werkelijk echte]

27.

Anoniem

15 Apr 2007 om 01:28
fred spijkers kwestie speelde al toen geen stijl niet eens bestond dus lijkt me redelijke onzin. duizenden
landmijnen geeft een veel spectaculeerdere boem dan in enschede. en verder valt idd op hoe men over 9-11
schrijft en hoe men normaal een overheidsrapport zou wantrouwen zo wordt de 9-11 commissie gelooft

28.

Anoniem

15 Apr 2007 om 09:52
Da’s toch standaard dat GS alleen berichten plaatst die men zelf geschikt vindt?
Zoek maar eens naar fouten van de door hun zo geprezen Verdonk of Wilders, daar lees je niets over terwijl de
“normale” media er vol mee staat.

29.

Anoniem

15 Apr 2007 om 09:53
Da’s toch standaard dat GS alleen berichten plaatst die men zelf geschikt vindt?
Zoek maar eens naar fouten van de door hun zo geprezen Verdonk of Wilders, daar lees je niets over terwijl de
“normale” media er vol mee staat.

30.

Anoniem

18 Apr 2007 om 15:30
Wat een zeldzaam slechte kutsite is dit man, wie schrijft nou wat? Wat zijn citaten, wat is nieuwe tekst? Tegen
wie HEB je het in kutsnaam?
GA DEAUD! Aaaaah!

31.

Anoniem

18 Apr 2007 om 15:52
Kijk, dit is een byzonder en wel belanghebbend onderwerp. Wat hier al niet gebeurt. Maarrrrrr
als ene W. Heitinga zich er tegen aan gaat bemoeien dan houdt het op. Zo dat van die enige echte zus en zo
nee daar heeft niemand zin in nee toch of wel soms. Dus daarom weg met die W.Heitinga (Wim) gegroet!

32.

Anoniem
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18 Apr 2007 om 15:57
Die Wheitinga die zou men eens eventjes aan een nader onderzoek kunnen onderwerpen. Want zo van overal
waar rook is is die vervelende Wheitinga. Wheitigna stel u toch eens niet zo aan alstublieft.

33.

Anoniem

18 Apr 2007 om 16:33
wat een stelletje paranoia sukkels zijn jullie.

34.

Anoniem

18 Apr 2007 om 16:47
Hé psst, is de Nederlandse taal zo moeilijk?

35.

Anoniem

18 Apr 2007 om 16:53
Valt er nog wat te neuken?
Sytze Vliegen

36.

Anoniem

18 Apr 2007 om 16:54
Valt er nog wat te neuken?
Sytze Vliegen

37.

Anoniem

18 Apr 2007 om 18:03
Alleen de kantoor cavia.

38.

Anoniem

18 Apr 2007 om 18:34
ja, anders krijg je een leven

39.

Anoniem

18 Apr 2007 om 18:49
Hey, dat is mijn tekst

40.

Anoniem

18 Apr 2007 om 20:13
De rode pimpernel heeft zijn baard afgeschoren.

41.

Anoniem

19 Apr 2007 om 01:26
als vliegen op een stront, iedereen op de volgende ‘conspiracy-theorie’!
stelletje lutsers, zoek werk!
grt Wim Heitinga

42.

Anoniem

19 Apr 2007 om 08:34
he Wim, werkloos en dus voldoende tijd onze reactie’s te lezen? Wim, kijk in www.nationalevacaturebank,
joblink, violop sites voor jou wim, je kunt ook igv het niet vinden van een baan www.vrijwilliger etc. bekijken.
Als vrijwilliger kun je een brijdage leveren aan de samenleving, gelijk wij klokkenluiiders op
klokkenluidersonline. Door onze reactie’s leveren wij geheel vrijwillig een positeve bijdrage aan de samenleving,
volgen de zwijnen op de voet, ondernemen actie,zetten hun misstanden volop in het licht, zorgen op deze
manier voor een betere samenleving. Kijk Wim, dat is onze positieve bijdrage,en jij Wim, slechts een negatieve
bijdrage middels jouw commenta(a)r(en). Wim, zoek een vrijwilligersbaantje. Wees positief bezig. Neem een
voorbeeld aan de klokkenluiders, Succes beste Wim.
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43.

Anoniem

19 Apr 2007 om 14:17
Ok heb het altijd al een sneuie site gevonden, verbazingwekkend dat dat soort achterlijk geneuzel uberhaupt
nog randdebielen trekt. Typisch volk wat aleen zijn mening durft te uiten in grote groepen gelijkgestemden.
Ze censureren belangrijk nieuws op hun site en iedereen die daar vraagtekens bij zet is gek… wat een trieste
schoothondjes.

44.

Anoniem

24 Apr 2007 om 14:31
Wim is mijn vriend dus val hem niet lastig. Bovendien heeft hij aandelen, net zoals ik, in een
aluhoedjesimperium.
Op weg naar wereldheerschappij!!!
Sytze Vliegen

45.

Ex falso sequitur quod libet

20 Dec 2007 om 18:43
“Zijn we weer. We waren even helemaal weg. Reden: infiltratie op de GS-burelen door de AIVD, verdacht
sterfgeval in Amsterdam-Noord,
en verder wat zaakjes waar we niet over mogen praten van De Chef in verband met landsbelang.
Laat dit een waarschuwing zijn. Vertrouw niemand.”
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/1093141.html
De “Sytze Vliegens” projecteren paranoia.
G.E.E.N. W.O.N.D.E.R.

46.

heraux

6 Jan 2008 om 15:40
Ik weet wie de Chef is.
Wij zijn de Chef.
Power to the Chef!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Open brief aan E. Hirsch Ballin, minister van Justitie
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bovenste plank! Als Zembla zo doorgaat, dan voorspel ik dat Zembla binnen afzienbare tijd van de
buis wordt gehaald. Ze doen daar domweg hun werk veel te goed. Maar ik dwaal af.)
Hoe dan ook; je zou toch verwachten dat er na die Irak-reportage van Zembla enig tumult zou
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●
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ontstaan. Toen de Volkskrant vlak voor de verkiezingen met dat opgeklopte “martelverhaal” op de
proppen kwam was het huis te klein, weet u nog? De NRC nam het dezelfde dag nog over, het
Journaal pakte ermee uit, en Wouter Bos was er als de kippen bij om te verklaren dat Kamp “drie jaar
op een gigantische doofpot had gezeten”, en “als minister geen knip voor zijn neus waard” was.
Je zou toch verwachten dat Wouter door die uitzending van Zembla helemaal uit zijn vel zou zijn
gesprongen. Als je je al zo opwindt over het feit dat een paar gevangenen met water zijn
besprenkeld, hoe geschokt moet je dan wel niet zijn over het zonder aanleiding bij checkpoints
neermaaien van onschuldige burgers!
Ik sloeg dus vol verwachting de dagbladen open, na die Zembla uitzending. Maar u raait het al:
nulkommanul. Trouw meldde wel op de voorpagina, als ik me goed herinner, dat “het linker oor
gevoeliger is voor vleierij dan het rechter oor`. Medisch onderzoek had dit uitgewezen. De Volkskrant
dan maar; die duikt toch als een tijger op mogelijke excessen van onze jongens in Irak? Jan
Hoedeman zou dit sensationele nieuws toch zeker wel naar waarde weten te schatten? Maar nee, die
heeft blijkbaar alle interesse voor onze vredesmissie verloren sinds de verkiezingen. Geen letter over
die zes dooie burgers. Zelfs niet in de tv-recensie! Die besprak uitvoerig het songfestival, dancing on
ice, en een reportage over Jan Vrijman. Dat dan weer wel.
Kijkt er nog wel eens iemand naar Zembla, vraag ik me af? Of ben ik de enige? Of is er sprake van
een conspiracy of silence? U mag zelf kiezen.
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1.

Anoniem

15 Feb 2007 om 16:11
Beste Pamela,
Who gives a f*ck? Ze waren óf schuldig (dus terecht afgeknald) of nog niet schuldig (dus op tijd afgeknald).
Bottomline jeukt ‘t toch helemaal niemand wat ze daar uitspoken, als ze maar heelhuids thuiskomen. Het
blijven k*t-Irakezen en da’s al reden genoeg. Dus.
Met poldereske groeten,
uw consensuszoekende
Orca

2.

Anoniem

15 Feb 2007 om 18:49
Zembla betrouwbaar ?
Na “Heilige Ayaan ” ? Op zijn minst ‘toevallig op het juiste moment uitgezonden ?
Na kolderieke producties over H2 economie ?
H2 economie is net zo vervuilend als de huidige, met als nadeel dat er miljarden geInvesteerd dienen te worden.
En wat dacht je van een giller zoals het item over “Global warming”.
De Co2 gekte kent geen grenzen ! Iemand ooit al eens bedacht of het misschien niet de eerste keer is dat de
poolkappen zijn gaan smelten,maar, zeg maar, voor de duizendste keer ?
En wat dacht je over de nooit gemaakte documentaire over wethouder Marijke Vos en haar gifschip !
(conspiracy of silence?)
Ook stilhouden is liegen.
Net als dat liegen wat nu in de Nieuwe kerk wordt gedaan. Waar de armeense genocide op de Turkse
tenoonstelling niet voor komt !

3.

Anoniem

16 Feb 2007 om 08:37
Hé Pam,
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Zembla en eer? Of Zembla en kwaliteit? Is dat niet een contradictio in terminis? Zie ook de opmerkingen
hierboven. De teneur van dit stukje staat haaks op wat ik van je gewend ben. Zie je niet dat dt weer een
(ditmaal mislukte) poging is onze militairen te criminaliseren? Zembla van de buis? Zo’n prachtig
propagandakanon voor de PvdA? Lijkt me niet. Veel te nuttig voor de linkse lutsers. Men hoeft niet alle items
meteen in de kamer in stelling te brengen, maar het is toch wel verrekte handig dat het gewoon altijd kan als
dat even nuttig lijkt.
Volgens mij is dit een oorlog, en in een oorlog vallen helaas onvermijdelijk ook burger slachtoffers. En dan valt
het schokkende totaal van 6 burgers in 3 jaar me nog alleszins mee. Als zoetwatermatroos is het gemakkelijk
oordelen, maar als je daar zit en elk voertuig of elke voorbijganger kan het op jou gemunt hebben, dan a) zorgt
dat voor een behoorlijke portie non-stop stress en b) vergt het behoorlijk wat zelfbeheersing om niet op alles te
schieten dat beweegt. Maar daar zijn onze militairen dan ook op getraind.
Ze lopen daar tenslotte niet rond met bordjes ‘ vriend’ of ‘vijand’ , en als ze dat wel zouden doen kon je daar
toch niet op vertrouwen. Wat ik mis is context. Onze mensen daar hebben de plicht in te schatten in hoeverre
iets een bedreiging is en hoe daar op te reageren. Afwachten tot de boel in je gezicht ontploft en net voordat
het licht uitgaat nog even denken: “Ah, nu had ik dus wel moeten schieten” is m.i. geen optie.
Als we het over 6 hele burgers hebben in 3 (of 4, net hoe je wilt rekenen) jaar, midden in een burgeroorlog,
waar bijna dagelijks plofkippen of bom-autos slachtoffers maken, dan kun je moeilijk volhouden dat onze
militairen daar ‘ trigger-happy’ zijn. Valt me een beetje van je tegen, Pam.
R. Hartman

4.

Anoniem

16 Feb 2007 om 10:31
Dat er doden vallen bij dit soort checkpoints, dat zal helaas niet te voorkomen zijn. Het risico voor de militairen
is groot. Daarom zul je de militairen ook toch ergens het voordeel van de twijfel moeten geven.
Wat onbegrijpelijk is dat de vaderlandse pers/ TV hier dan niets over weet te melden, en wel uigebreid ingaat
op het besprenkelen (”martelen !!”) van aangehouden Iraqis.
Onbegrijpelijk ook dat het OM nu helemaal niet meer op reageert, na eerst met marinier Eric O. zo fel te zijn
opgetreden.

5.

Anoniem

16 Feb 2007 om 19:42
Vanaf dag 1 dat KAMP met zijn leugens en bedrog, al kinderen op middelbare scholen ronselend, illegaal een
land bezettend, er oorlog voerend op los laat moorden, heb ik hem uitgemaakt voor MOORDENAAR.
Niet natuurlijk dat de rest van de criminele regentenbende minder schuldig is aan massamoord… die zijn dat
evengoed…

6.

Anoniem

18 Feb 2007 om 23:03
Zembla betrouwbaar? Pamela toch. Kijk eens op www.zemblabla.nl ! Hoe is het mogelijk dat Kees Driehuisen
zijn bende nog uberhaupt zendtijd krijgen. Zembla schuwt de leugen niet. Hoe minder mensen er naar kijken,
hoe beter…..

7.

Anoniem

19 Feb 2007 om 01:16
fijn dat mensen zoals jij geen ene reet geven om de leven van onschuldige mensen, als de oorlog voor onze
deur staat en jouw familie eronder lijdt zul je zien wat mensen levens echt waard zijn. poephoofd!

8.

Anoniem

19 Feb 2007 om 13:56
…dat met zijn ouders terug kwam van een bruiloft…
OMG, weer een bruiloft. Wat wordt er wat afgefeest in het Midden-Oosten. Israel of Amerika kan niet ergens
een bom opgooien, of er is een bruiloft gaande. Zelfs toen Ethiopie onlangs een bommetje gooide ergens in de
woestijn in Somalie was dat natuurlijk weer , volgens AP, APF en Reuters, op een roedel bruiloftgangers.

9.

Anoniem

19 Feb 2007 om 14:25
Erg hè,waar komen toch al die bommen en granaten vandaan en wie verdienen hieraan?

10.

Anoniem

23 Feb 2007 om 09:13
Allemaal leuk PAmela, en op zich leg je ook wel even iets bloot hier, maar zolang onze jongens daar maar veilig
zijn, en met hun ervaringen zichzelf verdedigen, zal het mij echt aan mijn reet roesten of daar meer of minder
mensen doodgaan.
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Daarnaast heb je zelf die ervaringen niet, en al zeker niet in ene OORLOGSGEBIED, dus om daar zo impliciet
een sterkeveroodeling over uit te spreken, zou ik niet doen.
Trouwens doe jij maar eens irritant en verdacht als je door de politie wordt aangehouden, dan heb je ook een
probleem, terwijl als je meewerkt je zo weer de weg op kan….

11.

Anoniem

2 Jun 2007 om 18:17
Darfur?
It’s the oil,stupid
http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/
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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
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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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BROERTJES: NOOIT VERZOEK OM RECTIFICATIE GEKREGEN

Klokkenluidermenu

Het ministerie van Defensie heeft De Volkskrant herhaalde malen gesommeerd de berichtgeving over
het ‘martelen’ door Nederlandse soldaten te rectificeren. Op nrcombudsman herhaalt defensiewoordvoerder Joop Veen dit nog eens tot in alle details (29 november). Hij beklaagt zich erover dat
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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?
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“Nee, we rectificeren niet” zegt hij. “We hebben namelijk nooit een verzoek daartoe ontvangen van
Defensie. Aan iets wat ons niet is verzocht kunnen we ook geen gevolg geven.” Dit mag toch wel
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Mobiel nummer niet vermelden, gewoon niet netjes, dient geen enkel doel en geeft de vijand gelegenheid om
het onderwerp te veranderen. Tis ‘n überlul die Broertjes maar zo kweek je nog sympathie voor ‘m ook, kan ie
huilen dat z’n gegevens op internet staan. Niet slim.
Voor de rest: aanpakken en doorpakken!
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Als ik een overheidsinstantie iets anders hoor vertellen dan
n.b. de hoofdredacteur van een landelijke krant, dan weet ik wel, wie ik niet geloof en wie wel
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Anoniem

2 Dec 2006 om 18:19
Als je nu weet dat je (klokkenluider online) vaak voor leugenaars en complottheorie denkers word uitgemaakt,
dan is het toch eenvoudig en juist slim als je een dergelijk gesprek opneemt?

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/362/pieter-broertjes-speelt-hardball.html (1 of 2) [3/10/2009 11:21:28 PM]

●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Pieter Broertjes speelt hardball at Klokkenluideronline
Als mp3 online zet, dan kan er bij een uitspraak die strijdig ermee is door Broertjes gedaan, het gesprek
worden aangehaald en mag hij proberen te ‘verkopen’ dat dat zijn stem niet is of of dat jullie dat hebben
nagemaakt.
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Anoniem

6 Dec 2006 om 14:01
Bernhard loog over Alicia

DEN HAAG - Prins Bernhard heeft niet de waarheid gesproken over Alicia, zijn vijfde dochter en eerste
buitenechtelijke kind. Dat blijkt uit gesprekken die HP/de Tijd had met de in Amerika wonende halfzus van
koningin Beatrix.
Het interview is woensdag gepubliceerd.
Alicia de Bielefeld is vier jaar ouder dan haar vader in 2004 in een na zijn dood gepubliceerd
interview met de Volkskrant vertelde.
Volgens Bernhard was zijn ‘ongewilde’ en ‘bij toeval’ geboren dochter het gevolg van de zogenoemde Greet
Hofmans-affaire, die in 1956 voluit aan het licht kwam. Na een hooglopende jarenlange ruzie aan het hof, die
zowel persoonlijke als staatsrechtelijke kanten had en waarbij koningin Juliana haar echtgenoot zelfs het paleis
uit wilde zetten, zou hij buitenshuis troost hebben gezocht. Nu blijkt dat Alicia al op 21 juni 1952 is geboren. De
crisis op Soestdijk en de verwijdering tussen koningin en prins kunnen dus ook mede veroorzaakt zijn door het
gedrag van Bernhard.
De moeder van Alicia had jarenlang een relatie met Bernhard. ”Ze was een Duitse pilote,” aldus Alicia, die al
jaren geen contact meer met haar moeder heeft. Een ongewoon beroep. ”Het is ook een ongewone vrouw,”
zegt ze. ”Ze hebben elkaar in 1951 leren kennen in Mexico Stad. Daar woonde mijn moeder destijds. Zij was
knap en jong. Hij was een prins. Zij was 22 toen ze me kreeg, hij was veertig.”
Volgens Alicia, die verder weinig weet van de verhouding, heeft de vriendschap jaren geduurd. ”Mijn vader
kwam wanneer hij kon en stuurde altijd verjaardags- en kerstkaarten. Als kind vond ik het normaal dat ik hem
weinig zag. Mijn moeder zei dat hij hard aan het werk was.”
Prins Bernhard zei in het gesprek met de Volkskrant dat Alicia een enkele keer bij hem op vakantie was
geweest in zijn Italiaanse buitenverblijf Porto Ercole. In werkelijkheid kwam ze er vanaf 1994 jaarlijks, aldus
Alicia. Daar trof ze ook de andere buitenechtelijke dochter van de prins, de in 1967 geboren Française Alexia
Grinda. Koningin Beatrix heeft ze één keer kort ontmoet. ”We hebben eens met z’n allen iets gedronken, heel
kort.”
Dat het een pijnlijk moment was voor de koningin en de andere halfzussen begreep ze wel. Maar: ”Ik heb er
niet om gevraagd verwekt te worden.” Alicia, die in Fairfax onder de rook van San Francisco in Californië woont,
wilde zelf geen kinderen en is niet getrouwd. Ze is tuinarchitecte. ”Ik koos al jong voor een beroep dat ver van
het koninklijk bestaan af staat. Ik wroet met mijn handen in de grond. De natuur vraagt niet en oordeelt niet.”
Alicia bewaart goede herinneringen aan de laatste jaren van haar vader, om wie ze vaak hartelijk kon lachen.
Het stilhouden van haar ware identiteit viel haar echter zwaar. ”Ik heb mijn hele leven contact met hem gehad.
Ik zocht hem op in paleis Soestdijk en ging ’s zomers naar zijn villa in Italië, maar met anderen erbij mocht ik
hem geen ‘dad’ noemen. Hij is ook een keer hier in Fairfax geweest. Ik moest wel lang bedelen voor hij kwam.
Mijn vader had een hekel aan Amerika omdat hij hier geen VIP-behandeling kreeg. Ook een prins moet hier bij
de douane op het vliegveld achterin de rij aansluiten,” aldus Alicia.
Ze was voor het laatst op Soestdijk kort na het overlijden van Bernhard op 1 december 2004. Ze was
gewaarschuwd dat zijn einde naderde, maar kwam te laat om hem nog te kunnen spreken.
Bij de begrafenis is ze niet geweest. Prinses Christina, met wie ze het eerder wel kon vinden, heeft haar nog
een videoband van de uitvaart gestuurd. Alicia, die wordt behandeld voor kanker, heeft die band echter nog
niet bekeken.
De nalatenschap van de prins moet onder zijn zes dochters - Beatrix, Irene, Margriet, Christina, Alicia en Alexia
- worden verdeeld. Alicia heeft haar deel nog niet ontvangen, zegt ze. ”Inderdaad, ik krijg een zesde van zijn
erfenis, maar vooralsnog heb ik nog geen dollar gezien.”
© Het Parool, 06-12-2006, 11:46 uur
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VOLKSKRANT BLIJFT VERGADEREN OVER MARTEL-RECTIFICATIE
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“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
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die elementen zijn er door De Volkskrant bij verzonnen. Door de timing van deze publikatie vlak voor
de verkiezingen kreeg De Volkskrant de beschuldiging de uitslag van de verkiezingen te willen
manipuleren.

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

Van De Volkskrant is niemand beschikbaar voor commentaar op de vraag hoe het staat met de

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

besluitvorming over de rectificatie.
●

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Categorieën

●

0 Reacties op “Defensie blijft bij rectificatie-eis
Volkskrant”

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel
overheid
●

Feed voor dit bericht Trackback adres

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

1. Geen reacties

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Laat een reactie achter
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/360/defensie-blijft-bij-rectificatie-eis-volkskrant.html (1 of 2) [3/10/2009 11:21:38 PM]

Defensie blijft bij rectificatie-eis Volkskrant at Klokkenluideronline
Je moet inloggen om te reageren.
« Gijzeling Bart Mos en Joost de Haas

Bezoekers
Meineed-rechter Westenberg en de gijzeling »

●

13 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165215 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif
Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/360/defensie-blijft-bij-rectificatie-eis-volkskrant.html (2 of 2) [3/10/2009 11:21:38 PM]

Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Strop rond Joris Demmink verder aangetrokken

Nieuwe jas voor Klokkenluideronline »

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 6 juli, 2007 in Politiek.

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

JORIS DEMMINK MOET ASAP WORDEN OPGEKNOOPT, GENOEG BEWIJS

Klokkenluidermenu

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
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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
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nee, dat was zijn (inmiddels gepensioeneerde) collega Tjebbes, echt waar! En dan de casus classicus
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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!
2. Het Openbaar Ministerie kan geen beslissing nemen over de vervolging van Demmink op grond

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

diens schuld. Het OM zou de maatschappelijke onrust over deze kwestie toch juist moeten sussen

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

kunnen melden dat er geen vervolging tegen Demmink zal worden ingesteld wegens…. ja, wegens
wat? In 2003 konden ze de aangifte nog van tafel krijgen door de aangever zodanig te intmideren dat
deze verklaarde dat de aangifte ‘vals was’ maar die truc kan natuurlijk niet nogmaals worden
herhaald. De enorme angst cq. weigering om Demmink in een open en eerlijk proces voor de rechter
te brengen (zou voor de man zelf ook het prettigst zijn als hij inderdaad onschuldig is!) is tevens een
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uitzending weer in de spotlights gezet op basis van een tip van een klokkenluider!) Recent heeft een
journalist aan journalist Stan de Jong van Nieuwe Revu bevestigd dat het hier gaat om Joris
Demmink. De Jong heeft hierover vragen gesteld aan de advocaat van Joris Demmink, Harro Knijff
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van De Brauw Blackstone Westbroek. De uitzending van Netwerk gaat over kinderhandel vanaf 1994.
Dat zou dus betekenen dat Demmink als minimaal 13 jaar in de ‘business’ actief is!
4. De strafzaak tegen de Koerd Baybasin die uiteindelijk leidde tot de tweede aangifte tegen
Demmink wegens pedofilie is op dermate groteske en nimmer eerder vertoonde wijze gemanipuleerd,
dat daarvoor een extreme en bijzondere verklaring moet zijn. Vast is komen te staan dat talloze
telefoontaps in deze zaak zijn gemanipuleerd. Chantage door de criminele Turkse overheid die de
Nederlandse staat chanteerde met het Demmink-dossier om Baybasin (die de drugssmokkel door de
Turkse overheid aan de kaak stelde) ‘definitief uit te schakelen’ is op dit punt een logische verklaring
die ook uitermate consistent is met de andere feiten die inmiddels boven tafel zijn gekomen over
Demmink en met name over diens pedofiele activiteiten in Turkije. Deze site berichtte reeds
uitgebreid over de chantage door de Turken van de Nederlandse overheid op basis van het
pornodossier-Demmink
5. De aangifte van begin april 2007 tegen Demmink wordt ondersteund door gedetailleerd
bewijsmateriaal in de vorm van rapporten van de Turkse overheid zelf. Bovendien hebben Turkse
kranten uitgebreid bericht over de seksuele escapades van Demmink in Turkije.
6. Op last van de Nederlandse overheid is recent de Turkse journalist Burhan Kazmali in Istanbul
gearresteerd en geintimideerd terwijl hij op punt stond naar Nederland af te reizen om verklaringen
af te leggen tegen Demmink naar wie hij uitgebreid onderzoek heeft gedaan, met name in relatie tot
de strafzaak tegen Baybasin. Bewijsmateriaal is in beslag genomen. Dergelijke methods (het
tegenhouden van belastend material) is een (zeer sterke) aanwijzing voor iemands schuld. Het OM
heeft verklaard ‘niets af te weten van enige betrokkenheid bij de aanhouding en juist graag met de
journalist te willen spreken’.
7. In een recente procedure over een bezoek van Demmink aan Baybasin (op zichzelf ook al een
aanwijzing: waarom zou Demmink de Koerd in godesnaam willen bezoeken?) kwam een verklaring
van een Turk boven tafel dat hij in Turkije in opdracht van Demmink kinderen moest regelen en
moest afleveren op diens hotelkamer.
8. Inmiddels is afdoende aangetoond dat er in Nederland een omvangrijk netwerk bestaat van
hooggeplaatste (justitie) ambtenaren die zich overgeven aan seksuele uitspattingen. Pedofielie speelt
hierbij een belangrijke rol. Namen die in dit verband genoemd moeten worden zijn die van Joost
Tonino, Fokke Fernhout en Hans Holthuis. Joris Demmink speelt naar alle waarschijnlijkheid een
belangrijke rol in het justitiele sex-netwerk. Steeds meer onthutsende en alarmerende feiten komen
boven tafel die erop duiden dat een ieder die dit netwerk wil ‘exposen’ een gewisse dood sterft. Hier
een posting op de website nrcombudsman.nl:
De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren misbruikt door hoge
ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. Ze leeft niet meer. Onder verdachte
omstandigheden is ze gestorven.
Mr. Wilfred Brinkhuis organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact
met hoge ambtenaren die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan
meewerken en klaagde bij het OM. Hij leest niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij
gestorven.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/440/bewijslast-tegen-joris-demmink-overweldigend.html (2 of 7) [3/10/2009 11:21:50 PM]

logoquizzed.gif

Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend at Klokkenluideronline

Maarten van Traa ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge
ambtenaren en hun seksuele voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden.
Chauffeur Mosterd reed zowel Aad Kosto als Joris Demmink. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het
gedrag van Demmink die op de achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij
stierf onder verdachte omstandigheden.
9. De aangifte van april 2007 wint sterk aan geloofwaardigheid door de eerdere aangifte uit 2003 die
slechts van tafel kon geraken door verregaande intimidatie van de aangever en van de media die
toen over de affaire berichtten, Panorama en de Gay Krant. De high profile vervolging van voormalige
PSV-directeur Fons Spooren wegens diens bezoeken aan het Anne Fran Plantsoen te Eindhoven werd
door het OM louter ingezet om daarmee Joris Demmink die eveneens een enthousiast bezoeker was
van het plantsoen uit de wind te houden. Het OM ging daarbij zelfs zo ver bekend te maken dat
Spooren besmet was met HIV.
10. De ongehoorde behandeling die Eddy de Kroes ten deel is gevallen (na drie keer te zijn
veroordeeld ontglipe hij celstraf dankzij een unieke ‘vrijbrief’ van het OM) kan moeilijk anders worden
verklaard dan vanuit chantage zijdens De Kroes op basis van een bepaalde ‘informatiepositie’. De
kennis waarmee De Kroes celstraf kon ontlopen betreft de (Haagse) justitiele porno-netwerken. De
behandelend Officier in zijn zaak was destijds Hans Holthuis van wie is vast komen te staan dat hij
een actrief participant is in de genoemde porno-netwerken.
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1.

OnnoQuist

6 Jul 2007 om 14:50
‘In 2003 konden ze de aangifte nog van tafel krijgen door de aangever zodanig te intmideren dat deze
verklaarde dat de aangifte ‘vals was’…..’:
Hebben jullie het hier over Henk Krol of over Frank Hitzert?

2.

Misca Nedermeer

21 Jul 2007 om 14:11
Joris hangt daar maar boven de afgrond te bungelen. Zelfs de grootste acrobaat zou het hem niet nadoen. Maar
wie zitten daar toch allemaal vastgesnoerd aan Joris? Gaat die hele kliek mee naar de diepten der onderwereld,
de wereld waaraan ze hun ziel hebben verkocht?
Laat de kaste der gewetenlozen maar hangen, aan hun eigen touwen.

3.

Tano

21 Jul 2007 om 23:09
Elsevier, zaterdag 14 juli 2007 07:24
Volgens minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin (CDA) is er geen enkele grond voor de beschuldigingen van
pedofilie tegen zijn secretaris-generaal Joris Demmink.
http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/160815/
verder:
Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte Baybasin
http://www.trouw.nl/laatstenieuws/laatstenieuws/article750296.ece/
Geen_strafrechtelijk_onderzoek_na_aangifte_Baybasin
Aangifte van pedofilie wordt niet onderzocht
http://www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=94058
Een hardnekkige fluistercampagne
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article444971.ece/Een_hardnekkige_fluistercampagne

4.

harry van groen
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Jacob Kohnstam ,dat is toch de ex staatssecretaris van binnenlandse zaken ,die al begrijpend begint te knikken ,
voor dat je de vraag hebt gesteld ?
Wat is privacy bescherming bij hoor en wederhoor?
Wat is smaad?
Als Jacob zijn mond niet open doet ,terwijl mevrouw d’Ancona altijd stelt dat er al genoeg gezwegen is ,in het
verleden ,als hij staatssecretaris is,mag en kan hij niet voorzitter zijn van een commissie ,die bepaalt dat
privacy is geschonden.
Hij had net zoals mevrouw Dales -Doctors van Leeuwen etc.veel kunnen doen ,aan dat nooit weer.
Vreemd dat het kabinet 100 dagen het land ingaat ,maar de echte klokkenluiders niet raadpleegt
Nee dan gaan zij op internet mensen hun mond snoeren,terwijl criminele handelingen ,daar van melding te
maken,zeker geen smaad is.
Je publiek opstellen ,in landszaken ,heeft zo ook niets met privacy te maken. Dat zouden zij wel willen.

5.

Koko de clown

23 Jul 2007 om 21:12
Ik weet het zo langzamerhand niet meer. De één zegt dit, de ander dát! Die zegt weer: \”een fluistercampagne
\”, de ander heeft het over \”bewezen feiten\”.
Nou Joris en consorten met NRC-Ombudsman. Jullie zoeken het wel uit he? Ik hou mij niet meer bezig met deze
onzin!

6.

Inanna

24 Jul 2007 om 17:10
Beste Koko,
Er is geen fluistercampagne!
Er zijn uitzendingen geweest van EenVandaag, er stonden artikelen in de Panorama en op de voorpagina van de
Telegraaf, maar Arendo Jouwstra van de Elsevier verzon toen het woord Fluistercampagne.
Iemand die de Telegraaf beschuldigt van fluisteren, is een beetje kippig! Hun schreeuwen koppen spatten
immers altijd van de voorpagina!
Het enige wat volgens mij echt een bewezen feit is: het Openbaar Ministerie heeft geen enkel onderzoek
gedaan naar de feiten! Drie maanden lang deden ze helemaal niet! Daarna kwamen ze met de verklaring dat er
niets van de aangifte kan worden bewezen.
Als je meer wilt weten van deze zaak, begin dan eens hier:
http://www.nwo-info.nl/2007/06/04/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot/
Maar je kunt natuurlijk ook je kop in het zand steken…

7.

harry van groen

27 Jul 2007 om 10:11
Zal nu het wonder van LOURDES nu eindelijk geloofwaardig worden ?
Na de getuigenissen van de heer Fortuyn ,was verleden woensdag de mooiste uitzending sinds jaren van de
heer Smeets.Misschien heeft hij het zelf niet beseft maar het volk en het geweten ,,met al hun eenvoud ,waren
heel eenvoudig.De wielrenner en de priester hebbende leugen heel eenvoudig uitgelegd.Waar de ploegleider
moet weten waar zijn ploeg uithangt ,in dienst van de rabobank ,stelde de wielrenner ,voor de
geloofwaardigheid ,je moest zorgen dat je niet gepakt wordt.De priester stelde nooit te LIEGEN.
Nu moet een bank,in dit geval de rabo bank ,ter aller tijden geloofwaardig zijn.Daar hebben zij peletons vol met
advocaten voor.Een daarvan was een dag daarvoor bij de ploegleider ,en dat zie je niet zo veel,op de TV met de
gele trui drager.De heer Knijff.IK wist al wat er zou gebeuren ,want ik ken de heer Knijff.Na misschien wel zo”n
300 advocaten in de buurt gevraagd te hebben ,of zij mij wilden verdedigen ,wilde niemand dat. Dan moet je
naar de deken ,in dit geval dus de heer knijff.Die moet eerst aan een ieder vragen WAAROM zij mij niet willen
verdedigen ,en anders zelf voor een advocaat MOET zorgen. Nou mooi niet. Een klacht bij Raad van Discipline
tegen hem ,in zijn eigen district.Hij WIST niet

8.

harry van groen

27 Jul 2007 om 10:14
Heel veel verdwenen van mijn verhaal
Moraal`U begrijpt wel dat als HM bij de gratie GODS de LEUGEN laat REGEREN ,zij het mooie PARadIJS ,in het
geel niet haalt.

9.

mr h.j.a.m. peters

28 Jul 2007 om 08:38
Mocht de Rechtzoekende er niet in slagen een advocaat te vinden, zo wende hij/zij zich tot de Deken. De Deken
verwijst de Rechtzoekende naar de raad voor rechtsbijstand. De raad zal, aldus de Deken, een advocaat
aanwijzen. De rechtzoekende zal de raad een toelichting op zijn zaak dienen te geven. Blijkt hieruit dat de
voorzitter van de raad voor de rechter gesleept zal worden, dan zal de raad zich verlagen tot traineren.
Irrelevante vragen worden de rechtzoekende gesteld. Jarenlange briefwisseling. De Rechtzoekende blijft
verstoken van Rechtshulp. Geen Hoeder van het Recht durft de voorzitter van de raad aan te pakken. De
Hoeder van het Recht is financieel afhankelijk van de raad. De voorzitter van de raad, Rechtshoeder van
beroep, lacht, kan tevreden achterover leunen, voelt zich onaantastbaar. De raad neemt hem in bescherming.

10.

harry van groen
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Een ieder die deze site leest ,zeker het archief ,weet dat de rechter niet meer onafhankelijk is,zelfs europees
HOF heeft dat bevestigd.Ik weet dat al sindsde jaren 80.Dat werd bevestigd door een tv uitzending van de
herdenking van de slag bij normandië.Daarvoor had ik voor het eerst HM aangeschreven.De lichaamstaal van
HM sprak boekdelen.Zij was woedend,in 1994,op Lubbers ,een man die zo compromissen kon sluiten ,geen
oplossing had gevonden voor de reden kabinetsval 1989.Dat in 1995 de heer Hirsch Ballin en mevrouw Dales
een corrupte partij legeliseerde ,door eht als staatsgeheim te benoemen ,had de burger natuurlijk in deze geen
schijn van kans meer zijn of haar recht te behalen.Dus dat heb ik al opgegeven. maar het gaat mij nu in deze
erom ,zie volgende stukje ,voor dat dat ook niet verschijnt.

11.

harry van groen

29 Jul 2007 om 12:23
De gevolgen van daden van nu de heer Knijff.Wij hebben het over normen ,waarden,geloofwaardigheid. Maar
uitdrukkingen ed hebben totaal geen waarde meer,zoals bijv.
De rechter is onafhankelijk. Iemand is pas schuldig….Ik verdedig geen fascisten (beroemde advocaat)In naam
der koningin…….Onze geschiedenis ,terwijl WA dat toch gestudeerd heeft. HM de leugen laat regeren etc.etc. .
Bankmensen,verzekeringsmensen ,maken slaven van ons.Private banking ,moet u doen ,woekerpolissen
afsluiten ,noem maar op.Zij terroriseren ons leven.Wij moeten steeds meer aan de ping ping doping doen ,
terwijl het gepeupel wel de verliezer is.Het geel heeft de rabo ingeleverd ,maar daar mee miljarden aan
geloofwaardigheid mee verdiend,tenkosten van de wielerliefhebber,of de mens.
Wie is zo’n bank eigenlijk? De aandeelhouder? voorzitter van Raad van bestuur ,die zoveel geld krijgt, dat hij
gerust op kan stappen als hij betrapt wordt.Eigenlijk is het gewoon het gouden kalf.Wij worden verplicht deze
te aanbidden.HM moest net zo woest zijn als Mozes.,en al de wetten maar eens overdoen ,die nu in het
voordeel zijn van het gouden kalf.

12.

Jan Boeykens

27 Mei 2008 om 22:20
De magistratuur staat boven de wet. Dat is ook in België het geval.
——–
Cd-roms met kinderporno van de Koning werden gestolen - Brief aan justitieminister Vandeurzen
Minister van Justitie Jo Van Deurzen
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Geachte Heer Van Deurzen,
Uw ref.: KAB/kdb/1130-1351
De vzw Werkgroep Morkhoven is helemaal niet tevreden met uw antwoord op de brief van Morkhovenmedewerker Hugo Mertens dd. 7.4.2008 waarin U zegt dat het ‘grondwettelijk principe U niet toestaat op gelijk
welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke
macht toebehoren’.
Het betreft hier immers geen gerechtelijke procedure maar een diefstal. En dan nog niet de eerste de beste
diefstal.
Zoals U weet gaat het hier om de 7 cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Werkgroep
Morkhoven in 1998 aan het Belgische Koningshuis overmaakte en die door uw collega en partijgenoot de heer
Tony Van Parys die toen minister van justitie was, ‘voor onderzoek’ aan de Antwerpse procureur-generaal
Christine Dekkers werden gestuurd.
Ik wens dan ook dat er klaarheid komt in deze zaak en dat U -zoals de heer Mertens U reeds deed opmerkengebruik maakt van uw positief injunctierecht. U bent immers zowel persoonlijk als politiek verantwoordelijk voor
het justitiebeleid en door een kopie van het schrijven van de heer Mertens naar de heer Procureur-Generaal bij
het Hof van Beroep te Antwerpen te zenden terwijl de diefstal van de cd-roms juist op het hof van beroep
plaats had, zijn we geen stap vooruit.
Zoals U in bijgaand schrijven van de heer Hugo Mertens kan lezen, zijn er nog tal van andere
onregelmatigheden vastgesteld op het hof van beroep te Antwerpen die niet direct met de ‘gerechtelijke
procedures’ hebben te maken alhoewel U daarmee elke verantwoordelijkheid wil afschuiven.
Er moet klaarheid komen in deze zaak. De Belgische doofpotpolitiek rond de kinderpornozaak Zandvoort heeft
nu lang genoeg geduurd !
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Met de meeste hoogachting,
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Tel/Fax 02 537 49 97
erkenningsn. 443.439.55
————————————————————
Brief minister Vandeurzen
Ik heb wel een brief van het kabinet van minister Vandeurzen ontvangen gedateerd op 7.4.2008 waarin mij
wordt medegedeeld dat een kopie van mijn schrijven inzake de zeer ernstige onregelmatigheden in het dossier
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Vervloesem op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen, aan de heer Procureur-Generaal bij het Hof van
Beroep te Antwerpen werd overgemaakt .
Welk gevolg er aan dit schrijven werd gegeven, weet ik niet .
Ik hoop natuurlijk wel dat mijn schrijven onderzocht en behandeld wordt en niet in één of andere vergeetschuif
belandt op het hof van beroep .
Veel vertrouwen heb ik er helaas niet in omdat de cd-roms met kinderporno die de Koning naar de ProcureurGeneraal van Antwerpen liet doorsturen precies op het hof van van beroep verdwenen zijn terwijl het de
bedoeling was dat de inhoud ervan zou onderzocht worden .
Anderzijds noemde advocaat-generaal Marc Tack van het hof van beroep van Antwerpen, de kinderpornozaak
Zandvoort ’slechts een zeepbel’ .
Procureur-generaal Guy Van Craen die het vonnis tegen Marcel Vervloesem van onze Werkgroep uitsprak, was
dan weer rechter in twee zaken die met het kinderziekenhuis Good Engels te maken hadden waarrond onze
Werkgroep in 1989 actie voerde.
Hoe kan deze rechter dan nog onpartijdig zijn ?
Uit al de informatie die mij werd overgemaakt, heb ik kunnen vaststellen dat rechter van Craen het vonnis
tegen Marcel Vervloesem reeds op voorhand had opgemaakt anders had hij rekening gehouden met de
conclusies van Vervloesem’s advocaten .
Voorts begrijp ik niet waarom het hof van beroep van Antwerpen het rapport van de Hoge Raad voor Justitie
niet heeft afgewacht voor wat de verdwenen dossierstukken betreft . Wilde men soms dat de zaak voor het hof
van cassatie komt omdat men daar op één of andere bevriende rechter kan rekenen ?
Verder is er dat geheime administratieve dossier waarin het hof van beroep van Antwerpen alle belangrijke
stukken van de zaak Good Engels , van de kinderpornozaak Zandvoort en het strafdossier van Marcel
Vervloesem heeft weggestoken.
Dat doet me sterk denken aan het dossier DutrouxBis waarin alles weggestoken werd zonder verder onderzocht
te worden . Is dat de algemene werkwijze om zaken in de doofpot te stoppen bij justitie ?
Ik zou bijna nog vergeten dat de voorzitter van onze Werkgroep in 2OO6 , dat is nu bijna twee jaar geleden,
een lijst met 30 processen-verbaals over kindermisbruik bij de procureur-generaal te Antwerpen heeft
afgegeven . Dat kindermisbruik zou nog altijd niet onderzocht zijn geweest en de procureur-generaal die de
processen-verbaals had moeten laten onderzoeken was de procureur die ook de 7 cd-roms met kinderporno van
de Koning had moeten laten onderzoeken .
Tot slot moet ik doen opmerken dat Marcel Vervloesem vorige maand naar procureur-generaal Yves Liégeois
van het hof van beroep heeft geschreven en hem daarbij om inzage en kopijname heeft gevraagd in dat
zogezegde geheime dossier .
Marcel wacht nog altijd op zijn toestemming, wat ook al niet normaal genoemd kan worden .
Ik vind dat deze zaken zo ernstig zijn dat ik niet begrijp waarom minister Vandeurzen geen gebruik maakt van
zijn positief injunctierecht . Wacht hij misschien tot het hof van cassatie besluit dat er ‘geen procedurefouten’
werden gemaakt en Marcel Vervloesem in de gevangenis kan gestopt worden zodat het kinderpornomateriaal
zonder onderzoek vernietigd kan worden ? Of wil de minister internationale aandacht als Marcel Vervloesem
wordt opgesloten en met een hongerstaking begint ?

13.

Lolke

28 Mei 2008 om 16:48
Ervaring met de Deken van Advocaten ik had 6 Avocaten gehad ik vroeg dhr Lanting van de Deken van
Advocaten te Leeuwarden om een adv voor mijn simpele zaak hij zei woordelijk als u geen adv kan krijgen
dan zien ze er geen muziek in ,en lag de telefoon er op
hij kon mijn verhaal wat nu op www.dedoorzetter.nl staat
en klik op BELAZERD DOOR ADVOCATEN ook hier wist hij van
ook zijn opvolger dhr Cnossen is volkomen op de hoogte maar zwijgt als het graf als ik hem iets vraag
mvg lolke

14.

harry van groen

28 Mei 2008 om 19:34
Beste Lolke.
Als de orde van advocaten echt integer is ,had je het volgende advies gekregen.
Ze hebben je onderschat ,en dat is het ergste wat men kan overkomen,ook voor de tegenpartij.
Doe net als de advocaten ,gek.
Schrijf in een brief naar 15 advocaten kantoren ,dus zo’n 150 advocaten ,of zij de zaak ,verteld op je site ,willen
behandelen.
Als zij dat niet willen ,dan moet daar de reden bij. Tijd kan nooit de reden zijn .
Weigeren ze allen ,dan stuur je de brieven naar de deken ,die je volgens de wet wel een advocaat moet
toewijzen.
Weigert deze ook ,dan ga je naar raad van discipline.
Als je geluk hebt mag je in Hoger beroep Hof van discipline,vaak rechters.
Krijg je dan geen advocaat ,kan je ceviel,maar dan door een groot JURIST natuurlijk ,de orde ,deurwaarder en
de deken verantwoordelijk stellen voor de geleden schade.
Als deurwaarder,in dienst van de minister ,en de orde hun beëdigde verplingen dus niet na komen ,heeft dat
politieke gevolgen ,zeker voor de minister van justitie ,als hij beëdigd is tenminste.
Anders is het staatshoofd verantwoordelijk ,die gezworen heeft de rechtsstaat goed te onderhouden.
De nationale ombudsman kan niets voor je betekenen ,vandaar dat ik het vreemd vind dat nu net hij en de
heer van Vollenhoven ,zwager van HM de klokkenluiderslijn gaan opzetten
DUS GEVOLGEN HEEFT HET ALTIJD ,OOK AL ZAL JE NOOIT GELIJK KRIJGEN ,want een constitutionele oorlog
kan het gepeupel nooit winnen in deze democratische rechtsstaat.
Doe het dus allemaal wel ,ondanks de moeite,men wordt er altijd op afgerekend.
En wat te denken van de gevolgen!

15.

Lolke
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28 Mei 2008 om 22:38
Harry ik heb 25 adv gevraagt voor mijn zaak , maar niemand wou toen ze dit verhaal hoorden en lazen, wat nu
op mijn site staat ,tot dat ik deurwaarder dhr Noppe ontmoete die was bereid direct langs te komen
en stond versteld ,en wist voor mij een adv dhr Franken ook die was meteen bereid langs te komen en had
binnen een week de veiing van mijn huis en ook mijn bankrekening weer opengesteld zonder tussenkomst van
een rechter alleen de heren gedreigd met een Kort Geding en dit ging allemaal om het luttele bedrag van nog
geen 4000 euro wat de tegen partij onterecht zou vorderen
De media antwoord mij, wij branden ons niet aan uw zaak want dan komt er te veel los en daar passen we voor
REDEN?
zie www.dedoorzetter.nl
klik maar eens op RECHTZITTING EN UITSPRAAK MEI 2007

16.

zomaarwat

13 Jul 2008 om 23:12
Wat een lulverhaal.
Maarten van Traa onder verdachte omstandigheden gestorven???
Dan is voor mij de rest van het verhaal ook lulkoek. Verifieer eerst maar eens waaraan Maarten is gestorven….

17.

dboon

14 Jul 2008 om 18:55
Ja, aan een auto ongeluk op jonge leeftijd, in het kader van de hele voorgeschiedenis verdacht, toch??
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wegwerken van zwart geld. Gewoon, de leuke dingen voor de mensen. Nou waren er in het recente
verleden wel officiële onderzoeken van speursnorren naar deze praktijken. Maar die liepen allemaal

Accountancy (29)
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om samen met de aanwezige zakenlui en beheerders van spaarvarkens zaken te doen. Noem eens
wat: het billig verkwanselen van bouwgronden, het toewijzen van nieuwe bouwprojecten, het
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staatsapparaat cq. één van de grote steden. Uiteraard hou je dat feestgedruis niet helemaal stil. Maar

langs deze weg plat hebt gekregen. Bovendien kan je dan na het hopschen rond de tafel gaan zitten
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Hinrich Lehman-Grube, die bij zijn afscheid in 1998 tot ereburger werd gebombardeerd ligt in een
nog zwaardere walm. Hij zou namelijk zelf ook driftig aan het hopschen zijn geweest op die feestjes
en je kunt er donder op zeggen dat er bewegende beelden van bestaan. Kortom, de top van de
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Leipziger Mess stond onder controle van de Oosteuropese mafia.
Uuuuuh, hoe was het ook alweer? Secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink zou in Bodrum
gehopst hebben met ondermaatse Turkjes. De organisatoren van die zwoele seances zouden dat voor
de eeuwigheid hebben vastgelegd. Had dat nut? Ja, dat had nut. Je kon wat makkelijker je

Test uw klokkenluiderkennis!

ondeugende handelswaar naar de Hollandse markthallen sturen. En luitjes die je handel probeerden
te versjteren achter het gaas te laten mieteren. Zoals de avontuurlijke zakenpief Huseyin Baybasin
(2). Rare vraag misschien, maar kunnen die speursmurfen van oom Sybrand niet eens aan die zaak
kluiven? Net als de collega’s in Duitsland. Want kennelijk hebben we van Hischi Balli’s apparaat net
zo weinig te verwachten als een schoteljuffrouw bij een chemisch toilet. Kom op Siep. Naar voren.
Stay tuned.
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1.

Anoniem

7 Jun 2007 om 16:02
Op een of andere manier had ik toch iets anders verwacht van de zogenaamde “normen en waarden” waar dit
kabinet zo hoog mee in het vaandel loopt, wordt me wel duidelijk waarom ze nooit de moeite hebben genomen
om uit te leggen wat die normen en waarden nou precies inhouden. Het schijnt overigens in de ook in de V.S.
op “topnivo” te gebeuren, zijn al diverse zaken onder het tapijt geschoven waarbij er slachtoffers (getuigen)
verdwenen, “verongelukt” of vermoord zijn.
Overigens vindt ik dat de kinderen-verkrachtende Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink voor de
rechter gebracht moet worden.

2.

Anoniem

13 Jun 2007 om 01:33
Er bestaan niet enkel kinderpornonetwerken. Het hoofdprobleem voor justitie is dat deze netwerken beschermd
worden door de westerse inlichtingendiensten, die blijkbaar menen dat hooggeplaatsten boven de wet mogen
staan, en dat het volk slechts een voedselbron is voor hun machtsappetijt. Ook op seksueel vlak.
Lees Bescherming van pedofiele netwerken

3.

Anoniem

16 Jun 2007 om 15:31
Goed dat hier over geschreven wordt.
Hier nog een paar linken op een rijtje:
http://www.nujij.nl/verbeter-de-wereld-begin-bij-jezelf-ook-voor-justitie.332084.lynkx (effe registreren als je
wil stemmen)
Overigens ben ik van mening dat Joris Demmink strafrechtelijk vervolgt moet worden.
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FRANS TIMMERMANS BLUNDERT NEDERLAND UIT EUROPA
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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
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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

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

van waartoe ze worden opgeroepen! Als hij een echte ‘Europeaan’ zou zijn zou hij het volk dus

Gerelateerde Berichten

moeten oproepen het nieuwe verdrag massaal af te wijzen! Maar nu effe serieus: hier nog even de

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

belangrijkste argumenten waarom we zo snel mogelijk uit de EU moeten stappen:
●

1. In alle landen die geen lid zijn van de EU gaat het beter dan in de lidstaten: Noorwegen,

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

Zwitserland, IJsland: ze hebben op geen enkele manier nadelen van hun onafhankelijke status,
●

eerder het tegendeel. Dit argument wordt steevast genegeerd dan wel omzeild door de Euro-lobby.
2. In de landen zonder Euro gaat het beter dan in de landen met Euro. Zweden, Denemarken en

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Categorieën

●

Groot-Brittanie doen het in geen enkel opzicht slechter dan de landen met Euro. De Euro is een

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel

mislukking. De conclusie: hoe minder Europa, hoe beter het met een land gaat.

overheid

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

●

Corporate (19)

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

●

3. In essentie gaat de EU over het subsidieeren van arme landen door rijke landen. Nederland is dus

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

altijd verliezer. Het geld dat we weggeven aan obscure regimes in Oost-Europa en corrupte
‘olijventelers’ in Griekenland moeten we in eigen zak houden.
4. Ook de Europese bureacratie kost ons handenvol geld en levert louter ergernis op over corruptie,
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vriendjespolitiek en decadentie. De bestuurselite is met name zo voor Europa omdat dit een ‘carrierekanaal’ vormt waarin mensen als Neelie Kroes kunnen worden weggestopt.
5. Europa wordt bestuurlijk een steeds grotere chaos naarmate het aantal landen toeneemt. Dat kan
ook niet anders. Op dit moment is Europa de facto reeds onbestuurbaar zoals blijkt uit de druk en de
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chantage die op Nederland wordt uitgeoefend het nieuwe verdrag te aanvaarden. Waar argumenten
ontbreken rest slechts de botte bijl en het machtswoord.
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6. Iedereen weet dat de grote landen het voor het zeggen hebben en dat die het eigenbelang altijd
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laten prevaleren. Europa is vanaf het begin al een speeltje geweest van Duitsland en Frankrijk en dat
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is nog steeds zo, al wordt dat door het Franse volk niet meer gepikt. Niemand luistert kortom naar
Nederland.
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7. Niemand kan uitleggen wat de burger nu eigelijk wijzer wordt van dat Europa ondanks het feit dat
al tien jaar geroepen wordt dat ‘Europa moet worden uitgelegd’. Dat kan niet omdat er niets positiefs
uit te leggen valt. Alle tradionele ‘voordelen’ zoals ‘vrij reizen’, ‘vrij verkeer van goederen’ en ‘dode
hoekspiegel verplicht’ (dat laatste voorbeeld komt uit deze wat hilarische opsomming uit NRC
Handelsblad) kunnen ook prima in stand blijven zonder EU met de verstikkende bureaucratie.
8. Het probleem van het ‘democratisch tekort’ en de legitimering van het Europees Parlement kan
nooit worden opgelost. Mensen willen nu eenmaal niet stemmen voor organen waar ze niet in geloven
en geen ‘gevoel’ bij hebben. De opkomst bij recente Europese verkiezingen in Bulgarije, toch een
land dat een giga netto-ontvanger moet gaan worden, haalde de 30% niet.
9. Het ‘Europese probleem’ dreigt steeds meer individuele lidstaten te ontwrichten omdat een proEuropese elite-regering in conflict raakt met de eigen bevolking. Aldus gaat het ‘Europese project’
juist precies het tegenovergestelde bereiken dan waarvoor het bedoeld was. Dit proces speelt sterk in
Nederland en Frankrijk, maar wint ook in veel Oost-Euopese landen terrein. In Polen bijvoorbeeld
speelt de homo-kwestie die de anti-Europa gevoelens onder het volk enorm versterkt.
10. Het probleem-Turkije is een zwaard van Damocles boven de Unie dat alleen kan worden
weggenomen als Turkije zelf lidmaatschap afwijst. Of als de EU wordt opgedoekt natuurlijk.
11. De EU werkt sterk escalerend op internationale conflicten of zal zo gaan werken. Doordat er
steeds meer druk komt om als EU ‘met een stem te spreken’ is er in de toekomst geen vrijheid meer
een eigen buitenlandse politiek te voeren zoals bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk en ook een beetje
Duitsland voeren ten opzichte van de VS en Irak. Deze druk wordt versterkt en gesymboliseerd door
de ‘Europese symbolen’ als vlag en volkslied die juist daarom zo gevaarlijk zijn.
12. Europese politici zijn structureel incompetent. Dat komt omdat een carriere in de nationale
politiek nog altijd veel meer status heeft dan een carriere in de Europese. Daarom wordt Europa
bestuurd door een tweede garnituur.
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1.

Anoniem

30 Mei 2007 om 08:24
Uitstekende analyse !
Het zij zo: de grote voordelen van vrij verkeer van personen en import/ export zijn verkregen. Het is niet
gebleken, dat de invoering van de Euro daadwerkelijk iets voor de burgers heeft opgeleverd. Wel is er een extra
prijzeninflatie gekomen.
Verder in grote lijnen vnl nadelen: betalen voor oplichters en mogelijke ontwikkeling elders, vergroting
bureaucratisch apparaat…. Dat hebben we niet nodig.
De ja-knikkers in Den Haag zouden eea graag willen doordrukken. Dat mag niet: een referendum is nodig.

2.

Anoniem

30 Mei 2007 om 19:27
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Orde uit chaos.
Zorg,dat er chaos ontstaat en schep dan orde op de gewenste wijze.M.a.w.schep een probleem en geef dan de
vantevoren bedachte oplossing.(zie de rode draad in de geschiedenis)

3.

Anoniem

31 Mei 2007 om 10:18
Van de genoemde argumenten is nummertje 8 toch wel het aller belangrijkste.
Europa is niet door de burgers geïniteeerd, heeft niet de instemming van de bevolking.
Sterker. Het project “Europees grondwet” dient volgens de meerderheid ( per referendum) gestopt te worden.
De huidige regering handelt tegen de wens in van zijn burgers en dat is ongrondwettelijk.

4.

Anoniem

31 Mei 2007 om 14:06
Meineed.
Zie hiervoor de oude artikelen in de Grondwet artikel 97.1 en 98.1,betreffende de onafhankelijkheid van het
Rijk en de verdediging van haar grondgebied,welke verdwenen zijn zonder de bevolking te raadplegen.Thans is
alleen in het Statuut artikel 3.1.a de handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van het Koninkrijk
nog een sta in de weg voor de ” dames en heren”politici,waarvan ,het voormelde in aanmerking nemende,de
bevolking mag uitgaan,dat deze politici reeds druk in de weer zijn achter de schermen, om hiervoor ook de
internationale “rechtsorde” in de plaats te stellen.Door b.v.algemene verkiezingen te organiseren en met een
veelheid aan partijstandpunten te komen, poogt men de bevolking een loer te draaien en zonder duidelijk op
deze zeer ingrijpende gevolgen,waarover de bevolking afzonderlijk dient te stemmen,dus ontbinding van beide
kamers en een 2/3 meerderheid in algemene vergadering over dit punt, te wijzen, haar van haar identiteit en
souvereiniteit te beroven.Vermeld dient nog te worden,dat sinds 1991 meer dan E 30 miljard aan bijdrage aan
Europa uit de Nederlandse schatkist is betaald,terwijl de oorlog in Uruzghan per dag een bedrag van E 800.000,(oplopend) vergt.

5.

Anoniem

31 Mei 2007 om 15:47
Beste mensen als jullie willen dat de rest van Nederland ook dit uitstekende artikel
voor de neus krijgt klikt dan even op deze link:
http://www.nujij.nl/frans-timmermans-blundert-nederland-uit-europa.211282.lynkx
Daarna even registreren en op de groene pijl klikken.
( Goed tegenwicht voor al het komkommer nieuws

6.

:-)

)

Anoniem

1 Jun 2007 om 01:15
Voortreffelijk artikel, mij uit het hart gegrepen. Het laatste argument had ik me nog niet eens gerealiseerd,
maar is zeer waar. De verworpen grondwet kwam destijds uit de pen van twee uitgerangeerde politici, Giscard
d’Estaign van de diamanten van Bokassa en DeHaene van de dioxinekippen.

7.

Anoniem

1 Jun 2007 om 07:57
Uitstekend artikel.
Bij Punt 4 svp expliciet noemen de onzin van voortdurend verhuizen van Brussel naar Stassbourg en v.
v.
Zo lang daar niet over beslist kan worden, dan is er toch ook geen grondwet of i.d. nodig.
Stop die bureaucratie !

8.

Anoniem

4 Jun 2007 om 11:55
Helaas is de NL grondwet een nutteloos vodje papier, omdat is vastgelegd dat deze niet getoetst mag worden.
Dat de onderheid ongrondwettelijk handelt is dus op geen enkele wijze aan te pakken. Als een echte criminele
organisatie heeft de onderheid haar handelen middels dubieuze wetten ‘gelegaliseerd’.

9.

Anoniem

5 Jun 2007 om 09:02
Ik woon nu enkele jaren in Turkije en kan alleen maar constateren dat een meerderheid van de Turkse
bevolking, net als de meeste Europeanen, zelf óók tegenstander is van toetreding van Turkije tot de EU.
Welke krachten in Europa én Turkije deze toetreding er desondanks toch door willen drukken en waarom is me
een raadsel. Het zou interessant zijn als er eens een (onafhankelijke) onderzoek werd gedaan naar de
werkelijke redenen waarom Turkije per sé in de EU moet.
Wat mijzelf betreft, ik verkies de zo verfoeide Turkse militaire dictatuur veruit boven de zogenaamde
democratische vrijheid van Europa. In mijn beleving is het puur fascisme dat het in Nederland en de EU het
voor het zeggen heeft, of je daar een sticker met socialistisch, liberaal of christen-democratisch op plakt of niet.
Zoek het woord fascisme maar eens op in Wikipedia. Met een paar kleine aanpassingen, bijvoorbeeld
nationalistisch vervangen door Europees, heb je een exacte beschrijving van de huidige Nederlandse
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samenleving.
En het wordt alleen maar erger, binnenkort heb je helemaal niets meer over je eigen leven te vertellen, het
enige wat we nog mogen is werken en binnen streng bepaalde grenzen leven en verplicht consumeren.
Wat is de zogenaamde democratie in Nederland en Europa anders dan een mooi woord voor pure slavernij? Het
is niet voor niets dat Mussolini en de zijnen zulke bewonderaars waren van het Romeinse Imperium.
In dat gedachtengoed past na ruim 500 jaar óók de terugkeer van Turkije in het Groot Romeinse Rijk natuurlijk
uitstekend. Alsof het Romeinse Rijk nooit ten onder is gegaan.
Maarten, Istanbul, Turkije.

10.

Anoniem

5 Jun 2007 om 10:59
Atatürk was de niet-gojse leider,die Turkije destijds een westers aanzien wilde geven.Merkwaardig is ook de
hedendaagse samenwerking van een in wezen Islamitisch land als Turkije en de militaire samenwerking met de
staat Israël.Zie thans ook de onlangs in Frankrijk gekozen niet-gojse Sarkozy met zijn mening over Europa en
de volgens hem nieuw op te richten landenring rond de Middellandse Zee,waarin Turkije dan vertegenwoordigd
zou zijn,echter buiten de Europese Unie zou vallen,waarmee echter wel een samenwerkingsverband zou
bestaan.
Voor verdere uitvoerige uitleg verwijs ik naar:
http://100777.com/
http://achtergeslotendeuren.punt.nl/
artikel 32 van de Nederlandse grondwet handelt over de eed/belofte van trouw door het staatshoofd aan de
Nederlandse grondwet en een getrouwe vervulling van het ambt,terwijl de artikelen 49 en 60 ditzelfde bepalen
voor de ministers,staatsecretarissen en leden van de Kamers.

11.

Anoniem

5 Jun 2007 om 14:38
Herziening van de Grondwet.
art.137.1.De wet verklaart,dat de verandering in de Grondwet,zoals zij die voorstelt,in overweging zal worden
genomen.
3.Na de bekendmaking van de wet bedoeld in het eerste lid worden de kamers der Staten-Generaal ontbonden.
4.De nieuwe kamers overwegen het voorstel en kunnen dit alleen aannemen met ten minste twee derden van
het aantal uitgebrachte stemmen.

12.

Anoniem

8 Jun 2007 om 14:46
Zolang een klacht ,bij binnenlandse zaken ,dat ministers ,kamerleden etc ,zich niet eens houden aan de
nederlandse grondwet ,kunnen wij natuurlijk niet een europeese grondwet gaan ondertekenen. Zo als
gebruikelijk is dit voor kennisgeving aagenomen,maar daar schiet het gepeupel niets mee op.
Niemand in nederland staat zo stevig in zijn of haar schoenen,trouwens als het buitenland zou weten waarvoor
die klachten zijn ,is het de vraag of wij nog bij eropa kunnen horen ,gezien het valsspelen
Volgende keer opsomming van art. waar zij vals in spelen ,nu geen tijd.
Harry van Groen

13.

Anoniem

8 Jun 2007 om 18:27
Moed houden heer Harry,vandaag op het nieuws Balkenende met Leterme in Vlaanderen gezamenlijk zingend:
Zij zullen hem niet temmen etc.
Hopelijk keert het tij nog ten goede.

14.

Anoniem

9 Jun 2007 om 13:12
Mocht u, geachte anoniem, ondergetekende bedoelen, dank voor uw woorden. Weet u, opgeven komt niet voor
in mijn woordenboek. Marinier’s mentaliteit. Opa oud-marinier. Opa’s karakter. Pa’s karakter. Genen. Opa en
mijn Pa zijn mijn grote voorbeelden. Zij zouden niet anders gehandeld hebben. Rechtvaardige strijd. Er komt
een dag, dat alles zich ten goede zal keren. Rechtvaardigheid zal zegevieren. Je maintiendrai. Nogmaals mijn
dank. getekend: harry peters te nijmegen.

15.

Anoniem

9 Jun 2007 om 19:08
Houwe Zo! heer Harry

16.

Francois

20 Mrt 2008 om 08:09
Een begrijpelijke analyse van een burger die direct vanuit zijn portemonnee redeneert en zeit dat het gras bij
de buurman groener is.
Wat de burger niet direct ziet is dat en sterke en grote interne markt ervoor zorgt dat hij niet 2x zoveel voor
zijn benzine betaalt dan hij nu doet! om maar eens een voorbeeldje te noemen. De credietcrisis zal de EU
landen minder hard treffen dan andere landen. Overigens zijn de “in het artikel genoemde” voorbeelden van
niet EU landen slecht gekozen; ze zitten in het zelfde financiële web als de EU vanwege de vele verdragen met
die landen.
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De EU is verder de enige macht die het oorlogshegemonie van de VS zou kunnen doorbreken en op die wijze
een grote bijdrage an de wereldvrede en aan de bestrijding van armoede kan leveren.
Inderdaad, de EU heeft slechte ambassadeurs in NL, ze hebben geen charisma en geen visie, ik denk dat
daarom de burger terecht bang is en zijn billen tegen elkaar krampt. Maar dat ligt niet aan de EU, dat ligt aan
zijn leiders.
voor een andere insteek: www.vrijenvooruitstrevend.nl
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JAN-DIRK PAARLBERG, NINA BRINK, PATRICK KLUIVERT EN NEELIE KROES
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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
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de drugsverslaafde en HIV-besmette ‘toekomstvoorspeller’ annex astroloog Simon Suiker (inmiddels
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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.
Wat moeten we hier verder nog over zeggen? Opvallend is in elk geval dat alle mensen die zich door
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dan gooit tante Neel er gewoon een boetetje tegenaan, ja, zo rancuneus is ze wel, dat hebben we al
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eerder meergemaakt in haar roemruchte loopbaan die van de smerigheden en schunnigheden aan
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diep triest dat het lot van de Europese bedrijfsleven in handen is van een sexverslaafde
sterrenwichelaarster als Neelie Kroes… En geen krant die er natuurlijk over durft te schrijven! Want
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2 Mei 2007 om 19:48
Van Buitenen heeft mevrouw Smit-Kroes-Peper etc.nog wel aangepakt, maar toen het woord staatsgeheim viel ,
had hij maar zijn mond te houden.

3.

Anoniem

2 Mei 2007 om 20:47
En verder dagelijks Klumpfüsse Märchenstunde in de media.
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2 Mei 2007 om 14:25
ja, als Ronals Reagan of zijn vrouw of Cherie en Tony Blair hun inspiratie blijken te putten uit het occulte komt
dat nog wel in de krant maar over onze eigen Neelie dus niet meer (nou ja, het is alleen even genoemd in het
kader van een stuk over Nina) omdat zij TE FOUT is en daarom in bescherming moet worden genomen… zie
Elsevier dat alle columns van Fortuyn plaatste BEHALVE die over tante Neel…

Categorieën

●

overheid
●

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
●

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Neelie Kroes liep bij verslaafde astroloog at Klokkenluideronline

Bezoekers
4.

Anoniem

●

13 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165216 totaal aantal bezoekers

3 Mei 2007 om 18:04
Juliana had greet hofmans ,de dames waarzegger,bernhard hield van gokken in engeland,dan zijn er nog politici
die van kleine kindjes houden.
Het aftasten van de macht is pervers.

5.
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Anoniem

4 Mei 2007 om 10:00
als de eertse gedachtesvan bernhard waren in 1945 : hoe krijg ik die ss’ers zo snel mogelijk, per KLM naar zijn
geliefde evita perron ,is dat wel heel pervers
maar dat zal wel weer niet zo zijn ,volgens niod

6.

Anoniem

4 Mei 2007 om 20:27
— HIV-besmette ‘toekomstvoorspeller’ — lees ik
Wellicht is het beter om ‘HIV-besmette’ tussen aanhalingstekens te plaatsen. HIV is namelijk een niet-bestaand
virus!!!
Op het moment dat een ‘HIV-besmet’ persoon aan de zwaar giftige AIDS-remmers wordt gezet is toekomst
voorspellen verder kinderspel. Daar ga je namelijk geheid dood aan !!!
http://www.anderekijk.net/

7.

Anoniem

27 Mei 2007 om 02:48
Hirchi Ali die zich binnen-loog via de VVD, via Neeli Smit-Kroes-Peper (Oh sorry). De VVD die wist dat Ali-bombali loog over haar vluchtelingengeschiedenis, die zich in het parlement loog, meteen op kosten van de
belastingbetaler een gigantisch salaris wist binnen te sluizen, die huilde over haar het haar gedane onrecht over
haar vals gebruikete naam (was niet de issue, maar ging over het naar binneliegen via de VVD). Met dank
natuurlijk aan Neelie Smit-Kroes-Peper…(Oh sorry).

8.

anoniem

19 Feb 2008 om 14:07
Het occulte uitgeoefend door de Blairtjes (en het Engelse Koningshuid en de Bush familie etc etc is heel wat
enger.
Google David Icke, Michael Tsarion, Bohemian Grove.Etcetera.
Door hen worden zelfs kinderen misbruikt en geofferd.
Ik zie geen verband met het bezoeken van een helderziende or whatever.
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‘JUSTITIE-SG DEMMINK HIELP BOUTERSE MEDE IN HET ZADEL’
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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
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vraag waarom ze bij Defensie Joris in een kleed propten is het niet nodig om opnieuw de schop uit
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het schuurtje te halen. De oorzaak ligt namelijk in Suriname.
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Vanaf 1978 schreef onze militaire attaché kolonel Hans Valk een heel stel “Beste Joris”- brieven aan
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brieven gingen vooral over zijn pogingen om “Bouterse in de goeie richting te duwen”. Ho, ho,
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handrem. Laten we nou niet meteen tot conclusions jumpen overgaan. Maar wat bedoelde Bouta
eigenlijk met: “Laat mij nu in dit gezelschap iets onthullen wat alleen u en ik weten, kolonel: zonder
u zou de staatsgreep niet hebben plaatsgevonden! Wij zullen u hiervoor altijd dankbaar zijn”. Het
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gezelschap in casu was in mei 1980 in Paramaribo bijeen ten huize van ambassadeur Vegelin van
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ook “Beste Joris” moet van de faits et gestes van Valks voorafgaand aan de coup volledig op de
hoogte zijn geweest. We zullen wel moeten wachten tot 3007 voor we die correspondentie mogen
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van Joris bij Defensie van sexuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Zo. Toch gelukt. Er komt een onderzoek van de Rijksrecherche naar de Demmink-component in de
zaak Baybasin. Ofwel: een speurtocht naar antwoorden op vragen als:
Wat is er waar van de pedo-verhalen rond de secretaris generaal van Justitie? Is ie gechanteerd met
de scabreuze gegevens en beelden van een hopsfeessie in Turkije, waarbij genoten werd van fris
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te noemen. Stay tuned.
Dit berichtte Kleintje Muurkrant drie dagen later op 13 april
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was voor de September-moorden. Polletiek en sex, de twee componenten van de Demmink-story, die
we vorige week ook terugvonden in de aanklacht van Huseyin Baybasin. Om chantage maar even niet
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inzien. Maar er is meer. Volgens onze CRI-bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen

onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk
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Turks fruit? En zo ja, is deze affaire inderdaad van beslissende invloed geweest op het verloop van de
rechtzaak tegen Baybasin?
Nou is er in 2002 ook een maandenlang onderzoek geweest naar het hopsen van Joris, toen hij was

●

13 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165216 totaal aantal bezoekers

voorgedragen als opvolger van Harry Borghouts als secretaris generaal. En dat leverde vreemd
genoeg geen donder op. Maar het is ook geen sinecure om op plekken waar sprake is van een hoge
concentratie clanvorming handzame bewijzen over dit soort ellende bij elkaar te graaien. Het is
overigens te hopen dat de aandacht van de speurneuzen zich niet alleen richt op Turkije, maar
bijvoorbeeld ook op Tsjechië, Engeland, Suriname en… Portugal. Over de drie eerste landen hebben
wij al het nodige naar buiten getild, over het laatste nog niet. Maar als de tekenen niet bedriegen
gaat die film binnenkort ook in première. Stay tuned.
De redactie van Klokkenluideronline roept iedereen met meer informatie over het verleden
van Joris Demmink op zich te melden via ofwel de anonieme ‘klokkenluidersfunctie’ van
deze site ofwel via postings onder dit stuk. Om de Rijksrecherche te helpen!
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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
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niet in het geweer. Hoe veel groter moet de schade voor hemzelf en voor ons land nog
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Joris Demmink, u bent een smerige en achterbakse pedofiel die het leven van tientallen en wellicht
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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
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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
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kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de
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gaat bij de beschuldiging een ‘mafiamaatje’ te zijn, waar een ex-minister als Job de Ruiter
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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
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laster’ over de pedofiel uitstorten dan ik deed in de eerste alinea van dit stuk is niet mogelijk.
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Als ik door Demmink wordt gedagvaard wegens smaad hoeft in deze procedure niet te worden

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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van maken, bijvoorbeeld door het laten horen van getuigen. Mensen die Demmink bezig hebben
gezien in het Anne Frank Plantsoen in Eindhoven, de ‘onbekende jongen’ die reeds in 2003 aangifte
tegen hem deed maar later na verregaande intimidatie verklaarde dat deze aangifte ‘vals was’. De
redactie van het NOS Journaal kan ook worden gehoord: die meldden in 2003 immers ten overstaan
van heel Nederland dat Demmink zijn misbruik ‘had toegegeven’, een mededeling die reeds een dag
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benaderen, zeker in gevoelige en belangrijke zaken. Juridisch is dat voor mij een eitje. Ik heb het
dossier goed in de vingers, ken het klappen van de juridische zweep en zal er een mooie happening

●
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vrijuit ik als ik de rechter kan overtuigen van de zorgvuldigheid van mijn werkwijze als journalist. Een
journalist is immers niet verplicht de waarheid te schrijven, wel al het mogelijke te doen deze te
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later werd ‘gerectificeerd’. Op grond van welke nieuwe ‘feiten’ heeft die unieke ‘rectificatie’ destijd
plaatsgevonden? Leuk om dat onder ede van Hans Laroes te mogen horen. De advocaat van
Demmink diende destijds een klacht in tegen het NOS Journaal bij de Raad voor de Journalistiek. Ook
dat is een sterke aanwijzing voor zijn schuld, want echte zaken worden aangebracht bij de echte
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rechter. Maar laat ik niet te veel op dit ‘droomproces’ vooruitlopen. Ik beperk me nu tot het blijven
beschuldigen van Demmink van het misbruiken van kinderen.
Hoe leuk een civiele procedure Demmink/Kat ook moge zijn, het blijft behelpen, want de

Test uw klokkenluiderkennis!

daadwerkelijke schuld van Demmink zal er niet in worden vastgesteld. Dat kan slechts gebeuren in
een strafzaak tegen hem vanuit het Openbaar Ministerie. Maar die weigeren Demmink voor de
rechter te brengen, een uiterst schadelijke en onmbegrijpelijke beslissing die ons land in een diepe
crisis zal storten. De beslissing die zelfs tot stand kwam zonder de onderliggende stukken serieus te
bestuderen is alleen te begrijpen vanuit het besef dat er een beerput open zal gaan die gesloten moet
blijven. Penny wise pound foolish, maar wat kunnen we anders verwachten van een Super-PG die zelf
reeds meerdere malen is ontmaskerd als leugenaar? Het feit dat de Staat zelf de ultieme
waarheidsvinding onmogelijk maakt speelt mij natuurlijk enorm in de kaart in de civiele zaak.
Niemand kan namelijk bewijzen dat ik feitelijke onjuistheden debiteer als ik schrijf dat Joris Demmink
zijn piemel in kinderkonten prikt. Anders gezegd: door de weigering Demmink voor de rechter te
brengen lokt het OM de civiele zaak zelf uit, een rechtsgang waarover de Staat geen directe controle
kan uitoefenen (van een strafrechterlijke vervolging van Demmink had gemakkelijk een geregisseerd
schijnproces kunnen worden gemaakt) en die de overheid dus veel meer schade kan berokkenen,
daar zal ik wel voor zorgen. Stompzinning beleid van het OM dus, ingegeven door pure angst.
Tenslotte is er nog een derde juridische mogelijkheid: Demmink kan zelf bij het OM aangifte doen
tegen mij om mij strafrechtelijk te laten vervolgen wegens smaad, of laten we er dan ‘demoniseren’
van maken. Maar is het voorstelbaar dat het OM in actie zal komen op verzoek van Demmink inzake
smaad waar het de aangifte van twee gerenommeerde advocaten tegen de man inzake het veel
zwaarde delict van kindermisbruik lachend in de prullenbak heeft gekieperd? Ik zou direct nietontvankelijkheid eisen wegens klassenjustitie: blijkbaar kan Demmink ‘vrijelijk beschikken’ over de
‘vervolgingsdiensten’ van het OM als zijn eigen reputatie in het geding is.
Een van de factoren die de schuld van Demmink voor mij nog weer aannemelijker maakt is de gang
van zaken rond Eddy de Kroes. De voormalig vleeshandelaar werd tot en met de Hoge Raad
veroordeeld voor fraude tot een jarenlange gevangenisstraf maar bleef door-feesten met een
zogeheten ‘vrijbrief’ in zijn kontzak van het OM, een stuk dat in geen enkel strafrechtelijk leerboek
voorkomt. Dat deze onbegrijpelijke gang van zaken destijds niet tot op de bodem is uitgezocht en dat
de verantwoordelijken voor deze verkrachting van de rechtsstaat niet zijn gestraft, heeft een
kankergezwel veroorzaakt dat zich steeds meer uitzaait. Inmiddels is er meer informatie beschikbaar
op dit punt. En al die informatie wijst op chantage door De Kroes van hoge Nederlandse justitiemensen als Demmink en Hans Holthuis, de officier die de zaak-De Kroes destijds behandelde.
Chantage, net als gepleegd door de Turkse overheid met als gevolg het schijnproces tegen de Koerd
Baybasin. Het probleem-Demmink gaat dus veel verder dan het zedendelict in engere zin. De relatie
Nederland-Turkije staat op het spel net als de complete reputatie van mensen als Sorgdrager, Donner
en Hirsch Ballin. Logisch dat het OM de beerput gesloten wil houden.
Tot slot komt er nog iets bij dat ik niet onvermeld wil laten. De Nederlandse Staat heeft zich tegen
mij van haar slechtste kant laten zien door het proces van de Haagse rechter Hans Westenberg tegen
mij te financieren, een zuiver op rancune gebaseerde poging van de man mij het zwijgen op te
leggen omdat ik de wantoestanden die zich onder zijn voorzitterschap in de Nederlandse rechtszalen
hebben afgespeeld heb blootgelegd. De rechter verloor het proces tegen mij, maar hoger beroep op
staatskosten (het gaat om meerdere tonnen van mijn eigen belastinggeld) hangt nog in de lucht. Ik
moet mijn eigen financiering verzorgen: over equality of arms gesproken! In dit proces was de
advocaat actief die ook optreedt als de advocaat van Joris Demmink.
Anno 2007 is het in Nederland niet meer mogelijk gewone journalistiek te bedrijven. De mainstream
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media weigeren botweg de waarheid af te drukken of brengen louter nog gespinde pseudowaarheden naar buiten en als er onverhoopt toch eens eens een klein stukje waarheid naar buiten
mocht komen wordt deze wel langs juridische weg de kop ingedrukt via intmidatie van schrijver of
medium door peperdure ‘topadvocaten’. Maar de ‘waarheid’ rond Joris Demmink mag blijkbaar
ongestraft op internet worden rondgebazuind…..
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1.

sharky

31 Jul 2007 om 22:04
Waarom geen “wanted” posters ophangen op straat? Bijvoorbeeld om te beginnen in Den Haag waar de creme
de la creme van de Nederlandse rechtsstaat vertegenwoordigt is.
Ik zie het al staan,
Gezocht, wegens pedofilie, Joris Demmink, secretaris generaal. Met foto erbij natuurlijk.
Sharky

2.

Benniet

12 Aug 2007 om 12:34
@ sharky: Samen gaan plakken binnenkort? Beginnen in de Riouwstraat en omgeving te ’s Gravenhage?

3.

jan

25 Aug 2007 om 10:40
aansluitend op bijzondere partijen in villa(s) in het Gooi hierbij een verslag van een jonge vrouw:
Omstreeks 22.00h ben ik opgehaald door een man die tweede helft vijftig was.Onder het rijden naar de
bestemming toe (circa 10 minuutjes) werd geen woord gewisseld. Wel werd me duidelijk gemaakt dat ik hem
moest vermaken tijdens het ritje. Mezelf vingeren en hem stijfpijpen waren mijn taken. Bij binnenkomst trof ik
nog 6 heren aan in dezelfde leeftijdscategorie. Alleen bloot met stijve pik.Gedurende mijn verblijf daar (circa
2,5 uur) heb ik de mannen diverse malen klaar moeten maken. Dit ging middels vaginaal, anaal en orale sex.
Ook heb ik een tweetal honden moeten bevredigen en hun zaad door moeten slikken. Op het eind van de sessie
zat ik onder het zaad. Dikke klodders zaad op mijn ogen, neus, mond borsten, kutje en kontje. Om me toch
’schoon’ naar huis te laten gaan hebben ze me in bad gelegd en over me heen geplast. Ik lah echt in een plas
urine. Daarna mocht ik douchen en heeft de oorspronkelijke chauffeur me weer naar huis gebracht. Hij vertelde
me dat het hun erg bevallen was en dat ze in de toekomst zeker meer gebruik van me gingen maken en dat de
groep (na hun positief rondspreken) zeker groter ging worden dan de bestaande 7 mannen.

4.

Rudolf Paul

23 Nov 2008 om 15:09
@ jan
waarom was ik weer niet uitgenodigd?

5.

AIRVD

23 Nov 2008 om 15:18
@ Rudolf Paul
Omdat je een smerige zak bent. Je zou hoogstens uitgenodigd zijn om te dienen als urinoir.

1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (31)
Pingback op 2 Aug 2007 om 16:53
2. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37)
Pingback op 28 Aug 2007 om 09:35
3. Mediatrax » Blog Archive » Joris Demmink de kleuterneuqer!
Pingback op 23 Nov 2008 om 14:42
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Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek begint zo langzamerhand een opmerkelijke praktijk
te voeren. Ik vraag me af of zijn optreden in tuchtrechterlijke en ethische zin nog wel door de beugel
kan nu het in feite bewezen is dat zijn client Joris Demmink zich gedurende vele jaren schuldig heeft

Test uw klokkenluiderkennis!

gemaakt aan het misbruiken van waarschijnlijk honderden jonge kinderen wiens levens hij heeft
vernietigd. Daarnaast blijkt nu ook nog dat hij betrokken is bij de handel in jonge sex-slaven
waarvoor hij nota bene veroordeeld lijkt te zijn. Als Knijff vast blijft houden aan de onschuld van
Demmink en het OM weigert vervolging in te stellen, wordt hij de facto mede-schuldig aan het
voortgaan van het misbruiken van jonge kinderen door Demmink. Volgens mij schrijven de regelen
van het nobile officium alsmede de burgerplicht en het tuchtrecht waarvan Knijff een eminent
deskundige is in een geval als dit voor dat hij de onschuldclaim van zijn client laat vallen vanuit de
reeele mogelijkheid dat zijn client ook in de periode van zijn bijstand bijft doorgaan met het plegen
van zedendelicten. Wat Knijff als advocaat dan nog rest is het bijstaan van zijn client in de procedure
zelf, maar dat zal hij als civilist niet doen.
Knijff trad tevens op voor ex-minister Job de Ruiter tegen wie ook sterke verdenkingen lopen van
pedofielie. Daarnaast speelde hij een bedenkelijke rol in de zaak-Westenberg als advocaat van
advocaat Hugo Smit die de gecorrumpeerdheid van Westenberg aan de kaak stelde en daarvoor
moest bloeden door de vernietiging van zijn carriere.
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1.

Redactie

5 Jul 2007 om 13:10
Edit zaterdag 23 juni: Daarnet bereikt mij het volgende bericht van de advocate van Baybasin: De journalist
Burhan Kazmali, de bron van de verklaringen die afgelopen maandag aan de Voorzieningenrechter zijn
afgegeven, is gisteravond op weg naar Nederland op de vluchthaven van Istanbul gearresteerd. Al het materiaal
dat hij bij zich had van zijn interviews met betrokken officials en een indertijd betrokken kind!!!! is in beslag
genomen. Hij had via mij voor a.s. dinsdag een afspraak met het Landelijk Parket gemaakt om terzake een
verklaring af te leggen. Het Landelijk Parket ontkent iets met deze arrestatie te maken te hebben. Men zou hem
juist graag willen spreken. De Turkse politie heeft Kazmali meegedeeld dat er op verzoek van Nederland een
onderzoek op hem liep en dat het om ‘Demmink’ ging. Dit heb ik van de Turkse advocaat begrepen, die Kazmali
heeft gesproken. Hij is vanochtend weer vrijgelaten. A.s. maandag weet men meer omdat de zaak dan voor de
rechter komt en men dan kennis kan nemen van de onderliggende documenten.<br />
<br />
Met vriendelijke groet,<br />
<br />
Adèle van der Plas<br />
<br />
bron: http://www.nwo-info.nl/2007/06/22/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-18/ <br />
<br />
4 uw ombudsman <br />
28 Jun, 2007 om 7:03<br />
<br />
My God…. is er een beter bewijs denkbaar voor de schuld van Demmink dan het intimideren van de mensen die
het bewijs tegen hem leveren en het in beslag nemen (en waarschijnlijk vernietigen) van het bewijsmateriaal?
Hetzelfde gebeurde ook in 2003 met de jongen die toen aangifte tegen hem deed. <br />
<br />
5 Hemke Falsema <br />
29 Jun, 2007 om 18:24<br />
<br />
En hoe zit het met de slachtoffers? Zijn die soms ook opgeruimd? <br />
<br />
6 Amor <br />
30 Jun, 2007 om 4:29<br />
<br />
Hier is een artikel van Journalist Stan de Jong waarin een aantal (voor-)namen genoemd worden. Er worden
ook 2 jongens uit duitsland in genoemd.<br />
<br />
http://witheet.com/binnenland/dit-geen-rook-dit-vuur <br />
<br />
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Redactie

5 Jul 2007 om 13:33
Turkse getuige tegen ambtenaar aangehouden
door Dylan de Gruijl en Jan Salden
DEN HAAG - De politie in Istanboel heeft vrijdagavond een journalist aangehouden die op het punt stond naar
Nederland af te reizen met naar eigen zeggen belastende verklaringen over een topambtenaar van het
ministerie van Justitie.
VORIGE STARTSTOPVOLGENDE
De aanhouding zou in opdracht van de Nederlandse staat zijn gebeurd. Daarbij zijn de laptop en een aantal
documenten van de journalist in beslag genomen.
De komst van de journalist, verslaggever Burhan Kazmali van de Turkse krant Sabah, was vorige week al
aangekondigd door advocate Adèle van der Plas. Zij staat de Turkse Koerd Huseyin Baybasin bij die aangifte
heeft gedaan tegen de topambtenaar wegens ontucht met minderjarige jongens in Turkije. Een woordvoerder
van het Landelijk Parket in Rotterdam zegt niets te weten over de aanhouding van de journalist. “Wij hebben
hier geen opdracht toe gegeven. Sterker nog, we willen juist met deze man in gesprek.” De ambtenaar wordt er
door de tot levenslang veroordeelde Huseyin Baybasin van beschuldigd samen met Turkije een nepzaak tegen
hem te hebben opgetuigd. De ambtenaar zou dat hebben gedaan om zelf strafvervolging in Turkije te ontlopen.
Zo zouden Turkse inlichtingendiensten over bewijs beschikken dat hij in de jaren negentig ontucht heeft
gepleegd met minderjarige jongens op seksparty’s in Turkije.
De belastende informatie van Kazmali over de ambtenaar zou bestaan uit interviews met hoge Turkse
politiefunctionarissen waarin ze verklaren dat Baybasin is vervolgd voor misdrijven die hij niet heeft gepleegd.

3.

harry van groen

6 Aug 2007 om 14:12
ook de heer Knijff dient stafrechtelijk vervolgd te worden.
Zie mijn uitleg.
Als hij deken is ,is hij verplicht een advocaat te leveren.
Hij is nu medeplichtig aan het handelen van rechters in hogerberoep of kort geding ,waar wel een advocaat bij
nodig is,maar zich dan niet kan stellen ,gezien rechtsgelijkheid.
Alle gevolgen in deze zijn dan ook voor de verantwoording van Kniijff. Zo denk ik aan de japanse
zelfmoorden ,3 stuks.
Dat kan in nederland natuurlijk ook gebeuren ,als dan alles maar in de doofpot wordt gestopt. Maar dan is het
wel dood door schuld. Zo ook diefstal in vereniging …. noem maar op.
Van de ministers van justities en binnenlandse zaken krijg ik maar niet te zien ,welke wet mensen boven de wet
stelt.
Trouwens de bvd, aivd ,noem het maar op lezen ook deze strafbare feiten. Een ieder die daarvan kennis neemt
dient dat te melden aan OM ook volgens de wet.
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LOT JORIS DEMMINK HANGT NOG AAN EEN HALVE ZIJDEN DRAAD
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Uw webmaster onderbreekt zijn reces kortstondig om toch een beetje ‘mee te kunnen genieten’ van
de spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak.
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gekregen in de vorm van een aantoonbaar gemanipuleerd proces waarin hij tot levenslang werd
veroordeeld. Dit moest dus gebeuren in opdracht van een criminele Turkse regering die Baybasin
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chauffeur van Demmink op mysterieuze wijze aan ‘een hartaanval’ is overleden.
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4. Demmink zelf ontkent zijn vermeende pedofiele activiteiten inmiddels ‘met klem’. Hij heeft
natuurlijk geen andere keus, maar zijn lot lijkt inmiddels toch wel bezegeld. Hoe ver is de
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Nederlandse staat nog bereid te gaan in het beschermen van Demmink? Inmiddels is het
overduidelijk dat het uit de wind houden van Demmink de hele Nederlandse rechtsstaat om zeep gaat
helpen.
Uw webmaster is er best trots op dat de eerste twee verwijzingen op Google bij Joris Demmink naar
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/438/showdown-nadert-in-demmink-zaak.html (1 of 3) [3/10/2009 11:23:04 PM]

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Showdown nadert in Demmink-zaak at Klokkenluideronline

Bezoekers

zijn website gaan. In de zaak-De Kroes is deze site actief geweest met de onthulling over de verkoop
van het pand van De Kroes aan de Raad voor Rechtspraak. Verdere links zijn te vinden binnenin de
betreffende artikelen.
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Uw webmaster wijst er tevens op dat deze site is genomineerd voor de prestigieuse Persprijs Jacques
van Veen voor juridsiche journalistiek. Dat betekent dan mensen als Rein-Jan Hoekstra en Bert van
Delden die aan deze prijs verbonden zijn deze stukken ook allemaal lezen. Als deze site de prijs in de
wacht gaat slepen (wat eigenlijk niet anders kan want wie gaat er nou een prijs geven aan een
medium dat het grootste schandaal uit de Nederlandse juridische geschiedenis weert uit de
kolommen?) zal uw webmaster in zijn toespraak in aanwezigheid van Ernst Hirsch Ballin (de minister
komt tradiotioneel naar de feestelijke uitreiking) nog eens kond doen van zijn avonturen in
Kazachstan en Kyrgizie. Want om daar nou te gaan hebben over het verkrachten van kleine
jongentjes door een man met wie Ernst wekelijks uren zit te vergaderen, nee, dat kan zelfs hij niet
aan.

6 Reacties op “Showdown nadert in Demmink-zaak”
Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Redactie

20 Jun 2007 om 09:14
Uit dagblad Metro:
Griffier van Tribunaal
betrokken bij pedo-zaak
De huidige griffier van het Joegoslavië-tribunaal, Hans H. is volgens
weekblad Nieuwe Revu betrokken geweest bij een pedofielen-affaire eind jaren
negentig. De zaak waarin hij in verband werd gebracht met misbruik van
minderjarigen kwam pas onlangs aan het licht.
Eind jaren negentig deden rijksrecherche, BVD (nu AIVD) en jeugd- en
zedenpolitie onderzoek naar een pedofielennetwerk. In dit zogenoemde
ORolodex-onderzoek¹ zouden verklaringen liggen, voornamelijk tegen
hoofdofficier Hans H. meldt een nauwbetrokkene aan Nieuwe Revu. H. was op
dat moment hoofd van het landelijk parket van het openbaar ministerie in
Rotterdam. In 1999 loopt het Rolodex-onderzoek echter met een sisser af.
Plotseling worden er geen relevante telefoongesprekken meer opgevangen en
ook huiszoekingen leveren weinig op. Volgens het onderzoeksteam moeten de
betrokkenen getipt zijn over het onderzoek. Strafbare feiten over de twee
officieren zijn niet naar buiten gekomen.
Afgezien van de strafbaarheid van seks met minderjarigen, zouden de
betrokken ambtenaren ook bijzonder gevoelig kunnen zijn voor chantage. Dat
zou kunnen blijken uit de zaak tegen multimiljonair Eddy de Kroes, die
Nieuwe Revu in het artikel schetst. De Kroes ontsprong jaren geleden op
onbegrijpelijke wijze de dans in een fraudezaak, waarin Hans H. de
procureur-generaal was.

2.

Redactie

20 Jun 2007 om 16:02
woensdag 20 juni 2007
Nog even. Joris zegt nooit als kindervriend te zijn opgetreden. Is het misschien toch aardig om de volledige
verklaring van een Turkse veiligheidsagent af te drukken, zoals die voorkomt in de pleitnota van Adèle van der
Plas en Pieter Herman Bakker Schut. Luidde alsvolgt:
“Ik heb meer dan twintig jaar gewerkt bij de Turkse politie. Ik heb eerst als agent gewerkt op het politiebureau
van Fatih in Istanbul en later achtereenvolgens als hoofdagent, hoofdinspecteur en commissaris voor het korps
in Istanbul. In 1997 ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Midden jaren negentig coördineerde ik de
beveiliging van buitenlandse staatslieden en diplomaten in Turkije. Meneer Demmink heb ik ook zo leren
kennen. Ik wist dat hij een belangrijk ambtenaar was in Nederland. Hij is meerdere malen in Turkije geweest en
ik heb steeds zijn beveiliging gedaan. Hotel Akgun was het hotel waar hij bijna altijd verbleef als hij in Istanbul
was en daar werd ook van alles besproken. Ik weet niet veel details over de zaak Hüseyin Baybasin, maar wat
ik wel weet is dat meneer Demmink aan de lopende band vervalst bewijsmateriaalk kreeg over Baybasin. Ik
weet ook niet of hij wist dat het om vervalst materiaal ging. Ik neem aan van wel, want hij had nooit vragen en
hij vroeg ook niet hoe het materiaal was verzameld. De homosexuele geaardheid van meneer Demmink was bij
ons bekend en ook dat hij het het liefst met jonge jongens deed. Mij werd van bovenaf opdracht gegeven om
een minderjarige jongen voor hem te ronselen. Dat heb ik ook gedaan door bij een politiebureau dat niet ver
van het hotel ligt, een straatkind op te halen dat vast zat voor diefstal. Dat heb ik twee avonden achter elkaar
gedaan voor hem. We moesten hem plezieren van onze baas, zodat hij een tegenprestatie zou leveren. Wat die
tegenprestatie toen was wist ik niet. Pas veel later begreep ik dat het om Hüseyin Baybasin ging.”
Sorry. Even naar het toilet. Stay tuned.
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3.

niemand

16 Aug 2007 om 03:05
Is dat niet toevallig dezelfde mijnheer Milosevic die, net toen hij op het punt stond om een boekje open te gaan
doen, op onverklaarde wijze in zijn cel werd vermoord?

4.

iemand

16 Aug 2007 om 09:27
Nee, niemand, Milosovic was een oorlogsmisdader die heeft gezorgd voor een brute oorlog en duizenden doden.
Het enige waar hij een boekje over kon open doen was de manier hoe een dictator te worden. Het lijkt me
logischer dat Milosovic zichzelf heeft vermoord puur om de VN te sarren want zo type was het. Niet iedereen is
een klokkenluider en niet iedere klokkenluider verteld de waarheid.
Lees de krant of een goed boek voordat je domme comments achterlaat.

5.

vwt5

19 Aug 2007 om 21:47
Milosovic kon niet veroordeeld worden, anders zou er een precedent worden geschapen.
hij moest dood

1. NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (17)
Pingback op 6 Aug 2007 om 12:09
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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
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OM behandelt Demmink-aangifte niet

moordenaar blijkt te zijn valt zeker in die categorie ‘bedreigingen’ en moet dus worden ‘weggewerkt’

●
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net zoals Ayaan Hirsi Ali, ook een bedreiging voor de multiculturele samenleving, werd ‘weggewerkt’
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Stichting Klokkenluideronline. Het
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

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

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

macht, daar hebben we met z’n allen natuurlijk geen zin in, het is al aardig genoeg dat de heren

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

overheid

-Pim Fortuyn. Motief overheid: Fortyun stond op het punt een einde te maken aan de macht van de
gevestigde orde.
-Theo van Gogh. Motief overheid: Van Gogh werd een te grote bedreiging voor de multiculturele
samenleving.
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-Louis Seveke. Motief overheid: Seveke wist te veel over geheime operaties en andere zaken die
niet naar buiten mogen komen.
Beroemde buitenlandse voorbeelden van dit type ‘overheidsmoord’ zijn John F. Kennedy en Olaf

●

12 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165216 totaal aantal bezoekers

Palme. Kenmerkend voor deze categorie is dat de ‘daders’ vaak hun mond houden, ook tijdens de
processen (of louter waanzin uitkramen zoals Mohammed B.), hetgeen eens te meer aangeeft dat ze
zouden hebben geopereerd in opdracht van hogerhand.
2. Het ensceneren van een ‘ongeluk’. Via dit scenario zouden de volgende moorden kunnen zijn

Test uw klokkenluiderkennis!

gepleegd:
-Maarten van Traa. Motief overheid: Van Traa wist te veel over de betrokkenheid van hoge
ambtenaren bij de import van drugs en de wijze waarop ze daarmee hun eigen zakken vulden.
-Dirk van Binsbergen. Motief overheid: de vormalige advocaat van Rene Lancee wist te veel over
de misdadige werkwijze van het OM en de manipulatie van procesdossiers, iets wat later een
‘rechterlijke dwaling’ is gaan heten maar in feite pure manipulatie is. Na maanden spoorloos te zijn
geweest werd hij zijn auto opgedregd uit het Van Starkenborghkanaal.
Het beroemdste buitenlandse voorbeeld van dit type ‘overheidsmoord’ is het ‘ongeluk’ van Lady Di.
3. Een derde categorie zaken waarbij de overheid betrokken is bij moord is de eerder genoemde
categorie waarin de overheid een direct eigen belang heeft de zaak onopgelost te laten omdat er
ofwel grote politieke belangen spelen zoals bij Vaatstra ofwel ambtenaren zelf rechtstreeks bij de
moord betrokken zijn zoals mogelijk het geval is bij Joram en Paul van der Sloot. Hier is de casus
classicus de affaire-Dutroux in Belgie.
Het interessante is dat het beschrijven van de Staat als ‘moordenaar in vredestijd’ in feite een taboe
oplevert, maar dat niemand enige twijfel heeft aan de moordadige capaciteiten van de Staat als het
een oorlog betreft of het creeeren van een casus belli. Het staat toch wel vast dat tal van landen hun
eigen burgers en soldaten hebben afgeslacht om een excuus te verkrijgen een oorlog te beginnen.
Pearl Harbor waarbij meer dan 2000 Amerikanen om het leven kwamen werd bewust door de VS
‘gecreerd’ en er zijn mensen die hetzelfde beweren over ‘9-11′.
Lees nu ook het laatste nieuws uit De Telegraaf over de porno-schandalen bij Justitie.

40 Reacties op “Moorden die niet opgelost mogen
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Feed voor dit bericht Trackback adres

1.

Anoniem

13 Jun 2007 om 11:15
Generaal Spoor.
Onder zeer vreemde omstandigheden gestorven in het voormalige Nederlands-Indië.Angst voor het oversteken
van de Rubicon van bepaalde zijde?Zijn weduwe ging destijds nog een keer naar het graf,waardoor haar
geboekte vlucht naar Nederland verviel.Dit vliegtuig verongelukte.

2.

pinkeltje

13 Jun 2007 om 18:43
Je bent op de goede weg Micha, natuurlijk werd Pim niet door een eenzame gek vermoord. persoonlijk denk ik
( en dat kan ik zonder gevolg of vervolging beweren)dat Kok er meer van weet!.
“we weten van de moord op die milieu ambtenaar, maar we hebben een klusje voor je waarna je verschoond
wordt.
En als je gepakt wordt, geen zorg “dat houden we uit ‘t proces…..
Je gaat voor een paar jaar het gevang in maar we zorgen voor je fam.”…
Dat je doordraaft over Diana misschien, is je vergeven.
Het verhaal van der graaf is nog niet af.

3.

Anoniem

13 Jun 2007 om 23:29
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Ook de chauffeur van Joris Demmink is volgens de “Officiële lezing” overleden aan een hartaanval.

4.

Anoniem

14 Jun 2007 om 16:46
Een gek loopt een uur na de moord op Fortuyn op het binnenhof te schreeuwen dat de kogel van links kwam,
dit wordt uitgezonden op TV en wordt gezien door duizenden ( nog zwaar in de war van wat er gebeurd is )
mensen en hopla er is weer een complottheorie geboren.
Theo van Gogh een serieuse bedreiging voor de multiculturele samenleving ?? Laat me niet lachen.
Luois Seveke: Wat voor geheime operaties en andere zaken.
En een gek houd zijn mond of kraamt onzin uit en dat is het bewijs dat hij geopereerd heeft in opdracht uit
hoger hand. Volgens mij werken dan alle gedetineerden voor de overheid.
En voor de rest geldt hetzelfde.
Kortom kom eens met bewijsen of verwijs naar iets waaruit dit alles zou blijken. Verdiep je eerst eens grondig
in een zaak in plaats van met de bekende losse flodders te strooien.
Maar nee de journalist dekt zich zelf in door te spreken van de mogelijke ( ! ) rol van de overheid bij een aantal
moorden. Maar de insteek is wel duidelijk.
Wat een kutverhaal.

5.

Anoniem

14 Jun 2007 om 17:29
Theo van Gogh.
En als Theo nu een bruikbare pion in het internationale schaakspel zou zijn?Waar waren de inlichtingendiensten?
Hoe kwam het,dat net als bij Fortuyn,er direct,na de moord,de achtervolguing kon worden ingesteld?Werd
Holleeder soms beter beschermd?Wat is Uw reactie op het boek:Moord namens de “kroon”?van Ine Veen?Is het
nu zo,dat de oorlog op kosten van de Nederlandse bevolking(2/3 is tegen) in Uruzghan beter verdedigd kan
worden door de toegenomen polarisatie(zie de leer van Hegel)en de niet aflatende stroom en het algehele
pardon voor hoofdzakelijk Islamieten een enorme druk op onze samenleving legt.Vandaag konden wij weer het
sprookjeskabinet van Balkenende met zijn eeuwige gepalaver over mensenrechten aanhoren,veel beloven,
weinig geven doet een gek in weelde leven.Hoe zit het met de mensenrechten van de Papua’s en de Molukkers,
volkeren,waarmede wij historisch verbonden zijn en waarover Balkenende c.s. ijselijk zwijgen.

6.

Anoniem

14 Jun 2007 om 19:23
Wat nou als !!!!!!!!!!!!! Theo ……..zou !!!!! zijn. En je koppelt dit aan het goedpraten van een oorlog. Als en zou
daar kan ik niks mee. Zo ken ik er nog wel een paar.
Mohammed B werd in de gaten gehouden maar werd niet als gevaarlijk beschouwd. Nou daar zaten de
inlichtingendiensten dus goed mis !! ( kijk dat is nou een feit )
Na het lossen van de schoten is door omstanders verklaard dat hen opviel hoe rustig hij was en alle tijd nam
om zijn ‘ klus’ te klaren. Hij heeft zelfs nog een paar woorden gewisseld met iemand op de hoek van de straat.
Het is dus heel goed mogelijk dat de politie tijd genoeg had om bij hem te komen.
Het boek heb ik niet gelezen en heb ik dus ook geen mening over.
De niet aflatende stroom en het algehele pardon ervaar ik totaal niet als een enorme druk dus daar kan ik ook
nix mee en dat is volgens mij ook weer een andere discussie. Al moet ik zeggen dat een officieel excuus aan de
Papua’s en de Molukkers wel op zijn plaats zou zijn.

7.

Anoniem

14 Jun 2007 om 22:14
Theo.
Je hoeft geen lagere schoolopleiding afgemaakt te hebben om te beseffen,dat jarenlange immigratie van
Islamieten,gevolgd door het voeren van oorlog in de Islamitische thuislanden t.b.v.de handelsbelangen van een
ander volk en het baantje van een destijds reeds afgeserveerde politicus ,zorgt voor een kruitvat o.m.in
Nederland.Het is het bewust opwekken van tegenstellingen(these-anti-these)met het doel problemen te
scheppen en de dan van tevoren bedachte oplossing te geven.

8.

Anoniem

15 Jun 2007 om 07:46
Andre van Es, de partner van Maarten van Traa, heeft vanaf het begin rekening gehouden met eem
moordaanslag. Om haar kalt te stellen kreeg ze een baantje bij Maxima in de opvoeding. Andre dacht: tsja, je
moet door in het leven…
Uit betrouwbare brom weet ik dat een aantal vrienden van Van Traa nog regelmatig bijeenkomen waarbij vaak
gesproken wordt over de staatsmoord op Maarten.

9.

Redactie

15 Jun 2007 om 07:48
En er was ook van alles met de auto van Van Traa die mocht geloof ik niet worden onderzocht of is direct
vernietigd…. Dat doet ook sterk denken aan Lady Di. Bizar was dat de pers nimmer is ingegaan op de oorzaken/
technische omstandigheden van het ongeluk van Van Traa. Hij zou in slaap zijn gevallen achter het stuur of zo?

10.

Anoniem

15 Jun 2007 om 08:20
Uit NRC Handelsblad:
Van Traa (52) overlijdt na auto-ongeluk
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Door onze politieke redactie
DEN HAAG, 22 OKT. Het overlijden van PvdA-Kamerlid Maarten van Traa, die gisteravond is omgekomen bij een
verkeersongeluk bij Amsterdam, heeft politiek Den Haag geschokt. De Tweede Kamer schorste vanmorgen de
vergadering tot 14 uur en zal het omgekomen Kamerlid morgenmiddag herdenken.
Van Traa (52) botste gisteravond om ongeveer negen uur achter op een file en ,,caramboleerde”
tegen de vangrail, aldus een politiewoordvoerder. Hij overleed in het VU-ziekenhuis in Amsterdam
aan zijn verwondingen. Er vielen geen andere doden of gewonden.
Het ongeluk gebeurde op de A4 in de buurt van Amsterdam, bij de afslag Sloten. Het verkeer moet
daar in verband met wegwerkzaamheden van vier rijstroken terug naar één.
,,Hij heeft hard gereden maar of hij te hard heeft gereden is nog niet te zeggen”, aldus de
woordvoerder. ,,De werkzaamheden zijn goed aangegeven.” De politie onderzoekt de toedracht en
roept getuigen op zich te melden.
Van Traa, voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, gold als een prominent Kamerlid.
Hij is vaak omschreven als eigenzinnig, intellectueel en het ‘linkse geweten’ van de PvdA. Buiten Den Haag
werd Van Traa vooral bekend als voorzitter van de Parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden
(1994-1996). Voordat hij in 1986 parlementariër werd, was Van Traa onder andere journalist, secretaris van
het Komitee Kruisraketten Nee en internationaal secretaris van de PvdA. In zijn kennissenkring stond het
Kamerlid ook bekend als trombonist en een hartstochtelijk verzamelaar van spoorboekjes. Van Traa was
getrouwd met voormalig PSP- en GroenLinks-Kamerlid Andrée van Es. Hij had een dochter en een stiefzoon.
Premier Kok prees Van Traa als iemand ,,met een gezicht, met een stem, met kleur” en sprak van een ,,een
groot verlies voor de hele volksvertegenwoordiging”. De PvdA-fractie kwam vanmorgen bijeen en liet in een
verklaring weten: ,,Hij behoorde tot het beste dat de sociaal-democratie te bieden heeft: betrokken, integer en
ten diepste verbonden met de rechtsstaat.” CDA-leider De Hoop Scheffer noemde Van Traa een ,,integer
politicus”. D66′er De Graaf, die met Van Traa in de Enqutecommissie zat, typeerde hem als ,,nukkig maar ook
ontwapenend”. F. Weisglas, de buitenlandwoordvoerder van de VVD, zei: ,,Het is gewoon verschrikkelijk, het is
onvoorstelbaar.”
Een aatal red flags zoals dat de werkzaamheden goed zijn aangegeven maar vooral dat er geen details zijn
gegeven over de aard van zijn verwondingen of de gebeurtenissen in het VU-ziekenhuis. Over het onderzoek
naar de toedracht is nooit meer wat vernomen.

11.

Anoniem

15 Jun 2007 om 16:22
Jeetje je hebt helemaal gelijk.
Dit is het bewijs dat de overheid Theo heeft omgelegd……. [ zucht]

12.

Anoniem

15 Jun 2007 om 17:33
Beste Mischa.
Wat betrefd de zaak Marianne Vaatstra waar je je verhaal mee begint. Je verwijst hier naar een stuk uit de
Leeuwarder Courant waar gesproken wordt van een anonieme brief die naar de familie is gestuurd. Marianne
zou alsnog vermoord zijn door een psychopatische asielzoeker, en je concludeerd dat al deze informatie ‘ onder
de pet moest worden gehouden’ om het uitschakelen van alles wat een bedreiging vormt voor de multiculturele
knuffel-samenleving. Maar wie verteld me dat ik deze brief serieus moet nemen en niet is verstuurd door een
gestoorde gek die kickt op het feit dat zijn aktie in het nieuws komt ?
Waneer je echter eerst wat beter je huiswerk had gedaan dan had je op de site van Peter R de Vries kunnen
lezen dat de dader een blanke man uit West-Europa moet zijn. Dit is gebleken uit hernieuwd DNA onderzoek.
Alles is na te lezen op www.peterrdevries.nl . Dossiers - Marianne Vaatstra.
Om aan deze informatie te komen kostte me nog geen vijf minuten. En jij had je lezers hier ook op kunnen
wijzen. Ik mag toch verwachten van een journalist dat hij beide kanten van het verhaal heeft onderzocht. Hoor
en wederhoor.
Dit is één reden waarom ik in mijn vorige reactie sprak van een kutverhaal. Een wat botte opmerking misschien
maar laat ik het dan anders zeggen. Journalistiek gezien is je verhaal flut. Als dit alles je persoonlijke mening is
ok maar zet dat er dan bij.
Ik had deze reactie vanmorgen al willen plaatsen maar kreeg toen geen toestemming om op klokkenluider.nl te
reageren. ????????
Ben blij dat dat is teruggedraaid.
Ik hoop dat je de moeite wilt nemen om te reageren.
Groet.

13.

Anoniem

15 Jun 2007 om 17:34
Natalee Holloway en de van der Sloots…
http://judicial-inc.biz/Joran_va_der_sloot.htm

14.

Anoniem

15 Jun 2007 om 17:36
Theo.
Het niet nemen van de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen maakt een overheid door voormeld onzorgvuldig
handelen of nalaten,medeplichtig,dit klemt temeer,indien men weet,hoe de politieke elite zelf beveiligd wordt.
Losse flodders?Verdiep jezelf eens in het aangehaalde boek:-MOORD namens de “kroon”? -Het ultieme leven
van PIM FORTUYN door Ine Veen,uitgeverij Aspekt.
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15.

Anoniem

15 Jun 2007 om 18:07
Theo van Gogh wilde geen beveiliging , maar kreeg dat - anders dan b.v. Bart Jan Spruyt van de Edmund Burke
Stichting die er om vroeg - desgevraagd aangeboden. Hij was er echter niet van gediend. En volgens mij houd
het dan op. Temeer omdat ook na de uitzending van Submission er nog steeds geen enkel concreet bewijs was
dat hij gevaar liep. Achteraf…….. tsja dat is inderdaad achteraf.
En dat boek van Ine Veen ga ik zeker lezen.

16.

Anoniem

15 Jun 2007 om 22:17
anonieme opmerkingen hebben geen waarde ,wees niet zo laf om je te verschuilen achter kut verhalen.Wees
een vrouw /kerel als je het er niet mee eens bent.Hoe meer publicaties ,hoe eerder het bewijs,ook al worden er
fouten gemaakt
De heer Kat steekt zijn nek tenminste nog uit!

17.

Anoniem

15 Jun 2007 om 22:56
???????
De heer Kat is journalist. En journalisten dienen ,na een gedegen onderzoek ,een objectief beeld te geven van
een onderwerp of ze het er nou mee eens zijn of niet. En als ik vind dat de heer Kat de plank finaal mis slaat
waarom zou ik dan niet mogen reageren. Ik kom in ieder geval met argumenten die na zijn te checken.
Anonieme opmerkingen hebben geen waarde ??? En wie ben jij dan wel !!!!!!!!! Maar goed als ik je er blij mee
maak , mijn naam is Freddy

18.

Anoniem

5 Aug 2007 om 21:02
mijn naaM is ook Freddy

19.

don

10 Aug 2007 om 18:59
geachte lezer,
heeft u enig idee hoe ik met dhr. René Lancée in contact zou kunnen komen?
ik zou zijn expertise als ex-politieman heel goed kunnen gebruiken.
overigens was ik er du moment dat ik over het ongeluk van Van Traa hoorde absoluut zeker van dat hij is
vermoord.
de moorden op van Gogh en Fortuyn zijn uit dezelfde hoek afkomstig, maar het vreemde is dat na een beetje
herrie maken op de Dam het volk zo mak is als een lammetje.
dat als gevolg van grove vervuiling van het milieu door overheid en bedrijven die allang van de gevolgen op de
hoogte waren het water ons straks letterlijk aan de lippen staat wordt bewust in twjfel getrokken om
schadeclaims te voorkomen.
in afwachting van uw reactie, verblijf ik,
hoogachtend,
don

20.

Morkhoven

8 Sep 2008 om 10:27
Ter attentie van de persagentschappen Belga en ANP - DRINGEND
Marcel Vervloesem die niettegenstaande zijn zware gezondheidsproblemen (hartziekte, suikerziekte,
nierproblemen en kanker) in één van de overvolle Belgische gevangenissen werd gepropt, begint vandaag aan
zijn 4de dorst- en hongerstakingsdag. Hij weigert iedere vorm van medicatie en medische behandeling omdat
hij het beter vindt om snel te sterven in plaats van jarenlang op een uitspraak van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens te moeten wachten (alwaar hij een spoedprocedure liet inleiden) en onschuldig en zonder
enige overlevingskans in een cel te moeten wegkwijnen.
Rekening houdende met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met het feit dat men een
dorststaking maar enkele dagen kan volhouden, is de kans nu erg groot dat Marcel Vervloesem vandaag of
morgen in coma geraakt en in de gevangenis zal overlijden.
Vandaag kreeg dokter Gagliardi, de Italiaanse arts die Marcel Vervloesem wilde komen bezoeken, een antwoord
op zijn schrijven van 26.8.2008 waarin hij justitieminister Vandeurzen om toelating vroeg voor dit bezoek.
De minister deelde hem mede dat Marcel Vervloesem ‘zélf die aanvraag moet indienen’.
Die informatie is echter volkomen onjuist.
Op zijn schrijven aan de directeur van de gevangenis te Turnhout, ontving dokter Gagliardi geen antwoord.
Prinses de Croÿ, ondervoorzitster van de Werkgroep Morkhoven, en ikzelf vroegen reeds een week geleden in
onze aangetekende brieven aan de Koning, het Bestuur der Strafinrichtingen, justitieminister Vandeurzen en de
directeurs van de gevangenissen van Turnhout en Brugge een toelating om Marcel Vervloesem te bezoeken.
We ontvingen echter geen enkel antwoord.
Het lijkt er dus op dat men in bepaalde gerechtelijke en politieke kringen tijd wil winnen om van Marcel
Vervloesem definitief verlost te geraken.
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Uit het artikel van de Nederlandse onderzoeksjournalist Stan de Jong op http://www.standejong.nl/2008/09/07/
onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/#comment-2903 en uit mijn berichten
inzake de verduistering van de ontlastende documenten en de cd-roms met kinderporno uit het dossier
Vervloesem, zal men begrijpen waarom. Ook mijn Open Brief aan procureur-generaal Christine Dekkers van het
hof van beroep te Antwerpen laat niets aan de verbeelding over.
Het dossier van Marcel Vervloesem bevindt zich thans bij directeur-generaal Hans Meurisse van het Bestuur der
Strafinrichtingen.
Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com, issakaba@skynet.be, postmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
——Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : 0032 2 542 82 01
Fax : 0032 2 542 82 85
Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: 0032 2 542 80 21
Fax: 0032 2 542 80 00

21.

Pierre Lebon

8 Sep 2008 om 14:20
Als je dit leest, dan begrijp je ook dat het onterecht arresteren en opsluiten van Marcel Vervloesem geen
juridische dwaling is, of een uitzondering, maar opzet en regel.
ALLE betrokkenen moeten worden ontzien en diegenen die dit aan de kaak stellen moeten (blijvend) zwijgen…….
DIT ZIJN DE FEITEN:
• Francois Reyskens: zei begin juli 1995 informatie te hebben over de verdwijning van Julie en Mélissa. Nog
voor hij het politiestation kon bereiken werd hij door een trein overreden.
• Bruno Tagliaferro, een ijzerventer uit Charleroi en kennis van Dutroux, liet weten dat hij info kon verschaffen
over de auto waarin Julie en Mélissa werden ontvoerd. Hij zei ook een lijst te bezitten van namen die met
Dutroux verbonden waren. Hij werd op 5 november 1995 dood aangetroffen, schijnbaar na een hartstilstand.
• Zijn vrouw Fabienne Jaupart kon dat moeilijk geloven en zocht een secundaire lijkschouwing. Bloedstalen
zouden hebben aangetoond dat haar man vergiftigd werd. Kort daarop werd ook zij echter dood aangetroffen,
half verbrand achtergelaten op een nasmeulende matras. Op de matras werden sporen van een brandversneller
gevonden.[1 (midden pagina)]
• Het essentiële spoor van de autozwendel wordt verder efficiënt van het proces afgesplitst door algemeen
openbaar aanklager Anne Thilly. Die heeft er veel voor over om het proces te dwarsbomen.
• Simon Poncelet, politiespeurder naar dezelfde autozwendelpiste werd op 22 januari 1996 neergeschoten.
Vader Poncelet benadrukt dat hij in de moord op zijn zoon een verband ziet met het Dutroux-proces.[2]
• Brigitte Jennart, tandarts van Michel Nihoul en diens vrouw Anne Bouty, pleegt zogezegd zelfmoord op 5 april
1998. Jennart is wellicht de belangrijkste omgekomen getuige. Ze wist dat het paar-Nihoul een zwendel
onderhield met Afrikaanse vluchtelingen waarin pedofilie een sleutelrol speelde.[3]
• Anna Konjevoda meldt zich in 1996 tijdens de opsporing van de meisjes telefonisch aan als getuige. De vrouw
weet meer over het verband tussen de ontvoeringen van de kinderen en de autozwendel in Charleroi. Op 7 april
1998 wordt ze uit het kanaal van Luik gevist. Een autopsie wijst uit dat ze door wurging is omgekomen.[bron]
• Guy Goebels, politiespeurder naar de verdwijning van Julie en Mélissa pleegt met zijn dienstwapen op 25
augustus 1995 officiëel zelfmoord. De ouders van de meisjes kenden de speurder goed en achtten moord
waarschijnlijker.[4]
• Jean Marc Houdmont, kennis van Dutroux, sterft op 25 februari 1997 in een auto-ongeluk, terwijl hij op weg
was naar Namen om zijn getuigenis over Dutroux af te leggen.[5]
Het merendeel van bovenstaande getuigen belde zijn of haar belangrijke nieuws door aan de rijkswacht of de
rechtbank alvorens kort daarop het leven te laten. De opzettelijk gebrekkige mate waarin het onderzoek naar
deze sterfgevallen werd behandeld, en de vrijwel volledige mediastilte over deze overleden getuigen, is
veelzeggend.
Een gebroken Jean-Marc Connerotte vatte het tijdens zijn verschijning op het Dutroux-proces goed samen: dat
nog nooit zo veel energie werd verspild aan het tegenhouden van een onderzoek. Hijzelf kreeg van politie te
horen dat er huurcontracten klaar lagen om indien nodig de magistraten uit te schakelen. Connerotte zelf moest
getransporteerd worden in een kogelvrije auto. Nihoul genoot volgens hem dan weer van een zekere
onaantastbaarheid.[6]
De cover up wordt bevestigd door een getuigenis van een bekend slachtoffer van de pedofilenetwerken. Tijdens
de arrestatie van Dutroux herkent pedofilieslachtoffer Regina Louf op de televisie Michel Nihoul als één van de
kinderbeulen die ze over haar heen kreeg.[7] Volgens haar had Nihoul een centrale rol in het organiseren van
de Roze Balletten: bijeenkomsten in de jaren ‘80 waarin minderjarige meisjes door verscheidene heren
gruwelijk werden misbruikt. Ze getuigt dat Michel Nihoul samen met Anne Bouty in 1984 de rituele
moordenaars waren van een ander slachtoffer, Christine Van Hees. Ze beschrijft alle details van de moord exact
zoals de onderzoekers die hadden uitgepluisd.[8] Regina kende ook de slachtoffers van het netwerk Carine
Dellaert en Catherine De Cuyper en verscheidene andere vermoorde meisjes.
Regina herkende tijdens haar mishandeling bekende politici; ze vernoemt hooggeplaatste rechters,
politieofficieren en zakenlui.
X3 noemt leden van het Belgische hof en evenals Regina, Belgische Adel.
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Daarna stopte de onderzoeken en werd al het werk tenietgedaan door alle betrokkenen te ridiculiseren. Wat
massaal werd opgepikt door de getraumatiseerde Belgische Pers en bevolking.

22.

Morkhoven

9 Sep 2008 om 01:59
Aan Pierre Lebon
Landjes als Nederland en België waar de overheid bepaalde mensen uit de weg laat ruimen. Het klinkt bijna
bespottelijk en toch gebeurt het inderdaad !
Iemand zoals de Belgische justitieminister Jo Vandeurzen (CD&V, christen-democraten) die misdaden verzwijgt
en toelaat dat daardoor onschuldige mensen in de gevangenis worden opgesloten, zou men een misdadiger
kunnen noemen.
——
Brussel, 8.9.2008
Ik nam, als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, vandaag omstreeks 12u. telefonisch contact op met
het kabinet van justitieminister Vandeurzen.
Kabinetsadviseur Stas die verantwoordelijk is voor de gevangenismaterie, zei mij dat hij de aangetekende brief
van Prinses de Croÿ ‘niet had ontvangen’ en dat deze brief ‘misschien bij de kabinetschef was blijven liggen’.
Toen ik hem zei dat de brief normaal bij hem had moeten aankomen omdat hij tenslotte verantwoordelijk is
voor de gevangeniszaken, deelde de heer Stas mij opgewonden mede dat ik mij niet hoefde te mengen met de
zaken van het kabinet.
Hij sloot af met de woorden dat hij ‘contact ging opnemen met de directie van het bestuur van de
gevangenissen’.
Ik had echter ook graag een antwoord gehad op de vraag waar mijn aangetekende brief (met rode
antwoordkaart) aan minister Vandeurzen is gebleven. In deze brief die reeds dateert van 30 mei 2008 vroeg ik
de minister om ondermeer klaarheid te brengen in de door de Hoge Raad voor de Justitie bevestigde
verdwijningen van de ontlastende documenten en van de cd-roms met het te onderzoeken
kinderpornomateriaal Zandvoort in het dossier van Marcel Vervloesem. Ik telefoneerde dus opnieuw naar het
kabinet Vandeurzen en kreeg de secretaresse van de minister aan de lijn die me mededeelde dat zij zou laten
uitzoeken ‘op welke dienst deze brief terecht gekomen was’.
Omdat ik niet tevreden was met deze uitleg telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen en wist ik te
achterhalen dat een zekere Koen De Busser de kabinetsmedewerker was die alle binnenkomende brieven
ontving en dat deze man ‘om één of andere reden mijn brief niet had kunnen beantwoorden’.
Toen ik Koen De Busser zelf aan de lijn kreeg, vroeg ik waar mijn brief van 30.5.2008 aan minister Vandeurzen
in verband met de verdwenen documenten en cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort op de gerechtshoven
te Antwerpen en Turnhout gebleven was en waarom deze brief waarvan ik alleen het ontvangstbewijs
terugkreeg, niet beantwoord werd.
Debusser antwoordde daarop met de dooddoeners dat hij ‘zoveel brieven binnenkreeg’ en ‘dat hij iedere dag
geen 20 brieven van de Werkgroep Morkhoven kon beantwoorden’. Ik herhaalde hem dat het enkel over mijn
aangetekende brief van 30 mei 2008 aan justitieminister Vandeurzen ging en dat ik niet wenste te discussiëren
over andere brieven.
Ter informatie: Koen De Busser was de kabinetsmedewerker die in zijn enig antwoord van 7.4.2008 aan de
heer Mertens van de Werkgroep Morkhoven mededeelde dat het ‘grondwettelijk principe de Minister van Justitie
niet toestaat op gelijk welke wijze tussen te komen in gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de
bevoegdheid van de rechterlijke macht toebehoren’ maar dat hij ‘evenwel een kopie van het schrijven aan de
Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen overmaakte.’ Maar ook dit antwoord van De Busser
was echter volledig naast de kwestie omdat de heer Mertens de minister niet gevraagd had om ‘tussen te
komen in gerechtelijke procedures’ maar hem vroeg om een onderzoek te laten instellen naar de verdwenen
documenten en cd-roms met kinderporno te Turnhout en te Antwerpen. De goede werking van het gerecht is
namelijk een zaak waarvoor de minister van justitie, normaal gezien, politiek bevoegd en verantwoordelijk is.
Men kan van magistraten die documenten en onderzoeksmateriaal verduisteren ook moeilijk verwachten dat zij
een onderzoek naar zichzelf opstarten.
Gezien De Busser mij niet verder wilde helpen, telefoneerde ik opnieuw naar het kabinet Vandeurzen. Er werd
mij medegedeeld dat ‘de brieven’ werden doorgegeven aan de juridische dienst van justitie en ik werd
geadviseerd om rechtstreeks contact op te nemen met de heer Anthony Christians van het kabinet Vandeurzen.
Anthony Christians zei mij vervolgens dat Koen De Busser de man was die, op het niveau van het kabinet,
verantwoordelijk was voor het dossier en verwees mij opnieuw naar De Busser.
Toen ik de heer Christians zei dat De Busser mij niet verder wilde helpen in deze zaak, liet deze mij weten dat
hij Koen De Busser zou vragen om mijn brief van 30 mei 2008 te beantwoorden.
Het probleem is echter dat Marcel Vervloesem die vandaag aan zijn 4de dorst- en hongerstakingsdag begon en
die morgen of overmorgen in coma zal geraken, aan dergelijke laattijdige onderzoekjes maar weinig heeft.
Later op de dag vond ik, juist zoals de Italiaanse geneesheer die Marcel Vervloesem had willen opzoeken, een
brief van het Penitentiair Complex te Brugge in mijn bus. Op mijn vraag om Marcel Vervloesem in de
gevangenis van Brugge, waarnaar hij mogelijks wordt overgebracht, te gaan bezoeken, antwoordde Attachégevangenisdirecteur E. Deloof mij dat hij mij ‘geen bezoektoelating kan toekennen omdat de aanvraag tot
bezoek van personen van buiten steeds door de gedetineerde zelf dient te gebeuren’. ‘Van zodra dhr.
Vervloesem is gedetineerd, kan hij deze aanvraag doen’, aldus E. Deloof.
Het probleem is echter dat ik Marcel Vervloesem op geen enkele manier meer kan bereiken en hij dus morgen
in coma kan geraken waarna hij misschien sterft.
Ik nam dus nogmaals contact op met het kabinet Vandeurzen alwaar men mij wist mede te delen dat ik mij
voor deze zaak tot Hans Meurisse, directeur-generaal van het Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen, moest
wenden.
Toen ik telefoneerde, bleek de heer Meurisse echter ‘in vergadering’ te zijn en men adviseerde mij om de
regionale gevangenisdirectie te contacteren.
Kort daarop had ik mevrouw Dekker van de regionale gevangenisdirectie aan de lijn die mij zei dat, noch de
geneesheer uit italië, noch ik, Marcel Vervloesem konden bezoeken. Ik sprak mevrouw Dekker over de
bezoekregeling die, zonder dat we dat wisten, veranderd was en onze onmogelijkheid om Marcel Vervloesem te
spreken terwijl hij morgen of overmorgen waarschijnlijk in coma zal geraken.
De vrouw beloofde de directie van de gevangenis van Turnhout te zullen contacteren maar tegen de tijd dat
alles geregeld is, kan het reeds te laat zijn.
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Om 16u. telefoneerde mevrouw Dekker mij terug om te zeggen dat zij de directie van de gevangenis van
Turnhout had gesproken. De directie had haar medegedeeld dat zij het verzoek van de Werkgroep Morkhoven
had ontvangen maar ‘daarop niet geantwoord had omdat de gevangenisregels al jarenlang gewijzigd zijn’.
Marcel Vervloesem moest de aanvraag ‘maar zelf doen en tot nogtoe was dat niet gebeurd’. ‘De regels gelden
voor iederéén’, aldus mevrouw Dekker. Toen ik mevrouw Dekker er opnieuw aan herinnerde dat we niet wisten
hoe we Marcel Vervloesem konden bereiken en dat hij morgen of overmorgen waarschijnlijk al in coma zal zijn,
antwoordde zij dat hij ‘maar een brief moest schrijven’.
Omstreeks 17u kreeg ik een telefoon van Peter, de schoonzoon van Marcel Vervloesem, die de voorbije
namiddag bij Marcel op bezoek was geweest. Deze wist mij te vertellen dat:
- ‘de suiker van Marcel al op 460 staat’
- hij totaal verzwakt is
- hij nog nauwelijks kan zien
- er van van 20u. ’s avonds tot 7u ’s morgens geen verpleging aanwezig is
- Marcel geen antwoord kreeg op zijn brief die hij tien dagen geleden naar het Bestuur der Strafinrichtingen
schreef en verder geen enkele post meer ontvangt
- de cipiers doen alsof er niets aan de hand is
- de geneesheer had gezegd dat de toestand van Marcel ‘kritisch’ was
- Marcel een akte ondertekende die geen medisch ingrijpen toestaat.
Marcel bleek bij zijn aankomst in de gevangenis ook zijn schrijfmachine niet in de cel te hebben mogen
neenemen. Het betrof hier blijkbaar een tuchtmaatregel waarvoor ik mij normaal gezien tot de federale
ombudsman kan wenden, maar ja, op die federale ombudsman moet men niet altijd rekenen.
Peter zei dat ik morgen maar gewoon op bezoek moest gaan vermits ik nog altijd in de gevangeniscomputer
vermeld sta.
En nu ik eraan denk. In 2005 kreeg ik nog zonder enig probleem de toelating om Marcel in de gevangenis te
gaan bezoeken nadat ik bij de directeur van de gevangenis van Turnhout een verzoek indiende. Dat bewijst dus
dat die uitleg van mevrouw Dekker dat het gevangenisreglement ‘al jaren geleden veranderd werd’ niet klopt.
Als Marcel in coma geraakt en kort nadien moest sterven, dan zal minister Vandeurzen waarschijnlijk met de
smoes afkomen dat Marcel de dorst- en hongerstaking de stopzetting van zijn medicatie de weigering om
medisch te te laten ingrijpen, ‘zelf gewild heeft’ maar wie het dossier in deze zaak aandachtig gevolgd heeft,
weet dat de minister perfect op de hoogte is van de diefstallen van de ontlastende documenten en de cd-roms
met kinderporno op de gerechtshoven te Antwerpen en te Turnhout maar dat hij weigerde om terzake iets te
ondernemen.
Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gilles
Erkenningsnr. 443.439.55
Tel: (0032) 02 537 49 97
werkgroepmorkhoven@gmail.com, issakaba@skynet.be, postmaster@droitfondamental.eu
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
Wie Marcel nog snel wil schrijven voor dat hij in coma geraakt:
Gevangenis Turnhout
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
——Protesteer bij:
Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01
Fax : (0032) 02 542 82 85
Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21
Fax: (0032) 02 542 80 00

23.

Sophie

9 Sep 2008 om 12:16
Schrijnend verhaal over Marcel Vervloesem. Laten we hopen dat het nog goed afloopt ondanks de slechte
berichten.
Ik hoop dat de werkgroep haar inspanningen blijft verderzetten om de Zandvoort cd-roms boven water te
krijgen. Wat ik me daarbij afvraag: gaat het om één enkel exemplaar van deze cd-roms of zijn er ooit kopieën
gemaakt?

24.

Pierre Lebon

9 Sep 2008 om 12:32
Jan Boeykens,
Hoeveel compassie ik ook heb voor deze hele situatie, ik blijf eveneens een beetje zitten met de vraag waarom
Marcel zich als een lam naar de slachtbank laat leiden. Ik hoef er toch niet vanuit te gaan dat de CD-Roms die
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jullie hebben verstuurd de enige exemplaren waren?
Het origineel zou nog in jullie bezit moeten zijn en ofschoon er een “pikant” tintje aan zit om alle media uit te
nodigen om kennis te nemen van de inhoud, zou zoiets in een geheime persconferentie natuurlijk best kunnen.
Als dan blijkt dat de inhoud explosief materiaal bevat, dan zal iedere zichzelf respecterende journalist hierover
in de hoogste persboom klimmen. Dan krijgt het NIET reageren van de Belgische Justitiële macht, alsook het
zogenaamd kwijtraken van deze informatie door het hof een geheel andere dimensie.
Het is voor mij allemaal wat wazig, maar ik begrijp niet helemaal hoe dat komt.
Kan je iets meer vertellen?

25.

E-bee

9 Sep 2008 om 15:15
Als daar bekende personen op staan waarom niet voor de dag ermee?
Misschien niet wettelijk toegestaan, maar allez…

26.

Pierre Lebon

9 Sep 2008 om 16:24
Ik heb helaas alleen maar mn boerenverstand

27.

E-bee

9 Sep 2008 om 18:43
Meer heeft een normaal denkend mens niet nodig…

28.

AIRVD

9 Sep 2008 om 19:11
Ik lees dit artikel voor het eerst en ben er wel grotendeels mee eens.
Maar natuurlijk is Theo van Gogh niet vermoord voor multi cultibeleid. Dan laat men een Marokkaan een
bekende Nederlander vermoorden omwille van het multiculti beleid. Sorry, maar dat is wel een hele rare
beredenering. Slechtere reclame voor multiculti is er niet te bedenken.
Theo van Gogh was gewoon een lastpak voor politiek Den Haag met z’n vele harde beledigingen richting het
establishment. En Mohammed B. mocht de islamterreur promoten. Het nieuwe gevaar dat het volk in constante
toestand van angst moet houden.

29.

Pierre Lebon

9 Sep 2008 om 23:41
Ik geef het op geloof ik….
Ik denk niet zo ben ik bang.

30.

Morkhoven

10 Sep 2008 om 03:40
Marcel Vervloesem
Brussel, 9.9.2008
Marcel voerde vandaag zijn 5de dorst- en hongerstakingsdag in de gevangenis van Turnhout.
Alhoewel de gevangenis van Turnhout ons niets wilde mededelen over Marcel, en de gevangenissen van
Turnhout en Brugge ons verhinderen om Marcel te bezoeken alhoewel we 20 jaar lang nauw met hem hebben
samengewerkt, kwamen we te weten dat Marcel vandaag per ziekenwagen naar de gevangenis te Brugge werd
overgebracht. Mogelijks is hij reeds in coma.
In bijlage nog een brief van Marcel. Het zou wel eens de laatste kunnen zijn. Opgeruimd staat netjes…
Informeer en/of protesteer bij:
Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen
Hans MEURISSE
Directeur general
Waterloolaan 76
1000 Bruxelles
Tel. : (0032) 02 542 82 01 - Fax : (0032) 02 542 82 85
Minister Jo Vandeurzen
Federale Overheidsdienst Justitie
Beleidscel van de Minister
Waterloolaan 115
1000 Brussel
Tel.: (0032) 02 542 80 21 - Fax: (0032) 02 542 80 00
De gevangenis waarnaar Marcel werd overgebracht:
Penitentiair Complex Brugge
Afdeling Mannen 1
Ter attentie van Marcel Vervloesem
Lege Weg 200, 8200 Sint-Andries (Brugge)
Tel: (0032) 050 45 71 11 - Fax: (0032) 050 45 71 89
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Jan Boeykens, Jacqueline de Croÿ
Voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven
—————Brief van Marcel
Maandag, 8 september 2008
Beste Jan en Jacqueline,
Hier dan m’n brief. Ik ben sinds gisteren en zaterdag herhaaldelijk op de medische controle geweest. De
toestand is niet goed.
Volgens de arts verwachten ze dat vandaag of morgen de nieren zullen blokkeren. Ze noemen de fase die is
ingetreden sinds vandaag kritiek. Dan is er al vier dagen niets meer gegeten en gedronken of medicatie
genomen. Volgens de arts is het maar 10 dagen mogelijk om zo in leven te blijven. Dus hebben ze gisteren een
wilsbeschikking opgesteld. Dat houdt in Jan en Jacqueline dat ik uitdrukkelijk gemeld en geacteerd heb dat
mocht ik door de actie eerstdaags in coma vallen of in een ernstige medische situatie verzeilen, de artsen en de
medici verbod hebben om mij uit die coma te halen of medische ingrepen te doen om mijn leven te redden of
mij te trachten langer in leven te houden. Dat betekent dus formeel dat géén arts of medicus mag ingrijpen op
alle vlak, geen beademingstoestellen of wat al meer. Ik heb daartoe beslist omdat ik, beste jan en jacqueline,
geen afstand zal doen van mijn standpunten en overtuiging. In de wilsbeschikking is uitdrukkelijk vermeld dat
de volle verantwoordelijkheid bij de antwerpse procureur-generaal ligt, mede omdat Mter Raf Jespers twee keer
de procureur-generaal had verzocht om mij niet op te sluiten omwille van medische redenen en de hangende
procedures voor het europees hof.
Ik heb gesteld dat de opsluiting op mijn medische toestand inhumaan en onmenselijk is en ik dus liever een
snelle dood verkies dan 4 jaar langzaam te sterven in de cel. Volgens de berekeningen vanuit de medische
diensten zou ik mogelijk overlijden nog voor de week om zal zijn.
Men kan volgens hen maar amper overleven zonder drinken tot circa 10 dagen. Daarbij zijn het ontberen van
voedsel en medicatie niet inbegrepen. Ik ben gisterenavond nog wat gaan wandelen maar het ging zeer slecht.
Ik ben meer gaan zitten dan dat ik rondgelopen ben.Dus dit is misschien mijn laatste brief Jan.
Ik heb vrede genomen met mijn standpunt en ik heb geen spijt dat ik al die jaren gestreden heb rond de cdroms en voor die duizenden.Jan, de situatie is nu kritiek en dus hield ik me er aan om jou en Jacqueline te
schrijven.
Van de justitie hoor ik natuurlijk niets. Zo gaat dat immers. Ik hoop dat je de boodschap begrepen hebt en de
vrienden zult informeren. Ik weet nu niet wat ze gaan doen hier want ik ben als je deze brief ontvangt aan de
5de dag zonder drinken en eten bezig en er zijn maar maximum 10 dagen mogelijk. Ik heb nog niemand
kunnen bellen ook advocaat Raf Jespers niet. In ieder geval mocht dit de laatste brief zijn, dan toch bedankt
voor alles. Het was echt de moeite waard.
Je genegen Marcel
Wezenstraat 1
2300 Turnhout
cel 83

31.

Pierre Lebon

10 Sep 2008 om 08:28
Het spijt me erg, maar dit gaat me veel te ver.
Waarom niet gewoon medicatie accepteren, normaal eten en doorvechten?
Ik snap dit hele verhaal niet goed, maar misschien is dit opnieuw mn boerenverstand.
Jezelf opofferen is het laatste, zeker als je te maken hebt met zulke onbenullen als Justitie in Belgie

32.

Sophie

10 Sep 2008 om 11:22
Pierre Lebon, je bent niet de enige die deze vragen heeft. Ik ben niet vertrouwd met de zaak van de cd-roms,
maar begrijp niet waarom men blijft hameren op het “verlies” ervan door de Belgische justitie. Als er
daadwerkelijk daders herkenbaar zijn op de beelden, hang dit dan aan de grote klok!!
Waarom moet Vervloesem een eenzame dood sterven in een Belgische gevangenis? Het lijkt de omgekeerde
wereld.

33.

Pierre Lebon

10 Sep 2008 om 15:20
Ik weet er ook niet genoeg van Sophie.
Ik ben al blij dat ik me enigszins kan verdiepen in de Xdossier kwestie.
Vervloesem wordt zelf beschuldigd van pedofiele praktijken door een aantal randdebielen, waarvan er inmiddels
1 is, die heeft toegegeven te zijn aangespoord/omgekocht om tegen Vervloesem te getuigen en derhalve deze
getuigenis alsnog heeft ingetrokken.
Deze intrekking van haar getuigenis is overigens niet in het officiële dossier over Verloesem bij justitie
aangepast, dus staat er onverkort nog steeds in.
Het in het bezit hebben van zoveel data met pedo pornografische inhoud, als je een privé persoon bent, dus
GEEN opsporingsambtenaar, heeft natuurlijk ook een strafrechterlijke kant.
Mogelijk is dat de reden dat men met de CD Roms zeer terughoudend optreedt, omdat voor de andere
medewerkers van werkgroep Morkhoven hierdoor risico ontstaat.
Dit zijn overigens allemaal aannames en GEEN feiten mijnerzijds.
Vervloesem wilde pedo criminaliteit aanpakken, is zelf aangepakt wegens hetzelfde en bevindt zich nu wellicht
in een pijnlijke spagaat.
Ik zou ZEER discreet een Journalist van naam en faam een geweldige primeur hebben beloofd, een notaris
uitgenodigd voor een verklaring dat deze beelden slechts zijn vertoond om de MISDAAD aan de kaak te stellen
en dus niet voor seksueel plezier en ik zou in GROOTBEELD alle gemolesteerde kinderen via een beamer de
revu hebben laten passeren, waarna de pers zn werk had kunnen doen.
Als het allemaal klopt wat de werkgroep Morkhoven claimt, dan is heel België nog verrotter dan ik dacht en dan
zou het goed zijn als het land inderdaad uit elkaar zou vallen.
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34.

Sophie

10 Sep 2008 om 15:51
We zitten op dezelfde golflengte! Kan iemand van de werkgroep Morkhoven ons hierover wat meer inlichten? Is
deze tactiek overwogen of om bovengenoemde redenen onmogelijk te volgen?
Ik kan gewoonweg niet begrijpen waarom Marcel Vervloesem op deze manier wordt behandeld. Heeft het
advocatenbureau van Raf Jespers echt alles uit de kan gehaald om dit drama te vermijden?

35.

Pierre Lebon

10 Sep 2008 om 17:07
Sophie, je kan je eventueel ook wenden tot Ruf Nachtergaele die al 10 jaar minitueus een informatiesite
bijhoudt mbt de Xdossiers, maar ook aandacht besteedt aan de werkgroep Morkhoven en altijd bereid is om
eventuele vragen te beantwoorden.
Hij bezoekt trouwens Marcel Vervloesem ook in Brugge, althans: hij probeert toegang te krijgen, wat nog niet is
gelukt overigens.
Als je me via peterdegoede@orange.fr een mailtje stuurt, dan zal ik je zijn Email adres doorgeven.

36.

Morkhoven

29 Sep 2008 om 17:23
@ Sofie
Volgens mij wordt hier een bewuste strategie gebruikt die rechtstreeks vanuit het kabinet van justitieminister
Vandeurzen gedicteerd wordt. Vandeurzen weigert immmers een onderzoek te laten instellen naar de door de
Hoge Raad voor de Justitie bevestigde verdwijningen van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem’s
dossier en de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die de Koning in 1998 voor onderzoek aan de procureurgeneraal te Antwerpen liet overmaken.
Zelfs indien Marcel Vervloesem die een hartziekte heeft, zwaar suikerziek is en begin van dit jaar aan kanker
geopereerd werd, zijn dorst- en hongerstaking (hij drinkt wel wat maar dat is ruim onvoldoende) zou overleven,
dan zal hij een fysisch wrak zijn.
Het is zelfs mogelijk dat hij door in coma te geraken een zware hersenbeschadiging oploopt.
Dus,indien Marcel Vervloesem niet moest overlijden, heeft men zijn doel bereikt en zal de kinderpornozaak
Zandvoort (want daar draait het uiteindelijk allemaal rond) zonder onderzoek en zonder opsporing van de
kindermisbruikers kunnen dichtgedekt worden.
Wat het College van procureurs-generaal in Den Haag dan gaat doen dat Marcel Vervloesem een dikke zes
weken geleden voor een hoorzitting omtrent de kinderpornozaak Zandvoort uitnodigde en daarvan thans een
rapport opstelt, is mij een vraagteken.
Persoonlijk gezien, vindt ik de Belgische doofpotpolitiek alles behalve intelligent omdat er steeds meer en meer
mensen zijn die zich vragen stellen rond de Belgische justitie en justitieminister.
Waarom Mter Raf Jespers, de advocaat van Marcel Vervloesem, toeliet dat Marcel Vervloesem volledig
geisoleerd werd (geen briefwisseling, zeer beperkt bezoek, geen mogelijkheid om zijn advocaat te spreken,
geen enkel contact met medegevangenen, totale isolatie en slecht 3 x 2 minuten per dag uit zijn isoleercel voor
geinfecteerde gevangenen om zijn bloed te laten controleren, slechts de dag van zijn aankomst en de dag erna
een geneesheer gezien enz., totaal geen verluchting in zijn isoleercel enz.) begrijp ik niet goed.
Ik heb namelijk achterhaald dat Mter Jespers in 2006 de advocaat was van één van de leden van een
Koerdische actiegroep die onder het etiket ‘terroristen’ op dezelfde manier ( met dag en nacht het licht aan, om
het kwartier wakker gemaakt, naakt gefouilleerd) als Marcel Vervloesem werden behandeld.
Jespers stapte toen met de andere advocaten herhaalde malen naar de kortgedingrechter om een einde te laten
maken aan deze toestand. De gevangenisdirectie van Brugge weigerde toen een aantal malen om de uitspraken
van de rechter te respecteren omdat er vanuit het kabinet van de justitieminister toen rechtstreekse richtlijnen
zouden zijn gegeven.
Gedurende wekenlang hebben we moeten vechten om Marcel Vervloesem te bezoeken en er zijn mensen die
nog altijd geen toelating hebben gekregen om Marcel Vervloesem te zien alhoewel zij hun aanvraag correct
indienden.
Omdat de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem met de dag zorgwekkender wordt, heb ik een paar
dagen geleden Mter Jespers gecontacteerd. Normaal gezien zou er vrijdag en zaterdag een advocaat bij Marcel
Vervloesem op bezoek zijn geweest inzake het verzoek tot een voorlopige invrijheidsstelling wegens
gezondheidsredenen (alsof de gezondheid van Marcel Vervloesem nog niet voldoende slecht was bij zijn
opsluiting).
Mter Jespers schreef enkele weken geleden wel naar het parket-generaal van Antwerpen en vroeg hen om met
de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem rekening te houden. Maar ik heb echt de indruk dat het parketgeneraal van Antwerpen dat heel wat heeft dicht te dekken in deze zaak, ervoor gekozen heeft om van Marcel
Vervloesem een levend wrak te maken en, zo te zien gaat justitieminister Vandeurzen die ooit
ziekenhuisdirecteur was en vindt dat ‘de mens centraal moet staan binnen justitie’ met deze beslissing akkoord.
Enkele maanden geleden schreef Vandeurzen dat hij zich ‘niet kon mengen in gerechtelijke procedures’ terwijl
de voornoemde diefstallen niets met ‘gerechtelijke procedures’ te maken hebben.
Het is echter duidelijk dat Vandeurzen, indien er iets met Marcel Vervloesem gebeurt, de verantwoordelijkheid
ervan op het parket-generaal in Antwerpen zal proberen af te schuiven terwijl hij als justitieminister politiek
verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
Ik heb slechts één verklaring voor wat hier gebeurt: zowel de kindermisbruikers uit de kinderpornozaak
Zandvoort als de magistraten die deze kindermisbruikers beschermden en die waarschijnlijk voor een deel zelf
bij deze kindermisbruiken zijn betrokken, worden van hogerhand beschermt.

37.

Morkhoven

29 Sep 2008 om 18:04
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@ Sophie
Ik vernam zopas van de dochter van Marcel Vervloesem dat een sociaal assistente van justitie een afspraak
wilde maken omtrent het penitentiair verlof.
Dat wijst er op dat justitie en justitieminister Vandeurzen reeds beslist hebben om geen rekening te houden
met het verzoek tot voorlopige invrijheidsstelling wegens gezondheidsredenen dat zijn advocaat wil indienen.
Alles in deze zaak lijkt op voorhand en zonder dat Marcel Vervloesem recht had op een eerlijk proces, reeds te
zijn beslist.
Marcel Vervloesem werd door het hof van beroep veroordeeld zonder dat er rekening werd gehouden met de
conclusies van zijn advocaten.
De rechter antwoordde niet op de vragen die door de advocaten van Marcel Vervloesem gesteld werden, hield
geen rekening met de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde verdwijningen uit het strafdossier van
Marcel Vervloesem, hield geen rekening met het medische verslag dat aantoonde dat hij de zogezegde
verkrachtingen in 2005 niet gepleegd kon hebben enz.
Bij de inzage van zijn dossier op het hof van cassatie te Brussel, merkten we zelfs dat de bladzijden van de
inventaris die Marcel Vervloesem op vraag van één van zjn advocaten (met tippex) had verbeterd, nog aan
elkaar kleefden. Dat bewees dat het dossier zelfs niet ingekeken werd.
Het hof van caasatie hield ook geen rekening met het feit dat Marcel Vervloesem geen recht heeft gehad op een
eerlijk proces en dat de stukken die zijn onschuld staafden uit het dossier verdwenen waren.
Volgens mij is er reeds op voorhand een vonnis opgemaakt en luidde de opdracht: ‘Zorg ervoor dat deze man
niet meer vrij komt en dat het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort (waarin geen enkele
kindermisbruiker werd opgespoord en vervolgd) kan worden gesloten’.

38.

Morkhoven

29 Sep 2008 om 18:20
Om te besluiten publiceer ik hierbij nog een uittreksel van mijn brief aan Sibylle Haesebrouck, directrice van de
gevangenis te Brugge:
From: Jan Boeykens
Date: 23 sep. 2008
Subject: Marcel Vervloesem - gevangenis Brugge
To: sibylle.haesebrouck@just.fgov.be
Verder wens ik u van de volgende zaken op de hoogte te brengen:
- De Italiaanse geneesheer Dr. Gagliardi die nu al bijna een maand lang zijn best doet om Marcel in de
gevangenis te gaan opzoeken, zal een afschrift van zijn identiteitskaart aan Marcel bezorgen zodat zijn bezoek
geen probleem meer kan zijn.
- Ook Erik en Ingrid Riksen waarvan de kinderen door Marcel werden geholpen, proberen Marcel reeds een
maand lang te bezoeken. Zij zonden een tiental dagen geleden een brief naar Marcel (met in bijlage een copie
van hun identiteitskaart) waarin zij hun bezoek aanvroegen.
Zij telefoneerden reeds een 5-tal keren naar de gevangenis van Turnhout maar staan nog steeds niet
ingeschreven en kunnen Marcel dus nog altijd niet bezoeken. Waarom krijgen deze mensen geen toelating tot
bezoek ? Komt dat misschien omdat zij positief getuigden opzichtens Marcel ? Waarom is justitieminister
Vadeurzen daarmee akkoord ?
- In opdracht van Marcel Vervloesem’s advocaat Mter Raf Jespers kwamen er twee advocaten op bezoek bij
Marcel maar die kregen slecht 5 en 10 minuten spreektijd. Waarom tracht justitie te voorkomen dat Marcel in
de gevangenis beroep kan doen op zijn advocaat ? Heeft dit misschien te maken met de hoorzitting in Den
Haag, de niet-onderzochte diefstallen, de spoedprocedure voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens
en het feit dat Mter Jespers het parket-generaal te Antwerpen per aangetekende brief op de hoogte bracht van
het feit dat Marcel tengevolge van zijn hart- en suikerziekte zijn kanker in de gevangenis van Brugge kan
overlijden ? Waarom is justitieminister Vandeurzen daarmee akkoord ?
- Marcel die thans slechts een paar kopjes water drinkt wat onvoldoende is om in geval van een hongerstaking
en met een hart-en suikerziekte te overleven, zou alleen maar water krijgen aangeboden dat zo warm is dat het
ondrinkbaar is.
- Marcel heeft twee dagen geleden eindelijk zijn schrijfmachine gekregen. Moest men werkelijk wachten totdat
hij bijna niet meer in staat is om een brief te schrijven ? Waarom gaf justitie deze opdracht ? Waarom was
justitieminister Vandeurzen, die -zoals gezegd- perfect op de hoogte is van dit dossier, daarmee akkoord ?
- Marcel die gisteren gelukkig nog aanspreekbaar was, kan ieder moment in een diabetische coma geraken
waar hij niet meer levend uitgeraakt. Waarom nemen justitie en justitieminister Vandeurzen geen gepaste
maatregelen (onderzoek van de diefstallen, voorlopige invrijheidsstelling onder electronisch toezicht,) en
wachten zij totdat Marcel aan zijn honger- en dorststaking ten onder gaat ?
- Marcel ontvangt nu eindelijk zijn briefwisseling. In wiens opdracht werd zijn briefwisseling in de gevangenis
geblokkeerd ?
- Marcel is thans opgesloten in een cel die eigenlijk bedoeld is voor mensen die een besmettelijke ziekte
hebben. Er is geen enkele verluchting in zijn cel. Hij heeft geen enkel contact met medegevangenen. Drie keren
per dag komt er een verpleegster langs om zijn bloed te controleren (omdat men zijn aders bijna niet meer
vindt, staan de armen van Marcel vol blauwe plekken). Marcel verlaat zijn kamer slechts als hij bezoek heeft.
Hij wordt dus volledig geisoleerd.
Wie van justitie is er verantwoordelijk voor deze onmenselijke en folterende behandeling. Waarom gaat exziekenhuisdirecteur-justitieminister hiermee akkoord ? Heeft men nog nooit van het Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens gehoord dat door België mede werd ondertekend ?
- Op 8.9.2008 stond de suikerspiegel van Marcel op 460. Op 9.9.2008 (’smorgens) bleek zijn suikerspiegel
reeds op 560 te staan en werd er besloten om Marcel naar de gevangenis van Brugge over te brengen. Waarom
werd de familie van Marcel daarvan niet ingelicht zodat de schoonzoon van Marcel voor een gesloten
gevangenis stond ? Waarom duurde het een hele dag vooraléér Marcel eindelijk per ziekenwagen werd
weggevoerd en bleek de ziekenwagen op een bepaald moment zonder hem te zijn vertrokken om dan twee uur
later weer terug te komen ?
Waarom schreef Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad dat Marcel dat het ziekenhuis van Turnhout werd
overgebracht terwijl Marcel zich daarvan niets herinnert ?
- Hoelang denken de medici dat Marcel die besloten heeft om zijn dorst- en hongerstaking tot het einde te
blijven doorzetten, zijn honger- en dorststaking kan volhouden zonder kans op overlijden ?
Waarom reageert justitieminister Vandeurzen niet die, via een speciale briefing, dagelijks van de stand van
zaken op de hoogte wordt gehouden ? Waarom neemt de minister geen gepaste maatregelen (onderzoek van
dediefstallen, voorlopige invrijheidstelling, onder electronisch toezicht,) terwijl hij in zijn beleidsverklaring
justitie stelde dat de ‘mens centraal moet staan binnen justitie’ ?
- De 3 kleinkinderen van Marcel (waaronder een gehandicapte jongen) worden op school uitgemaakt voor ‘Jullie
grootvader is een vuile pedofiel’ enzoverder. De vader van de kinderen nam reeds contact op met de
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schooldirecteur. Waarom moeten ook de familie en kleinkinderen van Marcel het slachtoffer worden van de
moedwil en onbekwaamheid van het parket-generaal van Antwerpen en justitieminister Vandeurzen ?

39.

New World Revolution

17 Dec 2008 om 21:08
In mijn eigen speurtocht naar het 911 gebeuren is mij toch iets opgevallen wat met PIM FORTUYN en Theo van
Gogh te maken hebben .
1: Pim wilde erg graag wat doen aan de achter kamertjes politiek (Fraude) en aangezien de plannen voor 911
op de plank lagen en Pim dus een stoor zender zou zijn is hij gewoon omgelecht door de BilderBerg Groep/
Nederland (NWO) want een president die daar wat aan wil doen past niet in hun plannen . Wat mij ook erg is
opgevallen is dat zijn dood erg veel weg heeft van die op JFK . Dader was in enkele minuten opgepakt , alle
gegevens waren een paar uur daarna al bekend . Bedenk goed dat ze nog geen moordenaar op kunnen paken
als het om liqidaties gaat in de onderwereld ?? In deze tijd was ook de C.I.A. in nederland waarvan de staat
(zogenaamd)niks afwist en kamervragen over zijn gesteld ….
2: Theo is gebruik om net als in ny , madrid en londen angst te zaaien. Wat mij opviel en later overna dacht is
die serier die het hele zootje zogenaamd lijden maar telkens als hij werd opgepakt ook weer vrij werd
gelaten ?? C.I.A. ??? erg verdacht allemaal ..

1. NWO-INFO » Blog Archive » Geslaagd, gezakt of blijven zitten?
Pingback op 9 Dec 2007 om 13:43
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GEACHTE MEVROUW SCHADDELEE, HOE ZIT HET MET JORIS DEMMINK?

Klokkenluidermenu

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
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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
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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
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Vragen aan nieuw hoofd voorlichting van het OM at Klokkenluideronline
Een eerlijk antwoord op deze vragen zul je wel nooit krijgen. Wat Demmink betreft zal het ministerie, in nauwe
samenwerking met het OM (Tweede Kamer, bent u daar nog…?) er wel voor zorgen dat deze zaak ergens hartje
zomer, als iedereen in Nederland op vakantie is, onopvallend en stilzwijgend wordt geseponeerd ‘wegens
gebrek aan bewijs’. In ruil daarvoor zal er wel ergens weer een fundamentalistische megamoskee moeten
worden gebouwd, want de Turken zullen deze gelegenheid ongetwijfeld te baat nemen om nog eens flink te
rammelen met officiële stukken en videomateriaal, teneinde deze hele affaire opnieuw ten volle uit te baten.
Deze Joris Demmink is de pest voor Justitie, voor Nederland. Alleen al het feit dat de man al jarenlang
onafgebroken in opspraak is - nota bene de hoogste ambtelijke baas van het Justitiedepartement - richt zóveel
kwaad aan, zowel binnen als buiten de organisatie. Het doet het geloof in de rechtstaat Nederland tot nul dalen.
Nederland, een land waar de politie, om aan de eisen van de prestatiecontracten te voldoen, goedwillende
burgers op de bon slingert wegens fietsen zonder licht of een paar kilometer te hard rijden, maar een perverse
pedoseksueel die de levens van tientallen, zo niet honderden kinderen in binnen- én buitenland heeft verwoest
laat lopen - simpelweg vanwege het feit dat er binnen het justitie- en politieapparaat teveel mensen zijn die tot
aan hun ellebogen in deze zelfde smerige shitzaak zijn betrokken.

2.

Anoniem

8 Jun 2007 om 10:31
Heeft Klokkenluider ook een dossier over dit onderwerp? Waar de nieuwkomer zich kan inlezen in de (bewijs)
stukken en media-verslagen vanaf ong. 2003. Op dit moment zijn de berichten behoorlijk versnippert, verspreid
op het internet.

3.

Anoniem

8 Jun 2007 om 17:10
Kijk even bij stelling.nl/kleintje zij hebben een aardig dossier.

4.

Anoniem

11 Jun 2007 om 07:27
Goed initiatief om de kwestie Demmink onder de aandacht te brengen. Immers Justitie wil dit onderwerp
doodzwijgen.
Waarom niet eerst er voor zorgen, dat de foute top (m.n. Demmink) wordt aangepakt.
Zo’n kwestie mag toch niet worden doodgezwegen.

5.

Anoniem

13 Jun 2007 om 09:08
Het gaat weer dieper..
http://www.telegraaf.nl/binnenland/65521861/Seksdossiers_in_doofpot_beland.html

6.

Anoniem

13 Jun 2007 om 13:50
Ik veronderstel dat in het Telegraafartikel van vandaag met die topambtenaar Demmink wordt bedoeld, maar
wie is nu die voormalig hoofdofficier?

7.

Anoniem

13 Jun 2007 om 16:01
A “protective environment” for children by Felicity Arbuthnot.
Zie: http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=5593

8.

pinkeltje

13 Jun 2007 om 19:01
Ook hier goed werk Micha, ga door de viespeuke zullen gepakt worden. ooit.
Welk een pevers zooitje gaat over justitie, zij die pervers zijn oordelen over U als U een klein foutje maakt.
Heeft men daarom zo’n lange zwarte toog aan, om de erectie te verbergen bij een geslaagde veroordeling?
Om dezelde reden werd in een zwembad allochtoonse jongeren het dragen van een Burma, Birma? short
verboden.
Ook deze gastjes kunnen hun erectie niet verbergen in een gewoon zwembroekje….

9.

G.R.Gabrielse

13 Jun 2007 om 22:37
Heb zelf nog wel wat meer vragen.De komende dagen zal ik proberen om mijn informatie toe te voegen t.b.v.
dossiervorming op klokkenluidersonline.
Van febr.1995 af was ik de klokkenluider over de misstanden op het evangelisch opvangcentrum “de Schakel”
te Beekbergen.Eind mei 1999 werd de voorganger Gerard Blankespoor en broer Fred gearresteerd n.a.v.
aangiftes sexueel misbruik
miderjarigen (aangevers,meisjes en jongens,waren misbruikt vanaf de tachtigerjaren).Broer Henk en een goede
vriend van Fred(bleek later een hoge ambtenaar te zijn bij justitie in de Haag)bleven buiten schot.Lees hierover
De Telegraaf 24 juni 2000 en 1 juli 2000.
Vanaf juni 1999 zochten velen in den lande kontakt met mij(n.a.v tv optredens,o.m.journaal en hart van
Nederland) om mij te informeren over misbruik van kinderen en de produktie van kinderporno.Het werd mij al
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snel duidelijk dat hier sprake is van een strukterele groep personen,met kontakten naar het buitenland,die in
staat zijn om elkaar te beschermen en de rechtsgang van de slachtoffers te frustreren.Mijn informatie gaat
terug tot vanaf ong.1975,vanuit een paats in Gelderland over het midden van het land naar waar je hoe dan
ook,steeds weer uitkomt, in den Haag.Deze hele zaak is door justitiie in Den haag behendig in de doofpot
gestopt.Ik mag hopen dat de aangifte van Baybasin er toe mag leiden dat de deksel niet meer op deze doofpot
blijft zitten,de beerput eindelijk opengaat.Slachtoffers,jullie aangiftes hadden tot op heden geen resultaat.Nu is
de tijd gekomen om angst en schaamte te overwinnen en hoe moeilijk ook,DOE AANGIFTE!!!Tot zover mijn
eerste bijdrage.

10.

Redactie

14 Jun 2007 om 09:54
Officier in stilte naar andere functie
Seksdossiers in doofpot beland
door Joost de Haas en Bart Mos
DEN HAAG - Opsporings- en inlichtingendiensten zijn al jaren op de hoogte van aanwijzingen dat hoge
vertegenwoordigers uit het overheidsapparaat zich schuldig zouden hebben gemaakt aan misbruik van
minderjarige jongens.
De aanwijzingen spitsen zich toe op de mogelijke betrokkenheid van een Haagse topambtenaar en een
voormalig hoofdofficier van justitie. De Telegraaf beschikt over verklaringen van diverse bronnen dicht bij
onderzoeken die dit bevestigen.
Met de belastende informatie is door de autoriteiten weinig tot niets gedaan. In één geval leidde een geheim
onderzoek van de rijksrecherche, naar nu blijkt, tot het vertrek van een hoofdofficier van justitie. De man
bekleedt nu een functie bij een internationale organisatie.
De officier verliet het openbaar ministerie in alle stilte, nadat zijn telefoonnummer was opgedoken in een
onderzoek naar pedoseksuele activiteiten. De hoofdofficier kwam eind jaren negentig in beeld tijdens het
zogeheten Rolodexonderzoek van de rijksrecherche. Het betrof een gerechtelijk vooronderzoek waarin
telefoongesprekken van enkele justitieambtenaren werden afgeluisterd. Daarnaast zijn in het kader van dat
onderzoek de creditcarduitgaven van diverse officieren van justitie nagetrokken door de geheime dienst AIVD,
toen nog BVD geheten. De BVD tekende volgens betrokkenen ook verklaringen op van een informant binnen
het OM die de Haagse topambtenaar ervan beschuldigde dat hij seks had met minderjarige jongens. Tegen de
topman is onlangs aangifte gedaan, onder meer van feiten die in dezelfde sfeer liggen. De aangever is een
veroordeelde crimineel. Diverse bronnen melden echter dat de naam van de topambtenaar al eerder, in 1994,
naar voren kwam in een politieonderzoek naar misbruik van minderjarigen. Ook de Militaire Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst rapporteerde volgens ingewijden over de omstreden seksuele activiteiten van de hoge
ambtenaar. Op grond van dat rapport werd naar verluidt voorkomen dat de man benoemd zou worden op een
andere hoge post.
Wie vult de ontbrekende namen in?

11.

Anoniem

14 Jun 2007 om 15:06
Die Haagse topambtenaar is zonder twijfel Joris Demmmink. Met betrekking tot de hoofdofficier van justitie heb
ik op andere plekken de naam van Arend Vast (Zwolle) horen vallen, maar heb hier geen enkele zekerheid over.
Derhalve bevestiging of weerlegging is zeer gewenst.

12.

Anoniem

14 Jun 2007 om 15:35
Correctie: Arend Vast is het vast en zeker niet!!!!!!!!!

13.

Anoniem

14 Jun 2007 om 21:34
Wellicht Roelof-Jan Manschot, oud-hoofdofficier en nu werkzaam bij Eurojust…

14.

Apotheker

3 Aug 2007 om 13:23
Wellicht Hans Holthuis, nu griffier bij het Joegoslavië Tribunaal. Zie http://www.nwo-info.nl/2007/06/22/
baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-18/

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
« Staat is tegen getuigenverhoren Haarlemse rechters

Moorden die niet opgelost mogen worden »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/435/vragen-aan-nieuw-hoofd-voorlichting-van-het-om.html (3 of 3) [3/10/2009 11:23:30 PM]

Staat is tegen getuigenverhoren Haarlemse rechters at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Affaire-Demmink in breder perspectief

Vragen aan nieuw hoofd voorlichting van het OM »

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

Staat is tegen getuigenverhoren Haarlemse rechters

Onderteken voor vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 6 juni, 2007 in Rechterlijke macht.

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

STAAT: HAARLEMSE RECHTERS MOGEN NIET WORDEN GEHOORD
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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
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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
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blijken uit het onder ede horen van ondermeer de vervangen rechters, maar dat wil de Staat dus niet
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inderdaad een buitengewoon laag schadebedrag vaststelde, 80 miljoen lager dan Chipshol had
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letterlijk dat een rechter slechts met eigen instemming mag worden overgeplaatst, juist om de schijn
van ‘inhoudelijk ingrijpen’ weg te nemen. Laat nu in deze zaak vast zijn komen te staan dat de
voorzitter van het ‘oude’ college. mr. Monster, tegen zijn wil van de zaak is afgehaald! Dat zou een
schending opleveren van ondermeer art 6 EVRM en artikel 17 Grondwet (ius de non evocando). Maar
Monster mag volgens de Staat dus niet onder ede worden gehoord.
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Wat stelde de Staat daar bij monde van landsadvocaat mr. Houtzagers tegenover? Uitsluitend
formele punten waarvan het belangrijkste is ‘dat er nog een rechtsmiddel tegen de eindbeslissing van
de rechtbank Haarlem openstaat’ namelijk cassatie bij de Hoge Raad (appel is in deze procedure niet
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mogelijk). Volgens de leer van het ‘gesloten systeem van rechtsmiddelen’ zou je geen onderzoek
mogen doen naar schending van fundamentele rechtsbeginselen door een gerecht zolang een hogere
rechter de mogelijkheid heeft de beslissing van de lagere rechter te vernietigen. Dat zou betekenen
dat Chipshol de hele gang van zaken rond de vervanging van de rechters zou moeten verpakken als
cassatiemiddel bij de Hoge Raad. Echter: in een cassatie is geen getuigenverhoor mogelijk dus: waar
moet Chipshol de bewijzen vandaan halen dat de Haarlemse rechtbank daadwerkelijk onrechtmatig
heeft gehandeld? “Zonder feitenonderzoek is het zinloos om enkele vermoedens aan de Hoge raad
voor te leggen in een cassatiemiddel” aldus mr. Kaaks. Het systeem sluit zich opnieuw als een oester.
Kaaks in een bijna wanhopige slotnoot: “Waar kan Chipshol haar veronderstelling dat fundamentele
rechtsbeginselen zijn geschonden bij de gewraakte beleidsmaatregel van de rechtbank Haarlem
onderzoeken en aan de feiten doen toetsen?”
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1.

Anoniem

6 Jun 2007 om 18:41
Staat kan veel willen; hup opvoeren op de raadsman’s getuigenlijst. Inleveren dat lijsie. Vadertje staat bepaalt
niet wie op lijsie komt. Eenmaal op lijsie dan is het aan de zittingrechter te bepalen of collega-getuigeverklaring nodig is voor waarheidsvinding. Een wezenlijke bijdrage kan leveren aan het boven tafel krijgen.
Wijst de rechter zijn collega-rechter-getuige af bijv. in opdracht van papa staat, beroep instellen tegen die
afwijzing. Schending van het fundamentele rechtsbeginsel: Horen van getuigen.
Maar ja, dan moet er wel een getuigenlijsie zijn, en die komt er niet, want papa Staat heeft dat nu eenmaal zo
gewild. Papa verbiedt. Zittende magistraat mag niet op het lijsie. Luistert ook nog. Zittende magistraten onder
invloed van de Staat. Scheiding der Machten. Staat bepaalt wat die andere Macht (Rechterlijke macht) moet c.
q. mag doen. Einde scheiding der Machten. Einde Trias Politica. Montesquieu draait zich om in zijn graf.
Idee? : de rechters van nu verschonen zich vanwege de publieke opinie. Het oude clubje weer terug. Aan Chip
zal dan Recht worden gedaan. Maar ja, dat Recht moet Chip. worden onthouden in papa’s interesse; in Papa’s
Staatsbelang?

2.

Tjer Samson

8 Jul 2008 om 13:40
Door een vals politierapport uitgegeven door AGENt Ed Wieseman ben ik veroordeeld tot uithuiszetting ,dit
valse rapport wat bol staat van leugens is overhandigd aan rechter Orobio de Castro. Meneer agent beweerde
dat ik ben neergestoken dit in samenhang met een probleemgezin dat woonacchtig is in mijn trappenhuis, Met
veel hulp van sociale raadsvrouw en tevens deelraadslid mevrouw Daphna Brekveld hebben we de klacht
aangevochten bij de politiecommissie resultaat er heeft nooit een steekpartij plaatsgevonden toch blijven
instanties bij de uithuiszetting! stel je was echt neergestoken was je toch slachtoffer en geen dader maar
meneer agent die valsheid in geschrifte niet weerd wordt beschermd fondsen moeten worden aangesproken om
het web van leugens te sluiten en alles in de doofpot te stoppen centen van de belasting betaler en het
probleemgezin blijft lekker zitten in hun hok en gewoon doorgaan en ik TJER SAMSON moet mee frauderen om
instanties hun fout te maskeren.

3.

lolke

9 Jul 2008 om 12:14
De rechters van het gerechtshof te Leeuwarden willen ook niet dat getuigen worden gehoord
Daar gaan we aan voorbij schrijft de rechter in zijn uitsrpaak en
we komen hier ook niet weer op terug.
Zie www.dedoorzetter.nl
klik boven in de rode balk op UITSPRAKEN en lees brief 22 en 23.
Hoe moet ik nu mijn onschuld bewijzen?
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OM WAARSCHUWT DE CRIMINELE JURIDISCHE VRINDEN VOOR EIGEN ACTIE

Klokkenluidermenu

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.

Recente Berichten
●

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
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opgepakt gaan worden’ anders duiden? Helemaal zorgwekkend is nog wel dat Brouwer speicifiek
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Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

aankondigt dat ook mensen uit de ‘bovenwereld’ gaan worden aan- dan wel opgepakt. Dan hebben

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

we het dus bijvoorbeeld over juristen en advocaten, de juridische vrinden van Brouwer in sjieke

waarschuwing aan het adres van ‘topcriminelen uit de kring rond Holleeder’ dat zij ‘binnenkort
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advocatenkantoren die de papierversnipperaar thans op volle toeren kunnen gaan laten draaien. Wat
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

bezielt deze Brouwer? De man is een volslagen idioot, een levensgevaarlijke gek, een desperado! Zou

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal
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Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

rekeningnummer is 672997150. te

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?

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

Nog niet eens zo heel lang geleden werd dergelijke strategische informatie vanuit Justitie-kringen nog
gestolen door corrupte ambtenaren en voor veel geld verkocht aan de onderwereld. Mink K. had zelfs
een apart fonds voor dergelijke ‘transacties’. Maar nu hoeven de criminlenen deze informatie niet
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via corrupte leden van het OM? Dat Brouwer dus in feite bezig is met het bestrijden van corruptie in
eigen gelederen? Ach, wat heeft het nog voor zin je over te geven aan dergelijke bespiegelingen. Het
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OM maakt deel uit van georganiseerde criminaliteit at Klokkenluideronline
“Bekende strategie” dacht ik bij het lezen van mr Brouwer’s snode plannen. Aandacht afleiden van problemen
ook binnen de top van het Openbaar Ministerie. In zijn opperste wijsheid “vergeet” Brouwer dat ook de
bovenwereld-advocatuur dankbaar gebruik maakt van zijn criminelenjacht-informatie. Zo zal advocaattuchtrechter Hof van Discipline mr Winfried M. Poelmann, pater familias-godfather
van de criminele organisatie raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem alle papieren in
kader Burki affaire in de papierversnipperaar gooien. Winfried mag Brouwer dankbaar zijn. De gehele top van
de bovenwereld, Uw naam is Advocatuur, mag Brouwer dankbaar zijn. De fabrikanten van de
papierversnipperaars, mogen Brouwer dankbaar zijn. De Top van het OM mag Brouwer dankbaar zijn. Corruptie
bewijzen zijn vernietigd. Corruptiebewijzen tegen de hoogjes en de laagjes van het Openbaar Ministerie zijn
vernietigd.
`Het Openbaar Ministerie is toch brandschoon Edel Nederland´s gepeupel, wat zeuren jullie nou= toon mij, mr
Brouwer het tegendeel dan aan ….. Ja Brouwer en dat tegendeel is door de papierversnipperaar gegaan…… Het
Corruptie bewijs is vernietigd…..

Bezoekers
●

13 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165218 totaal aantal bezoekers
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Prima gedaan Mr Brouwer. Rechtzoekend Nederland kan trots op U zijn….

logoquizzed.gif

Mr H.J.A.M. Peters
Nijmegen, 20 mei 2007

2.

Anoniem

20 Mei 2007 om 20:07
Goed verwoord, klokkenluider.
Toen ik het artikel las dacht ik: “Da’s handig voor betrokkenen, welke idioot gaat nu zijn verdachten vooraf
waarschuwen dat er iets aan zit te komen? Het is toch geen verstoppertje spelen? Zo van: wie niet weg is is
gezien, hier kom ik?” Dit figuur een mongool noemen zou beledigend zijn voor mongolen, dus doe ik dat maar
niet…
R. Hartman

3.

Anoniem

20 Mei 2007 om 23:09
Het heeft er al geruime tijd alle schijn van dat het gros van de magistraten in dit land massaal besmet zijn met
het RD*-virus.
Neem bijvoorbeeld de waanzin die Ruud Vreeman er laatst uitkraamde in de Tilburgse gemeenteraad…
http://www.hetechtenieuws.org/2007-05-17.htm
*RD - RandDebielen
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KONGSI TUSSEN DE POLITIEK EN DE WAPENHANDEL, MEDIA ZWIJGEN

Klokkenluidermenu

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

Recente Berichten
●
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Bij een gerenommeerde wapenhandel, Munts aan de Middenweg in Amsterdam, wordt in 1997 door

door het AD gepubliceerde artikelen over deze affaire werden geplaatst in de twee dagen die
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●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot
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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

kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

Europa.

Gerelateerde Berichten

De werkwijze bestaat eruit dat de uit België afkomstige wapens met een (gemakkelijker te
verkrijgen) Nederlandse exportvergunning zogenaamd naar een buiten-Europese bestemming zoals
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EU en worden daar gedistribueerd op de zwarte markt. Nog een tweede Nederlands
●

vuurwapenbedrijf, Roarms in Noord-Scharwoude, zou een rol in het netwerk hebben gespeeld. In het

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

politieonderzoek werd samengewerkt met de politiekorpsen van Alkmaar en Utrecht en de Belgische
rijkswacht met een ondersteunende rol voor de criminele inlichtingeneenheid van de marechaussee.

overheid

vreemds. De Nederlanders worden na twee weken weer vrijgelaten. Ondanks het overvloedige bewijs

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?
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van een normale rechtsgang. Enkel een externe factor kan hier een verklaring voor vormen. De Vries
baseert zich bij zijn conclusies op verschillende anoniem gebleven bronnen. Deze stellen dat er
sprake zou zijn geweest van de betrokkenheid van `overheidsachtige diensten´. Met name de
marechaussee zou hierover aan de bel hebben getrokken. Ook zou er in 1997 een wapendepot zijn
gevonden in de buurt van Utrecht dat eigendom was van een geheime Gladio-achtige organisatie.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/426/wapenhandelaren-gaan-in-ons-land-vrijuit.html (1 of 4) [3/10/2009 11:24:03 PM]
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De uitzending gezien hebbend, kan ik vaststellen dat overtuigend is aangetoond dat er geen sprake is
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onmiddellijk zou stranden. Na lang soebatten krijgen de verdachten pas in 2002 van de Amsterdamse
hoofdofficier een brief waar in staat dat ze niet verder vervolgd worden. De eigenaar van Munts krijgt
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Bezoekers

Wapens uit dat depot bleken afkomstig te zijn uit de smokkellijn van Munts en consorten. Na die
ontdekking zou justitie “de stekker uit het onderzoek” hebben getrokken (AD 21 april 2007, Gladio Geheime dienst na opheffing nog jaren actief in de illegale wapenhandel, Peter Groenendijk).
Gladio was een in samenwerking met de NAVO opgezette geheime oorlogsdienst die in de Koude

●

12 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165218 totaal aantal bezoekers

Oorlog het verzet diende te organiseren in het geval van een Russische bezetting (en voegen critici
hier aan toe: in het geval van het aan de macht komen van een linksradikale regering). In veel NAVOlanden bestonden dit soort geheime legertjes. Na de ontdekking van de dienst in 1990 als gevolg van

Test uw klokkenluiderkennis!

onthullingen in
Italië, dacht premier Lubbers de organisatie in 1992 opgeheven te hebben. De stelling van De Vries is
nu dat de dienst heeft voortbestaan en zich beziggehouden heeft met illegale wapenhandel. Gezegd
moet worden dat het niet de eerste keer is, dat melding gemaakt wordt van een voortbestaan van
Gladio. In september 1994 sprak de ervaren Brabantse journalist Joop Hoek met een anonieme
topman van Gladio, die hem vertelde dat een belangrijk deel van de Gladio-organisatie na de officiële
opheffing is doorgegaan. Hij verklaarde dat er op dat moment van de oorspronkelijk 87 geheime
ondergrondse bergplaatsen met munitie en wapens nog 20 in gebruik waren. Het zou nog zeker twee
jaar zou duren voordat ze waren ontmanteld. Bovendien hadden voormalige medewerkers van Gladio
honderden kilo´s Semtex en wapens uit de geheime bergplaatsen gehaald en verkocht. De
voormalige Gladio-top zou hierover de regering hebben ingelicht en getracht hebben de partijen de
traceren. Er bleken twee partijen bij de IRA terecht zijn gekomen en een bij de ETA. Hoek schreef
hiervoor bevestiging te hebben gekregen in “kringen van de inlichtingendienst”. De ex-topman
schreef de ontsporingen toe aan het van de ene dag op de andere opheffen van Gladio en het gebrek
aan nazorg voor mensen die jarenlang in een schemerwereld hadden geleefd. Ditzelfde aspect kwam
trouwens naar voren in de rechtszaak die in die tijd tegen twee militaire Gladio-medewerkers gevoerd
werd wegens een poging tot afpersing van Nutricia.
Jan Marijnissen van de SP - toen net in de Tweede Kamer - heeft toen zelfs nog opheldering aan de
regering gevraagd over het in de doofpot stoppen van mogelijke Gladio-misdrijven door justitie. De
topman had namelijk gezegd: “In Nederland zijn er altijd officieren van justitie geweest die
misdrijven of overtredingen van Gladio-agenten buiten vervolging hielden. (..) Negentig procent van
de spullen waar de dienst mee werkte, was bijvoorbeeld gestolen. Als we communicatieapparatuur
nodig hadden pikten we dat bij fabrieken als Siemens of Philips. We omzeilden daarmee het
inkoopcircuit bij Defensie. Als het fout ging was het natuurlijk wel makkelijk dat een officier van
justitie ons niet vervolgde. In Breda was dat meester Kiepe, zelf uit het leger afkomstig.” (Joop Hoek
in GPD-bladen, o.a. Twentse Courant 12 september 1994). Een woordvoerder van het Bredase parket
ontkende deze betrokkenheid van justitie overigens stellig. Omdat de bronnen van De Vries anoniem
en niet erg gedetailleerd zijn, zijn er meerdere verklaringen mogelijk.
Het minst waarschijnlijk is dat Gladio met medewerking van de Nederlandse staat gewoon is
doorgegaan terwijl naar buiten toe werd voorgegeven dat de dienst was opgeheven. Een
geloofwaardiger scenario is al dat het niet helemaal is gelukt het geheime leger op te heffen en dat
het bijvoorbeeld alleen voor de militaire tak geldt die als hoofdtaak het verzamelen van inlichtingen
had. De sabotagetak van Gladio, die uit burgers bestond, zou dan zo diep ondergronds gezeten
hebben dat ze in elk geval voor de ambtenaren van Lubbers niet meer te vinden was. Maar het is ook
nog mogelijk dat de bronnen van De Vries bij politie en marechaussee op basis van hun eigen kennis
en ervaring wel gegist hebben dat ze te maken hadden met een Gladio-achtige formatie maar dat ze
in feite gestuit zijn op een andere geheime overheidsactiviteit, bijvoorbeeld een doorlaatoperatie op
het gebied van de wapenhandel. Of er is sprake van een operatie van een buitenlandse dienst die
wordt afgedekt door Nederlandse instanties. Hoe het ook zij, hier zijn geen doofpotten maar bezems
en klokkeluiders gewenst.
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1.

Anoniem

16 Mei 2007 om 20:23
Ik begrijp wel waarom dit niet is opgepikt: De uitzending was niet zo overtuigend: anonieme bronnen, geen
antwoord op de vraag waarom er wapens in het bos werden gevonden, geen antwoord op de vraag waarom
Gladio zou zijn doorgegaan, oftewel een hoop onduidelijkheden waaraan andere journalisten weinig kunnen
toevoegen. Ik kreeg er een half afgemaakt gevoel bij.

2.

Anoniem

19 Mei 2007 om 20:42
Operatie Gladio, al jaren aantoonbaar betrokken bij zo ongeveer alle “terroristische” (lees politieke) aanslagen
in europa de laatste decennia. En wederom weet “onze” pers en politiek van niets. Ik heb ook wel zo’n
vermoeden waarom dit niet is opgepikt, en als je het een beetje volgt wordt je al heel snel duidelijk waarom
aleen de anonieme bronnen nog over zijn. Mochten er toch nog mensen zijn die er wel iets over willen weten,
veel kijkplezier:
Operation Gladio - 1 - The Ring Masters
http://video.google.com/videoplay?docid=-7596207486200017796
Operation Gladio - 2 - The Puppeteers
http://video.google.com/videoplay?docid=-7384572060848760784
Operation Gladio - 3 - The Foot Soldiers
http://video.google.com/videoplay?docid=5740740737600611346
En dat terwijl we met z’n allen toch zo naarstig op zoek zijn naar internationale terreur netwerken…

3.

Anoniem

19 Mei 2007 om 22:12
Lieve Anoniem; had ik de kaas, salami en de witte wijn klaar staan: “Deze video is momenteel niet beschikbaar.
Probeer het later opnieuw”.
Ligt het aan mij of aan Gladio?

4.

Anoniem

20 Mei 2007 om 19:43
Een site voor klokkenluiders?? Dat is nog veel enger dan een organisatie die zichzelf Gladio noemt…..

5.

Anoniem

21 Mei 2007 om 11:34
Kan pagina niet vinden!!!!

6.

Anoniem

23 Mei 2007 om 20:26
Verdomd, wat ongelovelijk bizar. Mischien dat dit na al die jaren dan toch eindelijk actueel is geworden. Sta ik
hier even met m’n bek vol tanden zeg.
Timewatch: Operation Gladio - Behind False Flag Terrorism & 9/11 (part1)
http://video.google.com/videoplay?docid=-4900756773650110959
Timewatch: Operation Gladio - Behind False Flag Terrorism & 9/11 (part2)
http://video.google.com/videoplay?docid=430206682910394510
Deel 3 zie ik geen werkende versie meer van, frappant hoor.
http://video.google.com/videosearch?q=Gladio
Dit zijn uitzendingen van de BBC in 1992 geweest. Ik heb ze enige tijd geleden gedownload, eventueel ben ik
wel bereid ze op een andere wijze beschikbaar te maken. Dit valt me weer vies tegen van google. Censuur op
het internet schijnt ongezien toch steeds verder te gaan.
Daarnaast is er ook nog de wikipedia pagina:
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio
Ter illustratie wat er zoal met niet anonieme bronnen gebeurt volgens de WikiPedia:
“In 1990, Colonel Herbert Alboth, a former commander of the Swiss secret stay-behind army P26 declared in a
confidential letter to the Defence Department that he was willing to reveal “the whole truth”. He was later found
in his house, stabbed with his own military bayonet.”
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7.

Anoniem

25 Mei 2007 om 16:42
URLs die het momenteel nog wel doen:
Timewatch: Operation Gladio - Behind False Flag Terrorism & 9/11 (part1)
http://video.google.com/videoplay?docid=-4900756773650110959
Timewatch: Operation Gladio - Behind False Flag Terrorism & 9/11 (part2)
http://video.google.com/videoplay?docid=430206682910394510
Timewatch: Operation Gladio - Behind False Flag Terrorism & 9/11 (part3)
http://video.google.com/videoplay?docid=3409375633223151728
Ben benieuwd of deze er straks ook mee ophouden.

8.

Anoniem

27 Mei 2007 om 09:48
Misschien heeft Peter R. inhoudelijk voor dit onderwerp helemaal gelijk. Maar zijn verbolgenheid kan juist HIJ
beter achterwege laten. Foute man die De Vries, maffiamaatje van Holleeder…..Volg de laatste maanden zijn
uitzendingen maar eens over dit onderwerp. Vraag me af wat Peter aan Holleeder schuldig is. Misscien is dit een
nieuw topic voor klokkenluider?

9.

Anoniem

29 Mei 2007 om 20:23
Net gedownload via een torrent site : Operation Gladio - State Sponsored Terrorism in Europe (all 3 epizodes)
(BBC Timewatch) (1992)

10.

OpaHenk

11 Jun 2008 om 19:24
Check meteen even Ergenekon/Derin Devlet/Deep State, turkije’s staybehind.. Is een boel mee aan de hand
daar.. Hoor je in de media natuurlijk niets over..
En Peterrrrrr vertrouw ik echt voor geen meter..
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BETALING DOOR SCHIPHOL MOET VOOR RECHTER WORDEN AFGEDWONGEN

Recente Berichten

Op 4 april van dit jaar werd Schiphol in een zich jarenlang voortslepende bodemprocedure door de

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
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hebben met de positie van Chipshol. Deze site berichtte reeds eerder uitgebreid over deze

RSS

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●
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Maar naar thans blijkt weigert Schiphol zelfs het extreem lage schadebedrag tot welke het door de
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JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-Demmink

rechter is veroordeeld aan Chipshol over te maken. Hierdoor is een nieuwe procedure noodzakelijk,
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Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix
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vervanging. Zie ook de advertentie over deze vervanging die Chipshol in De Volkskrant liet plaatsen.

nu om Schiphol tot betaling te dwingen.
Schiphol heeft eerder aangegeven niet tot betaling te willen overgaan ‘zolang er geen vonnis is dat
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Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kunnen werken aan nieuwe projecten, blijft Schiphol de confrontatie zoeken. Dat kan het alleen doen

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

overheid

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

over te maken is ook een handelwijze die past in deze categorie.

voorschot is komt omdat dit bedrag reeds zeker moet worden betaald maar nog wordt vermeerderd
met een nader te bepalen compensatie voor geleden Belastingschade. Hierover worden de degens
nog gekruisd; Chipshol heeft de belastingschade met behulp van een professor en een
registeraccountant becijferd op ruim 4 miljoen Euro.
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MELANIE HEEFT ZICH COMPLEET IN DE NESTEN GEWERKT ROND SCHIPHOL
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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
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heeft samengespannen om een private onderneming kapot te krijgen.
Opmerkelijk voor een politica van een partij die de ondernemer zo hoog in het vaandel zegt te
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gedaan bij het OM. Dat die aangifte natuurlijk direct weer in de prullenbak heeft gegooid. Sure. Naast
de samenspanning met Cerfontaine op wiens verzoek ze een bouwverbod uitvaardigde voor het
Groenenberg-terrein van Chipshol op gronden die later volstrekt onhoudbaar zijn gebleken, heeft ze
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Schultz zal dat allemaal echter niet meer meemaken. Zij heeft inmiddels meerdere aanbiedingen op
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Anoniem

12 Aug 2006 om 08:28
Ook ex-minister Neelie Smit-Kroes mag als bedriegster niet onvermeld blijven.
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Test uw klokkenluiderkennis!

12 Jan 2007 om 11:10
Staatssecretaris Melanie;
Groot politiek talent, naar men zegt, heeft de Haagse politiek om haar moverende redenen verlaten.
Feministich Nederland treurt om haar heengaan. Kinderen: een sta-in-de-weg-voor-jouw-glanzende-loopbaan
misschien?
Lees tot mijn grote vreugde dat jij, Melanie, plannen hebt o.a. als vrijwilligster door te gaan. Tot mijn schrik
“vrijwilligster bij de VVD. Jammer, vrijwilligster bij Stichtinggast ware beter geweest.
Stchtinggast zet zich in voor vluchtelingen uit alle windstreken. Zij assisteert bij juridische procedures; helpt de
vluchteling in materieel en immaterieel opzicht.
Helaas; Jij, Melanie kiest voor het bedrijfsleven. Private Onderneming KLM?
Samen met Gerrit daar een duo-baan?
Melanie: voor Kinderopvang wordt gezorgd.
Melanie: Hoeveel maanden effectief mocht jouw Haagsch baantje duren?
Onder aftrek van zwangerschapsverlof: ?? maanden effectief.
Je bent terecht onder vuur genomen.
Je maakte deel uit van de regering JP B.
De Man van normen en waarden.
Welke normen? Jouw Eerlijkheid Melanie????
Welke waarde? Eurowaarde Melanie.
mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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Anoniem

27 Feb 2007 om 15:34
Melanie wordt m.i.v. 1 april 2007 (geen grap!) directrice zorginkoop bij ACHMEA.
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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
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budgetten voor fractie-ondersteuning voor andere doeleinden hebben gebruikt. De SP, die zowat
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stikte van verontwaardiging toen de VVD en het CDA door de bonnetjes-affaire in opspraak raakten,
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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

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Amsterdam.

Zeker ook omdat, hoe is het mogelijk, de PvdA, GroenLinks, D66 en Amsterdam Anders/De Groenen
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zich, volgens onze ?onafhankelijke onderzoeker? althans, keurig aan de regels gehouden.

Cohen in zijn eindrapport geadviseerd geen aangifte te doen tegen de jattende raadsfracties, want

●

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

volgens hem is er geen sprake van fraude. De fracties hebben alleen de Gemeentewet overtreden,
bezweert Douwe Jan, en dat is volgens hem iets heel anders.Terugbetalen is genoeg. Dus Cohen laat
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ook maar te noemen! Hebben ze daar geen Google of zo?
Lees ook het eerdere artikel over deze affaire.
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gevraagd? En o ja: geen krant die het de moeite waard vindt deze evidente belangenverstrengeling

●

●

eveneens actief lid is van, jawel, de PvdA.
Kan dat onderzoek nog een keer overgedaan worden? Er moet toch in dit land tenminste ??n
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het hier verder bij.
Maar wie is die prof. Mr. Douwe Jan Elzinga eigenlijk, op wiens gezag PvdA, GroenLinks, D66 en
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Anoniem

9 Mrt 2005 om 07:12
De Sunnieten vragen om flinke afstraffing. Voortdurende aanslagen op US tropen, aanslagen op shiiten. Nogal
zinloos…. dan moeten de sunnieten niet vreemd opkijken als er dan in opstandige stad flink te keer wordt
gegaan. Het is vreselijk als daar onschuldigen het slachtoffer van worden. Maar dat komt wel omdat die flinke
sunnieten zich achter vrouwen en kinderen verbergen.
En die signora van Il Manifesto die zou ook wel wat verwijten mogen maken aan haar kidnappers. Zo’n signora
kan beter thuis blijven dan naar Iraq tt van oorlog gaan, dat is geen blaats voor signora van 56.

2.

Anoniem

9 Mrt 2005 om 09:50
Dit stukje slaat werkelijk als een lul op een drumstel.
Vind het wel leuk dat er soms aan de bel word getrokken, maar Amerikanen zijn nu niet bepaald geliefd in de
streek van Saddam. Die mensen danken al hun invloed aan Saddam, en zijn die nu kwijt. Logisch dat ze zich
verzetten.
Die Italiaanse communistische journaliste is niet echt betrouwbaar, gezien de opmerkingen die ze eerder heeft
gemaakt over de Amerikanen (nog voordat ze op schoolreisje ging naar Irak).

3.

Anoniem

11 Mrt 2005 om 20:00
Goh, schandaaltje uit de bouwwereld?
Anyway, je zult maar gezegend zijn met de tronie van een taxichauffeur en bestuursvoorzitter moeten spelen.
Rabarberke Dullemond
Groningen

4.

Anoniem

14 Mrt 2005 om 13:45
Dit artikel plaatsen op het persoonlijke woord van Sgrena ? … iemand van wie we weten dat ze sterk
bevooroordeeld is?
Zelfs schrijft Micha al: “Geen enkele onafhankelijke bron kon de feiten verifi?ren “
Waardom dan wel dit tendentieuze verhaal afdrukken?
Kokopelli
www.vrijepolitiek.nl

5.

Anoniem

18 Mrt 2005 om 07:44
Goed thema ! Het is vermakelijk, dat Melkert dat Kreuz heeft gekregen, en het is noch vermakelijker en
veelzeggend, dat de verklaring “Vertrouwelijk” is.
Betekent dat Melkert de Nederlandse belangen ondergeschikt heeft gemaakt aan de Duite belangen ? Melkert
heeft al eerder een groot schandaal (ESF-fraude) op zijn conto gekregen, dus dat zou best kunnen.
En dat NOVA (de Rode Horde) daarvoor op reis ging…
Dat is zielig en lachwekkend.
Daarvoor waren dus wel de fondsen beschikbaar.
Blijkbaar bedoeld om nog een vriendje te helpen.

6.

Anoniem

19 Mrt 2005 om 15:06
“Wel wordt beschreven hoe Bouterse eigenhandig pompoenen en ‘grote verse vissen’ opensnijdt en ze volpropt
met cocaine.”
Inderdaad onwaarschijnlijk. Een beetje dictator l??t dat doen.

7.

Anoniem

20 Mrt 2005 om 11:13
Schande voor de rechtsstaat ?
Hmm, zo bijzonder is die rechtsstaat toch niet. De Puttense moordzaak, onschuldig veroordeeld. Het OM
heeft vele minkukels in dienst, Haenen die mag wat meepikken uit de ruif en verleent dus hand- en
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spandiensten. Voor wat, hoor wat, niet waar ?
Laten we ook zo redelijk zijn om in te zien en te erkennen, dat de rechterlijke macht ook een groot aantal
nitwits telt. Wees daarom niet verbaasd, als die zaak dan nog 20 jaar gerekt wordt, want dat gebeurt met
impopulaire rechtszaken in NL.
Denk aan Oltmans, hoe lang duurde die zaak ?
NB Op zich is het goed dat Bouterse terugvecht en hiermee het knoeiwerk van Justitie en meewerkende
rechters kan aantonen. En dan nog graag een journalist zoals Emile Zola: J ‘accuse….

8.

Anoniem

21 Mrt 2005 om 07:56
Ik dacht al, waar blijft Kat met het volgende anti NRC stukje? En weer zet-ie zijn naam er niet onder.
Katvanger

9.

SamBroersma

21 Mrt 2005 om 09:33
Katvanger, of bent u wellicht Jensma (als katvanger) in persoon? Vindt u uw inzending ook zo kinderachtig en
zonder boodschap, dat u zelfs uw naam er niet bij wil of durft te vermelden? U geeft geen enkele inhoudelijke
reactie op het bericht, waar het toch over uiterst belangrijke thema?s gaat. U lijkt slechts een schop naar Kat te
willen geven. Het gaat hier toch over een volstrekt en zwaar corrupt Openbaar Ministerie (thans) onder leiding
van foute figuren als Piet Hein Donner (minister van Justitie) en Joris Demmink (secretaris-generaal van
Justitie), en over een belangrijke toonaangevende krant (NRC), die reeds bij de bron de feitelijke geschiedenis
vervormt. Het NRC zou toch (als onderdeel van onafhankelijke journalistiek) juist de zware corruptie bij het
Openbaar Ministerie en de zeer zware corruptie in de Nederlandse rechtspraak bloot moeten leggen, in plaats
van een spreekbuis van het Openbaar Ministerie te willen (of te moeten) zijn. Of hoeft dit in onze
bananenmonarchie ook al niet meer verwacht te worden? Ook wanneer de stijl van Kat u niet bevalt, u kunt
niet ontkennen, dat hij wel in het algemeen belang een hoop rottigheid en ellende van genoemde partijen onder
de aandacht brengt. Kunt u, katvanger, daar wellicht een zinnige bijdrage aan leveren? De opmerking van
advocaat Weski: “Wat ik aan tegenwerking heb ondervonden in de Copa-drugszaak is met geen pen te
beschrijven.? vind ik veelzeggend. Wanneer ik voor die tijd niet door dienaren van de macht ?gezelfmoord? of
anderszins ?verrot? geslagen ben, dan hoop ik met mijn nog uit te geven boek ?Hare Majesteit?s leugens
regeren?, met de subtitel ?de staat der Nederlanden als criminele organisatie? nog eind dit jaar dieper inzicht te
geven in een daadwerkelijk werking van ?politiek Den Haag? in onze bananenmonarchie. Ik zal trachten inzicht
te geven in het toneelspel, in het krachtenspel, van de parlementaire democratie, als misbruikt onderdeel door
de machtige financi?le elite (de machtstructuur waar ook het Openbaar Ministerie en de media onderdaan van
zijn), en de voor onze bevolking niet juiste rol van onze vorstin. Ik blijf, mede in het algemeen belang en door
mij onbekende krachten gedreven, mijn best doen.
Sam Broersma
Zoutelande

10.

Anoniem

21 Mrt 2005 om 19:04
Je zou verwachten, dat een zichzelf respecterende minister (is dat Donner ?), dit soort uitlatingen niet zou
pikken en een KG zou tegen Broersma aanspannen.
Blijkbaar is er meer aan de hand, want Donner doet net alsof hij gek is….

11.

Anoniem

24 Mrt 2005 om 16:07
Enige suggesties te verbetering:
1. “Het regent opzeggingen na het laatste interview van Jan Houwert waarin hij zei best afscheid te willen
nemen van de oudere lezer.”
Wat zegt Houwert dan in dat interview? En wat is de functie van Houwert eigenlijk? Dit stukje is voor niet
journalisten erg moeilijk te begrijpen.
2. “geschapen nog nog scheppen” –> “geschapen en nog scheppen”
Verder niets dan complimenten voor de informatieve website.

12.

Anoniem

25 Mrt 2005 om 15:18
Misschien lenen ze 100 miljoen en betalen dan tien procent per jaar aan rente en aflossing?

13.

Anoniem

27 Mrt 2005 om 10:15
Dit bewijst juist dat Gerlach een echte topman is.
Immers deze goede man ziet kans zich te laten interviewen over tamelijk nietszeggende zaken als hem dat
uitkomt. En als er grote financiele problemen zijn, dan hoor/lees/zie je daar niets over.
Daarom zijn klokkenluiders zo vervelend. Die gaan herrie maken als het de topmannen niet uitkomt.
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Toch blijkt er dus weer noodzaak voor klokkenluiders te zijn. Begrijpelijk dat Justitie de pest heeft aan
klokkenluiders….

14.

Anoniem

27 Mrt 2005 om 13:44
Mijn naam staat er onder. Katvanger. Kees. Aangenaam.

15.

Anoniem

28 Mrt 2005 om 08:22
“Ook wanneer de stijl van Kat u niet bevalt, u kunt niet ontkennen, dat hij wel in het algemeen belang een hoop
rottigheid en ellende van genoemde partijen onder de aandacht brengt.”
Nou, ik dacht van niet, want die toon maakt de hele boel volstrekt ongeloofwaardig. Zie ook eerdere
opmerkingen hierover.

16.

Anoniem

1 Apr 2005 om 13:25
Citaat:
“door advocate X die uit angst voor verdere intimidaties vanuit de rechterlijke macht onbekend wenst te
blijven….”
Het lijkt er op, dat de rechterlijke macht door tesamen een front te vormen wil voorkomen, dat er geklaagd
wordt. In dit geval wordt dat door advocate X expliciet geuit. Eea geeft mij te denken dat de rechterlijke macht
niet vies is van machtsmisbruik.
Is hier geen taak voor de politiek ?

17.

Anoniem

1 Apr 2005 om 17:36
Westenberg is een rechter die in diverse procedures advocaten heeft geintimideerd: welke advocaten die ook
zo’n ervaring hebben opgedaan en die lef hebben melden melden zich bij de klokkenluider!!!?

18.

Anoniem

1 Apr 2005 om 19:36
Laten we duidelijk zijn: de meeste advocaten zijn grote lafbekken. Hoewel niet onbegrijpelijk, rechters schijnen
een lijn te trekken, dus als je als advocaat je duidelijk opstelt, dan krijg je het verder heel moeilijk…..
Het zou niet mogen, maar het is wel zo…. Rechtspraak in Nederland…. achterkamertjes….

19.

SamBroersma

1 Apr 2005 om 23:55
Wie enig onderzoek doet kan al snel tot de conclusie komen, dat er in Nederland geen onafhankelijke
rechtspraak gegarandeerd kan worden. Controle op een juiste rechtsgang wordt steevast door de betrokkenen
in deze sector gedwarsboomd, en is nauwelijks mogelijk. Dat heet wellicht zelfbescherming tegen ontdekking
van gepleegde fraude. Van mij mag u zeggen, dat het in de Nederlandse rechtspraak een grote corrupte bende
is, met belangrijke corrumperende en invloedrijke kwalijke netwerken. Gekke verschijnselen als verplichte
procesvertegenwoordiging en rechter-plaatsvervangers zouden in een eerlijk rechtsproces toch ondenkbaar
moeten zijn. In mijn conflict met de overheid (waarover ik thans een boek schrijf, zoals ik eerder al op deze site
vermeldde) ben ik ook een paar van die charlatans tegen het lijf gelopen. E?n keer Ernst Hirsch Ballin als
zittingsvoorzitter bij de Raad van State in een WOB procedure. Hij gaf mij in de procedure wel gelijk met mijn
redenatie, maar een door mij gevraagd document van de staatssecretaris van Financi?n kreeg ik evenwel niet
te zien. Hirsch Ballin zette namelijk in dezelfde procedure gelijktijd zijn twee petten op. De ene van de
bestuursrechter en de andere van de adviseur van de Nederlandse regering, en paste in een niet juist gevoerde
procedure een ontoelaatbare truc toe, om mij het, door mij gevraagde, document te weigeren. Wie tikt deze
loyale oud bewindsman hiervoor op zijn vingers?
In een artikel 12 procedure bij het Hof in Den Haag drie andere charlatans. Van Mr. de Vries, vice president en
tevens zittingvoorzitter, en de raadsheren Huijgen en Herstel mag toch verwacht worden, dat zij normaal
kunnen lezen. Ook deze rechters stelde ik onweerlegbaar schriftelijk bewijs in handen van onder meer
gepleegde misdrijven door bewindslieden en (top)ambtenaren. En die (top)ambtenaren hadden zij niet uit de
wind mogen houden, de bewindslieden zijn daarentegen geen bevoegdheid van het Hof. Insiders weten voor de
zitting al hun steevaste reactie; ?Evenals de hoofdofficier van Justitie is het Hof van oordeel dat de door de
klager aangeleverde stukken geen aanleiding geven te vermoeden dat beklaagden zich schuldig zouden hebben
gemaakt aan enig strafbaar feit.?. Samen met de betrokken hoofdofficier Jan Eland en de Advocaat-generaal bij
het Hof Mr. Van Capelle dienen deze lieden direct voor een vooronderzoek opgesloten te moeten worden in het
gevang. Daar moeten we vlug vanaf van dat gespuis. Maar deze boeven blijken van voor tot achter en van
onder tot boven gedekt, en als tegenprestatie demonstreren zij graag hun loyaliteit (aan de structuur). Wij
burgers lijken vrijwel machteloos te zijn in zo?n criminele omgeving. En als je pech hebt dan springt die burger
je ook nog op je nek. Gek he.
Sam Broersma
Zoutelande

20.

Anoniem

5 Apr 2005 om 21:50
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Oh, is ze dood?

21.

Anoniem

6 Apr 2005 om 15:08
Natuurlijk zijn OM en NRC corrupt en het is goed dat daar op gelet wordt.
Ik denk alleen dat de vervolging van Bouterse niet uit de hoge hoed van het OM kwam, maar vanuit BuZa werd
georkestreerd. Nederland heeft er indertijd alles aan gedaan om Bouterse de Surinaamse politiek uit te werken,
waarschijnlijk om te voorkomen dat Amerika anders wel even met militaire middelen zou ingrijpen om deze
‘communistische dictator’ te verdrijven.
Ik kan me herinneren dat de eerste drugszaken tegen de familie Bouterse uit Amerika kwamen en heb
persoonlijk nog minder vertrouwen in de Amerikaanse rechtsstaat dan in de Nederlandse.
Tevens kan ik me een benoeming van een nieuwe Nederlandse Militair Attach? in Paramaribo herinneren die in
september (?) 1992 plaatsvond. Een paar maanden later was Bouterse weg (om later terug te komen
natuurlijk).
Nu is de wereld er volgens mij niet slechter van geworden dat Bouterse door de Nederlandse politiek is
weggepest, het is alleen de vraag of het corrumperen van de rechtstaat het ge?igende middel is om
buitenlandse ongewenste politici weg te werken.

22.

Anoniem

7 Apr 2005 om 21:29
“Hilarisch was voorts ook de kleinzielige wijze waaop hij ooit ontkende betrokken te zijn geweest bij de
oprichting van het Republikeins Genootschap toen dat zijn carriere leek te kunnen gaan schaden.”
Hilarisch? Schandelijk opportunisme! Lees en huiver: http://www.republikeinsgenootschap.nl/Quotes/
AmerongenNRC020500.htm
Wijlen Martin van Amerongen: “Voor Knapens pogingen alsnog de geschiedenis te herschrijven, had hij in de
toenmalige Duitse Democratische Republiek ongetwijfeld de Walter Ulbricht-erepenning gekregen.”

23.

Anoniem

9 Apr 2005 om 06:40
Je kunt zeggen, wat je wilt, maar die Knapen is toch een handige regelaar. Nu gaat hij mooi met een leuk
jong ding naar de Cote d’Azur. Dat is mooi voor hem.
En dat het NRC geen echte kwaliteitskrant (meer ?) is, dat zal hem een zorg zijn.
Nu is immers het NRC de spreekbuis van de overheid. Het NRC is een soort doorgeefluik van de RVD.
De diverse redacteuren schnabbelen leuk bij bij de diverse overheidsinstanties. Zo zie je maar, ook in de
krantenwereld valt met wat Realpolitik best wat bij te verdienen.
En wie klaagt hier nou over ? Alleen wat gefrustreerde lieden zoals die Kat.

24.

Anoniem

10 Apr 2005 om 08:01
Het is opvallend dat de meeste woede-erupties van Kat over de NRC tegen het weekend plaatsvinden. Komt het
door die dikke weekend bijlage?

25.

Anoniem

10 Apr 2005 om 08:13
Op zich heel goed dat er deze web-site bestaat. Ik vraag me af, hoe je nog meer kunt bereiken dat deze
schandalen (tgv vriendjespolitiek, corruptie….) minder vaak gebeuren.
Wellicht is het zinvol om eea ook in internationaal verband aan de orde te stellen. Je zou bv eea kunnen melden
via “Transparancy International”
http://www.transparency.org
Dat is de organisatie die internationaal bribery/ corruptie volgt.
Immers als de NL rechtspraak incapabel en/of corrupt is, dat is direct schadelijk voor zakenleven. Dit weekend
moest een KLM vlucht terug, omdat geen toestemming verkregen werd voor vlucht over US. Als de US de
indruk heeft dat NL rechters geen oog hebben voor bestrijden van terroristen, dat zitten de onedrnemers met
de gebakken peren.
Daarom eea graag internationaal aan de kaak stellen.

26.

Anoniem

11 Apr 2005 om 15:25
PCM-topman Theo Bouwman wil meer journalisten in het management, zo verklaarde hij vorige week in NRC
Handelsblad.
Daar hebben ze bij PCM juist rampzalige ervaringen mee.
Allereerst bovengenoemde Knapen.
En dan zijn vriend Petervan Dijk die na zijn mislukking als hoofdredacteur van het AD nog eens 50 miljoen
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gulden door de gootsteen mocht spoelen als directeur van de geflopte internetpoot van PCM.
Verder ex-Trouw-hoofdredacteur Jan Greven, hoofd van de divisie landelijke dagbladen die geen enkel gevaar
duchtte van de gratis kranten. Nou, dat hebben ze geweten bij PCM.
Grevensvoornaamste wapenfeit was het kunstmatig opkrikken van de oplage van zijn troetelkind Trouw.

27.

Anoniem

13 Apr 2005 om 16:31
Het lijkt hier zo langzamerhand wel een hangplek voor aan lager wal geraakte, super gefrustreerde losers.
Alles is verkeerd, niemand kan wat, maar zelf doen ze niks of, en dat lijkt me waarsachijnlijker, zijn ze er “head
first” uitgegooid door hun redactie wegens vergaande incompetentie en proberen ze nu hun gram te halen.
Wat vermoeiend!
.

28.

Anoniem

13 Apr 2005 om 16:33
Tuurlijk.

29.

Anoniem

14 Apr 2005 om 09:05
U schrijft als hoofdoorzaak van misstanden bij het O.M. ,,de steeds sterkere grip van de politiek op ons
strafrecht”. Als je misstanden bij de rechterlijke macht bij een politieke partij of een minister op het bordje legt
krijg je binnen de korste keren een net briefje terug met de tekst ,,helaas mogen we ons niet met rechtspraak
bemoeien, succes verder” en in de meeste gevallen word je ook nog van de regen in de drup gestuurd met de
mededeling dat je een advocaat moet nemen!
Mijn vraag is dus welke steeds sterkere grip van politiek op strafrecht?
De wetgevende macht, de poltiek, MOET de simpele wet invoeren dat het voor rechters en bestuurders
VERBODEN wordt nevenfuncties aan te nemen, ook onbetaalde!
Ze krijgen voor hun ,,werk” riante salarissen en onkostenvergoedingen. Als het zonder bijbaantjes nog niet
genoeg is geef ze dan nog meer.
Wim

30.

Anoniem

15 Apr 2005 om 18:16
Zolang het NRC keffertje in M. Kat ontwaakt, blijven dit soort stukjes hier verschijnen. En telkens durft hij er
zijn naam niet onder te zetten.

31.

Anoniem

17 Apr 2005 om 08:32
Iets anders had ik ook niet verwacht van het NRC. Immers regering voor EU Grondwet, nou dan geeft het NRC
alle ruimte aan de voorstanders voor campagne en eigen staf doet (uiteraard) mee met deze kongsie.
Langzamerhand zal de regering dit (raadgevend…) referendum toch betreuren.
Nou wordt het nog oppassen, maar gelukkig werkt in ieder geval het NRC goed mee. Geen kritiek van het NRC
….
Uiteraard had ik liever voor- en tegenstanders naast elkaar aan het woord gezien. Eenzijdige voorlichting dat
hebben we niet nodig.

32.

Anoniem

18 Apr 2005 om 11:03
Hoe het in dit land gaat, recht = krom alhier.
Gelukkig ontving de klokkenluider online gisteren bijval, wat misschien geplaatst zal worden. Nederland,
Zaandstad, Middelburg en Rotterdam Transparant hebben diverse zaken lopen tegen de overheid en de zittende
macht.

33.

Anoniem

18 Apr 2005 om 17:08
klassenjustitie is er altijd al geweest, nu gaat het er blijkbaar om dat men kennelijk bij justitie probeert te
verhullen dat zijzelf zo racistisch als de pest is.
nee men heeft nog nooit het spreekwoord ‘gelijke monniken gelijke kappen’ in de praktijk toegepast bij justite,
de kloothommels.

34.

Anoniem

18 Apr 2005 om 22:37
Waarom trekt iedereen toch altijd zijn conclusies over de kwaliteit van de gehele Nederlandse rechtspraak
voordat het hoger beroep en wellicht de cassatie ten einde is? Hoger beroep en cassatie zijn juist bedoeld om
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dit soort onregelmatigheden in onze rechtspraak teniet te doen. Bovendien zijn de overwegingen van de
rechtbank in juridische zin heel begrijpelijk. Er was bij in de Roermondse zaak duidelijk sprake van intentie tot
uitvoering, iets wat bij Samir A. geheel ontbrak. Desondanks, u heeft een punt.
Waar u de plank echter volledig en op klassieke wijze misslaat is met de kop van uw artikel. Er is geen enkel
aantoonbaar verband tussen de zeer verdedigbare onbegrijpelijkheid van de vonnissen en het feit dat de ene
verdachte allochtoon is en de andere autochtoon.
U zou in de kop van het artikel gezet kunnen hebben: Man zonder bril mag geen aanslagen voorbereiden, man
met bril wel.
Af en toe kan wat bijscholing in het eigen vakgebied geen kwaad, dunkt me.
Rabarberke Dullemond
Groningen

35.

Anoniem

18 Apr 2005 om 23:02
..en mag men mensen hypnotiseren in hun slaap? Lees hier een recente [url=
http://beba.web-log.nl/log/2346093]ervaring:[/url]
Of wat dacht je[url= http://beba.web-log.nl/log/2004934]hiervan:[/url]
Of [url=http://beba.web-log.nl/archief/week/01/11/2004]hiervan:[/url]

36.

Anoniem

18 Apr 2005 om 23:20
moet zijn:
http://beba.web-log.nl/log/2346093
recente ervaring,
http://beba.web-log.nl/log/2004934
en een oude ervaring:
http://beba.web-log.nl/archief/week/01/11/2004

37.

Anoniem

19 Apr 2005 om 00:31
@Rabarberke:
“Waar u de plank echter volledig en op klassieke wijze misslaat is met de kop van uw artikel. Er is geen enkel
aantoonbaar verband tussen de zeer verdedigbare onbegrijpelijkheid van de vonnissen en het feit dat de ene
verdachte allochtoon is en de andere autochtoon.”
Er is ook geen enkel aantoonbaar verband dat etniciteit in dezes NIET de reden is voor de verschillende
vonnisen. In ieder geval maakt het duidelijk dat er geen consistentie is in de uitspraken van justitie en dat geeft
wel te te denken.

38.

Anoniem

19 Apr 2005 om 11:53
@rabarberke,
voor deze terrorist in sp? in hoger beroep wordt veroordeeld is hij allang gevlogen, met of zonder explosieven
en de eventuele doden die hem een eeuwigheid van ontmaagden zullen bezorgen!
Stom Verbaasd

39.

Anoniem

19 Apr 2005 om 14:27
Nee en omdat er geen grond is dat ethniciteit NIET de reden is voor de verschillende vonnissen schrijven we
voor het gemak dat het wel zo is?
Als er geen grond bestaat om aan te nemen dat u GEEN crimineel bent, mag ik dan links en rechts publiceren
dat u dat wel bent?
Rabarberke Dullemond
Groningen

40.

Anoniem

19 Apr 2005 om 18:53
“Man zonder bril mag geen aanslagen voorbereiden, man met bril wel”.
Die zijn illustreert indedrdaad de grenzeloze willekeur van justitie, Rabarberke
David Brillenslijper
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( niet brildragend )

41.

Anoniem

19 Apr 2005 om 19:40
En met personeel kapot maken is die van Capelle nog steeds bezig.
Een coordinator van de gezamenlijke administratie bij het hof werd ronduit op straat geflikkerd omdat ie niet
zou functioneren.
Tja hoe onbeschofter je bent hoe hoger je komt. Wees vriendjes met deze man…. anders kan je lachen

42.

Anoniem

19 Apr 2005 om 20:22
Lief links Rabarberke,
Ja, toevalligerwijs is dit vonnis uitgevallen in het nadeel van de autochtoon. Dit berust op net zoveel toeval als
de foto’s die ik altijd zie bij Opsporing Verzocht. “Wat een toeval, weer een marokkaan”. “Deze Antilliaan had
net zo goed een Nederlander kunnen zijn.’t Is puur toeval”
Vind je het ook zo toevallig dat Lonsdale-jongeren zoveel publiciteit scoren vanwege wat uitspraken en
bierflesjes terwijl in Amsterdam een autochtoon in brand wordt gestoken door rascistische Marokkanen?
En dat op de Lijnbaan een Nederlandse jongen wordt doodgeslagen door een Marokkaan die zichzelf met
Mohammed B. vergelijkt? En dat vervolgens zijn dood wordt toegejuicht onder de kreten: “Sterf christenhond!”.
En dat de politie de zaak niet laat escaleren en wacht tot deze jongens uitgeroepen zijn en eindelijk de
hulpdiensten er eens doorlaten.
En dat in Haarlem minstens dertig geweldadige aanslagen zijn gepleegd door allochtonen die het op
autochtonen hadden gemunt?
Het zijn allemaal kleine berichtjes in de krant. Zo klein en weggemoffeld zijn ze dat je er bijna overheen leest.
Maar een bierflesje door de ruit van een moskee scoort twee weken de voorpagina. Zouden die journalisten
soms ook al partijdig zijn, net als de rechter? Heb je ooit gehoord van het feit dat uitspraken van justitie de
heersende mening in de samenleving weerspiegelen? En dat die heersende mening wordt geleverd door het
linkse journaille?
AF EN TOE WAT BIJSCHOLING OP HET GEBIED VAN TRENDS IN DE RECHTSPRAAK KAN GEEN KWAAD LIJKT
ME, RABARBERKE! (of riekt dit naar linkse oogklepjes en heb je de kennis wel maar wil je het niet zien? ‘t Is het
een of het ander natuurlijk. Jij bent ?f een schreeuwlelijk zonder kennis van zaken, ?f je weet het stiekum wel
maar wilt het niet zien. Dit noem je dan ‘linkse oogklepjes’.)
Nee hoor, hou jij het maar bij toeval Rabarberke Dullemond. In die illusie kun je je nog minstens enkele jaren
wentelen. Doe dat maar, nu ‘t nog kan…
Met vriendelijke groet,
Ruig

43.

Anoniem

19 Apr 2005 om 21:28
Hebben we het over klasse justitie ? Jazeker ! En nee, Allah had er geen hand in, maar extreem links. Misschien
moesten meer columnisten zich een bezig gaan houden met de extreem linkse ?Eco Nostra? en de vertakkingen
diep in de samenleving. Inderdaad, tot de rechtelijke macht aan toe. Pas dan weet je dat een kans op een
eerlijk proces, of gegarandeerde vrijspraak alles te maken heeft met de politieke voorkeur van degene die ter
veroordeling voor het hekje verschijnt? En het heeft wel degelijk te maken met de etniciteit van de verdachte.
Nederland, en Europa ?berhaupt word beheerst door het cultuurrelativisme, ofwel de ?weg met ons? cultuur?
http://www.ctrl2005.com/thedailycolumn/

44.

Anoniem

19 Apr 2005 om 21:35
http://uwcolumns.web-log.nl/log/2330632
http://uwcolumns.web-log.nl/log/2324012
Twee linkjes voor de mensen die het wel willen zien !
http://www.ctrl2005.com/thedailycolumn/

45.

Anoniem

19 Apr 2005 om 22:40
Ten eerste ben ik lid van de VVD. Ten tweede is je verhaal goed voor een buurtkroeg waar het meerendeel van
de aanwezigen de middelbare school niet heeft afgemaakt.
De kop was ook fout geweest als het andersom was geweest. Het gaat hier om journalistieke integriteit. Je kunt
niet koppen met allochtoon dit, autochtoon dat en vervolgens in het hele verhaal het verband ethniciteitstrafmaat onbelicht laten.
Dus ga je elementaire fatsoensnormen en je leesvaardigheden nog eens bijspijkeren alvorens je mij de les gaat
lopen lezen, intellectueel.
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Rabarberke Dullemond
Groningen

46.

Anoniem

20 Apr 2005 om 08:05
Misschien beter om niet zo zeer verwijt te maken naar “Justitie” maar naar de behandelende rechters.
In NL gedragen de rechters zich alsof ze boven de wet zijn verheven. En al jarenlang moeten vooral de nieuwe
Nederlanders “geholpen” worden - vanwege moeilijke jeugd e.d. In nabij verleden werden vaders die dochters
vermoordden vanwege losbandigheid ook zeer mild behandeld. Die praktijk ging zelfs jaren door…

47.

SamBroersma

20 Apr 2005 om 08:55
Hallo Rabarberke,
Vandaag je nieuwe reacties bij Klokkenluideronline gelezen, en opnieuw heb je me aan het lachen gekregen.
Toch laat je ook vermoeden, dat je kennis over de hedendaagse praktijk van de Nederlandse rechtstaat
(rechtbank, advocaten en Openbaar Ministerie) voor aanvulling vatbaar is. Deze opmerking bedoel ik zeker niet
als verwijt. Om een andere reden wil graag overleg met je plegen. Will je mij per email benaderen op
sam@belastingfraude.nl
Sam Broersma
Zoutelande
Met vriendelijke groet,
Sam Broersma
Zoutelande

48.

Anoniem

20 Apr 2005 om 13:25
Lees hier de prachtige column van Peter Breedveld over Samir Azzouz: “Rukker”
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000082.html
En hier een interview met rechtsfilosoof Arend Soeteman van de Amsterdamse Vrije Universiteit door Peter
Breedveld over de vrijspraak van Samir Azzouz:
http://www.peterbreedveld.com/archives/00000090.html

49.

Anoniem

20 Apr 2005 om 13:56
Bart Croughs legt in de HP/DeTijd de vinger op de manipulatieve verslaggeving door NRC Handelsblad: http://
www.dutchdisease.com/blog/index.php?p=1183
Misschien kunnen de klokkenluiders Folkert Jensma om commentaar vragen?

50.

Anoniem

20 Apr 2005 om 18:53
de man was al bezig met het uitvoeren van de aanslag, hij had die molotovcocktail al gemaakt en was al zelfs
gesignaleerd bij de moskee. Samir A heeft slechts wat foto’s van bepaalde gebouwen in NL. Natuurlijk ben ik
heus niet zo naief om te geloven dat Samir helemaal niets op zijn kerfstok had. Feit is echter dat bij die andere
gast veel meer bewijs was dan bij Samir. En dat bij Samir A uit NERGENS bleek dat hij de plannen ook ging uit
voeren, bij deze man was dat wel anders!
Het spijt me Pamela, maar je lijkt jezelf een bepaalde slachtofferol aan te meten!

51.

niphtrique

20 Apr 2005 om 20:13
Ik snap eigenlijk niet zo dat mensen zich nog zo laten opfokken door dat stukje van Pamela Hemelrijk.
Deze zaak is duidelijk omdat er een bekentenis is.
Jammer genoeg heeft Samir A. geen bekentenis afgelegd. Bovendien heeft Samir A. geen daadwerkelijke actie
ondernomen om tot de daad te komen, zoals met springstof naar Schiphol gaan, hetgeen de man uit Roermond
wel heeft gedaan.
Er moet natuurlijk wel bewijs zijn, want anders kan iedereen met een plattegrond van Schiphol, benzine en een
vaatdoek in huis, worden opgesloten voor het plannen van een aanslag.
Er zijn toch hopelijk geen mensen die het erg vinden dat de man uit Roermond is opgesloten. Samir A. had,
indien het bewijs rond was gekomen, waarschijnlijk veel langer dan drie jaar moeten brommen (als je over
discriminatie wilt spreken kun je hier ook wel over gaan zeuren).
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52.

Anoniem

21 Apr 2005 om 05:42
Onzin Samir Azzouz had een arsenaal aan zaken in huis !

53.

Anoniem

22 Apr 2005 om 11:04
Die Raden in NL zoals Raad voor Discipline e.d. zijn meestal een wassen neus. Die Raden zijn van collegas voor
collegas, en zijn vooral bedoeld om de vuile was binnen boord te houden.
Bij de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten kun je bereiken na zo’n 3 jaar touwtrekken/ procederen
(en hoge kosten voor weer een advocaat) dat een advocaat die op verzoek van wederpartij je belangen heeft
geschaad, dat die advocaat een “enkele waarschuwing” krijgt. En vervolgens is er geen advocaat te vinden die
tegen zijn confrere wil procederen.
Dit soort Raden behoren bij de nederlandse vorm van oplichterij…..
Het klinkt leuk maar is niets…..

54.

Anoniem

24 Apr 2005 om 07:50
Op NOS Teletekst lees ik zo juist dat allochtonen 4X zo vaak een misdrijf plegen dan autochtonen. Minister
Donner was hier blijkbaar nog niet mee bekend, blijkbaar is deze Donner niet van deze wereld.
En als de rechtbanken zo mild zijn t.o. allochtonen, dan is die 4X zo vaak nog aan de lage kant. Hoe lang gaan
we door met criminele allochtonen en naivelingen als Donner en rechters ?

55.

Anoniem

24 Apr 2005 om 20:16
Over de voorzitter van de rechtbank die tot dit oordeel kwam:
[…]
Het opinieblad HP/De Tijd (15.04.05) bracht een vrij uitgebreid portret van de voorzitter van de rechtbank,
Sonja De Pauw Gerlings. Uit dat portret komt alvast geen rechter naar voor die zich zou laten leiden door de
politieke-correctheid.
HP: ?In een interview met het juridische maandblad Ars Aequi vertelde ze dat Nederland (citaat!) het uitschot
van de immigranten heeft gekregen en verdedigde ze het feit dat allochtone jongeren gemiddeld zwaarder
worden gestraft dan autochtone. Dit komt, vertelde ze, doordat zowel allochtone daders als hun ouders,
ondanks het bewijs, alles blijven ontkennen. En in een Volkskrant-artikel constateerde ze dat de daders van
groepsverkrachtingen zonder uitzondering allochtone jongens uit achterstandswijken zijn, en hun slachtoffers
bijna altijd blanke meisjes.?
Bron: http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=0&id=513

56.

Anoniem

25 Apr 2005 om 10:57
In de US zijn idd vele web-sites waar men overtuigd is va merkwaardige complotten. Sommigen beweren zelfs
dat de aanslagen met vliegtuigen (die je op de tv kon zien) via trucage in elkaar is gezet.
Dit verhaal past daarbij.
Doet me denken aan de fantasie van EA Poe ….

57.

Anoniem

25 Apr 2005 om 12:35
Bestaat Bin Laden wel? Is het niet gewoon een verzonnen figuur?

58.

Anoniem

25 Apr 2005 om 12:49
Deze reactie slaat natuurlijk nergens op, omdat ze er van uitgaat dat geen enkel
steekhoudend bewijs voor een complot is geleverd. Maar het tegendeel is afdoende
bewezen en ik denk dan ook dat de Volkskrant er niet langer onderuit kan, op de
beschuldiging, dat de buitenland-redactie struisvogel-politiek bedrijft en liefst niet
haar vingers wil branden, adequaat te reageren.

59.

Anoniem

25 Apr 2005 om 13:12
Als dat zou kunnen…maar helaas..
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60.

Anoniem

25 Apr 2005 om 14:10
Niet alleen de Volkskrant verzwijgt of weigert inhoudelijk op feiten in te gaan of inhoudelijk berweringen over
complotten te onderzoeken.
Op een of andere manier wordt ergens in de wereld beslist wat wel en niet bekend mag worden en hoe de
geschiedenis haar beloop moet hebben.

61.

Anoniem

25 Apr 2005 om 18:38
Sinds de journalisten van Volkskrant een “onderonsje” met Bernard hadden, lees ik de rest ook niet meer; ook
omdat ze daarna een tweede brief (uit II-WO) niet hebben gepubliceerd. Wat verwacht je dan van bijv.
progressieve journalistiek zoals vara, die is meer bezig met de paus. Of wat denk je van Maxima, zit bij de VN
(mede geholpen door P. Rosemuller van Groenlings). Men vergeet snel al die slachtoffers van Videla en
Zorreguieta (dwaze moeders van plaza de Majo). Zie Spanje, die ooit deze heren wilde arresteren, maar nu
nemen ze genoegen met een slachtoffer (dader) en geven hem straf van ca 700 jaar. Dus liever een getuigen
(hij was dan wel een dader) te straffen, dan dat ze hoofdverdachten en opdrachtgevers arresteren.
Het is dan beter niet te wachten op iets dat niet zal komen, maak zelf een weblog aan en zet alles erop en kom
daarna hier om het te promoten. Ook de ongelezen boeken van bovengenoemde schrijvers intikken.

62.

Anoniem

26 Apr 2005 om 22:48
Een paar boeken en hoofdstukken zijn gratis te downloaden:
THE NEW PEARL HARBOR
Disturbing Questions about the Bush Administration and 9/11
David Ray Griffin
http://vancouver.indymedia.org/print.php?id=141355
The War on Freedom
How and Why America was Attacked, September 11th, 2001
Nafeez Mosaddeq Ahmed
http://www.williambowles.info/911/warfre-book.pdf
Der zensierte Tag
Christian C. Walther (enkele hoofdstukken)
http://www.randomhouse.de/specials/119fragen/dzt/
911 Synthetic Terror Made in USA
Webster Tarpley (hoofdstuk over WTC 1, 2 en 7)
http://www.reopen911.org/Tarpley_ch_6.pdf
The Complete 9/11 Timeline
Paul Thompson (uittreksel 60 pagina’s)
http://www.wanttoknow.info/9-11timeline60pg
Daniel Hopsicker
Welcome to Terrorland (hoofdstuk over Atta)
http://www.madcowprod.com/01.pdf
schreef ook een artikel over Nederlander Rudi Dekkers
http://www.madcowprod.com/01312005.html
Weblogs zijn er al genoeg, ik noem er een:
http://911blogger.com

63.

Anoniem

7 Mei 2005 om 19:47
De Code van Bordeaux, gedragscode voor journalisten
Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van beroepsgedrag door journalisten
in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, verspreiden en commentari?ren van nieuws en
inlichtingen en in het beschrijven van gebeurtenissen. Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux,
april 1954, geamendeerd in 1986 met een negende, als zevende geplaatste artikel over racisme.
1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste plicht van de journalist.
2. Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee beginselen: vrijheid in
verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en het recht van faire commentaar en kritiek.
3. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron kent. Hij zal wezenlijke
informatie niet achterwege laten en geen documenten vervalsen.
4. Bij het verkrijgen van nieuws, foto’s en documenten zal hij op faire wijze te werk gaan.
5. Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op royale wijze recht te
zetten.
6. Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in vertrouwen verkregen informatie.
7. De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide discriminatie, en zal al het
mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, gebaseerd op, o.a., ras, sex, sexuale geaardheid, taal,
godsdienst, politieke of andere meningen en nationale of sociale afkomst.
8. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen:
plagiaat, laster, smaad, belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, in
welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige publicatie.
9. Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht bovenstaande beginselen
oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken
slechts de rechtspleging van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van overheidspersonen
of anderen.
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—Zonder de selectieve berichtgeving over 11 september zouden veel mensen een heel andere opvatting hebben
over wie als hoofdverdachten van de aanslagen moeten worden aangemerkt. Sommige van de vermeende 19
kapers hadden contacten met de CIA, sommigen zijn zelfs nog in leven en er is geen enkel overtuigend bewijs
dat ze voor de aanslagen verantwoordelijk zijn.
We stellen dus een grove schending van deze gedragscode vast, en wel van regels 1, 2, 3, 5 en 9, dus maar
liefst vijf van de negen stuks. Hieronder een soortgelijke verklaring. Iedereen kan voor zichzelf nagaan welke
plichten de Nederlandse media hiervan verzaakt hebben. Het wachten is op een integere journalist of
hoofdredacteur die het taboe wil doorbreken. In Duitsland is er tenminste op de WDR nog een gedegen
televisiedocumentaire geweest, al was het er slechts een: Aktenzeichen 11.9 Ungel?st van Gerhard Wisnewski
en Willy Brunner, uitgezonden op 20 juni 2003.
—De Verklaring der plichten en rechten van de journalist (1971)
Aanvaard te M?nchen op 24 en 25 november 1971 door de afgevaardigden van de journalistenvakbonden van
de (toen nog) zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en vervolgens aanvaard door de Internationale
Federatie van Journalisten op het congres van Istanboel in 1972.
INLEIDING
Het recht op informatie, op vrije meningsuiting en op kritiek is ??n van de fundamentele vrijheden van elk
menselijk wezen.
Uit dit recht van het publiek om de feiten en de opinies te kennen, vloeit het geheel van de rechten en plichten
van de journalist voort.
De verantwoordelijkheid van de journalisten tegenover het publiek heeft voorrang op elke andere, in het
bijzonder op deze tegenover hun werkgever en tegenover de overheid.
De informatieopdracht behelst noodzakelijkerwijze de grenzen die de journalisten zichzelf spontaan opleggen.
Dit is het voorwerp van de Verklaring der plichten zoals zij hier werd geformuleerd.
Maar deze plichten kunnen slechts daadwerkelijk nagekomen worden bij de uitoefening van het beroep van
journalist indien de concrete voorwaarden tot de onafhankelijkheid en tot de waardigheid van het beroep
verwezenlijkt worden.
Dit is het voorwerp van de Verklaring der rechten zoals zij hierna opgegeven wordt.
VERKLARING DER PLICHTEN
De essenti?le plichten van de journalist bij het opzoeken en het commentari?ren van de gebeurtenissen zijn de
volgende:
1. - De waarheid eerbiedigen, welke ook de gevolgen voor hem mogen zijn.
Dit vloeit voort uit het recht van het publiek om de waarheid te kennen.
2. - De vrijheid van informatie, van commentaar en van kritiek verdedigen.
3. - Alleen informaties publiceren waarvan de oorsprong gekend is; geen essenti?le informaties schrappen, noch
tekst of documenten verdraaien.
4. - Geen oneerlijke methodes gebruiken om informaties, foto’s en documenten te bekomen.
5. - Zich ertoe verplichten het priv?-leven van de personen te eerbiedigen.
6. - Elke gepubliceerde informatie rechtzetten indien deze onjuist is gebleken.
7. - Het beroepsgeheim bewaren en de herkomst van de bekomen vertrouwelijke informaties niet verspreiden.
8. - Zich niet overgeven aan plagiaat, laster, eerroof en beschuldigingen zonder grond noch enig voordeel in
ontvangst nemen voor het al dan niet publiceren van een informatie.
9. - Nooit het vak van journalist verwarren met dit van reclameman of van propagandist en geen enkele
rechtstreekse of onrechtstreekse instructie in ontvangst nemen van adverteerders.
10. - Elke drukking weigeren en slechts redactionele richtlijnen aanvaarden van de redactieverantwoordelijken.
Elke journalist die naam waardig, moet het als een plicht aanzien de hierboven aangehaalde principes strikt na
te leven; hij erkent het recht van kracht in ieder land, maar hij aanvaardt op beroepsgebied enkel de
rechtsmacht van zijn gelijken, met uitsluiting van elke gouvernementele of andere inmenging.
VERKLARING DER RECHTEN
1. - De journalisten eisen vrije toegang tot alle informatiebronnen alsmede het recht vrijuit opzoekingen te
mogen uitvoeren naar alle feiten die het openbaar leven kunnen be?nvloeden.
Het geheim van de staats- en priv?-belangen kan niet tegen de journalist ingeroepen worden, tenzij
uitzonderlijk op grond van klaar omschreven redenen.
2. - De journalist heeft het recht elke ondergeschiktheid te weigeren die in strijd zou zijn met de algemene lijn
van het informatieorgaan waaraan hij medewerkt zoals deze schriftelijk werd vastgelegd in zijn contract van
dienstneming.
Deze weigering geldt ook voor elke ondergeschiktheid die niet duidelijk met deze algemene lijn overeenkomt.
3. - De journalist kan niet verplicht worden een beroepsdaad te stellen of een opinie uit te drukken die strijdig
is met zijn overtuiging of met zijn geweten.
4. - De redactionele ploeg moet verplichtend ingelicht worden over elke belangrijke beslissing die van aard is
het leven van de onderneming te be?nvloeden. Zij moet tenminste geraadpleegd worden, voor de definitieve
beslissing, over elke maatregel met betrekking tot de samenstelling van de redactie: aanwerving, ontslag,
overplaatsing en bevordering van journalisten.
5. - Wegens zijn funktie en zijn verantwoordelijkheid heeft de journalist niet alleen het recht op de voordelen
van de collectieve overeenkomsten, maar ook op een persoonlijk contract dat de materi?le en morele veiligheid
van zijn werk verzekert. Dit contract moet hem een bezoldiging toekennen die in overeenstemming is met zijn
sociale rol en die voldoende is om zijn economische onafhankelijkheid te waarborgen.

64.

Anoniem

9 Mei 2005 om 12:18
Tja, de zgn “feiten” van het NRC komen uit de koker van Justitie. Niet verbazingwekkend als NRC redacteuren
ook bijbaantje bij MinvJustitie/ RaadvRechtspraak hebben.
Afijn, PG De Wijckerslooth horen we niet meer over deze affaire……

65.

Anoniem

9 Mei 2005 om 19:30
we worden gediscrimineerd in ons eigen land
:@ hier kan ik zo boos om worden
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66.

Anoniem

11 Mei 2005 om 11:52
Het is wel erg makkelijk om een theorie, zonder hem te bestuderen, zonder conclusie of reden van tafel te
vegen. Wat betreft “de fantasie van EA Poe”;
Als je serieus de tijdlijn en details na gaat is de versie die de media ons voor houdt veel ongeloofwaardiger dan
menig Edgar A Poe verhaal.
Nogmaals een oproep aan de journalistiek om eens SERIEUS in te gaan op de feiten achter 911….

67.

Anoniem

15 Mei 2005 om 08:52
“Waarschuwen” door voorlichters van Justitie van redacties voor plaatsen van stukken, dat is toch heel
gevaarlijk. Als Justitie het niet eens is met de strekking van een publicatie, dan moet daar in apart stuk op
worden gereageerd.
“Waarschuwen” door voorlichters om publicatie te voorkomen, dat past niet in een behoorlijke democratie.
Justitie moet toch wat kritiek kunnen verdragen. Als Justitie correct bezig is, dan zou ze zich niet hoeven te
storen aan wat kritiek.
De leidinggevenden van Justitie zijn goed fout bezig als dit de aanpak is.

68.

Anoniem

15 Mei 2005 om 12:29
Wat te denken van de verziekte verhouding tussen deze burger en justitie?
?Waarschuwingen? vanuit het Ministerie van Justitie. Ja, aanvankelijk trapte ik er in.
Bijvoorbeeld de volgende E-mails uit mijn geschil met Justitie?
Date: Fri. 11 feb. 2005, 11:39:05
From: “Winkler H. mw. - BJBA” :
To:
Geachte heer Theunisse,
Ik schrijf u even als individu, niet als ambtenaar in dienst van justitie. Ik heb gewacht met reageren op uw email totdat ik zeker wist dat de officiele kamervragen-beantwoording (op 3 februari j.l.) had plaatsgevonden. In
verband met uw privacy is de beantwoording naar uw mening vast niet concreet genoeg geweest, met de
doorverwijzingen die er in staan. U zult echter waarschijnlijk aangenaam verrast worden door de antwoorden
die u in tweede instantie krijgt. Ik hoop dat u de afgelopen 25 jaar achter u kunt laten en de rust vindt te
genieten van de toekomst!
Met vriendeljke groet, Henriette Winkler persoonlijk
*****************************************
Date: Fri. 11 feb. 2005, 11:45:08
From: Geert Theunisse [mailto: geerttheunisse@yahoo.com]
To: “Winkler H. mw. - BJBA” :
Zeer geachte Mw. Winkler,
Wij, mijn vrouw en ik, danken u zeer voor uw bericht. Al lang hadden wij de hoop opgegeven vanuit ?Den
Haag? nog ooit een bericht te ontvangen dat van zo een begaandheid en persoonlijke moed getuigd. Wij
wachten de antwoorden in tweede instantie af. Hoogachtend, Geert Theunisse
————————————–
Van: Geert Theunisse [mailto:geerttheunisse@yahoo.com]
Verzonden: zondag 20 februari 2005 10:14
To: “Winkler H. mw. - BJBA” :
Onderwerp: RE: Vragen…
Zeer geachte Mw. Winkler,
Is er iets te zeggen over de termijn in welke wij de antwoorden in tweede instantie mogen verwachten? De
reden voor deze vraag is dat mijn vrouw na uw bovenstaande, overigens door ons zeer gewaar-deerde bericht,
onderhand toe is aan opname met dwangverpleging in ?Huize Avondrood? o.i.d. Mocht deze vraag het antwoord
kruisen, dan excuus. Vr. groetend, Geert Theunisse
—————————————————————————
From: “Winkler H. mw. - BJBA” :
Geachte heer Theunisse,
Uw dossier ligt ver weg in het archief. Ik meen me te herinneren dat in de kamervragen u wordt verwezen naar
bepaalde instanties om uw vragen m.b.t. paspoortverstrekking en mogelijkheid tot gijzeling ivm belastingschuld
te stellen. Ik weet niet meer uit het hoofd welke instantie(s) dat waren, maar ik hoop dat u zich inderdaad zelf
tot deze instantie(s) heeft gewend en u kunt daar ook vragen hoe lang u nog op uw antwoord(en) moet
wachten. Wettelijk gezien moeten brieven binnen 6 weken beantwoord worden, anders kan er een tik op de
vingers van de Nationale ombudsman verwacht worden. U kunt deze instantie(s) hieraan herinneren. Met
vriendelijke groet en sterke met de ziekte van uw vrouw, Henriette Winkler
**** *********
Van: Geert Theunisse [mailto:geerttheunisse@yahoo.com]
Verzonden: maandag 21 februari 2005 11:18
To: “Winkler H. mw. - BJBA” :
Onderwerp: RE: Vragen…
Zeer geachte Mw. Winkler,
A.u.b nog even terugkomend op uw mail van 11 feb.: Ik meen begrepen te hebben dat u, vooruitlopend op de
antwoorden in tweede instantie, verwacht dat ik “waarschijnlijk aangenaam verrast zal worden”. Dat lijkt mij
voldoende grond om die antwoorden dan verder af te wachten, zonder verder op spoed aan te dringen of met
de Nat. Ombudsman te gaan dreigen. De verwijzingen naar de Belastingdienst in de inmiddels beantwoorde
vragen van de heer Wolfsen zijn niet mijn eerste belang. Mijn conflict met de Staat gaat het ministerie van
Justitie aan. Zie aub. bijgaande brief aan de heer Wolfsen waarin ik dat (nogmaals) tracht uit te leggen. Zodra
dat conflict is opgelost kan ik: “de afgelopen 25 jaar achter mij laten en de rust vinden van de toekomst te
genieten.? Graag ontvang ik uw commentaar. Vr. groetend, Geert Theunisse
—————————————————–
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Subject: RE: Vragen?
Date: Mon. 21 feb. 2005, 11:43:51
From: “Winkler H. mw. - BJBA” :
To:
Geachte heer Theunisse,
Ik wil het inhoudelijk niet meer over uw zaak hebben. Dit is mijn laatste email. Als u er mee weg komt uw
enorme belastingschuld te kunnen wegstrepen tegen hetgeen u de staat verwijt aan u schuldig te zijn, past het
u wellicht om de zaak verder te laten rusten. Met vriendelijke groet. Henriette Winkler
****************
Regelrechte intimidatie dus, die overigens geen enkele indruk op mij maakt.
Geert Theunisse

69.

Anoniem

20 Mei 2005 om 11:43
Of via HR kansen maakt, kan ik niet beoordelen. Lijkt moeilijk…..
Wel is duidelijk, dat het NRC ook hier aan de leiband van OM/ Justitie heeft gelopen. Maar of dat van betekenis
voor deze zaak is, dat is twijfelachtig.

70.

Anoniem

22 Mei 2005 om 14:52
Zag vandaag in Vrij Nederland interessant artikel over dit onderwerp.
De kroongetuige (drugsmokkelaar) staat nu In Belgie terecht voor ook weer drugssmokkel, daaruit blijkt dat de
getuigenis van de kroongetuige (in de zaak Bouterse) ongeloofwaardig is.
Lijkt me een zaak van Bouterse moe(s)t hangen, dus dat was gesneden koek. En de rechtbank/ Hof doet net
alsof ze gek zijn. Geloven all onzin van criminelen die een leuke deal met OM gesloten hebben.
Een succesje voor het OM - ja maar wel met meinedige getuige(nis)……
Wie zal daar nou nog verbaasd over zijn

71.

Anoniem

23 Mei 2005 om 19:09
Bouterse en Kat zijn allebei gefrustreerde gangsters. Beiden hebben ook iets te veel gesnoven, dat is niet goed
voor de hersentjes.

72.

Anoniem

25 Mei 2005 om 14:12
Bij deze dingen verwacht men opeens dat de overheid voor 100% ??n smoel naar buiten brengt, waar men in
zoveel andere gevallen zegt dat de overheid langs elkaar heen werkt. Brengt de overheid in deze gevallen
niet ??n smoel naar buiten, of volgt er niet binnen korte tijd een verklaring, dan wordt er meteen gedacht aan
complotten. Alsof men verwacht dat het naast eenduidig ook nog eens snel gaat. Hmmm. Dat is juist de twijfel
bij deze dingen bij mij, mijn reden voor skepsis.

73.

Anoniem

27 Mei 2005 om 11:49
“We weten het, het wordt wat eentonig”
Inderdaad, ja

74.

Anoniem

27 Mei 2005 om 19:14
Redacteur Dr. Dirk van Delft krijgt betaald door NWO voor de pleiten in NRC voor meer geld voor NWO. Daar
komt het toch eigenlijk op neer?
Dat Dr. Dirk van Delft dat doet is tot daar aan toe - hij pakt toch zo een leuke cent mee. Maar dat Folkert
Jensma dit maar bl?jft pikken snap ik niet. Hoe kun hij nog met droge ogen volhouden dat je een
onafhankelijke kwaliteitskrant bent?
Een beetje bedrijf laat haar medewerkers een lijst aan bepalingen voor correct gedrag ondertekenen.
Geschenken aannemen mag tot een bedrag van zeg ?50,-. Laat het soms eens ?100,- wezen. ?12.500 is meer
dan honderd keer zoveel!

75.

Anoniem

28 Mei 2005 om 15:40
Op zaterdag 28 mei schrijft Thom Meens in zijn column “De ombudsman en de lezer” dat de Volkskrant hem
volledige onafhankelijkheid garandeert: “niemand kan hem opdragen iets te doen of te laten, niemand kan hem
dwingen een oordeel te wijzigen.” De hoofdredacteur krijgt de tekst wel ter inzage maar kan hem niet wijzigen,
alleen de hele column uit de krant houden en dat is in alle jaren dat de Volkskrant een ombudsman heeft nog
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nooit gebeurd.
Dan is het dus helder wie er tekent voor het uitblijven van een onafhankelijk oordeel: de ombudsman zelf en
niet zijn hoofdredacteur.

76.

Anoniem

5 Jun 2005 om 13:10
We kunnen vaststellen, dat Nederland weer goed mee doet.
Nederland is weer een goeie spil in groot fraude netwerk.
Iets anders zou ik ook niet verwachten. Er wordt toch geen bekend advocatenkantoor veroordeeld….. Dat zou
ongehoord zijn. Grote fraude dat kan, maar bekend advocatenkantoor veroordelen, dat ligt moeilijk.

77.

PlatformDeKrijger

9 Jun 2005 om 21:04
Meer interessante onthullingen over de mediawereld:

78. http://www.platformdekrijger.nl/pamflet.htm

79.

80.

Anoniem

10 Jun 2005 om 12:12
Ja, het is goed fout, wat daar gebeurt.
Maar ja, alles is relatief. Je ziet dat de rechtbank de Grote Bouwfraude heel coulant afdoet. Dat is dan iets wat
een criminele organosatie betreft. Miljardenfraude. Het was nodig om daar een parlementaire voor op te zetten.
Land in rep en roer.
En dan oordeelt de rechter, dat daarvoor geen flinke straf uitgedeeld mag worden.
Dan kan zo’n kleine fraude in een discotheek toch geen punt van opwinding zijn.
Ja, het is flink geknoei, maar als dat knoeien op grote schaak door de vingers wordt gezien, dan moeten we
hier geen punt van maken.
Gedogen …..

81.

Anoniem

10 Jun 2005 om 13:21
Ik bezoek af en toe deze site en kan met veel dingen instemmen, maar de schrijver met zijn Escape verhalen
geven mij ook een bepaalde indruk over de schrijver. Klokkenluiden prima,wat er schijnbaar gebeurt in de
Escape behoort zeker niet tot normale bedrijfsvoeringen.
Maar is de schrijver, die zelf enkele jaren heeft gewerkt voor dit bedrijf, niet erg schijnheilig ?
Het staat hem of haar ontzettend tegen wat er gebeurt en ondanks de lage lonen en wantoestanden heeft
schrijver het enkele jaren volgehouden, was schrijver soms toevallig ook een barkeeper die o.a. zijn lage loon
aanvulde op creatieve wijze ?
Maar als schrijver zijn loon niet aanvulde omdat hij een andere functie had o.i.d. en desondanks voor het
hongerloontje toch jaren werkzaam bleef, waarom komt hij dan nu pas met deze verhalen ? Schrijver toont zich
integer en betrokken, maar achteraf. Niettemin zijn de gesuggereerde praktijken in Escape af te keuren, de
zeer goed ingevoerde en van alles op de hoogte zijnde schrijver zou er goed aan doen zijn eigen persoon en
motivatie te onderbouwen.
Ik ben zeer benieuwd naar de reactie en hoop dat mijn gedachte dat integreteit met de jaren ontstaat
ontzenuwd wordt.

82.

Anoniem

17 Jun 2005 om 12:34
Zullen we hier ooit passende opheldering over krijgen ?
Een rechtbank die rechter Westenberg veroordeelt ?
Hoe liep die levensgrote, jarenlang durende bouwfraude af ? Met een sisser.
Ook dit wordt waarschijnlijk weggemoffeld…

83.

Anoniem

18 Jun 2005 om 01:09
De maatschappij is nu de afgelopen jaren veranderd. Mensen durven hun mening te verkondigen en accepteren
niet alles meer onder het mom van ‘ Tolerantie’ (/ lees: onverschilligheid). Het wegmoffelen van corrupte
praktijken, wordt niet meer met de mantel der ‘liefde’ bedenkt. Dat gebeurt alleen nog maar in de politiek.
Moet de rechtelijke macht niet onpartijdig zijn? Laat het rechtsysteem in ons land realiseren dat het ‘rotte
appels’ goed aan moet laten pakken, maar laat dit dan door een onpartijdige partij moet gebeuren of in dit
geval in het openbaar.
Wegmoffelen van dit soort zaken zou het vertrouwen van de burgers in de overheid en de rechtelijke macht
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sterk verzwakken!!!

84.

Anoniem

18 Jun 2005 om 17:05
een beetje gek dat een rechter moet oordelen over het gelijk van een andere collega-rechter ( misschien wel
vriend of kennis.): hoe wordt de onpartijdigheid hier gegarandeert?? Ben beniuwd te horen of deze procedure
zuiver verloopt! Wat mij nu al opvalt is de late pleidooi datum, pas over 5 maanden: is dat normaal bij de
rechtbank Rotterdam?? Of heeft Westenberg nog wat extra tijd nodig??

85.

Anoniem

20 Jun 2005 om 11:45
Iets dergelijks met Nederlandse rechter (tw mr Van der Sloot) op Aruba. Deze rechter Van der Sloot wordt nu
verhoord als getuige ivm aanhouding van zijn zoon.
Zal dat een voorkeursbehandeling worden ?
Two released in Aruba missing girl case:ORANJESTAD, Aruba | June 14, 2005 4:11:26 PM IST
Aruba police have released the first two men held in the disappearance of an Alabama teen, but are still holding
three others.
The men released were security guards who worked at a hotel near the Holiday Inn where Natalee Holloway,
18, was staying. She disappeared May 30, and the two guards were arrested June 5 but not charged.
The three still being held are brothers Satish Kalpoe, 18, and Depak Kalpoe, 21, and their friend, Joran Van Der
Sloot, 17, the son of an Aruban judge. None have been formally charged, CNN said.
The three told police they took the 18-year-old to a beach after leaving an Oranjestad nightclub with her early
May 30, when she was last seen. They said they returned her to her hotel not long afterward.
Monday, Prime Minister Nelson Oduber said Aruba’s government is doing the utmost to find Holloway. (UPI)

86.

Anoniem

20 Jun 2005 om 18:26
Het moet niet veel gekker worden. Dit neemt langzamerhand de vorm aan van een grote samenzwering.
Serieus, het is toch werkelijk ongelovelijk dat in deze zaak, die ik nu langzamerhand beter ga volgen, de
rechterlijke macht, ministeries, een provincie, Schiphol en nu ook de accountants al heel lang een vuil spel
spelen. Ik ben van mening dat het zeer belangrijk is om deze smerige zaak zorgvuldig en “objectief” te
onderzoeken. Aangezien ik als burger maar ook als zakenman vertrouwen nodig heb in het systeem.
Het bedrijfsleven in Nederland moet kunnen vertrouwen op een betrouwbaarde overheid, een betrouwbare
rechterlijke macht en betrouwbare accountants.

87.

Anoniem

22 Jun 2005 om 22:17
Wat een sukkel, die persoon die als een klokkenluider wilt voorkomen.
Het is duidelijk dat het hier een wraakpoging betreft van een ex-medewerker wiens fraudetechnieken niet
professioneel genoeg waren. Heb je geen ruggegraat om bepaalde praktijken aan te halen tijdens je
dienstbetrekking, maar doe je wel gewoon mee, dan bestaat ook de kans dat je betrapt wordt ; moet je ook
lekker op de blaren zitten.
Inderdaad klopt het niet als ik het verhaal mag geloven betreffende de loonuitbetaling etc. Maar ga dat nu niet
als excuus gebruiken nu jezelf (na waarschijnlijk een lange tijd te hebben meegeprofiteerd) de zak hebt
gekregen (helaas niet diezelfde royale zak waar een fles alcohol voor de verkoop zat verstopt).
Aan de directie en management van Escape zou ik nog een ding willen mededelen. Mochten jullie dit soort
praktijken blijven gedogen, aarzel dan niet om mij in jullie sollicitatieprocedure op te nemen, weliswaar voor
barkeeper en niet voor management. Het schijnt dat ik bij jullie goed kan verdienen. Bovendien ben ik
commercieel aangelegd en zeer leergierig om eventuele nieuwe technieken op te doen. De ideale combinatie
voor het ondernemerschap achter de bar voor eigen rekening.
Eelco

88.

Anoniem

24 Jun 2005 om 00:30
Jammer dat (weer) de verkeerde de schuld krijgt van het plaatsen van dit verhaal…
Als ik iets wilde doen, had ik t wel groter aangepakt.
Kees B (alweer)

89.

Anoniem

25 Jun 2005 om 20:23
Ik heb ook een aantal jaartjes in die fijne tent gewerkt, maarre 700/800 euries fooi per avond?? Hoe dan? Want
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dan had ik mijn zakken dus nog meer kunnen vullen daar!
Dolf Ubbelaar

90.

Anoniem

25 Jun 2005 om 20:25
Ik heb ook een aantal jaartjes in die fijne tent gewerkt, maarre 700/800 euries fooi per avond?? Hoe dan? Want
dan had ik mijn zakken dus nog meer kunnen vullen daar!
Dolf Ubbelaar

91.

Anoniem

27 Jun 2005 om 13:57
Coole actie Charles , je had het mij al verteld, maar tjesus wat wil jij je wreken voor iets waar je zelf van
genoten hebt en door je frustraties pap je dingen nog eens extra dik aan, een dikke hoera voor de held van de
dag!
Hoe kan het dat niemand ooit klaagt en de club atlijd vol zit ? Ik kom daar ook regelmatig en vermaak mij
kostelijk en kom lam thuis …… ik heb zelf ook in de horeca gewerkt en natuurlijk word er zwart wel eens wat
bijgepikt , maar dat soort bedragen kan niet dat weet je zelf ook wel. Ik heb het gevoel dat we hier te maken
hebben met een klein kind dat niet naar de disco mag van zijn pa en tegen zijn vriendje zegt dat i wenst dat ijn
pappa dood was… grow up little boy en wees eens volwassen ; )
Wat is er btw dit weekend in de escape ben er al een tijdje niet meer geweest ; )

92.

Anoniem

28 Jun 2005 om 10:08
Coole actie Charles , je had het mij al verteld, maar tjesus wat wil jij je wreken voor iets waar je zelf van
genoten hebt en door je frustraties pap je dingen nog eens extra dik aan, een dikke hoera voor de held van de
dag!
Hoe kan het dat niemand ooit klaagt en de club atlijd vol zit ? Ik kom daar ook regelmatig en vermaak mij
kostelijk en kom lam thuis …… ik heb zelf ook in de horeca gewerkt en natuurlijk word er zwart wel eens wat
bijgepikt , maar dat soort bedragen kan niet dat weet je zelf ook wel. Ik heb het gevoel dat we hier te maken
hebben met een klein kind dat niet naar de disco mag van zijn pa en tegen zijn vriendje zegt dat i wenst dat ijn
pappa dood was… grow up little boy en wees eens volwassen ; )
Wat is er btw dit weekend in de escape ben er al een tijdje niet meer geweest ; )

93.

Anoniem

28 Jun 2005 om 22:20
Toen mijn ex vorig jaar niet verder kon “groeien” bij de ING, hebben ze een baantje voor hem in Duitsland
gevonden? De ING denkt met u mee. Op dat niveau hebben ze wel arbeidsrelatie’s. Straks als de kroonprins
aan de macht komt, willen ze de K aan de naam van ING vast knopen en dan wordt de ING een K-ING. Mooi
bedacht. Daar zit Kok wel goed op zijn plaats als peetvader van …..
Toen ik 10 jaar geleden gescheiden en werkloos werd, hebben ze mij (weet nog steeds niet wie) vol pillen
gestopt en met stroomstoot- wapens bewerkt (in die tijd wist ik niet eens te vertellen wat met mij gebeurde,
dat iemand zomaar naast je komt te staan en dan krijg je een stoot met ronde zwarte plek op je lichaam). Ik
was dusdanig gepest dat ik naar Duitsland moest vluchten, waar mijn familie woont. De artsen daar hebben me
onderzocht en gaven mij een chip in de arm, weet nog steeds niet waarom. Ik was misschien beter te
manipuleren. Enige goede uitkomst in dat alles was dat ik werk kon krijgen aan de kassa van een supermarkt.
Ik kon mijn kinderen niet hier achterlaten en ben maanden later teruggegaan. Inmiddels hebben de Asiaten
mijn ex huis bewoont en ik was zgn. veranderd van een degelijk, betrouwbaar en verstandig vrouw en- moeder
persoon naar een ongeloofwaardig en labiel kreng. (Ik heb wel een WO opleiding, maar mijn ex heeft in 30 j.
nog geen boek aangeraakt) dus hoe kan hij zo belangrijk worden; sinds hij Asiatische relatie heeft, is zijn ster
omhoog gerezen. Dat ze bij de ING dat soort relaties waarderen, zien we aan hun inkomsten en nu dan in de
relatie met Duitsers, Asiaten en voormalige oostblok landen. Jammer dat de EU grondwet niet doorging, dan
waren dat soort praktijken legaal. De ING= Kok, Melkert=VN =Maxima enz………alles is weer “oude jongens
krentebrood”.
Wanneer mogen we ons in een referendum uitspreken over Zorregieta invloeden in Nederland en de VN?

94.

Anoniem

29 Jun 2005 om 01:53
wie is het?
is het een marrokaan?
is ie kaal?
heeft ie een complex?
of
heeft hij een kind?
is hij dom?
heeft ie ze motor vaak in de prak gereden?
geef je antwoord AUB en maak kans op een triumph

95.

Anoniem

29 Jun 2005 om 18:44
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Issie dik?
Kopt ie collega’s neer?
Baalt ie dat ie niet meer mee kan profiteren door een rugprobleempje?
OF
Heeft ie een litteken op zijn lip?
Draagt hij een microfoonhengel?
Rijmt zijn naam op pisss?

96.

Anoniem

30 Jun 2005 om 16:28
Ja het is waar.
Ik werk er nog steeds en het is niet normaal wat er gebeurd.
Zwarte inkoop en verkoop van drank, waardoor er niets wordt gemist als er iets gestolen word.
ik neem soms gewoon een treetje redbull mee, paar flessen domperignon, flessen vodka bacardi en die verkoop
ik aan de bar
de bedrijfsleider die alles toeliet werkt er nu niet meer.
Die is ontslagen nadat hij zijn eigen feesten wilde geven in escape en dus handelde met voorkennis. Deze man
gaf zelf aan wat wij wel en niet konden meenemen en als wij hem genoeg geld gaven kon hij zn lening af
betalen voor zijn net aangeschafte motor, Een Triumph.
hij deelde zelf ook drugs uit aan het personeel en bij de drugs inval op zondag avond ging hij als eerste weg via
de achteruitgang.
Volgens eigen zeggen was hij al veel eerder weg. Maar goed, hoezo pak je dan de achteruitgang als je motor
voor de escape staat.
de fraude achgter de bar wordt dus impliciet gemotiveerd door de leiding. Het stelen van drank ook, net als het
nemen van drugs.
walgelijk.
maar goied, ik verdien daar nu ruim 600 euro per avond
dus iklaag er niet over

97.

Anoniem

1 Jul 2005 om 16:44
Is het een aan coke verslaafde autist?
die door z’n grote wenkbrauwen niet ziet wat er allemaal gebeurd?
en wil hij eigenlijk gewoon een simpele trucker zijn?
OF
Rijdt hij of rij ik?
heeft hij de Rembrandtcup gewonnen?
en lijkt hij op een verbrande spijker?
OF
heeft hij vroeger zijn vader gechanteerd een scooter voor hem te kopen?
heeft hij een boot die de ‘Beagle’ heet?
en weigert hij te werken als de buitenvrouw van zijn vader aanwezig is?
OF
heeft hij Uthe gepaald?
was hij ontslagen in de kroon?
maar nu gewoon weer aan het werk in diezelfde kroon?
Stem nu en maak kans op twee weken lang de computerstand en elke avond een treetje of doos drank naar
keuze!!!!!

98.

Anoniem

2 Jul 2005 om 14:23
uhm

99.

Anoniem

2 Jul 2005 om 14:30
uhm

100.

Anoniem

2 Jul 2005 om 15:52
OF
Heeft zij flaporen
Heeft zij pijn aan die flaporen
Geilde die kale bedrijfsleider op haar toen zij nog achter de bar stond
OF
Was hij de neef van een glazenhaler
Werd hij ontslagen omdat hij drugsvriendjes binnen liet
Heeft hij daarna de bedrijfsleider bedreigd
OF
Is hij het veel te jonge wijf van die vroefere kale pedobedrijfsleider
Is haar achternaam Over
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Is het een afdankertje van die witte glazenhaler
OF
Issie dik
Issie zwart
Werkt ie tegenwoordig in de Arena
Dus ‘klokkenluider’,
geef het nou gewoon toe, dan hoeven deze flauwe geintjes niet meer en kunnen wij weer gewoon ons werk
doen zonder dat er continue iemand naast de bar staat.

101.

Anoniem

3 Jul 2005 om 22:55
Ff kort gezegd….de voorraad moet gewoon klopppen…en als je weet dat de eigenaar zijn eigen drankvoorraad
niet weet, nou…dan krijg je turkengedrag.
ps…wel kut dat poppers naast de bar staat. Anders geef je hem toch de helft van je fooi, kijkt ie misschien de
andere kant op.

102.

Anoniem

4 Jul 2005 om 23:25
Ff kort gezegd….de voorraad moet gewoon klopppen…en als je weet dat de eigenaar zijn eigen drankvoorraad
niet weet, nou…dan krijg je turkengedrag.
ps…wel kut dat poppers naast de bar staat. Anders geef je hem toch de helft van je fooi, kijkt ie misschien de
andere kant op.

103.

Anoniem

17 Jul 2005 om 05:45
hallo

104.

Anoniem

17 Jul 2005 om 17:00
Naar mijn idee is het woord ‘autist’ is dit artikel verkeerd gekozen.
U bedoelt wellicht ‘dyslect’ of ‘einzelganger.’
Want een autist is diegene beslist niet!
De Tandartsassistente.

105.

Anoniem

17 Jul 2005 om 17:42
Hallo hoort iemand mij daar???
Wie is het ? (deel 6)
Heeft ze vrouw hem verlaten?
loopt ie de hele tijd naar de wc? wat doet ie daar eigelijk?
had hij het de hele tijd over een bmw z3 (coupe) met van die dikke vette banden?
Neukt zij met glazenhalers etc etc
heeft ze een vieze dikke REEEEET??
Speel mee met het RRRRad van fortuinnnnn
he.ft —ze—.en –g.a.en.a.er —.f.etro.ke.—.er.ijl —s.ag.y—m.ek.ek??
Was ie altijd dronken??
viel hij weleens in slaap tijdens werk?
speelt ie mee in de tekenfilm Alfred j kwak?

106.

Anoniem

17 Jul 2005 om 17:50
uhm

107.

Anoniem

17 Jul 2005 om 17:51
jouw fooi ,zijn fooi hahahahah

108.

Anoniem
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18 Jul 2005 om 21:44
Zo zie je maar weer,
Je krijgt wat je toekomt. . .

109.

Anoniem

31 Jul 2005 om 11:14
Maarre, hoe zit dat nou met die rechtzaak?????
Ik ben wel benieuwd, maar ik denk dat die poppes-pootjes weinig kans maken…..
Suc6 aan het personeel en gewoon blijven “dubbellen”!!
Elke cent die het personeel meer pakt is er weer 1 minder voor die poppes-pootjes!!!

110.

Anoniem

1 Aug 2005 om 02:57
Wie is het ? (deel 6)
Heeft ze vrouw hem verlaten?
loopt ie de hele tijd naar de wc? wat doet ie daar eigelijk?
had hij het de hele tijd over een bmw z3 (coupe) met van die dikke vette banden?
Neukt zij met glazenhalers etc etc
heeft ze een vieze dikke REEEEET??
Speel mee met het RRRRad van fortuinnnnn
he.ft —ze—.en –g.a.en.a.er —.f.etro.ke.—.er.ijl —s.ag.y—m.ek.ek??
Was ie altijd dronken??
viel hij weleens in slaap tijdens werk?
speelt ie mee in de tekenfilm Alfred j kwak?

111.

Anoniem

1 Aug 2005 om 09:53
Wie is het, deel xxx:
Is zijn achternaam Onsumptie?
Kon ie escape niet handelen?
Heeft ie toch uiteindelijk zijn studie geneeskunde afgemaakt?
OF
Is het B.. (Doe je vakking werk (Turk))?
Vulde hij nooit de cilinders bij?
Is ie op een vieze manier het bedrijf uitgewerkt?
OF
Kreeg zij een klap op haar bek van Jek?
Moest Jek haar daarna een schadevergoeding betalen?
Heeft zij toen alles doorverteld aan de Poppetjes?
OF
Hoeft hij nooit meer te werken?
Wordt hij ook wel ‘puudpuud’ genoemd?
Speelt hij weleens met andermans creditcards?
OF
Had hij nooit meer dan 1 gulden ‘loopfooi’?
Werd ie gebitchslapped door een medeglazenhaler?
Was hij de langste medewerker die escape ooit heeft gehad?
OF
Is het volgens hem niet ‘pineapple’, maar ‘ananas’?
Was ie een beetje leip?
Heeft ie op een cruiseschip gewerkt?
OF
Wordt hij ook wel ‘Sossa’ genoemd?
Is hij op staande voet ontslagen toen hij een ‘pakketje’ mee naar binnen moest nemen voor een vrind?
Heeft hij daarna alsnog een hele mooie carriere gemaakt in het nachtleven?
STEM NU EN MAAK KANS OP NIET 1 WEEK, MAAR OP 2 WEKEN LANG DE COMPUTERSTAND!!!

112.

xarian

1 Aug 2005 om 21:36
Ik ben diegene de een vuistslag van Jek heeft ontvangen.
Met mijn neus is het helaas nooit helemaal goed gekomen en diverse traumas zijn hiervan het resultaat.
Zodoende overweeg ik een neuscorrectie; maar van de schadevergoeding kan ik dit niet betalen. . . die heb ik
namelijk niet ontvangen.
Zelfs geen excuses.
Mirjam

113.

xarian

1 Aug 2005 om 21:53
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Mirjam Hoogeveen

114.

Anoniem

4 Aug 2005 om 14:32
Is het een aan coke verslaafde autist?
die door z’n grote wenkbrauwen niet ziet wat er allemaal gebeurd?
en wil hij eigenlijk gewoon een simpele trucker zijn?
die is goed ….die door z’n grote wenkbrauwen niet ziet wat er allemaal gebeurd?
hoe bedenkt je dat….hahahahahahahahahahaha

115.

Anoniem

6 Aug 2005 om 11:46
nou, als je zijn wenkbrauwen ziet, dan hoef je het niet te bedenken, want dan is het zo klaar als een klontje….

116.

Anoniem

6 Aug 2005 om 12:02
Reed hij weleens rondjes door de escape op zijn crossmotor?
Kreeg hij ooit een knoop op z’n kop en zei hij toen verbaasd: “Auw, wat wasss dat?”
Is ie gesteraliseerd?
OF
Gaat hij erg vaak naar thailand?
Heeft ie elke 6 maanden een nieuwe motor?
Maakte hij altijd alles kapot in de escape?
OF
Werd ie gezocht door de marachaussee?
Wilde hij erg graag marokkaans zijn?
Blondeerde hij zijn haar?
OF
Is ie binnenkort directeur van een mooie healthclub?
Was ie niet echt goede vrienden met de oude assistentbedrijfsleider (Gargamel)?
Nam de aan coke verslaafde autististische bedrijfsleider hem vaak in vertrouwen?
OF
Was zijn achternaam Tripfiguur?
Dronk hij ooit een maatje tabasco in de veronderstelling dat het lekker shotje was?
Was ie een maat van “Sossa”?
OF
Verkoopt hij gare kutbroeken?
Laat ie mensen zandscheppen om vervolgens met zijn ‘echte’ vrienden te gaan chillen?
Was ie de uitvinder van de “coolinglamp”?

117.

Anoniem

6 Aug 2005 om 12:07
STEM NU EN MAAK KANS OP EEN FLES DOM PERIGNON EN EEN FLES CRISTAL!!!l!*
(*NB. Niet voor de verkoop, maar om mee naar huis te nemen)

118.

Anoniem

6 Aug 2005 om 12:14
Het was geen boot, maar een SCHIP!
De H.M.S. Beagle wel te verstaan, en hiermee voer hij o.a. rond de Galapagos eilanden en vond hij voldoende
bewijs voor zijn theorie: “Survival of the fittest”.
Ik neem aan dat de plaatser van “Wie is het?? (deel 3)” op Charles Darwin doelt.
Heet de zoon van Dik Poppes niet Darwin??
Heeft hij zijn vader gechanteerd??
Haha, zo vader zo zoon, zullen we dan maar zeggen!

119.

Anoniem

6 Aug 2005 om 17:42
wie is het ?
was zijn vriendin een DRUGSVERSLAAFDE?
had hij ervoor gezorg dat het personeel een drugscontract moest tekenen?
droeg hij geen timberlands maar , zimberlands?
of
loopt zijn wenkbrouw zo erg door dat het lijkt of ie een pet draagt?
is zijn bijnaam vork en mes?
is zijn wenkbrouw nog dikker dan bert van sesamstraat?
of
was hij degene die was misleid door een transexueel?
was hij een fan van dolf ubbelaar?
is hij geflesht door zijn hele GROTE vriendin?
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MAAK KANS OP EEN A.M.K. VERGUNNING…..
ALLES MOET KAPOT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

120.

Anoniem

17 Aug 2005 om 14:05
Is het een poepschepper?
Is het enige Engels wat hij kan:”Vivtie centz pleez, sir!” en “Dont vorket me he, sir!”
Is ie altijd naar de klote van ze Corona?
OF
Flessed hij mede-barkeepers?
Vullen zijn praatjes geen gaatjes?
Doet hij maar al te graag de kassa aan het eind van de avond?
OF
Maakt hij zo weinig fooi, dat niemand met hem wil werken?
Is zijn achternaam Oot?
Is ie altijd zo erg naar de tering dat ie niet meer weet dat ie aan het werk is?
STEM NU EN MAAK KANS OP EEN RONDJE ACHTEROP BART ZIJN FOX!!

121.

Anoniem

17 Aug 2005 om 14:10
Kleine correctie:
De achternaam van zijn vriend is Oot en zijn achternaam is Iet.

122.

Anoniem

19 Aug 2005 om 15:14
jij denkt dat jij slim bent he….ik wil ook voorstaan
weet je wat we doen allebei niets!!!!

123.

Anoniem

26 Aug 2005 om 15:53
Lijkt zn hoofd op een paddestoel?
Lult ie alleen maar over zn eigen zielige leventje in Amstelveen
Is zn auto na 43x crashen nog steeds niet total loss?
Is zn achternaam darmkanali?
Was het een vuile Smirnoffleugenaar?
Likt ie poepertjes van de Poppes?
Is het 1 van de 2 ‘ clowns’?
Trekt ie fles na fles na fles na fles na fles na fles, met Jan van Halst?
Is zn achternaam Anisch en die van zn vriendin Epressief?
Had ie een vodkawijk?
Wordt ie ‘de klussende advocaat’ ?
Adverteerde hij op Marktplaats?
Presenteert hij Expeditie Robinson?
Weet hij op het einde van de zondagavond niet meer wie en waar hij is?
Was het een vuile scooterdief?
Is ie wit?
Dubbelde hij Red Bull?
Issie altijd naar de kanker en gaat dan gewoon rijden op zn Blade?
Issie lang en motorisch gestoord?
Had ie 1800 euro op 1 oudejaarsavond?
Is het Jan van Halst?
Trekt ie fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles na fles, maar heeft
daarnaast een goedlopend bedrijf?
Is zijn naam Lud’orange?
Heb ie een tonnetje in Zwitserland?
Deodorant?
Vroeg ie een vijfje voor een lift?
Werd ie gepakt met pillen, coke en GHB in zn tasssss?
Is zn naam Nazias?
Dealt ie nu in een andere Amsterdamse Horecatent?
Rijdt hij een rode Pony?
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124.

Anoniem

5 Sep 2005 om 16:42
HALLO HOORT IEMAND MIJ DAAR???
HALLO??
HALLO??
EN NOU BEN IK HET ZAT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NEE NIKS *KNKR* DWERG

125.

Anoniem

7 Sep 2005 om 09:15
De website van de WDR toont de inhoud van de betreffende docu niet meer
de link in het archief (2003 / juni) is ook weggehaald.
Waarom deze opruimactie van de WDR? mogen deze vragen niet
gesteld worden? een (gedeelte van) de synopsis zijn ze vergeten
weg te halen op:
http://www.lernzeit.de/sendung.phtml?detail=178091

126.

Anoniem

17 Sep 2005 om 01:23
Wie is het (deel Ein miljaun)
Is het een opgepompte poepzak?
Woont hij nog steeds bij z’n moeder?
Was zijn neef vorig jaar ontslagen?
Is ie zielig?
Is ie klein?
Is het een zielige kleine *&%*@#dwerg?
Is zijn beste vriend Bacardi?
Is zijn op 1-na beste vriend XTC?
Issie een beetje leip?
Verkoopt hij vies hepatitis-ijs in Marokko?
Is ie te gierig om z’n eigen broertje een ijsje te geven?
“Jei kend mei niet!” (?)
Valt hij op 16-jarige meisjes?
Heeft hij nu geldproblemen?
Maar heeft hij wel een hele mooie retro-motor? (Getthafakoutahere!!)
Drinken ze alleen maar Jack-cola?
Roken ze alleen maar Wiet?
Doen ze eigenlijk helemaal nietsssssssssssss?
STEM NU, EN MAAK KANS OP EEN MAGNEET OM NOG MEER DRANK TE DUBBELEN!!!

127.

Anoniem

21 Sep 2005 om 17:14
Een geweldige column weer Pamela.
ben jij nou zo slim of zijn zij nou zo dom?

128.

Anoniem

29 Sep 2005 om 10:57
Dit is vrij normaal in Nederland.
De gevestigde orde (in dit geval de PvdA) zal ervoor zorgen, dat de PvdA geen blaam treft.
De “boeven” zijn altijd de bedreigers van de gevestigde orde zoals Fortuyn, Janmaat, Wilders.
De PvdA heeft vnl lullo’s die links lullen en rechts zakken vullen.
Lang leve deze komedie…

129.

Anoniem

29 Sep 2005 om 13:44
Deze schrijver is er niet van overtuigd dat andere partijen, waaronder de PvdA, volgens de regels werken. Iets
wat normaal zou moeten zijn. Nee, hij schrijft daarentegen dat hij ontdekt heeft dat de onderzoeker lid is van
de Partij van de Arbeid.
Meer zegt dit artikel ons niet. Wat triest dat deze schreeuwerd ruimte krijgt op klokkenluider.nl zonder een
enkel feit te noemen. Als dit karakteriserend is voor de website, ben ik gauw weer weg…

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/193/weer-een-geheel-onafhankelijk-onderzoek.html (23 of 27) [3/10/2009 11:24:41 PM]

Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek at Klokkenluideronline
130.

Anoniem

29 Sep 2005 om 14:44
Ach ja, het is de “tunnelvisie” waaraan deze site continu lijdt. De naam van Elzinga, of eerder van Van Thijn in
de Raad voor de Journalistiek is genoeg ‘bewijs’. Dan stopt het nadenken: de beschuldiging is rond. Terwijl het
dan pas zou moeten beginnen. Het rapport-Posthumus is het beste bewijs, dat vooroordelen niet hoeven uit te
komen: OM’ers kunnen hard oordelen over OM’ers.

131.

SamBroersma

30 Sep 2005 om 00:32
Geachte anoniem,
U vindt dat uit het rapport-Posthumus zou blijken, dat OM’ers hard over OM’ers kunnen oordelen. Het is
evenwel maar de vraag, wat u hard vindt. Wellicht is deze zaak nog niet afgelopen, maar tot dusver heb ik
bijvoorbeeld nog niet kunnen vernemen, welke personen zich in de onderliggende casus moeten verantwoorden
voor hun niet juiste handelingen. Nu de storm geluwd is, zou het wel eens stil kunnen blijven.
Voor personen met kennis van zaken valt het Openbaar Ministerie gemakkelijk als een zeer zware criminele
organisatie te herkennen. In het licht van deze aanname zou het rapport-Posthumus, in samenwerking met de
presentaties van de toonaangevende media, dan vervolgens wellicht beter een verdediging vooruit genoemd
kunnen worden. Misschien kan zelfs nu al van een ook nog geslaagde verdediging gesproken worden.
Sam Broersma
Zoutelande

132.

Anoniem

30 Sep 2005 om 15:30
Het rapport-Posthumus gaat niet over het omtslag van mensen, nee. En terecht. Het zou belachelijk zijn
geweest als daarin koppen werden gesneld. Dat is aan anderen te beslissen. Het rapport an sich is hard en
eerlijk en daarom in tegenspraak met bepaalde vooroordelen.
Uw vooroordeel, “Het OM als zware -herstel: z??r zware criminele organisatie”, zie ik in de verste verte niet
gestaafd met argumenten. U gebruikt zware -herstel: z??r zware woorden in uw aanklachten. Advies: doe een
stapje terug. Met de kwalificaties die u nu hanteert neemt praktisch geen mens u serieus. Als ik koningin was
zou ik na het lezen van uw proza denken: “Laat maar. Weer zo’n gek”. Als u denkt dat u een punt heeft, laat de
feiten dan spreken. Met al die superlatieven haalt u uzelf onderuit.

133.

Anoniem

30 Sep 2005 om 23:29
Lees nu nog eens goed wat Broersma eerder heeft geschreven. Kent u hem. U laat niet merken dat u kennis
van zaken hebt. Op zijn website schrijft Broersma dat hij zijn boek voor de zomer van 2006 uitgeeft. Uw advies
lijkt hij niet nodig te hebben. Laat hem zeggen wat hij wil, wij weten allemaal dat er veel fout gaat bij het OM.
En de koningin en haar vader zijn ook al vaker in opspraak geweest. Als Broersma de koningin beledigt en het
OM ten onrechte beschuldigt dan zal datzelfde OM hem wel vlug oppakken. Anders wachtten we op zijn boek.
Zijn titels zijn helder en beloven wat. Ad Bos (bouwfraude) werd ook niet direct geloofd. Tot dat.

134.

Anoniem

30 Sep 2005 om 23:40
Ad Bos had feiten. Die zie ik hier nog niet. Ad Bos had geen superlatieven nodig: hij noemde de bouwwereld
niet een “zeer zwaar criminele organisatie”.
Dat er “veel fout gaat bij het OM”, en dat “de koningin en haar vader vaker in opspraak zijn geweest”, zijn
aanduidingen die nog mijlenver afliggen van een “zeer zwaar criminele organisatie”.
Maar goed, het is waar: het is nog lang geen zomer 2006. Alle tijd om een realistisch boek te schrijven.

135.

Anoniem

1 Okt 2005 om 00:30
Ad Bos zei ook niet dat hij goed kan hoogspringen, wat trekt u een raar vergelijk. Wat heeft Bos in zover met
Broersma te maken. Bos heeft hier niets mee te maken. En u lijkt ook niet in de gaten te hebben dat Bernhard
en Beatrix nimmer bij het OM hebben gewerkt. Dont criticize wat you dont understand lijkt het. Heb geen
oordeel over wat u niet kent. U schrijft zelf dat we moeten wachten tot de zomer van 2006. Het is duidelijk
waar de bal ligt. En dat is nog even niet bij u. Tenzij u van de politie bent. Bent u dat.

136.

Anoniem

2 Okt 2005 om 01:58
Van de politie? Don’t flatter yourself! De politie zoekt misdrijven geen fantasie?n…
Ik kom met Ad Bos, als held der klokkenkuiders, om aan te geven dat ik niets tegen dergelijke lieden heb. Maar
ze sorteren meer effect, als ze hun boodschap op realistische wijze presenteren. Afgaande op de website van
Broersma denk ik: behalve hijzelf en een handjevol anderen, zal bijna iedere argeloze lezer denken: dit is een
halve gare. Veel geschreeuw, weinig (tot geen) wol.
En ik koppel Beatrix niet aan het OM, dat doet Broersma, door justiti?le fouten op de koningin af te schuiven. Ik
vind het onzin, hij kennelijk niet.

137.

Anoniem

2 Okt 2005 om 09:39
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In naam der Koningin wordt geoordeeld en veroordeeld. Soms terecht, soms niet terecht. Koningin en
parlement verschuilen zich achter de onafhankelijke rechtspraak en daar zit hem nou net de kneep. Hoe kan
een rechtspraak onafhankelijk zijn als rechters en politici belangen van anderen laten prefaleren boven die van
iemand die recht zoekt?
Wie wordt gestraft voor vrijheidsberoving van de man die onterecht in de gevangenis zat voor de Schiedamse
moord? Wie voor de Twee van Putten?
Nederland is door en door corrupt. Dat kan alleen met medewerking van de Eerste en Tweede Kamer. Van Links
tot Rechts!
Wim

138.

Anoniem

4 Okt 2005 om 16:57
Het is van de gekke dit gezeur, Cohen is ook lid van de PvdA en die is heel mild in zijn oordeel, geen fraude.Als
er in ??n partij veel wetenschappers zitten is dat inderdaad in de PvdA, dat komt gewoon omdat dat in het
algemeen intelligente mensen zijn

139.

Anoniem

5 Okt 2005 om 14:43
Wat een gelul! Iedereen mens dat een beetje krantenm leest en het journaal bekijkt weet toch dat Elzinga PvdAlid is. Wat treurig dat Klokkenluider.nl het kennelijk moet hebben van dit soort onthullingen.

140.

Anoniem

10 Okt 2005 om 14:22
Voor de duidelijkheid, de foto’s waren van SP senaatsleden, de personen in het panel waarbij die foto’s bij
geplaatst werden bestaan echter wel.
Zie:
http://hetvrijevolk.web-log.nl/archief/01/09/2005
http://hetvrijevolk.web-log.nl/archief/03/09/2005
Overigens was dat lezerspanel gejat van de Metro, die al sinds jaren geleden een soortgelijk panel hebben.

141.

Anoniem

10 Okt 2005 om 14:41
Dat soort lui worden vaak lid van de PvdA uit opportunisme. Niet omdat dat zo’n intelligente keuze is. Het helpt
je carriere te bevorderen als je lid bent van de meest invloedrijke partij van het land (en dat is de PvdA ook als
ze niet in het kabinet zitten door hun grote invloed in gemeentes, in diverse publieke en sociale instellingen, bij
politie en het OM en bij de media) . En vooral als je behulpzaam bent naar mede-leden.

142.

Anoniem

11 Okt 2005 om 12:11
lachu,
heeft hij een bijlmer trauma?
was school te moeilijk voor hem?
werd hij ontmaagd en direct verliefd?
komt 25% van zijn vocabulair niet voor in de de dikke van dale?

143.

Anoniem

14 Okt 2005 om 09:28
Wellicht een late reactie. Maar ik kan u mededelen doordat ik in het buitenland woon (Taiwan) wel probeer het
nieuws en hetgeen zich afspreelt in NL te volgen. Dit o.a. dank zij een site als klokkenluider. Wellicht val ik dus
niet in uw categorie maar ik wist niets van de achtergrond van de bonnetjescontroleur. Wellicht vind u mij ook
dom, maar hier heb ik geen NL kranten of TV.
PS ben blij dat ik niet meer in het land van de spuitjeslucht woon maar daar waar mensen, ook in een debat,
elkaar wel als mens en met fatsoen bejegenen.

144.

Anoniem

27 Okt 2005 om 23:47
wel heftig allemaal hoor

145.

Anoniem

6 Nov 2005 om 18:46
wat zag je er weer goed uit Charles lol
Lekker aan het trainen ?
sorry dat ik het zeg maar je bent een van de domste sukkels die ik ooit heb ontmoet en nu zie je er ook nog uit
als eentje damnn
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Het leven ga je slecht zo te zien. Ik heb medelijden met je varkentje en je kleine

146.

Anoniem

18 Nov 2005 om 22:59
Wat een verschrikkelijke suggestieve onzin!

147.

Anoniem

27 Nov 2005 om 11:33
Dit komt niet zomaar uit de lucht vallen. Bron SOBI (http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/chipshol.html)
Chipshol
Chipshol is een gebiedsontwikkelaar rondom Schiphol. Chipshol wordt regelmatig tegengewerkt door overheden
en accountantsbedrijven. Voor haar problemen met accountants is SOBI vaste adviseur van Chipshol. In 1995
heeft SOBI voor Chipshol een tuchtklacht tegen PricewaterhouseCoopers en bestuursvoorzitter Cees van Luik
gewonnen. In 2002 en 2003 heeft SOBI voor Chipshol tuchtklachten tegen KPMG gewonnen (zie Accountants in
de fout van Pieter Lakeman ISBN 90 732 9900 4). Momenteel heeft SOBI nog een klacht lopen tegen de
accountant van Schiphol, PricewaterhouseCoopers, wegens de jaarrekening 2004 van Schiphol.

148.

Anoniem

21 Mrt 2006 om 13:39
Nelson Mandela zei ooit:
‘Ze zijn er zich terdege van bewust dat een wereld die bang is, niet helder kan nadenken, en proberen zo de
omstandigheden te creeren waaronder de gewone burgers verleid zouden kunnen worden om de ontwikkeling
van meer en meer atoomwapens, bacteriologische wapens en andere massavernietigingsmiddlen te
ondersteunen’.
Laten we ons nou niet afleiden door de vrijspraak van één man, welke uitspraak overigens juridisch uitstekend
in elkaar zit.
Laten we ons eens druk maken over de angst die ons is ingeboezemd. Het maakt ons kneedbaar, maakbaar.
Het is de regering zelfs gelukt om op die basis zonder protest nieuwe wetgeving aan te nemen.
Mensen, laat je niet bang maken. Angst maakt zwak..

149.

Anoniem

29 Sep 2006 om 18:28
Sjoemelende advocaten
De Dames en Heren Advocaten - hoog in de rangorde - hebben een “vrijbrief”.
Het advocatentuchtrecht is niet voor hen geschreven. Zij weten zich gedekt door hun vakbroeders en -zusters
uit de raad van Discipline en het Hof van Discipline.
De vertrouwensnorm is een papieren norm.
mrraapie

150.

Anoniem

7 Okt 2006 om 20:49
Zij hebben toch al meer dan jij ooit zult hebben, lekker voor je zielige kruimeldief. Dus fuck jou en fuck dat
kankerpersoneel!!

151.

Anoniem

8 Okt 2006 om 10:06
Nederland is verworden tot gedoogland
… en de meerderheid kijkt toe. We moeten trots zijn op de enkeling die misstanden openbaar maakt. Ik
accepteer het gedogen door de raad van toezicht
orde van advocaten arrondissement Arnhem, de raden van discipline en het Hof van Discipline niet.
De vertrouwensnorm is slechts een papieren norm.
Dit kan niet worden gedoogd.
Ik breng de misstanden in de openbaarheid. De maatschappij moet worden beschermd tegen de Advocatuur.
mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie

152.

Anoniem

22 Okt 2006 om 10:33
…..en het duurt en het duurt en … het duurt
Binnen de tuchtrechtspraak Advocatuur geen onbekend verschijnsel. Het Hof van Discipline neemt 11 maanden

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/193/weer-een-geheel-onafhankelijk-onderzoek.html (26 of 27) [3/10/2009 11:24:41 PM]

Weer een geheel ‘onafhankelijk’ onderzoek at Klokkenluideronline
de tijd. De raad van Discipline (1 echolon lager) heeft als regel drie maanden nodig. Middels het verlenen van
extra uitstellen van de beklaagde advocaten - w.o. advocaat/tuchtrechter Winfried M. Poelmann - mag ik blij
zijn binnen 12 maanden mijn zaak behandeld te krijgen.
De Deken van de raad van toezicht arrondissement Arnhem behandelt mijn klacht wanneer het hem uitkomt.
De Deken schrijft mij:
“Te zijner tijd zult u wel nader vernemen. We hebben het al druk genoeg”.
De Deken handelt daarmee in strijd met de wet en de bestaande jurisprudentie.
(Uit mijn boek: “B-affaire en de rol van de advocatuur in het arrondissement Arnhem o.l.v. tuchtrechter
Winfried M. Poelmann”).
mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
mr raapie spaces

153.

Anoniem

27 Apr 2007 om 23:20
jullie zijn echt allemaal SNEU!!!! x

154.

Anoniem

28 Apr 2007 om 10:13
klopt, we zijn sneu (betek.: teleurgesteld), en waarom en waarin; adviseer u daarom bijv. klokkenluideronline,
ombudsman,ingezonden stukken resp. commentaren te lezen,
en dan kunt u terecht stellen “jullie zijn echt allemaal SNEU!!!!x
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LAKEMAN: PwC VERHULT JUIST BEELD POSITIE SCHIPHOL
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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
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JURIDISCHE ZEGE CHIPSHOL VERSCHERPT CONFLICT SCHIPHOL-MINISTERIE

Klokkenluidermenu

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
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rechtbank Haarlem reeds veroordeeld tot het vergoeden van de rente over twee jaar van het
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de staatssecretaris eerder gaf aan Haarlemmermeer die Schiphol thans tot het standpunt brengt dat
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ook zij in aamerking dienen te komen voor zo’n vrijwaring.
Cerfontaine, zo bleek deze week, is ook verwikkeld in een hooglopend conflict met mevr. M. van Lier-
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Hieronder de kamervragen van W. Duyvendak
Vragen over de claim van Chipsol aan Schiphol
13 januari 2005
GroenLinks wil opheldering over de enorme schadevergoeding die Schiphol NV moet uitkeren aan een
projectontwikkelaar.
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Hebt u kennis genomen van het bericht dat Schiphol een schadevergoeding van 97,2 miljoen moet
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betalen aan de projectontwikkelaar Chipshol[1]?
2.
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Zal deze vergoeding geheel voor rekening komen van Schiphol of is de staat of zijn andere overheden
ook mogelijk aansprakelijk dan wel verantwoordelijk? Heeft Schiphol een beroep op u of andere
overheden gedaan voor medefinanciering of verwacht u dat hij dat zal doen?
3.

Test uw klokkenluiderkennis!

Is de staat door het bouwverbod dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is ingesteld of
anderszins medeverantwoordelijk voor de ontstane situatie?
4.
Was u op de hoogte van het conflict met Chipshol BV? Welke rol heeft de staat als belangrijkste
aandeelhouder van Schiphol hierin gespeeld?
5.
Zijn er door de regering pogingen ondernomen om een schadevergoeding te voorkomen? Zo ja,
welke zijn dit? Zo nee, waarom niet?
6.
Verwacht u dat de mogelijke financi?le tegenvaller voor de luchthaven ten koste zal gaan van
reizigers cq. gebruikers van de luchthaven?
7.
Heeft deze mogelijke financi?le tegenvaller gevolgen voor de financi?le positie van de
aandeelhouders, via bijvoorbeeld het uit te keren dividend?
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1.

Anoniem

14 Jan 2005 om 19:50
Schiphol Group
Reacte Schiphol op rechterlijke uitspraak Groenenbergterrein Printversie
12-01-2005 inzake uitspraak Rechtbank Haarlem Chip(s) hol III B.V. /NV Luchthaven Schiphol d.d 12 januari
2005
Schiphol heeft kennis genomen van het vonnis van de Rechtbank Haarlem. De rechtbank neemt
aansprakelijkheid tot vergoeding van schade jegens Chip(s)hol aan. Schiphol bestudeert het vonnis en
overweegt de uitspraak aan een hogere rechter ter toetsing voor te leggen. De geclaimde schade is het gevolg
van een bouwverbod dat door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is uitgevaardigd op basis van art.
38 Luchtvaartwet. Het verbod had betrekking op het gebied van het Groenenbergterrein dat grenst aan de
Aalsmeerbaan van de luchthaven Schiphol.Dit bouwverbod was noodzakelijk om te voorkomen dat bouwwerken
zouden worden opgericht die het vliegverkeer op de Aalsmeerbaan zouden hinderen. Overigens valt al wel op te
merken dat de hoogte van de geclaimde schade naar de mening van Schiphol disproportioneel is en dat de
rechtbank dit bedrag terecht ook niet heeft toegewezen. Voor de bepaling van de re?le schade zal de rechtbank
in overleg met partijen deskundigen benoemen.
Mocht de claim definitief worden dan zal de luchthaven de schade die zij aan Chipshol zou moeten vergoeden
een verhaalsprocedures entameren tegen de Staat resp. de gemeente Haarlemmermeer.

2.

Anoniem

14 Jan 2005 om 20:33
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Waarom wordt dit achterlijk gedrag (zeuren over wie de boete moet betalen) van Schiphol (oftwel de Schiphol
directie) geaccepteerd? Schiphol is eigendom van de staat (ca. 75%), Amsterdam (ca.25%) en Rotterdam…
Dus wat heeft dit soort gezeur over wie betaalt zin? Dito geldt voor het eeuwige gezeur van de Schiphol directie
over isolatie kosten.

3.

Anoniem

14 Jan 2005 om 20:35
Cerfontaine vraagt om een bouwverbod en aan wie presenteert hij de rekening: aan de belastingbetalers!!!??
Onaanvaardbaar, de veroorzaker Cerfontaine moet zelf betalen.

4.

Anoniem

14 Jan 2005 om 21:25
Duyvendak is een schaamteloze opportunist. Neemt nooit het voortouw, maar wacht tot hij weet hoe de hazen
lopen. En loopt dan mee. Geldt voor te veel politici. Ze wisten en weten er allemaal van. Maar deden en doen
niets. Todat het fout gaat. Dan moet barbertje Cerfontaine (terecht!!!!) hangen en gaan de dames en heren
recht-wat-krom-is praters over tot de orde van hun dag. Pak ze aan en dwing ze coleur te bekennen! En wat
doet men als schipholcommissaris Jan Kalff verdronken met die maffe beursgang verdronken is? Dan dempt
met de beerut.

5.

Anoniem

15 Jan 2005 om 19:58
Ik ben het niet vaak eens met Duijvendak, maar wat u stelt is absoluut niet waar, de SP is de enige partij
geweest die vanaf 2003 vragen heeft gesteld over het gedrag van gedeputeerden en de gemeeteraden in
Amsterdam en Haarlemmermeer, o.a. Vragen:
Kan het college aangeven, of de heer Meijdam de statenleden inhoudelijk over Chipshol heeft ingelicht?
Zo ja, wanneer, op welke datum heeft de heer Meijdam dat gedaan en wat heeft hij toen gezegd?
Zo nee, waarom heeft de heer Meijdam de statenleden niet ingelicht? Is het college niet verplicht actief
informatie te verstrekken, en dat met name als statenleden (c.q. van de SP) daar om vragen? 20 november
dient de rechtszaak; op welke wijze zullen de statenleden voor genoemde datum informatie toegespeeld
krijgen?
Waarom gaat de heer Borghouts in zijn reactie niet in op het waarom van de veroordeling van de provincie (tot
2x toe) door de Raad van State? Wat is/was de reden van de Raad van State de provincie tot 2x toe in het
ongelijk te stellen?
Beantwoording door Gedeputeerde Staten
[2 december 2003]
Voetnoot: VVD ‘er Meijdam is gepromoveerd tot Burgemeester van Zaanstad en de voormalige
Haarlemmermeerse VVD wethouder Milo Schoenmakakers, verantwoordelijk voor het onrechtmatige
voorbereidingsbesluit dat leidde tot de claim, is gepromoveerd tot Burgemeester van Bussum. VVD
staatsecretarisSchultzvan der Haegen beloonde haar partijgenoten voor hun “medewerking”

6.

Anoniem

17 Jan 2005 om 18:11
Gemeenteraad heeft achteraf spijt van besluit over Chipshol
HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeerse raadsleden hebben in meerderheid hun spijt uitgesproken dat ze
eind 2002 een verkeerd besluit hebben genomen over de bouwplannen van Chipshol voor een bedrijventerrein
op Schiphol. De projectontwikkelaar beweert dat hij hierdoor tientallen miljoenen euro’s schade heeft geleden.
Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de opdracht gekregen om met Chipshol te overleggen
over een schadevergoeding. Dit bedrag moet volgens de raad worden verhaald op het rijk, conform de
toezegging van de minister.
De gemeenteraad betuigt spijt in een motie, ingediend door de PvdA. Twintig raadsleden steunen deze, vijftien
raadsleden zijn tegen. Sommige fracties zijn intern verdeeld over de kwestie.
De spijtbetuiging van Haarlemmermeer volgt op uitspraken van de Raad van State en de rechter in Haarlem.
De Raad van State tikte Haarlemmermeer al eind 2004 op de vingers omdat Chipshol ten onrechte geen
planologische medewerking heeft gekregen en de rechter oordeelde onlangs dat Chipshol de schade mag
verhalen op Schiphol. Het zou gaan om een bedrag van een kleine honderd miljoen euro.
De zaak Chipshol ligt uiterst gevoelig in de Haarlemmermeerse gemeentepolitiek. Het besluit van de raadsleden
om ‘neen’ te zeggen tegen de plannen viel tijdens een besloten vergadering op 21 november 2002. Uit de
notulen, die inmiddels openbaar zijn, blijkt dat de raad zich zwaar onder druk gezet voelde door de toenmalige
wethouder M. Schoenmaker (VVD), die inmiddels burgemeester van Bussum is.
Schoenmaker op zijn beurt werd zwaar onder druk gezet door staatssecretaris Schultz, een partijgenote.
Chipshol mocht niet bouwen omdat anders de landingsapparatuur niet goed meer zou werken. Volgens
directeur Poot van Chipshol echter wordt hij alleen maar tegengewerkt omdat Schiphol - met steun van de
overheid - concurrentie wil uitsluiten. Toenmalig wethouder Schoenmaker kreeg een raadsmeerderheid over de
streep door de toezegging dat een eventuele schadevergoeding aan Poot door het rijk zou worden betaald.
Veel raadsleden kijken met zeer gemengde gevoelens terug op de besluitvorming. Raadsleden die in 2002
Schoenmaker nog steunden, steunen nu de motie van de PvdA met de spijtbetuiging. VVD’er C. van der Linden
zei namens zijn hele fractie dat de motie ook maar naar Bussum moet worden gestuurd. Daar zit iemand,
betoogde hij, die wellicht ook spijt heeft.
Wim Koevoet
zaterdag 15 januari 2005 http://www.haarlemsdagblad.nl

7.

Anoniem

17 Jan 2005 om 18:16
Geachte mevrouw Van Lier Lels,
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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 bevestiging.
Met vriendelijke groet,
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT
namens deze
DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART
Prof. dr. F.L. Bussink
Dit schreef het Ministerie van V&W op 17 februari 2003, twee dagen voordat de staatssecretaris op verzoek van
Gerlach Cerfontaine een bouwverbod zou uitvaardigen voor het Groenenberg-terrein van Chipshol.

8.

Anoniem

14 Feb 2005 om 12:09
LuchthavenIndelingsBesluit november 2002.
——————————————————————————–
SPIJT of TE BETREUREN?
In de raad van de gemeente Haarlemmermeer werd op donderdag 13 januari 2005 een motie VREEMD AAN DE
ORDE VAN DE DAG ingebracht door de fracties PVDA, GROENLINKS, D66, LIJST VAN DER JAGT / GAYKEMA en
CU/SGP.
De motie luidde als volgt:
De gemeenteraad van Haarlemmermeer, in vergadering bijeen op donderdag 13 januari 2005,
Overwegende:
n dat de Raad van State een gedupeerde door het tussentijds voorbereidingsbesluit door de Raad op 21
november 2002 genomen, in het gelijk heeft gesteld;
n dat deze gedupeerde in de rechtszaak tegen de Luchthaven Schiphol in dezelfde zaak ook in het gelijk is
gesteld;
betreurt dat de Gemeenteraad van Haarlemmermeer in deze kwestie op basis van de destijds beschikbare
informatie verkeerd heeft besloten,
en draagt het college op de inhoudelijke beslissing in bezwaar op de bouwaanvraag van de gedupeerde ter
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad,
en gaat over tot de orde van de dag.
Waarom deze motie?
Op 21 november 2002 was een gemeenteraadsvergadering gepland waarvoor een korte agenda was opgesteld:
de raad begon om 14.00 uur en werd om 15.30 uur weer gesloten.
Vooraf was aangekondigd dat er na de ?gewone? raad een besloten raad zou worden gehouden. Het onderwerp
was bij de raadsleden niet bekend. Zij kregen tussen half vier en vier uur de gelegenheid de tekst van het
voorstel te lezen. De fractievoorzitters waren die ochtend tijdens de bijeenkomst van het seniorenconvent op de
hoogte gesteld.
De wethouder van ruimtelijke ontwikkeling, drs. M.Schoenmaker, betoogde een besloten raadsvergadering
nodig te hebben om een verzoek van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat te kunnen bespreken. Het
verzoek hield in reeds in november 2002 de regels van kracht te verklaren VOOR DE GEMEENTE
HAARLEMMERMEER van een wet, de Wet LuchthavenIndelingsBesluit [LIB] die eerst op 15 februari 2003 via
aankondiging in de Staatscourant van kracht zou worden. De bedoeling van het reeds toepassen van de
LIBregels was een bouwaanvrage van de projectontwikkelaar Chipshol [drs. J. Poot en drs. P.Poot] voor
bebouwing van het Groenenbergterrein tegen te houden. Volgens de regels van de wet op de Ruimtelijke
Ordening en de procedure van de aanvrage tot bouwvergunning MOEST die bouwvergunning worden verleend.
De directie van de luchthaven Schiphol en de Staatssecretaris wensten TEGEN ELKE PRIJS die bouwvergunning
tegen te houden omdat de bouwplaats hen niet welgevallig was [de grond was particulier bezit!] en de
verhouding tussen Schiphol en Chipshol het vriespunt verre had overschreden.
Meerdere partijen, waaronder Leefbaar Haarlemmermeer waar ondergetekende toen nog fractievoorzitter van
was, hadden snel door dat het voorstel van het college [en de wens van de Staatssecretaris en de
Schipholdirectie] geen zuivere koffie was. Het is immers juridisch niet toe te staan regels van kracht te
verklaren die nog geen wet zijn. Een voornemen tot het gaan besluiten van een wettelijk kader voor rijksbeleid
is bij het opstellen nog geen wet.
In de raad betoogde ik als toenmalig fractievoorzitter LH dat ?onze? fractie het voorstel niet kon steunen. Het
kwam als voorstel van de wethouder RO ook eigenaardig over. Eerdere verzoeken van de Minister van Verkeer
en Waterstaat, Mw. T. Netelenbos, om reeds de veiligheidscontouren in de gemeentelijke bestemmingsplannen
op te nemen die voor de omgeving van Schiphol van kracht zouden worden NA BEKRACHTIGING VIA EEN WET,
waren door de raad van de gemeente Haarlemmermeer steeds afgewezen. Dit gebeurde ook om dezelfde
reden: geen wet, geen uitvoering!
De eerste discussieronde in de raad nam een anderhalf uur in beslag [16.00 ? 17.30 uur] waarna de kaarten
wel geschud leken: het raadsbesluit moest afgestemd worden.
Maar het college nam met dit voornemen geen genoegen, er moest geschorst worden. In de schorsing werd
contact opgenomen met het Ministerie van V&W. De wethouder liet de Staatssecretaris verklaren dat ALLE
KOSTEN die het besluit zou kunnen veroorzaken, door het Rijk zouden worden betaald! Een fax moest dat
aantonen!
De raad die voor 18.00 uur be?indigd had kunnen worden, werd een titanenslag: vanaf 19.00 uur begonnen de
wethouders Schoenmaker en Steffens een rondje langs de fractie[s].
Wegens afspraken die avond [die op dat tijdstip niet meer ongedaan konden worden gemaakt] had ik als
fractievoorzitter de vergadering moeten verlaten, maar aan de vice-fractievoorzitter, de heer P. van Groenigen,
had ik de duidelijke boodschap meegegeven, alsmede aan de totale fractie die de gehele argumentatieronde
had meegemaakt , dat de fractie LH TEGEN zou stemmen. Op dat moment was de fractie ook nog UNANIEM
van mening dat het voorstel niet kon worden aangenomen.
Beide wethouders hebben die avond op ongeoorloofde wijze de fractie toegesproken.
Beide wethouders hebben de fractie[s] onder druk gezet het raadsvoorstel te gaan steunen om daardoor het
Rijk [lees ook: de luchthaven Schiphol] het voordeel van [elke] twijfel te gunnen omdat het Rijk ook had
toegezegd verantwoordelijk te zullen zijn voor mogelijke financi?le schade. De stemming van die avond zorgde
uiteindelijk voor een meerderheid van VVD, CDA en een achttal LEEFBAAR leden die het voorstel steunden.
De wethouders maakten zich SCHULDIG aan twee kapitale FOUTEN [blunders!]:
1. Het niet handhaven van de gegeven WET.
2. Het ONRECHTMATIG argumenteren tot het doen uitvoeren van ongeoorloofd overheidshandelen.
Het resultaat was voorspelbaar: reeds in februari 2003 werd de gehouden raadsvergadering van november
2002 ONWETTIG verklaard en dus het raadsbesluit ONGELDIG. De notulen van de besloten vergadering zijn
daarna openbaar geworden.
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Chipshol heeft juridische procedures gevoerd bij rechtbanken en de Raad van State.
In januari 2004 is het gelijk aan hun kant gerechtelijk bewezen verklaard: schadeclaims van vele miljoenen
euro?s moeten nu worden vastgesteld. Welke instantie[s] moet of moeten gaan betalen is de volgende vraag in
dit scandaleus dossier.
De raadsperiode 2002-2006 heeft dit handelen als een zwarte bladzijde in haar geschiedenisboek: de
uitgangspunten van het geschreven en bekrachtigde Raadsbeleidsprogramma werden ernstig geschonden.
Het is aan de kiezer in 2006 hier consequenties aan te verbinden.
——————————————————————————–
Geplaatst door drs.P.J. van der Jagt :: 13:20 :: Nog geen reacties
Reageer
Naam:
E-mail:
Website:
Tekst:
Gegevens onthouden

:) :( :D ;) :? :o :P 8)
9.

Anoniem

15 Feb 2005 om 19:16
Duijvendak is niet van de SP maar van GroenLinkks dacht ik

10.

Anoniem

12 Jan 2007 om 08:38
Geachte Anoniem
Baangarantie
Mw. Melanie Schultz van Haegen heeft de politiek verlaten; binnengehaald als groot politiek talent, nu mama;
exit politiek; zoekt een baantje in het bedrijfsleven.
Vacature private onderneming Schiphol;
Gezocht duo-baners private onderneming Schiphol.
Kandidaten uit de politiek hebben de voorkeur.
Sollicitatie’s te richten aan:
Klokkenluideronline.nl
T.a.v. mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie
Melanie en Gerrit worden nadrukkelijk verzocht op korte termijn - dus na Schipholprivatisering - te reageren.
Voor Kinderopvang is gezorgd Melanie.
mr hjampeters/alias mrraapie/mr raapie
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Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

Stichting Klokkenluideronline. Het
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Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot
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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?

klokkenluiders in het algemeen
kunnen vanaf heden een bijdrage
storten op de bankrekening van de

Eissens, een gesjeesde student biochemie, komt voor het eerst in het nieuws

Amsterdam.

Gerelateerde Berichten

als partijvoorzitter en interim-manager van Groen Amsterdam, de milieupartij
van ex-Provo Roel van Duijn. In juni 1992 is Eissens mede-ondertekenaar van
een royementsbrief aan een raadslid die in zijn ogen niet ‘radicaal’ genoeg

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland
●

is. Tot 1993 is ook zijn partner Suzette Bronkhorst lid van De Groenen.

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

kerstdemmink

Na de aanslagen op asielzoekers in Duitsland organiseert het stel in 1992
●

een ‘Nooit-meer’-demonstratie. Dit was de eerste activiteit van hun stichting

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

Magenta. Deze antiracistische organisatie wordt gesponsord door
internetprovider VuurWerk waar Eissens later als verkoper gaat werken. Een

overheid

In de week voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen in 1994 betaalt

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Deslaniettemin behaalt de CD vier zetels. Tijdens de installatie houdt Magenta een protestactie voor
het stadhuis dat hermetisch is afgesloten met containers. Er zijn 150 ME’ers op de been om de
raadsleden te beschermen tegen de demonstranten.
Eissens’ banden met de AFA gaan dus ver terug. Toch beweerde hij nog in mei
2004 dat hij niet weet dat de AFA ‘andersdenkenden intimideert en
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die tram liggen de (gesubsidieerde) kranten van de Anti-Fascistische Aktie (AFA). Daarin wordt een
met De Groenen concurrerende milieupartij in verband gebracht met de CD. Naderhand geeft
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Bezoekers

molesteert’. Aldus een e-mail van Eissens aan de LPF-jongeren.
In 1995 doet Magenta aangifte over honderden vermeend discriminerende
uitingen op internet. De aangifte wordt landelijk nieuws en justitie belooft

●

13 momenteel online

●

107 gezamenlijk maximum

●

1165219 totaal aantal bezoekers

deze ernstige zaak snel aan te pakken.
Teleurgesteld door de langzame afhandeling bindt Magenta de kat de bel aan.
Dat gebeurt op 21 maart 1997 in De Balie in Amsterdam. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken
gaat bij een PC staan met daarop de speciale openingspagina van het Meldpunt Discriminatie Internet
en drukt op een muisknop. Het beeld verspringt en hoskuspokuspilatuspas: het MDI is geboren als
waakhond tegen alles van fout is en niet deugt op (het Nederlandse deel) van internet.
De organisatie wordt ondersteund door de Centrale Recherche Informatiedienst en krijgt direct
subsidie van Justitie. In die periode valt deze dienst onder de verantwoordelijkheid van Harry
Borghouts (GroenLinks), de hoogste ambtenaar op justitie. Maar desgevraagd laat Borghouts
(Commissaris van de Koningin in Noord-Holland) thans weten: ‘Ik heb geen weet van de oprichting
van het MDI.’
Verder is de volgende uitspraak van Eissens opmerkelijk: ‘Overigens ben ik
directeur van de stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet. Dat is
een enkele organisatie.’ Kennelijk was de hele ‘oprichting’ van het MDI
niet meer dan een reclamestunt voor Magenta.
Vanaf het begin weet het MDI de internetgemeenschap enorm te ergeren met
zijn ‘eigenrichting’. Eissens beweert zelfs dat ‘het helemaal niet zo
ingewikkeld’ is om te beslissen welke moppen strafbaar zijn en welke
niet. (.) Gelukkig kan (.) iedereen bij twijfel altijd bij ons aankloppen.’
Ook onder linkse activisten roept Eissens weerstand op, want zelfs in frases
als ‘zij die de zionistische staat ondersteunen’ en ‘die kapitalisten die
werken in het belang van de VS en Isra?l’ bespeurt de joodse activist
antisemitisme. Rechtse sites noemen Eissens de internet-Gestapo.
De enige groepering die hem nog steeds totaal steunt is het Centrum
Informatie en Documentatie Isra?l (CIDI). In de woorden van directeur
Naftaniel: ‘Met Ronald Eissens onderhoudt CIDI goede contacten.’ Zo goed dat
Naftaniel een criticus van Eissens in mei 2003 een boze e-mail stuurde.
Magenta is immers ‘een organisatie, die zijn werk voortreffelijk verricht’
aldus Naftaniel.
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1.

Anoniem

10 Jul 2004 om 21:02
Schiphol gebruikt haar machtspositie om haar verlies en winst rekening op
te poetsen met grond en erfpachtopbrengsten.Eigen ontwikkeling van derden is derhalve onbespreekbaar.Het
gehele netwerk van nationale en locale politiek is gemobiliseerd om dit te beschermen.Ik weet niet waarom ik
dit schrijf want iedereen weet dit.Informeer eens bij Wessels en vergewis u hoe dit bedrijf wordt
afgeperst mbt het voormalig Fokker terrein.Monopolie en macht is een slechte combinatie .De old boys regelen
de rest.Verder is PWC historie daar zij de overheid gevraagd hebben gehoorzaamd en daar houdt het
bedrijfsleven niet van.Amsterdam overigens durft niets te doen.Dales probeerde eens wat maar werd
terugfloten door ons Binnenhof.

2.

Anoniem

11 Jul 2004 om 08:31
Chipshol?
En dit stukje moet serieus genomen worden?

3.

Anoniem
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11 Jul 2004 om 13:50
“Chipshol? En dit stukje moet serieus genomen worden?”
Ah, misschien vindt U dit een meer betrouwbare bron: http://noordholland.sp.nl/vragen12.shtml

4.

Anoniem

12 Jul 2004 om 13:59
die link bestaat niet, wellicht http://noordholland.sp.nl/vragen34.shtml ?

5.

Anoniem

12 Jul 2004 om 14:05
Dit is ook wel aardig, een persbericht van de Provincie aangaande bovenstaande berichten
”
Datum 24-3-2004 15:41:00
Onderwerp Provincie Noord-Holland niet in Luchtvaartcommissie
Marcel van Kanten
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland laten de Staatssecreataris van Verkeer en Waterstaat weten dat
deelname aan de tijdelijk ingestelde ?Commissie artikel 43 Luchtvaartwet ? niet wenselijk is. Reden hiervoor is
dat de provincie zich heeft gevoegd in het geding tussen projectontwikkelaar Chipshol III B.V. en de luchthaven
Schiphol.
De Staatssecretaris heeft besloten een tijdelijke commissie in te stellen op grond van artikel 43 van de
Luchtvaartwet. Deze Commissie heeft als taak om de Staatssecretaris te adviseren over het bezwaarschrift van
Chipshol tegen door de Staatssecretaris ingestelde bouwverbod voor het Groenebergterein in de gemeente
Haarlemmermeer. Reden voor dit bouwverbod was dat de werking van de landingshulpmiddelen (ILS en MLS)
van de Aalsmeerbaan van Schiphol belemmerd kunnen worden door de bouwplannen van Chipshol. Tegen dit
bouwverbod heeft Chipshol een bezwaarschrift ingediend. Daarop heeft de Staatssecretaris besloten tot
instelling van een tijdelijke commissie ex artikel 43 Luchtvaartwet. Deze commissie moet de Staatssecretaris
adviseren over de vraag of terecht een bouwverbod is uitgevaardigd. Een lid van Gedeputeerde Staten maakt
deel uit van de commissie. Op 11 november 2003 heeft de Staatssecretaris besloten om gedeputeerde Hans
Schipper te benoemen tot lid. Hij is tevens beoogd voorzitter van de commissie.
De Rechtbank Haarlem heeft op 21 januari 2004 uitspraak gedaan in het geding dat Chipshol Holding en
Chipshol III B.V. aanhangig hebben gemaakt tegen de provincie Noord-Holland. (schadeclaim) In deze
uitspraak heeft de Rechtbank Haarlem het door de Provincie Noord-Holland te betalen
schadevergoedingsbedrag afhankelijk gemaakt van het bedrag dat Chipshol III B.V. op grond van de
Luchtvaartwet heeft gevorderd van de luchthaven Schiphol. Deze laatste procedure is gestart na en hangt
daarom nauw samen met het opgelegde bouwverbod.
De provincie Noord-Holland heeft de Rechtbank Haarlem verzocht zich te mogen voegen in de procedure die
Chipshol III B.V. aanhangig heeft gemaakt tegen Schiphol. In haar uitspraak van 3 maart 2004 heeft de
Rechtbank dit verzoek gehonoreerd.
In het licht van deze omstandigheden, waarbij de provincie Noord-Holland in rechte jegens Chipshol III B.V.
verweer voert tegen de hoogte van de op grond van de Luchtvaartwet gevorderde schade is deelname aan de
door de Staatssecretaris ingestelde commissie die moet adviseren over het bouwverbod niet wenselijk.
Inlichtingen: Maarten Sobels, tel. 023 514 3355

6.

Anoniem

13 Jul 2004 om 16:50
Sorry hoor, maar kan iemand even de moeite nemen al die tikfouten uit dit artikel te halen?
Dank u.

7.

Anoniem

19 Jul 2004 om 15:06
Ik heb die mdi site nog eens bekeken maar neem me niet kwalijk zeg, dat is nauwelijks niveau te noemen hoor,
van enige [recente] activiteit is geen enkele sprake meer [gesubsidieerde-vakantie ?], de items die wel worden
behandeld zitten op het- “buurthuis van Nootdorp anno1967 analyties niveau”-…, dat dit soort pure onzin
subsidie krijgt is niet alleen waanzin, het geeft vooral aan dat die [hulpbehoevende] ‘groep’ mensen volstrekt
incapabel blijkt, om de ‘ernst van het leven’ zelfstandig te formuleren, te ordenen, en vooral te financieren,
voor volwassen-kinderen hebben we een goed Nederlands woord, maar dat gebruik ik maar niet, de harde
realiteit zal zijn/haar lessen onverbiddelijk presenteren, vroeg of laat.
ps. vooral door-procederen.

8.

Anoniem

20 Jul 2004 om 11:50
Prima om deze zogenaamde Internet-waakhond aan de kaak te stellen, maar het is echt niet nodig om Eissens’
AFA-verleden op te rakelen. Wat mij betreft mag hij lid zijn geweest van de AFA, de NRA, de NSB tot en met
Groen Links… waar het om gaat is of hij zijn werk als Internet-politieagent goed doet (of we een Internetagent
moeten hebben is vraag 2).
Neem nou dit zinnetje (uit jullie artikel).
“Eissens’ banden met de AFA gaan dus ver terug. Toch beweerde hij nog in mei
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2004 dat hij niet weet dat de AFA ‘andersdenkenden intimideert en
molesteert’. Aldus een e-mail van Eissens aan de LPF-jongeren.”
Beweren jullie nu (indirect) dat hij er wel van wist? Maak het dan hard! Mijn advies: geen roddels, jeugdzonden
en vage vermoedens; beperk jullie tot de ter zake doende feiten. Die zijn al treurig genoeg.

9.

Anoniem

11 Jan 2005 om 15:07
Is Van Lier Lels nu ook de zondebok voor deze schadeclaim?

10.

Anoniem

13 Jan 2005 om 19:21
Chipshol heeft op 12 januari 2005 bij de Rechtbank Haarlem een klinkende overwinning behaald op de
arrogante monopolist Schiphol. Zie het vonnis op rechtspraak.nl. Schiphol mag nu verder gaan ruzien met V&W
over wie gaat betalen. Als ze daar tijd voor hebben, want de ruzie in de directie gaat natuurlijk voor. En de
ruzie met de vliegmijen over de tarieven ook. Iedereen wordt er doodziek van. Wat deed Cerfontaine hiervoor
ook alweer? Oh ja ziekenhuisdirecteur.

11.

Anoniem

14 Jan 2005 om 19:48
PERSBERICHT Schiphol Group
Reacte Schiphol op rechterlijke uitspraak Groenenbergterrein 12-01-2005
inzake uitspraak Rechtbank Haarlem Chip(s) hol III B.V. / NV Luchthaven Schiphol d.d 12 januari 2005
Schiphol heeft kennis genomen van het vonnis van de Rechtbank Haarlem. De rechtbank neemt
aansprakelijkheid tot vergoeding van schade jegens Chip(s)hol aan. Schiphol bestudeert het vonnis en
overweegt de uitspraak aan een hogere rechter ter toetsing voor te leggen. De geclaimde schade is het gevolg
van een bouwverbod dat door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat is uitgevaardigd op basis van art.
38 Luchtvaartwet. Het verbod had betrekking op het gebied van het Groenenbergterrein dat grenst aan de
Aalsmeerbaan van de luchthaven Schiphol. Dit bouwverbod was noodzakelijk om te voorkomen dat
bouwwerken zouden worden opgericht die het vliegverkeer op de Aalsmeerbaan zouden hinderen. Overigens
valt al wel op te merken dat de hoogte van de geclaimde schade naar de mening van Schiphol disproportioneel
is en dat de rechtbank dit bedrag terecht ook niet heeft toegewezen. Voor de bepaling van de re?le schade zal
de rechtbank in overleg met partijen deskundigen benoemen.
Mocht de claim definitief worden dan zal de luchthaven de schade die zij aan Chipshol zou moeten vergoeden
een verhaalsprocedures entameren tegen de Staat resp. de gemeente Haarlemmermeer.

12.

Anoniem

14 Jan 2005 om 20:26
Chipshol heeft schadeclaim tegen Schiphol op 12 januari 2005 gewonnen bij rechtbank Haarlem, dus stukje
misschien toch maar serieus nemen. Neem jij Cerfontaine nog serieus???

13.

Anoniem

7 Feb 2005 om 23:11
Bedankt voor de info!
CRI werkt ook met andere linkse activisten goed samen.
Zo is de huidige baas Harry Onderwater bevriend met enkele leden van de linkse hackers Hacktick groep (’Karin
Spaink Gang’) de voorloper van XS4all van Rop Gonggrijp. Ook waarschuwde hij hun tegen Jan Peter Mante, die
bij hun infiltreerde voor de CIA en Hacktick de schuld trachtte te geven van een afpersing van de Scientology.
Alex de Joode van Celeron heeft bovendien een anti-kinderporno overleg met CRI.
En Eijssens is lid van B’nai Brith, de Joodse vrijmetselarij, samen met Ronny Naftaniel. Na mijn melding
hierover, hebben ze snel het document over een bijeenkomst van een loge in een Amsterdams hotel, van het
internet gehaald.
Karin Spaink melde dat MDI slechts informatie doorstuurd aan CIDI en veder niet openbaar maakt; hand en
spandiensten voor de staat Israel dus.
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1.

Anoniem

29 Jun 2004 om 16:23
de burger?

2.

Aalegeiz

2 Aug 2004 om 16:25
Natuurlijk is de burger het bokje. En niet een beetje.
Zodra Schiphol ter sprake komt, komt het woord ?economie? daar direct achteraan.
Volgens wijzigingswet Schiphol mag het zogenaamde ?externe groepsrisico? van Schiphol in 2005 niet groter
zijn dan dat het was in 1990. Dit is door het kabinet met instemming van de volledige kamer behalve de VVD
aanvaard tengevolge van de Bijlmerramp.
Echter, er werd gesteld dat dit externe risico aangetoond zou gaan worden met een ?statistisch causaal model?
waar de staat (V&W) na jaaaaaren van onderzoek over concludeerde dat het in de luchtvaart onmogelijk was
zo?n model te ontwikkelen.
Natuurlijk volstrekte onzin volgens de wetenschappers. Er is geen enkele reden te verzinnen waarom zo?n
model niet ontwikkeld zou kunnen worden. Een politieke streek dus. Niet zo vreemd overigens, ergens anders
op deze site staat een overzicht van VVD-prominenten die zich tegen Schiphol aan bemoeien: Meydam, Schultz
van Haegen, Hertog, Smit, allemaal VVD.
Dat statistisch causale model mag er natuurlijk helemaal niet komen. Welke statisticus krijgt het namelijk voor
elkaar om aan te tonen dat de risico?s, alsmede de geluidsoverlast veroorzaakt door Schiphol, met een
verdubbeling van de capaciteit toch niet gegroeid is?
In 2002 berekende het Rijks Instituut voor Milieu (RIVM) dat het groepsrisico (ofwel de kans op een groot
ongeluk) met 55% is gestegen ten opzichte van 1990. In 2010 is de kans op een ongeluk met meer dan 40
doden zelfs 5 tot 8 maal zo groot als in 1990.
Democratie? Welnee. Een kabinet inclusief parlement wordt gewoon geminacht en daarmee dus de gehele
bevolking.
De opening van de Polderbaan maakte duidelijk dat Schiphol eigenlijk niet handhaafbaar is. Een onderzoek van
Verkeer en Waterstaat (!) maakte duidelijk dat de overlast flink is toegenomen in plaats van afgenomen.
Per saldo is de overlast toegenomen ondanks het feit dat de Polderbaan door de ontwerpers ?Milieubaan? werd
genoemd. Schultz van Haegen blijft hardnekkig ontkennen dat de toename van overlast bestaat. Ze vermoedt
dat de ?getroffenen? moeten wennen. Dank je de koekoek. ?Moeten wennen??
Het gevolg is dat de waarde van het onroerend goed in de omgeving flink gedaald is. Voor sommigen van deze
mensen leek er even wat hoop te zijn, isolatie betaald door Schiphol zelf! Per kist werd daar ?0,60 voor
gereserveerd. De vervuiler betaalt. Helaas gaat deze vlieger niet meer op.
Deze zelfde Schultz van Haegen wordt door de rekenkamer verantwoordelijk gesteld voor het verdwijnen van ?
565.000.000,–
Dit is het verschil tussen de werkelijke kosten van het Project Geluidsisolatie Schiphol (PROGIS) project (800
miljoen) en de geschatte kosten (235 miljoen). Dit alles door wanbeleid (aldus de rekenkamer).
Die 800 miljoen kon nog wel eens veel meer worden als de daadwerkelijke gegevens over de geluidsoverlast die
Schiphol veroorzaakt boven water komen. De woningen die nu ge?soleerd zouden worden (?zouden?, want het
project ligt al tijden stil) zijn geselecteerd aan de hand van de zogenaamde Ke-berekening, een model
ontwikkeld in de jaren 60 (!) door een professor Kosten (Ke staat voor Kosteneenheid). Voorbeeld: vliegtuigen
met een grondlawaai van 65 decibel of lager (zo?n beetje de complete vloot heden ten dage) worden niet mee
berekend. Zie http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=294638.
Alle mensen die buiten dit fictieve gebied wonen komen niet in aanmerking voor subsidie of welke vorm van
compensatie dan ook. Behalve het zogenaamde Schadeschap dat zelden uitkeert en als het dat al doet zeer
lage bedragen.
Natuurlijk was mevrouw Schultz van Haegen niet van zins om de daadwerkelijke geluidsbelasting te
onderzoeken, haar streven is groei groei en nog eens groei (zogenaamd binnen ?strenge normen??).
Een particulier (!) initiatief geeft nu de werkelijke geluidsbelasting weer (www.geluids.net). De omgeving van
Schiphol vraagt hier al meer dan 30 jaar om, de overheid weigert mee te werken. Dit initiatief gaat aantonen
dat veel meer huizen in ogenschouw dienen te worden genomen voor isolatie, indien je de daadwerkelijke
geluidsbelasting in ogenschouw neemt. Op dit moment ontkent V&W eenvoudigweg dat mensen last hebben
van geluidsoverlast (volgens dat Ke-rekening-stelsel).
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Tegelijkertijd ontkent de staatssecretaris nog steeds dat het mogelijk is een statistisch causaal model op de te
stellen. Ze laat ze complete dorpen ?s nachts wakker liggen en schendt ze afspraken die gemaakt zijn met haar
voorgangers (Jorritsma die beloofd heeft dat bijvoorbeeld NIET over Spaarndam gevlogen zou worden? u moet
eens gaan kijken op een mooie zondag).
Dit dus allemaal om de economische groei, die zo hard nodig is, niet in de weg te staan. Echter, een studie van
de UvA wijst uit dat als Schiphol nog iets verder groeit, alleen al de kosten voor het aanpassen van de
infrastructuur rond de luchthaven, met name de toevoerwegen, net zo hoog zijn als de extra opbrengst.
Schiphol dient een politiek belang. De bedragen die omgaan in de vliegwereld zijn enorm. Projectontwikkelaars
eisen met droge ogen tegen de 100 miljoen euro schadevergoeding, isolatie trajecten die richting 1 miljard euro
kosten, omzetten die je brein doen duizelen. Erg belangrijk allemaal maar grenzen aan groei moeten nu maar
eens gesteld EN gehandhaafd worden.
De Nota Ruimte wil ongebreidelde groei van Schiphol. In de gehele Haarlemmermeer mag geen woning meer
worden gebouwd. Het Groene Hart wordt volgebouwd met industrieterreinen. Mensen die denken dat dat alleen
maar gebeurt binnen strenge normen etc moeten maar eens gaan praten met bewoners rond Schiphol. De
uitverkoop van dit land is begonnen. De schandalen die aan het licht zullen komen zijn van ongekende grootte
maar terugdraaien van vernietiging van leefbaarheid gaat een onmogelijkheid blijken te zijn.
Wie riep ook alweer ?Normen en Waarden??

3.

Anoniem

3 Aug 2004 om 16:33
64966 klachten in de maand juni…
een half miljard euro zoek en 64966 klachten in 1 maand…
wat een prachtig land leven we toch.

4.

Aalegeiz

20 Sep 2004 om 16:45
70655 over de maand juli.
Vlieg tuig?

5.

Anoniem

12 Okt 2004 om 13:35
Het gaat steeds beter :
over de maand augustus
131.597
(4245 per dag . . . )
klachten.
Overheid roept (Schultz van Haegen, ministerie van Verkeer en Waterstaat) dat er zelfs niet meer geisoleerd
hoeft te worden in de regio want het is er doodstil (25 decibel).
VliegTuig!

6.

Anoniem

5 Nov 2004 om 10:59
Men moet gewoon even kappen met dat geouwehoer rond Schiphol. Schiphol is van economisch belang, en niet
alleen voor Nederland maar ook voor de rest van Europa, die strontvervelende duivenmelker van een
Duivendak van Groen Links is er mee begonnen en die weet niet te stoppen, dat er soms dingen gebeuren ten
koste van het miliue jammer dan , dan plaatsen ze maar ergens anders maar een extra boompje. En dan het
geluidsoverlast die bosmongolen van gemeente’s breiden toch zelf zoveel mogelijk uit richting Schiphol,
ditzelfde geouwehoer heb je ook rond Rotterdam Zestienhoven: Vliegveld Waalhaven (Rotterdam) was
gebombardeerd dus moest er een nieuw vliegveld komen voor deze wereldhaven (LOGISCH) toen is er gekozen
voor de huidige locatie Zestienhoven de gemeente is daar toch zelf rondom huizen gaan bouwen, en de
bewoners zijn natuurlijk ook niet schoon te praten, ze zijn er toch zelf gaan wonen in de door de gemeente
gebouwde woningen wetende dat er een vliegveld was, of zie ik dat verkeerd.Nee dus, gewoon kappen met dat
gezeik over dingen die goed zijn voor ONZE ECONOMIE en dus ook ten goede komen aan ons burgers.

7.

Anoniem

6 Jan 2005 om 19:22
Marike van Lier Lels leidt de logistieke operatie Schiphol Geen type van help, mijn jurk wordt vies Eerst
schepen, toen vrachtwagens, nu vliegtuigen. Marike van Lier Lels is sinds 1 september operationeel directeur
van Schiphol. Portret van een zeebonk op het droge.
Gerlach Cerfontaine, president-directeur van Schiphol: “Marike vindt het helemaal fout, een verhaal over haar
in de krant. Maar ik vind het geweldig. Ik wil er wel aandacht voor dat ik zo’n vrouw, met zulke capaciteiten, op
deze plek heb kunnen krijgen.”

8.

Anoniem
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6 Jan 2005 om 19:27
Directielid Schiphol Group stapt op
Gepubliceerd op zondag 02 januari 2005
AMSTERDAM (ANP) - De raad van commissarissen van Schiphol Group heeft operationeel directeur Marike van
Lier Lels de deur gewezen. Van Lier Lels heeft haar functie zondag neergelegd ,,op verzoek” van de
commissarissen, zo maakte de luchthavenexploitant zondag bekend.
Schiphol Group stelde dat er ,,een verschil van inzicht over het te voeren beleid is ontstaan”, maar wilde de
kwestie bij monde van een woordvoerster niet verder toelichten.
De commissarissen en de directie zijn al begonnen met de zoektocht naar een opvolger. Tot die is gevonden,
neemt topman Gerlach Cerfontaine de operationele taken van het gewezen directielid waar. De commerci?le
taken komen tijdelijk in handen van financieel directeur Pieter Verboom.

9.

Anoniem

12 Jan 2005 om 15:15
Antwoord op uw vraag wie stelt Chipshol schadeloos ?
Per uitspraak van 12-1-05 zijn zowel de luchthaven Schiphol als de Provincie Noord-Holland veroordeeld door
de Rechtbank Haarlem om aan Chipshol de schade te vergoeden. (zie http://www.rechtspraak.nl onder
uitspraken zzaknummer 95866/HA ZA03-1163 vonnisdatum 12 januari 2005)

10.

Anoniem

17 Jan 2005 om 14:20
Het zwartepietenspel tussen de diverse overheden is begonnen, Wie vrijwaart wie ook alweer, De
staastsecretaris Schulz vd H vrijwaart de gemeente Haarlemmermeer maar niet de Provincie en de Luchthaven,
zie de brief van Bussink

11.

Anoniem

19 Mei 2005 om 16:20
Wat een dom gelul.
Schiphol is een economisch kankergezwel in de Randstad.
Sinds de opening van de Polderbaan is er een compleet industriegebied in Halfweg gedevalueerd tot
leegstaande gebouwen vanwege het feit dat men de telefoon niet een over hoorde gaan.
De maatschappelijk kosten nemen hand over hand toe. A2, A4, A9, A10 staan allemaal dagelijks vast terwijl
Schiphol wil groeien naar een dubbele capaciteit.
Letterlijk 200.000 mensen hebben slaapproblemen door Schiphol, enig idee wat dat kost op jaarbasis?
De landerijen in de omgeving van Schiphol produceren dode sla, waarschijnlijk tengevolge van het illegaal lozen
van overtollige kerosine.
Schiphol mag best groeien maar niet over de ruggen van de mensen die toevalligerwijs in de buurt wonen.
NAAR ZEE met dat platform. De kosten zijn vele malen lager, het milieu wordt veel minder aangetast, het is
veel efficienter vliegen zonder stijgwinden over de duinen.
De redenen om Schiphol naar zee te verplaatsen zijn vooral van economisch belang.

12.

Anoniem

26 Nov 2005 om 14:02
De vraag luidt: Wie stelt Chipshol schadeloos?
Welnu, ik denk dat de schade voor een deel betaald kan worden ten laste van de toekomstige bonusssen van de
leden van de RVB van Schiphol die ze in prive krijgen als Schiphol middels de voorgenomen emissie naar de
beurs wordt gebracht. De stockbonus en prestatiebonus beloopt vele miljoenen euro’s. Alle negatieve effecten
veroorzaakt door falend en wanpresterend management moet zoveel mogeleijk afgewenteld worden op hen
prive, dan leren ze het wel af om te sjoemelen op andermans kosten. Niet alleen de lusten maar ook de lasten
dragen

13.

Anoniem

29 Apr 2006 om 03:46
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NOVA-journalist Bas Haan die een boek schreef met als doel de ’schuld’ van Ernest

bashaan.jpeg

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
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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 leugensconstateerde. 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
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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
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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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2009/03 (2 of 5) [3/10/2009 11:25:35 PM]
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‘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

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
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In deel 9 van JDTV, de zender die niet mikt op een publieke status maar wel op de ontmaskering van
de ‘Nederlandse Marc Dutroux’ op het Ministerie van Justitie, kunt u zien en horen hoe Jan de Wit van
de SP in de zaak-Demmink staat. Enkele citaten: “Er wordt van alles geschreven”, “Het is allemaal
erg ingewikkeld”, “Er is alle reden de nodige afstand te bewaren”, “Het is ons niet in dank
afgenomen”, “We wachten rustig af wat er gaat gebeuren”. Meer over de houding van de SP in deze
zaak via deze link en deze link. “We hebben van alles over ons heen gekregen op die
klokkenluiderssites”.

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

simonrozendaal.jpeg

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

moeder van een dochter die een ‘uitnodiging’ ontving voor een Cervarixshot voor haar dochter:
Verdorie,
Ik heb voor mijn jongste dochter een uitnodiging liggen, het is gemeen en misdadig wat de farmacie
en de overheid hier doen:
Zij spelen op een achterbakse manier met mijn oneindige liefde voor mijn kinderen, waarbij ik
uiteraard altijd het allerbeste voor ze wil!!!!
Ben ik een slechte moeder als ik mijn dochter niet laat inenten???
Ben ik een slechte moeder als ik mijn dochter wel laat inenten???
Denk toch dat ik vertrouw op mijn onderbuik…
Ik doe het niet!
Of toch maar wel???
Shit!
Klokkenluideronline wil een concrete vuist maken tegen media die vanuit dubieuze dan wel corrupte
motieven hun journalistieke plicht tot evenwichtige berichtgeving verzaken en hun lezers aldus
blootstellen -willens en wetens- aan mogelijk fatale risico’s. Eerder won uw webmaster (als
gedaagde) een vergelijkbare zaak tegen NRC Handelsblad en Wim Kohler. Elsevier-journalist S.
Rozendaal maakt het op sommige punten nog bonter dan Wim Kohler en daarom meent uw
webmaster nu als eiser te kunnen gaan optreden.
Verder lezen ‘Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal’
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vanavond bij het corrupte De Leugen Regeert zeker niet gesteld gaan worden. Interessant is nog de
positie van Simon Rozendaal (foto). Hij speelde namelijk een aardige rol in de wonderpillen-
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Dit gaat het dus helemaal worden! Hiermee komt de Demmink-zaak definitief

op alle agenda’s te staan van politiek en (oude) media: het unieke en reeds nu
meest sensationele college ooit gegeven in de academische geschiedenis der Lage Landen: het Joris
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film worden vertoond! Dit mag u niet missen! Maar het aantal plaatsen is uiteraard beperkt.
Belangstellenden kunnen zich melden via de contactfunctie van deze website waarna in overleg met
‘de organisatie’ zal worden bekeken wat er mogelijk is. Hieronder volgt een email van de organisator/
vakdocente waarin nadere uitleg volgt over de ‘academische inbedding’ van het Demmink-college.
[De email is verwijderd]

Webmaster geeft gastcollege over zaak-Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 23 februari, 2009 in Algemeen. 35 Reacties
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Het Demmink-college vindt plaats op dinsdagmiddag 10 maart van 13:45 - 15:30

uur in het Spinozagebouw lokaal SP A 01.14 van de Radboud Universiteit,
Nijmegen.
In dit college zal uw webmaster uitvoerig ingaan op de wijze waarop pedofielennetwerken opereren
met als ‘kern-casus’ het Dutroux-netwerk in Belgie. Vanuit het Belgische netwerk zal via de affaireLippens worden stilgestaan bij het Nederlandse pedofielennetwerk en de zaak-Demmink.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de contactfunctie van deze website; later zal woirden
gemeld of er mogelijkhedenzijn dit college bij te wonen.

Het kankergezwel Hirsch Ballin maakt NL kapot
Gepubliceerd door Micha Kat 23 februari, 2009 in Algemeen. 25 Reacties

hirschballin.jpg

Een kankergezwel. Een malicieuze tumor die met zijn giftige uitzaaiingen van

incompetentie, wereldvreemdheid en criminele stompzinnigheid een enorme
bijdrage levert aan de vernietiging van onze samenleving. Zo genoeg? Nauwelijks. In feite zijn er
geen woorden te vinden om te beschrijven wat onze minister van justitie aanricht. Reeds op 4
december 2008 constateerden we dat Hirsch Ballin het contact met de realiteit geheel en al kwijt is
geraakt door voor de camera van JDTV te roepen dat er ‘niets van waar is’ dat er voortdurend
aangifte tegen zijn SG Joris Demmink wordt gedaan wegens pedofielie. Thans komt aan de orde dat
de steeds incoherenter voor zich uit lispelende malloot ook een van de grootste zorginstellingen van
ons land aan de rand van de afgrond heeft gebracht. De balans: carte blanche voor de Nederlandse
Marc Dutroux en vernietiging van zorg voor hulpbehoevenden. Duizenden slachtoffers. Dan hebben
we natuurlijk nog zijn ‘bijdrages’ aan de vrijheid van meningsuiting en zijn vermeende bezoek aan
een SM-club in Breda. Maar als we even -heel summier- terugkijken naar het verleden van deze
‘bestuurder’ moeten we vaststellen dat alle contouren voor de meest weerzinwekkende bestuurlijke
carriere uit de geschiedenis van de politiek reeds begin jaren 90 van de vorige eeuw aanwezig waren!
Verder lezen ‘Het kankergezwel Hirsch Ballin maakt NL kapot’

Nieuwe playlist JDTV op YouTube
Gepubliceerd door Micha Kat 23 februari, 2009 in Algemeen. 13 Reacties

Thans is op YouTube een nieuwe playlist samengesteld waarop u alle Demmink-tapes van JDTV nog
eens in alle rust kunt bekijken. Enjoy en remenber: Joris Demmink komt voor de rechter! Binnenkort
kunt u trouwens weer nieuwe afleveringen verwachten in de JD-saga waaraan maar geen einde lijkt
te willen komen.
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Dagblad Trouw slecht vandaag een van de grootste taboes binnen de

media: het beschrijven van de fatale uitwerking op de geest van bepaalde
groepen anti-depressiva. Lees hier het stuk van de hand van Joop Bouma. Deze website probeert al
geruime tijd aandacht te krijgen voor deze gigantische en criminele misstand binnen de
farmaceutische industrie in de serie Het Farmaceutisch Complot. Jammer is dat Bouma geen melding
maakt van de enorme kennis op dit gebied in de VS en de alarmerende lijst van pill-related
slachtpartijen die zijn geindexeerd in lijsten als deze. Ook jammer is dat er niet wordt gesproken over
de propaganda voor big farma door NRC Handelsblad, al ging het in dat geval niet om een antidepressivum (maar wel om alarmerende psychische bijwerkingen van ‘Wim’s wonderpil’) en over de
overwinning die uw webmaster op Lux et Libertas behaalde. Maar alle kleine beetjes helpen. Het is te
hopen dat Bouma aanwezig zal zijn op het ‘Glazen Zaal-debat‘ waarin big farma ‘in discussie’ zal gaan
met ‘de media’ over de ‘moeizame relatie’.

Geenstijl of pedo-prof Theo: wie is de foutste?
Gepubliceerd door Micha Kat 20 februari, 2009 in Algemeen. 54 Reacties
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Deze email stuurde uw webmaster op 17 februari aan de vrienden van

Geenstijl:
beste corrupte Paradijs-malloten,
Hierbij -in alle vertrouwen en onder alle embargo’s!- een tip over pedo Theo. Ik kan die jullie
makkelijk mailen, want jullie doen er toch niets mee! Maar ik ga dadelijk weer een stuk tikken dat ik
jullie deze info over pedo Theo heb gegeven maar dat jullie er niets mee doen omdat jullie wel EEN
HEEL KLEIN BEETJE pedo’s willen aanpakken maar toch ook weer niet echt, Demmink moet immers
door kunnen blijven gaan met het verkrachten van kinderen!
groet,
Micha Kat
— On Mon, 2/16/09, xxx <xxx> wrote:
From: xxx <xxx>
Subject: Klokkenluideronline Contact Formulier Theo van W.
To: drsmkat@yahoo.com
Date: Monday, February 16, 2009, 5:32 PM
Geachte heer,
Aangezien ik ziedend ben over het feit dat Theo van W. alweer in de fout is gegaan en allerlei mensen
in de korenwereld liever de ogen sluiten, zou ik u graag de volgende informatie doen toekomen.
Verder lezen ‘Geenstijl of pedo-prof Theo: wie is de foutste?’
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Louwes! Nu is Bas Haan ’slachtoffer’ geworden van de machinaties en intimidaties van de macht en
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wetens leugens verspreiden! Michael De Jong is de dader maar dat mocht vanaf het begin niet
worden onderzocht!
Verder lezen ‘Alarm! Stop de corrupte ‘journalist’ Bas Haan!’
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Zembla en Can zakken weg in horror-moeras
Gepubliceerd door Micha Kat 30 januari, 2009 in Algemeen. 20 Reacties

Zembla verwijdert uitzending over Deventer zaak en Baybasin van site
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“Sinan Can heeft Burhan Kazmali verraden aan de Nederlandse en Turkse
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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

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

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.

“Ernest Louwes is de dader godverdomme!”
Gepubliceerd door Micha Kat 30 januari, 2009 in Algemeen. 37 Reacties
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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.
Verder lezen ‘“Ernest Louwes is de dader godverdomme!”’

“Waar zit de ware crimineel? In die toren!”
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2009 januari archive at Klokkenluideronline
Gepubliceerd door Micha Kat 29 januari, 2009 in Algemeen. 26 Reacties

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!

Zembla-journalist krijgt dagvaarding
Gepubliceerd door Micha Kat 28 januari, 2009 in Algemeen. 30 Reacties
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Zembla-journalist Sinan Can kan een dagvaarding tegemoet zien waarin hij als

getuige zal moeten verklaren over zijn rol en de rol van Zembla in de affaireDemmink. Dat maakte advocate Adele van der Plas vandaag bekend. Sinan Can speelt een cruciale
rol in de affaire en Van der Plas is nog altijd verbijsterd over zijn totaal onverwachte 180-graden
tournure in de zomer van 2007 van onderzoeker naar Demmink tot loopjongen van Demmink. Over
de achtergronden van deze ommezwaai zal Can onder ede gaan worden gehoord. Met name de
verklaring van Kazmali dat Demmink Can met de dood heeft bedreigd zal aan de orde komen. Ook
zal worden onderzocht of Can een rol heeft gespeeld bij de intimidaties aan Mustafa Y., de ‘derde
aangever’ tegen Demmink. Over deze bedreigingen stelde de PVV recent kamervragen aan minister
Hirsch Ballin. Het voorlopig getuigenverhoor zal worden opgehangen aan de civiele procedure die Van
der Plas’ client Baybasin reeds vanaf 2004 tegen de Staat (en Demmink) voert om schadeloos te
worden gesteld voor de illegale wijze waarop hij levenslang de gevangenis werd ‘ingemoffeld’. Ook
Zembla heeft eerder geconstateerd dat het proces tegen Baybasin een fake was. In deze procedure
zal ook Demmink zelf moeten gaan getuigen net als Winnie Sorgdrager. Van der Plas heeft ‘tientallen’
namen op haar lijst staan, uiteraard ook die van Burhan Kazmali.

WOB-vragen over Demmink aan Albayrak
Gepubliceerd door Micha Kat 28 januari, 2009 in Algemeen. 15 Reacties
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Ministerie weigert antwoorden op WOB-vragen van journalist Biesemaat

Tijdens een officieel werkbezoek aan Turkije in juni 2008 zijn zowel staatssecretaris Albayrak als ook
minister Hirsch Ballin op de hoogte gebracht van de affaire-Demmink. Eind oktober 2008 werd er
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2009/01 (3 of 4) [3/10/2009 11:25:54 PM]
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voor de derde maal aangifte gedaan tegen de pedofiele SG, ditmaal door een Turkse jongen met
steun van een Turkse advocaat en de Turkse overheid. Deze aangifte wordt overigens door het OM in
een hele diepe la gestopt, zoals deze site eerder berichtte waarbij de aangever zelfs is geintimideerd.
De betrokkenheid van de Turken bij de affaire-Demmink is groot. Advocate Adele van der Plas
verklaarde reeds eerder voor JDTV dat Albayrak tijdens dit werkbezoek uitgebreid over Demmink
heeft gesproken met de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali (die ook de belangrijkste
Demmink-bron vormde voor Zembla) en zelfs ook dossiers in ontvangst heeft genomen (zit dit
filmpje, tussen 2:30 en 3:50). Volgens Van der Plas is ook minister Hirsch Ballin op de affaire
aangesproken door zijn Turkse collega. Deze informatie is van groot belang in het licht van de
kamervragen die de PVV recent aan de minister heeft gesteld over de Demmink-zaak. Als de
informatie van Van der Plas klopt, is het eens te meer schandalig dat de Minister alles wat met
Demmink te maken heeft blijft ontkennen en negeren. Een belangrijke aanwijzing dat de informatie
van Van de Plas inderdaad juist is, is dat WOB-vragen van journalist Ton Biesemaat over het gesprek
van Albayrak met Kazmali onbeantwoord blijven. Lees hieronder een recent schrijven van Biesemaat
aan het ministerie:
Verder lezen ‘WOB-vragen over Demmink aan Albayrak’

Hirsch Ballin gaat liegen over zaak-Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 27 januari, 2009 in Algemeen. 16 Reacties
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Het is reeds een uitzonderlijkheid dat ministers de kamer outright voorliegen, maar

zeker uniek mag het volgende worden genoemd: deze website kan reeds nu met
100% zekerheid voorspellen dat Ernst Hirsch Ballin de kamer gaat voorliegen in zijn antwoorden op
de Demmink-vragen van de PVV. Hij heeft immers voor JDTV reeds verklaard dat er helemaal geen
aangiften tegen Demmink bestaan dan wel ooit bestaan hebben, dus vanuit die positie kan hij nooit
iets toegeven dat een gevolg of een afgeleide is van de ‘vermeende’ aangiftes die echter pure realiteit
zijn. Maar er is meer. Dat de derde aangever tegen Demmink Mustafa Y. is geintimideerd staat vast.
Ja, Ernst, deze site schrijft alleen op wat feitelijk juist is en wat kan worden onderbouwd, dit in
tegenstelling tot jouw huisblad NRC Handelsblad dat louter liegt en bedriegt en wellicht juist daarom
zo populair is in huize Hirsch Ballin. Dus voordat je gaat lopen ontkennen en lopen huilebalken van dit
en dat, weet dan dat we jou onderuit kunnen halen en kunnen opknopen als perfide leugenaar en
pedo-beschermer op basis van de waarheid en de feiten. Beste Ernst, hoe wilt gij de
geschiedenisboeken ingaan?
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Op de drempel van 2009 een alarmerende ontwikkeling in de zaak-Demmink.
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Gepubliceerd door Micha Kat 30 december, 2008 in Algemeen. 39 Reacties
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alsnog een onderzoek naar ‘Irak’ en naar de rol van Roland en Jan-Peter Balkenende? Wordt Lidy
Nicolasen (’zegt u het maar!’) van De Volkskrant door woedende lezers eerst gesluierd en
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vervolgens gestenigd? Gaat de webmaster voort op zijn heikele en o zo omstreden ‘anti-Joodse’
weg richting holocaust? Door wie zal de webmaster in 2009 trouwens worden gedagvaard na diens
(pedograaf Maurice Lippens!) heikele juridische avonturen (allemaal gewonnen natuurlijk!) in 2008?
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Jan Peter Balkenende en de geur van corruptie
Gepubliceerd door Micha Kat 29 december, 2008 in Algemeen. 16 Reacties

25 november 2008: bedrijf broer Balkenende krijgt giga-order in Irak; 31 november 2007:
kabinet verlengt missie Uruzgan. WAAROM WIL JP MAAR STEEDS GEEN ONDERZOEK?
Het stinkt rond Jan Peter Balkenende. Recent deed de MP een pathetisch beroep op onze sympathie
door ten overstaan van het gansche volk zijn dode vader ten tonele te voeren. Wie dergelijke
kunstgrepen moet toepassen heeft een kwaad geweten… Door deze family claim van onze MP ten
overstaan van Pauw en Witteman gingen de gedachten van de redactie direct uit naar Roland

balkenenderoland.jpg

Balkenende (foto). Jazeker, de jongere broer van JP verloor in 2008

ook zijn vader. Maar over Roland is wel wat meer te vertellen. Niet dat
de Nederlandse media veel te melden hebben over Roland. Niets eigenlijk. Het enige interview dat we
weten op te diepen staat op de corporate website van Tenaris, een aan NYSE genoteerde
onderneming die ondermeer pijpleidingen aanlegt voor het transport van olie. Roland werkt vanaf
2001 voor Tenaris dat op dit gebied zelfs de grootste onderneming ter wereld is. Uit het interview -hij
moet wel heel erg hoog zijn daar dat er een apart interview met hem op de website staat met een
foto- blijkt dat Tenaris over de hele wereld actief is, ook in Azie. Enig speurwerk leert ons dat Tenaris
recent een grote order binnensleepte in Irak waar de regering danst naar de pijpen van de
Amerikanen. Hiermee zijn de contouren geschetst voor een klassieke corruptie-zaak op het hoogste
nivo van onze politieke besluitvorming. Hoe familieziek is Jan Peter Balkenende? Vanuit welke
belangen en overwegingen verzet hij zich zo fel tegen een onderzoek naar de totstandkoming van
onze deelname aan de coalition of the willing?
Verder lezen ‘Jan Peter Balkenende en de geur van corruptie’

Een Joodse samenzwering bij PCM
Gepubliceerd door Micha Kat 28 december, 2008 in Algemeen. 63 Reacties
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Waarschuwing: onderstaand artikel is extreem controversieel! Gevoelige

lezers wordt met klem aangeraden dit stuk NIET TE LEZEN! Wie
desondanks zijn fatale nieuwsgierigheid niet kan bedwingen, moet eerst onderstaande
inleiding tot zich nemen.
Inleiding. Op negatieve verhalen over Joden heerst in Nederland nog altijd een taboe. Dat geldt nog
in versterkte mate voor verhalen die vermeend ‘antisemitische vooroordelen’ over Joden bevestigen.
Een van de meest controversiele van deze vooroordelen is dat ‘Joden’ gewiekste en zelfs gewetenloze
zakenlieden zouden zijn die uit pure geldzucht geen enkele moraal of inhibitie zouden kennen. De
affaire-Madoff in de VS heeft het onderwerp Jews in business wat deze site betreft volop in de
spotlights geplaatst zoals blijkt uit dit unieke artikel in de New York Times dat in Nederland nooit had
kunnen verschijnen. In dit stuk wordt met name stilgestaan bij de vraag hoe het mogelijk is dat een
Jood fellow Jews dusdanig kan bestelen en bedriegen dat ze met de ondergang worden bedreigd. In
ons land speelt thans een zaken-affaire die als een soort ‘Madoff’ kan worden gezien omdat ook
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hierbij Joden aan de touwtjes trokken. Echter, in tegenstelling tot de Madoff-zaak zijn de slachtoffers
van het leegroven van uitgeverij PCM -want daar hebben we het over- vooral niet-joden oftewel
goys. Hoe Els Swaab via Joop Krant een miljoenenzwendel opzette onder leiding van sir Ronald
Cohen. Het artikel is provocerend opgeschreven vanuit de gedachte dat het taboe op negatieve
artikelen over Joden op deze wijze kan worden bestreden. Immers, als we in de Nederlandse
journalistiek Joden met zijden handschoenen blijven aanpakken zal dit taboe in stand blijven. En dat
is naar onze stellige overtuiging niet in niemands belang, al helemaal niet van de Joodse
gemeenschap zelf. En die zijn we goed gezind. Net zo goed als iedere andere ‘gemeenschap’ in ons
land. Verder lezen ‘Een Joodse samenzwering bij PCM’

Jan ‘Dagdeel’ Dijkgraaf heeft conflict of interest
Gepubliceerd door Micha Kat 27 december, 2008 in Algemeen. 8 Reacties
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Jan Dijkgraaf, eind dit jaar benoemd tot de nieuwe hoofdredacteur van HP/de Tijd,

heeft na zijn vertrek als hoofdredacteur van zakenblad Management Team (per
oktober) een commercieel bureau gerund dat een cursus aanbood ‘hoe scoor je wel in de pers‘ voor
de prijs van 1995 euro voor ‘twee dagdelen’. Dijkgraaf laadt aldus de verdenking op zich reeds bij
zakenblad Management Team klanten te hebben geworven voor zijn ‘jump naar het grote geld’. Maar
ernstiger is dat Dijkgraaf bij HP/de Tijd een levensgroot conflict of interest heeft als het blad moet
berichten over mensen en ondernemingen die bij hem de cursus hebben gevolgd over hoe ze
’succesvol kunnen scoren’ in de media of een ander programma. Dijkgraaf kan namelijk moeilijk
anders dan zijn voormalige cursisten ruim baan geven in de kolommen van HP/de Tijd als ze zijn
raadgevingen uit de cursus stipt opvolgen! Verder lezen ‘Jan ‘Dagdeel’ Dijkgraaf heeft conflict of
interest’

In goed gezelschap… dit zijn de media!
Gepubliceerd door Micha Kat 23 december, 2008 in Algemeen. 16 Reacties
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Ook Lidy Nicolasen ‘officieel goedgekeurd’ door Jan Peter Balkenende

Jane Akre, Dan Rather, Monika Jensen-Stevenson, Kristina Borjesson, Greg Palast, Michael Levine,
Gary Webb, John Kelly, Robert McChesney: allemaal voorbeelden van journalisten die schandalen
wilden onthullen en door hun werkgevers werden bedreigd en geintimideerd, tot ontslag aan toe.
Lees hier meer over deze journalistieke frontsoldaten. Of koop het boek (zie afbeelding). Het geeft
een fraai beeld van de gecorrumpeerde media anno 2008 waartoe dus zeker ook De Volkskrant
behoort waar van hogerhand een taboe is uitgesproken op het behandelen van de zaak-Demmink. In
dit licht is het alleszeggend dat Lidy ‘zegt u het maar’ Nicolasen net als Kees Lunshof van De
Telegraaf ‘officieel is goedgekeurd door de Nederlandse vereniging van politici’ in de figuur van Jan
Peter Balkenende. Nu begrijpen we helemaal waarom zij toevlucht moest nemen tot de meest bizarre
uitvluchten en zelfs de verbinding diende te verbreken toen zij werd gewezen op haar journalistieke
plichten….

Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D.
Gepubliceerd door Micha Kat 19 december, 2008 in Algemeen. 48 Reacties

Zie ook de eerdere artikelen op deze site over het ‘zegt u het maar’-initiatief van De Volkskrant.
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De email naar de hoofdredactie waar het filmpje mee eindigt is uiteraard ook verstuurd. Hieronder
het antwoord van Pieter Broertjes:
Verder lezen ‘Van Lidy N. via Pieter B. naar Joris D.’

Ook in Nederland politieke rechtspraak
Gepubliceerd door Micha Kat 18 december, 2008 in Algemeen. 28 Reacties
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Leterme probeerde rechters te vervangen; het lukte niet. In Nederland is

het al drie keer wel gelukt
In Belgie is thans een enorme crisis aan de gang omdat aan het licht is gekomen dat de Belgische
regering van Yves Leterme heeft geprobeerd rechters te beinvloeden en zelfs te vervangen in de
Fortis-zaak. Het kabinet staat op omvallen. Ook de Nederlandse media schreeuwen moord en brand
(’scheiding der machten!’), maar beseffen niet dat in Nederland precies hetzelfde aan de gang
is. Ook hier staat de rechterlijke macht bloot aan enorme druk vanuit de politiek. Het grote verschil
met Belgie is echter dat de politiek er in ons land wel in slaagt de rechterlijke macht te
manipuleren. We volstaan nu met het noemen van een enkel bewijs: de ‘rechterswisselingen’ die
zich steeds weer aandienen in zaken waarin de Staat partij is en die zich ongunstig ontwikkelen voor
diezelfde Staat. In die situaties grijpt de Staat in door de ‘foute’ rechter(s) van de zaak te halen en te
vervangen door ‘gouvernementele’ rechters. Hiervan bestaan reeds drie verbijsterende voorbeelden.
In Belgie probeerde premier Leterme dit dus ook, maar hij kreeg het klaarblijkelijk niet voor elkaar.
De gecorrumpeerde Nederlandse media weigeren deze misstand te erkennen. Met name Ben
Rogmans van De Pers hield artikelen over deze rechterswisselingen tegen. Lees hier het door De Pers
geweigerde stuk over de politieke rechtspraak in Nederland en lees hier een follow up. Hoe hypocriet
kunnen de media in Nederland zijn? Overigens: uit dit item bij NOVA blijkt dat ook onze man van het
jaar Wouter Bos er niet voor terugdeinst de rechterlijke macht onder druk te zetten in de Fortis-zaak.
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Onderteken voor vervolging Demmink

Uit het dossier Demmink-2, deel 5c

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.
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Gepubliceerd door Micha Kat 30 november, 2008 in Algemeen. 11 Reacties
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Fortis nu openlijk 'corrupt' genoemd

freelance-cameraman van SBS6 brengt FL naar huis. Er is een last van de schouders van FL gevallen.
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cameraman: ik ben onderweg naar FL. Hij belde mij dat de politie hem wil spreken voor nader
verhoor. Even later belt de cameraman opnieuw: ze zijn al weg Ik heb ze weg zien rijden! Ik rij
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erachter aan! Ze gaan naar Asten! Weer later: “Ze zijn hem daar aan het verhoren. Het wordt laat,
ze brengen pizza’s!
Verder lezen ‘Uit het dossier Demmink-2, deel 5c’
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Bestel nu zelf de Demmink-stickers!
Gepubliceerd door Micha Kat 29 november, 2008 in Algemeen. 11 Reacties
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Voor 10 Euro wordt u de trotse bezitter van vier authentieke Yes We Can,

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

Joris D. Voor De Rechter-stickers. Op de foto hiernaast ziet u deze sticker
prijken op de deurpost van het huis van Joris D. in Den Haag. De opbrengsten worden uiteraard
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Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn

erop!'

Holleeder verdient deze eretitel, maar Joris D., de criminele pedofiel! Want laten we een ding niet
vergeten: samen kunnen we ervoor zorgen dat Joris D. een eerlijk proces krijgt! Desnoods laten we
alle 5200 leden van de Demmink-hyves aangifte doen! Het enige dat u hoeft te doen is uw
adresgegevens te mailen via de contactfunctie op deze website en 10 euro over te maken op het
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rekeningnummer dat u hier aantreft! Enne… laat ons even weten waar u denkt de Demmink-stickers
voor te gaan gebruiken!

Zaak-Demmink verscheurt Nederlandse media
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●

●

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

RSS

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

2008 november archive at Klokkenluideronline
Gepubliceerd door Micha Kat 28 november, 2008 in Algemeen. 29 Reacties

Bezoekers

●

OM behandelt Demmink-aangifte niet

●

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

●

9 momenteel online

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

107 gezamenlijk maximum

hoogste man op Justitie 99,9% zeker een criminele pedofiel is? Dat er recent voor de derde keer (na

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●

1165220 totaal aantal bezoekers

Frank L. en H. Baybasin) aangifte tegen hem is gedaan wegens kindermisbruik? Laten we eens een

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

persbreidel.jpg

Aangevuld en geupdate

Hoe bizar is het dat vrijwel de hele Nederlandse pers geen woord wenst te wijden aan het feit dat de

overzichtje maken van waar de belangrijkste media in deze zaak staan:

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Test uw klokkenluiderkennis!

NOS Nieuws: Speelde een cruciale rol in de zaak Demmink-2 (oktober 2003) maar werd sindsdien
kalltgestellt. Ik heb Lex Runderkamp recent gevraagd waarom het NOS Journaal maar blijft zwijgen
over Demmink-3 dat journalistiek veel belangrijker is wegens de chantage door Turkije. Lex zei iets
van ‘ik wens niet met jou te communiceren want de manier waarop jij journalistiek bedrijft, daar
kunnen we niets mee.” Wellicht kunnen ook de lezers van deze site het Journaal benaderen.
NRC Handelsblad: Komt op het hoogtepunt van Demmink-3 met een hilarisch pro-Demmink stuk
onder de kop “scherp, geestig, slim en teruggetrokken’. Daarna wordt de operatie ‘redt Demmink’
voortgezet met een stuk onder de kop ‘topman Justitie is schoon’. Aan beide stukken ligt geen enkel
journalistiek onderzoek ten grondslag.
De Volkskrant: Komt op het hoogtepunt van Demmink-3 met een hilarisch pro-Demmink stuk onder
de kop ‘een hardnekkige fluistercampagne’. Thans wordt De Volskrant bestookt met oproepen van
lezers aandacht te besteden aan de zaak-Demmink, maar deze oproepen worden genegeerd en deze
lezers worden weggezet als ‘Demmink-haters’.
Verder lezen ‘Zaak-Demmink verscheurt Nederlandse media’

Uit het dossier Demmink-2, deel 5b
Gepubliceerd door Micha Kat 27 november, 2008 in Algemeen. 15 Reacties
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Rob van Gijzel was vertrouwenspersoon van Demmink-aangever Frank L.

Verslag van de gebeurtenissen rond de totstandkoming van de ‘Demmink-publicaties’ in Panorama en
GayKrant, 8 oktober 2003
Vervolgens gingen ze op zoek naar het huis van Libor Cverlik maar op dat adres troffen ze geen
sporen van hem aan. Later begrepen we dat hij was gearresteerd wegens kinderporno en vastgezet.
Hierna gaan de verslaggevers naar de homo-bar Pinokkio. Aan de ene kant zaten oudere heren, aan
de andere kant jonge jongens. FB spreekt de portier aan: kent u de man op deze foto? Ik ken
niemand. Dan haalt FB een truc uit: hij barst in huilen uit en roept ‘Dat is mijn vader! Hij is van huis
weggelopen omdat hij homo is! Hij denkt dat wij hem niet meer willen maar we houden juist veel van
hem!’ De portier is ontroerd en geeft toe de man van de foto te herkennen. Hij komt vaak in de
Pinokkio: ‘Ja, die man kennen we wel. Hij komt hier met een dienstauto van de ambassade.‘
De eigenaar komt erbij. Hij wordt eerst kwaad, dan bevestigt hij alles wat de portier zei. Later geeft
de portier nog meer details, zoals de naam van het hotel waar JD altijd logeert. De eigenaar laat het
journalistenduo vervolgens terugrijden naar hun hotel door de chauffeur van de homo-club. Ook die
man herkent JD.
Verder lezen ‘Uit het dossier Demmink-2, deel 5b’

Uit het dossier Demmink-2, deel 5a
Gepubliceerd door Micha Kat 25 november, 2008 in Algemeen. 27 Reacties
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De tijdschriften Panorama en GayKrant kwamen in oktober 2003 met

een sensationele publicatie over Joris Demmink, de hoogste man op het
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Ministerie van Justitie. Dankzij ongekende intimidaties en powerplay door de overheid
ontstond het beeld, dat de bladen ‘fout zouden zitten’ met deze artikelen. Thans kan aan
de hand van het ‘dossier Demmink-2′ de werkelijke gang van zaken worden beschreven in
een journalistieke horror-story waarbij zelfs Watergate lijkt te verbleken. Een
reconstructie in drie delen.
Verslag van de gebeurtenissen rond de totstandkoming van de ‘Demmink-publicaties’ in Panorama en
GayKrant, 8 oktober 2003
In mei 2003 verscheen een bericht op Teletext van Omroep Brabant: een directeur van PSV, Fons
Spooren (FS), was geschorst. En werd geen reden genoemd. Later kwam er een bericht over een
arrestatie rond het Anne Frank (AF)-plantsoen, zonder naam. Maar het een-tweetje was snel
gemaakt: FS was gearresteerd inzake zijn bezoeken aan het AF-plantsoen.
Bij GayKrant (GK) kwamen direct vele meldingen binnen: het AF-plantsoen is niet pluis. FS is
onhandig over de schreef gaan zo vlak naast het PSV-stadion, maar het is geen pedo. Wat gek:
waarom is FS opgepakt? Dan kunnen ze wel 80 man oppakken!
GK ging nader onderzoek doen, meldingen bleven binnenkomen. Er kwam een gesprek met een
tipgever (erg gevoelig, getrouwd, directeur van fabriek) in een hotel in Nuenen. Deze zei: er zijn drie
mensen aangehouden, maar de media hebben het alleen over FS. Het draait om de (kinder)
handelaren onder het ‘afdak’ in de AF-plantsoen; daaronder ligt een parkeerkelder die ’s nachts open
wordt gehouden. Daar komen op gezette tijden dure auto’s, vanuit de wijde omtrek, tot uit het
Ruhrgebied aan toe. Onder dat afdak kun je bij drie mannen uit Weert [waaronder R. en C.]
seksreizen boeken naar andere landen waarbij ter plekke aanbetalingen moeten worden gedaan. Ook
op locaties meer nabij zoals in Weert kunnen seks-arrangementen worden besproken.
Verder lezen ‘Uit het dossier Demmink-2, deel 5a’

Micha Kat bij FunX over Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 25 november, 2008 in Algemeen. 2 Reacties
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19:15 uur: zaak-Demmink op FunX fm
Gepubliceerd door Micha Kat 24 november, 2008 in Algemeen. 30 Reacties
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Hedenavond om 19:15 uur is uw webmaster te beluisteren op radio-zender FunX fm

over zijn successen in de strijd tegen kinderverkrachter Joris Demmink. Met name het
succes van de Demmink-Hyves die hedenavond door de grens van 5000 leden kan breken zal
onderwerp zijn van gesprek, net als de hilarische strapatsen van ‘kwaliteitsjournaliste’ Lidy Nicolasen
van De Volkskrant. Na Arrow Classic Rock is FunX de tweede radiozender die aandacht besteed aan
de Demmink-zaak…. nu de nieuwszenders van de publieke omroep en de actualiteitenrubrieken nog,
die na medio 2007 compleet zijn stilgevallen, waarschijnlijk omdat toen pas bleek dat de zaakDemmink de grootste beerput is uit de geschiedenis van Nederland. Now go listen!

Uit het dossier Demmink-2, deel 4
Gepubliceerd door Micha Kat 24 november, 2008 in Algemeen. 12 Reacties
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In het dossier zitten enkele interessante telefoonnotities van informanten die zich

meldden in de periode rond de publicaties in Panorama en GayKrant. Een van deze
notities beschrijft de activiteiten van voormalig jurist Mr. Wilfred Brinkhuis. Dit is delicaat, omdat
Brinkhuis onder mysterieuze omstandigheden om het leven kwam net als de kinderarts Joyce
Labruyere, Maarten van Traa en Demmink-chauffeur Mosterd. Lees hier meer over deze mistery
deaths die allemaal kennis hadden van het pedofielen-netwerk van ‘hooggeplaatsten’. Dit is voor het
eerst dat de naam Brinkhuis opduikt naast de melding in de link hierboven.
Nick, een van de leden van het seksclubje van Wilfred Brinkhuis:
Wilfred organiseert feestjes voor jongens en volwassenen in zijn flat in Utrecht en op gehuurde
locaties. Je moet minimaal 18 jaar oud zijn en Wilfred en enkele van zijn
Verder lezen ‘Uit het dossier Demmink-2, deel 4′
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Breaking: Joris Demmink op Hyves!
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Balkenende mee te laten voeren naar een inferno waar niemand zich nog een voorstelling van kan
maken? Las in het vliegtuig het boek Liberal Fascism van Jonah Goldberg. Erg overtuigend: ook Bos
en Balkenende zijn fascisten pur sang in de traditie van de Amerikaanse New Deal en de Clintons. Het
boek laat zien dat fascisme geheel ten onrechte altijd uitsluitend is gekoppeld aan het politieke rechts
terwijl de progressives en de liberals in de VS net zo goed als Hitler en Mussolini geloofden (en nog
steeds geloven) in een ‘religie’ met ‘de Staat’ als ‘God’ en in het creeren van een ‘nieuwe mens’ en
een ‘nieuwe samenleving’ waarin het individu ondergeschikt is aan het ‘overkoepelend belang’. “Het
liberal fascism komt niet tot ons in de vorm van soldaten die met hun laarzen onze deur intrappen”
zegt Goldberg, “maar in de vorm van iemand die netjes aanbelt en zegt: ik ben van de overheid en ik
kom u helpen!” Maar de fascistoide inslag van ‘wereldverbeterend links’ wordt nog altijd het best
verzinnebeeld door Marcel van Dam die voor de camera tegen Pim Fortuyn roept: “U bent een
minderwaardig mens!” Fortuyn had toen moeten repliceren: “U bedoelt Untermensch?” Uw
webmaster realiseert zich tevens dat nu ook mijn ‘proefperiode’ als ZO Azie-correspondent van De
Telegraaf zou zijn afgelopen. Het is nog altijd het meest bizarre wat ik ooit heb meegemaakt: vlak
voor vertrek reeds te worden ontslagen zonder een woord van uitleg. Lees hier het uitgebreide relaas
van deze episode die De Telegraaf neerzet als… nou ja, er is genoeg over gezegd. Maar wat een half
jaar was het in ZO Azie! Als ik voor De Telegraaf zou hebben geschreven had ik de tijd van mijn leven
gehad! Ik was amper geland of…
Verder lezen ‘Back home, strange feelings…’

‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’
Gepubliceerd door Micha Kat 28 oktober, 2008 in Algemeen. 9 Reacties
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Het (Haagse) hof (foto) achtte het niet nodig kennis te nemen van de

videobanden waarop het slachtoffer Mustafa Y. en de Turkse politieman
Mehmet K. verklaren over het seksueel misbruik van Mustafa Y. als twaalf- tot dertienjarige jongen
door de hoge justitieambtenaar. Het Openbaar Ministerie, dat het Hof ter zake adviseerde, achtte het
niet nodig de ongeveer twintig in het klaagschrift genoemde getuigen nader te ondervragen over de
door hen afgelegde verklaringen en geuite beschuldigen tegen beide justitieambtenaren. Het
Openbaar Ministerie acht het evenmin nodig het door Baybasin ingebrachte Turkse
onderzoeksrapport, het zogenaamde Ek Rapor, dat de beschuldigingen aan het adres van de twee
ambtenaren onderschrijft, bij de Turkse autoriteiten op te vragen.Met andere woorden: noch het Hof,
noch het Nederlandse Openbaar Ministerie achten het nodig de zware beschuldigingen van Baybasin
aan het adres van de twee justitieambtenaren tot de bodem uit te zoeken.
Lees het complete persbericht van advocate Adele van der Plas. Het gedrag van het Hof is deze zaak
kan worden gezien als een directe provocatie richting samenleving.

‘Vervolgings-verzoek Demmink niet concreet’
Gepubliceerd door Micha Kat 27 oktober, 2008 in Algemeen. 12 Reacties
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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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/10 (2 of 4) [3/10/2009 11:26:22 PM]
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‘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
Verder lezen ‘‘Vervolgings-verzoek Demmink niet concreet’’

Ensceneert OM opnieuw ‘dossierverlies’?
Gepubliceerd door Micha Kat 26 oktober, 2008 in Algemeen. 21 Reacties
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De top van het Openbaar Ministerie stelt een ‘diepgaand onderzoek’ in naar het

zoekraken van het strafdossier van de twee hoofdverdachten van de overval op de
Amsterdamse discotheek Jimmy Woo. Door het verdwijnen van het dossier kwam het tweetal vrijdag
op vrije voeten. Het college van procureurs-generaal vindt dit ‘dermate ernstig’ dat de gang van de
zaken wordt onderzocht, laat het zaterdagavond weten. Dat lezen we dit weekeind in diverse media.
Deze website bracht eerder een uitgebreide inventarisatie van alle tragische gevallen van
‘dossierverlies’ bij OM (en Defensie) en stelde dat hier een direct verband ligt met chantage via het
Nederlands pedofielen-netwerk dat ook geheel wordt gedomineerd door Justitie en Defensie, tevens
de twee ministeries waar Joris Demmink is ‘opgegroeid’ tot ambtelijk sexmonster. De corruptie van
Demmink in relatie tot het pedo-netwerk staat min of meer vast dankzij de Runderkamp-papers:
Demmink saboteerde vanuit het ministerie het ‘Rolodex-onderzoek’ van het Amsterdamse parket. We
wachten overigens nog steeds op een beslissing over de strafrechterlijke vervolging van Demmink.
Een belangrijke nieuwe aanwijzing voor de juistheid van onze ‘porno-hypothese’ is het feit dat…
Verder lezen ‘Ensceneert OM opnieuw ‘dossierverlies’?’

Het farmaceutisch complot (8): NRC
Gepubliceerd door Micha Kat 25 oktober, 2008 in Algemeen. 8 Reacties
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CLIMAX ‘WONDERPILLEN-BEDROG’ DOOR SANOFI-AVENTIS EN NRC *

DAGBLAD WEIGERT SCHULDBEKENTENIS MAAR CLAIMS DREIGEN
Onder de pathetische banier van ‘kwaliteitsjournalistiek’ schrijdt NRC Handelsblad verder en verder
voort op de heilloze weg van misleiding, leugen en bedrog. Vorige week werd bekend dat de
‘wonderpil’ van redacteur Wim Kohler die over elf pagina’s full-colour werd onthaald als de grootste
medische sensatie van de eeuw van de markt is gehaald wegens dodelijke bijwerkingen. Toen uw
webmaster NRC ter verantwoording riep voor dit fatale lezersbedrog, kreeg hij vanuit Lux et Libertas
een dagvaarding op de deurmat. Hoe een krant door arrogantie, falen en corruptie verworden is tot
een moordmachine die de eigen lezers tegen beter weten in -en tegen betaling!- blootstelt aan
dodelijke pillen. NRC Handelsblad moet worden vernietigd, in het belang van het Nederlandse volk.
Want zo kan het niet langer!
Zou big farma-redacteur Wim Koher van NRC Handelsbald nu worden ontslagen? Springt hij van een
brug? Logische vragen. Want wat Wim Kohler als zogenaamd ‘gezaghebbend’ redacteur van een
‘kwaliteitskrant’ heeft gepresteerd grenst niet aan het ongelofelijke, maar overstijgt elke grens van
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/10 (3 of 4) [3/10/2009 11:26:22 PM]
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waarzin en horror.
Verder lezen ‘Het farmaceutisch complot (8): NRC’

Meet ING’s Audit-committee
Gepubliceerd door Micha Kat 20 oktober, 2008 in Algemeen. 10 Reacties
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Audit Committee
Het Audit Committee telt tenminste vier leden (Wim Kok

(voorzitter), Peter Elverding, Piet Hoogendoorn, Godfried van der
Lugt en Jackson Tai) en komt ten minste vier keer per jaar bijeen. Het Audit Committee adviseert de
Raad van Commissarissen bij het uitoefenen van haar verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen
dat de financiële systemen van ING Groep nauwkeurige en actuele informatie leveren over de
financiële positie van het bedrijf en de gepubliceerde financiële overzichten hiervan een eerlijk en
getrouw beeld geven. Dit committee adviseert de Raad van Commissarissen ook over de juiste
verslaglegging, interne financiële controles en complianceprocedures. De accountants nemen
doorgaans deel aan de vergaderingen van het Audit Committee, evenals het hoofd Corporate Control
& Finance en de interne accountant.

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/10 (4 of 4) [3/10/2009 11:26:22 PM]

2008 september archive at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Ouder

Laden Nieuwer »

Archief van september 2008

De website waarop iedereen elke

Onderteken voor vervolging Demmink

Bij de val van graaf Maurice Lippens

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 30 september, 2008 in Algemeen. 15 Reacties

images.jpeg

Klokkenluideronline

gaan

Klokkenluidermenu

door Ton Biesemaat

Recente Reacties
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Toen eind juni in het nieuws kwam dat de Russische tycoon ‘met onbevlekte

reputatie’ Suleiman Kerimov nog eens 400 mio Euro extra in Fortis zou stoppen
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(deze investering kwam bovenop de 2% die hij reeds had; naar schatting heeft de zakenman 0,6-0,8
mrd in Fortis geinvesteerd) luidde niemand de noodklokken. Noud Wellink en zijn kornuiten van DNB
dutten rustig verder in afwachting van het crashen van de ‘bankverzekeraar’. En dat terwijl enige
dagen daarvoor reeds bekend was geworden dat Moammar Khadaffi via zijn LIA-investeringsfonds

Recente Berichten
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verantwoordelijkheid van een van pedofiel kindermisbruik beschuldigde nep-graaf. We denken dan
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moeilijkheden van de wederpartij steeds het leidend beginsel is, binnenkort wel even een pintje gaat
pakken met de nep-graaf.
Verder lezen ‘“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!”’

Kleptokraten-kermis: slideshow
Gepubliceerd door Micha Kat 29 september, 2008 in Algemeen. 5 Reacties
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Terwijl in de VS de hele ‘oude’ politiek te hoop loopt om ‘the American people‘ uit te

leggen dat de bailout toch eigenlijk vooral een enorme ‘reddingsactie’ is voor ‘John
with the cap‘ blijven de bankiers (op de foto Chuck Prince, ex-CEO van Citibank) de zakken gewoon
vullen. Bekijk deze onthullende slideshow voor een overzicht, maar bedenk daarbij dat mensen als
Rijkman Groenink en Herman Verwilst ook hun potje meegraaien. We hebben het hier zonder enige
twijfel over de grootste georganiseerde, van hogerhand goedgekeurde en zelfs actief gesteunde roofoperatie uit de economische geschiedenis. Intussen is het Fortis-drama wereldnieuws waardoor het
Nederland van Wouter Bos en Noud Wellink er ‘internationaal weer mooi op staat’. En het zou het
intussen gaan met onze nep-graaf Maurice Lippens?

Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst
Gepubliceerd door Micha Kat 27 september, 2008 in Algemeen. 34 Reacties
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Het doek lijkt dit weekeind te vallen voor ‘bankverzekeraar’ Fortis. Amen. Ongekend

wanbeleid van een megalomaan management heeft de bank op de knieen gebracht
dus nu blijft er nog maar een ding over: graaien! De ‘topman’ Herman Verwilst ‘pakt’ een miljoentje
of vijf, dat is dus 2 mio per maand extra (hij was toch maar mooi tweeeneenhalve maand CEO!)
bovenop zijn salaris. De redenering is hierbij steeds: de omstandigheden waaronder de topman
moest opereren waren dermate zwaar en extreem, dat daar logischerwijs een adequate beloning
‘tegenover’ dient te staan. Tellen we daarbij nog eens op het trauma dat zo’n topman oploopt als de
onderneming juist onder zijn leiding falliet gaat en de schade voor het vervolg van zijn loopbaan die
er het gevolg van zal zijn, dan is 5 mio nog bescheiden! Intussen vragen we ons natuurlijk af of de
verhalen over het vermeende pedofiele kindermisbruik van bestuursvoorzitter M. Lippens nog een rol
hebben gespeeld bij de val van de ‘bankverzekeraar’. Vast wel. Maar los van de verhalen over
pedofilie, niemand in Nederland pruimde de idiote nep-graaf die in het enige interview dat hij ooit aan
een Nederlands medium heeft gegeven bekende dat hij gedreven door persoonlijke wraakgevoelens
ABN Amro wilde ‘inlijven’. Hieronder een overzicht van alle ‘Fortis-artikelen’ op deze site, met de
opmerking dat er een aantal verwijderd zijn na sommatie van de advocaat van Maurice Lippens.
Verder lezen ‘Funeral for Fortis, miljoenen voor Verwilst’

Big four-mafia zat aan knoppen bij kredietcrisis
Gepubliceerd door Micha Kat 25 september, 2008 in Accountancy. 40 Reacties
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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
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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’

Dutch credit crunch: wij wisten het in januari!
Gepubliceerd door Micha Kat 24 september, 2008 in Algemeen. 25 Reacties
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Ach, als wij van klokkenluideronline het in Nederland voor het zeggen hadden….

Misschien worden we nog wel eens een politieke volksbeweging! (Mensen, jullie
mogen nog altijd geld storten op de rekening van de Stichting, staat rechts van u op de site!). Over
geld gesproken… alles stort nu in elkaar wegens die vermaledijde ’subprime hypotheken’ voor on- en
minvermogenden in de VS…. Maar reeds in januari van dit jaar onthulde deze website dat er ook in
Nederland actief wordt gejaagd op ’slachtoffers’ die deze toxic assets in de maag zouden kunnen
worden gespitst! Nu eindelijk na negen maanden en een ongekend Armageddon wordt de rest van
Nederland wakker en lezen we in De Telegraaf dat er een einde is gekomen aan de activiteiten van
deze ’subprime’-aanbieders in Nederland. De vraag is nu: hoeveel schade hebben deze aanbieders
aangericht in de periode tussen januari en nu? Als wij van klokkenluideronline het voor het zeggen
zouden hebben gehad, was al die schade vermeden! Stort op ons account!

Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters”
Gepubliceerd door Micha Kat 23 september, 2008 in Algemeen. 14 Reacties

mrvandersloot.jpg Van de situatie op Aruba weet ik in zoverre wat af, dat er veel
hotemetoten zijn die zich laten verwennen door de veelal
Colombiaanse hoeren. En iedereen kent iedereen, dus …. Het zou mij bijna verbazen
als de vader van Joran niet zoveel compromitterende informatie over sleutelfiguren bij
politie en justitie had, dat hij ze daarmee kan chanteren.
Aldus Wicher ‘de rammende rechter’ Wedzinga in een email aan deze website die reeds eerder op
deze site werd geciteerd omdat de voormalig raadsheer in dezelfde mails de heren Donner en Hirsch
Ballin beschreef als vaste bezoekers van een SM-club in Breda. Thans staan de ‘Slootjes’ weer volop
in de belangstelling omdat via een publikatie in De Telegraaf nu toch weer de focus wordt gericht op
de ‘rechter in opleiding’ Paulus van der Sloot. Ook de ‘Emmy’ voor Peter R. de Vries voor zijn ‘Joranuitzending’ geeft de zaak weer actualiteit. Deze site heeft altijd gesteld dat vader-Sloot de sleutel
vormt tot de oplossing van het Holloway-mysterie, maar dat Paulus in bescherming wordt genomen
door het justitieel apparaat wegens zijn kennis van de seksuele excessen van de heren (en dames)
rechters op ‘de eilanden’. Sterker: Paulus was een soort ’seksuele maitre de plaisir‘ voor het
rechtersgilde die ervoor moest zorgen dat de magistraten voldoende kicks kregen! De onthulling van
Wedzinga dat rechters zich op Aruba te buiten gaan aan sex met Colombiaanse hoeren is koren op de
molen van deze hypothese.
Verder lezen ‘Zaak-Joran: “Aruba bordeel voor rechters”’

Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!
Gepubliceerd door Micha Kat 22 september, 2008 in Algemeen. 37 Reacties
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De economie stort in. Crisis staat voor de deur. We krijgen het enorm voor de kiezen.

Een misdadige samenzwering van zogenaamd ‘deskundige’ betweters heeft ons
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gebracht tot waar we nu staan: de bodem van de afgrond. Deze ‘deskundigen’ hebben hun eigen
zakken met hoongelach naar de ‘gewone man’ wiens belangen ze voorgaven te dienen op
ongehoorde wijze gevuld en wentelen zich thans rond in luxe en decadentie. Maar nu is het tijd voor
de payback voor al die investment bankers, accountants, consultants, advocaten, politici, professoren
en andere malloten die meenden te weten hoe de wereld in elkaar steekt! Rob them back! Ze hebben
geen enkel recht op de welstand die ze zich op misdadige wijze hebben toegeeigend! Hieronder een
lijst -niet compleet- van de grootste criminelen uit de Nederlandse economie.
GERRIT ZALM. Criminele minister van Financien die het volk voorhield dat
Verder lezen ‘Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis!’
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Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster
Gepubliceerd door Micha Kat 29 augustus, 2008 in Algemeen. 27 Reacties

Lippens-advocaat Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek is niet
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tevreden over de gang van zaken. Hij stuurde gisteren een brief (vanmanenbrief.
pdf) waarin hij stelt dat uw webmaster de vaststellingsovereenkomst schendt, ondermeer door ‘de
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schikking in een voor mij gunstiger daglicht te plaatsen dan gerechtvaardigd’ in het artikel op deze
website Webmaster behoudt ongeslagen proces-status. Ook vindt Van Manen het maar niks dat uw
webmaster spreekt (ondermeer in dit artikel op deze site) over de CPML, de Commissie Pedofilie
Maurice Lippens. Joris van Manen (die in deze zaak al meerdere steken heeft laten vallen) maakt het
nota bene zo bont door te schrijven dat mijn eigen advocaat zou hebben gezegd dat ‘deze opvatting
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van uw webmaster op een misverstand berust’. Tenslotte klagen Lippens en Van Manen er nog over
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dat ‘de opmaak van de rectificatie niet conform is aan hetgeen is overeengekomen in artikel 2.2 van
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zetten’ als niet vandaag om 11:00 aan hun eisen is voldaan. De laatste drie punten van hun
eisenpakket zijn inmiddels ingewilligd -ik mag ook niet verwijzen naar de afdeling Persvoorlichting
van Fortis, ze willen daar niets met mij te maken hebben, who cares? - maar het eerste puntverwijdering van de genoemde stukken op deze site- is te belachelijk voor woorden. Het is nota bene
Fortis zelf geweest dat er door het intrekken van het Kort Geding voor heeft gezorgd…
Verder lezen ‘Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster’

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens
Gepubliceerd door Micha Kat 28 augustus, 2008 in Algemeen. 43 Reacties

lippens.jpg

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

(“John Stevens”, echte naam bekend bij de webmaster) begint zijn uiteenzetting
over het bewijs tegen Maurice Lippens –hij wijdt een apart hoofdstuk aan Maurice en Leopold
Lippens- aldus: Now, when I first went through the (X)-files, I was on the lookout for anything that
might somehow constitute proof of Regina’s (Regina Louf, alias ‘X1’) testimony. I shared the view,
expressed by certain investigators, that if ten percent of her claims were proved to be true, then it
would be enough to bring down the state of Belgium. There is one part of her testimony, however,
which immediately drew my attention. It is her descriptions of the activities of two brothers, who
both formed part of the same pedophile ring. This stood out because it is so unusual for brothers to
operate in this way. What made this testimony of Regina so compelling is that other witnesses also
denounced the same two brothers. Finally, independently from the X’s, a series of anonymous letters
and phone calls were made denouncing the brothers.
De verklaring van Regina Louf (X1)
X1 was aged 10 when she became pregnant for the first time
When the contractions began her grandmother telephoned
The brothers LIPPENS, VANDENBOEYNANTS and the Commisioner-Adjunct of Knokke arrived. DE
BONVOISIN and VANDERELST arrived later
One of the LIPPENS pushed her onto the bed and held up her arms
The other brother puts his fingers into her vagina then into her mouth and rapes her
The commissioner maker her perform oral sex on him
VANDENBOEYNANTS sodomises her
VANDERELST holds a knife to her throat while DE BONVOISIN rapes her
When she faints because of the contractions, VANDERELST and DE BONVOISIN cut her to keep her
awake
Verder lezen ‘Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens’

Justitie criminaliseert, een tussenbalans
Gepubliceerd door Micha Kat 27 augustus, 2008 in Algemeen. 19 Reacties
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Uw webmaster constateert dat Justitie meer en meer in een vrije val is geraakt

waarin het meent zichzelf aan geen enkele van de wetten en regels meer te hoeven
houden die het de samenleving dwingend probeert op te leggen. Nu is het weer het ‘vooraanstaande
lid van het OM’ Koos Plooij die ervan wordt beschuldigd de wet te hebben overtreden waarbij we
constateren dat deze Plooij reeds eerder centraal stond in een zeer dubieuze zaak. Wat met name
horrifying is in deze laatste aanwijzing van crimineel gedrag bij Justitie is de wijze waarop tekeer
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wordt gegaan tegen de advocaten die aangifte willen gaan doen tegen Plooij: AG Kuipers
‘waarschuwde de advocaten voor hun ontoelaatbare optreden’ en noemde Plooij een ‘vooraanstaand
lid van het OM’. Deze reactie doet natuurlijk sterk denken aan de woedende manier waarop de
autoriteiten reageren op de beschuldigingen tegen Justitie-SG Joris Demmink: hoe serieuzer de
beschuldigingen, hoe harder de aangevers worden aangepakt. Beschuldigingen aan het adres van HM
de Koningin of de MP zullen binnenkort wel beloond gaan worden met publieke executie op het
Binnenhof! Maar laten we eens kijken naar enkele recente zaken (de top-10) waarin crimineel en
onrechtmatig gedrag van Justitie aan de orde is geweest -en die natuurlijk niet mogen worden
uitgezocht of waarin er sprake is van schaamteloze klassenjustitie:
Verder lezen ‘Justitie criminaliseert, een tussenbalans’

Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland
Gepubliceerd door Micha Kat 26 augustus, 2008 in Algemeen. 49 Reacties
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Ja, hooggeeerde lezers, u ziet het goed: naast de Krant van Pedofiel Nederland is

er nu ook de Website van Pedofiel Nederland! Vorige week werd bekend dat De
Telegraaf Geenstijl (pedofielen-vriend Dominique Weesie van GS:”We blijven geheel onafhankelijk,
maar als je ergens een goede prijs voor kunt krijgen, bent je gek als je het niet doet”) geheel in het
bezit heeft gekregen en dat betekent dus steun voor de kinderverkrachtende elite van ‘boven ons
geplaatsten‘ en veel, heel veel aandacht voor het weer, sport, lekkere wijven en geweld. We
herinneren ons nog de zielige poging van De Krant van Pedofiel Nederland Joris Demmink af te
schilderen als ‘het slachtoffer van een maffia-complot’ en die journalistieke lijn is nu reeds terug te
vinden bij de dappere ridders van het shocklog. Die lijn betekent: mensen als Adam Curry die een
podium hebben geboden om de pedofielen-netwerken aan de kaak te stellen moeten -geheel in lijn
met de X-getuigen in Belgie- worden gedebiliseerd! Bij Geenstijl strijden we immers net als bij De
Telegraaf voor een goede zaak en dat wil dus zeggen: vrij baan voor de kinderverkrachters!
Verder lezen ‘Geenstijl: de Website van Pedofiel Nederland’

Webmaster behoudt ongeslagen proces-status
Gepubliceerd door Micha Kat 24 augustus, 2008 in Algemeen. 14 Reacties
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In alle bescheidenheid en deemoed: uw webmaster over wie nota bene op

Wikipedia een entry staat met als belangrijkste tussenkop ‘controverses en
relletjes’ kan per eind augustus 2008 claimen dat hij als David tegen diverse ‘Goliath-en’ een
ongeslagen juridische proces-status bezit: alle processen waarin hij partij was heeft hij
gewonnen! Uw webmaster ‘versloeg’ daarbij voor de rechter niet de minste partijen: de vicepresident van de Haagse rechtbank Hans Westenberg (december 2005) en NRC Handelsblad (februari
2008), ’s lands voornaamste en ‘meest gezaghebbende’ qualitaitsch-courant. Recent wist uw
webmaster een felle aanval af te slaan van grootbank Fortis die een schikking aanging waarbij uw
webmaster mede een commissie mag samenstellen die artikelen gaat beoordelen over mogelijke
pedofiele activiteiten van bestuursvoorzitter Maurice Lippens. Aldus is nog de staat (Westenberg)
noch de media (NRC) noch het bedrijfsleven (Fortis) erin geslaagd uw webmaster in een proces op de
knieen te krijgen. Voor de compleetheid:
Verder lezen ‘Webmaster behoudt ongeslagen proces-status’

Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters
Gepubliceerd door Micha Kat 24 augustus, 2008 in Algemeen. 15 Reacties
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Wat zich thans in Belgie afspeelt op het gebied van onttakeling van de

rechtsstaat ter bescherming van de pedofielen-netwerken gaat elk begrip te
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boven, zij het dan dat ons land hard op weg is richting eenzelfde duisternis met mensen als Joris
Demmink, Ernst Hirsch Ballin en Piet-Hein Donner. Actievoerder Marcel Vervloesem, oprichter van de
Werkgroep Morkhoven en ontdekker van de ‘Zandvoort-files’ met bijna 100.000 afbeeldingen van
vermoorde en gemartelde kinderen die via internet werden verkocht, een man van wie de
verdiensten voor de samenleving vaststaan en ook zijn erkend, wordt thans door de Belgische Staat
willens en weten de dood ingedreven na te zijn veroordeeld in een schijnproces. De lezers van deze
site worden opgeroepen een petitie te ondertekenen om Vervloesem te steunen en mogelijk nog te
redden.
Media gelijkgeschakeld
Daarnaast weten we thans dankzij een wakkere inzender op deze site dat de Belgische media
postings die verwijzen naar de zaak Lippens & Fortis/Micha Kat niet plaatsen. ‘Sophie’ deed een
poging bij ‘kwaliteitskrant’ De Morgen (naar aanleiding van een zeer kritisch stuk over Lippens onder
de kop Bye Bye Lippens) maar had geen succes. De lezers van deze site worden ook opgeroepen De
Morgen te bombarderen met postings! Overigens behoeft de pedofielen-beschermende koers van De
Morgen geen verbazing te wekken als we ons realiseren
Verder lezen ‘Belgie is thans terreurstaat van kinderverkrachters’

Steun de Rammende Rechter! Hij heeft ons nodig!
Gepubliceerd door Micha Kat 23 augustus, 2008 in Algemeen. 11 Reacties
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De Rammende Rechter Wicher Wedzinga heeft enorm zijn nek uitgestoken met de

emails over Demmink, Donner en Hirsch Ballin die hij uw webmaster heeft
toegestuurd. Over de vraag of uw webmaster moreel geheel in zijn recht stond de emails te
publiceren kan men van mening verschillen, maar ze zijn in elk geval journalistiek van groot belang,
met name in het licht van de naderende beslissing over de vervolging van Joris Demmink. We zeggen
het nog maar even: de reden om de mails te publiceren was er niet in gelegen de beide ministers aan
de schandpaal te nagelen -hoezeer ze dat overigens wel verdienen- maar om een verklaring te
bieden voor de absurde wijze waarop de Staat omgaat met het Demmink-dossier. Wedzinga heeft
uitvoerig aangegeven uw webmaster te willen steunen in zijn strijd tegen de pedofiele
kindermisbruiker Joris Demmink en zijn emails kunnen in deze strijd van groot belang zijn, vooral als
er op grond van die mails aanvullende informatie wordt verkregen. Want zo werkt internetjournalistiek nu eenmaal, gebruikmakend van de wisdom of the crowd. Om Joris Demmink uit te
schakelen willen wij geen middel ongebruikt laten! Zijn schuld staat juridisch en proces-technisch
vrijwel vast en thans hangt het morele voortbestaan van ons land af van de vraag: krijgt de SG
een ‘eerlijk proces’ of wordt gezegd: er bestaat in Nederland een geprivilegeerde groep van
hoogwaardigheidsbekleders die zich ongestraft schuldig mag maken aan de meest weerzinwekkende
zedendelicten? Maar terug naar de Rammende Rechter. Verder lezen ‘Steun de Rammende Rechter!
Hij heeft ons nodig!’

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/08 (4 of 4) [3/10/2009 11:26:43 PM]

2008 juli archive at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

« Ouder

Laden Nieuwer »

Archief van juli 2008

De website waarop iedereen elke

Onderteken voor vervolging Demmink

Arrow-juristen leggen zender ‘beperkingen’ op

misstand anoniem aan de kaak kan
stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

Gepubliceerd door Micha Kat 30 juli, 2008 in Algemeen. 10 Reacties

demmink_1_15.jpg

Klokkenluideronline

gaan

Klokkenluidermenu

Verder zullen we Micha’s zaak en onderzoek blijven aanhalen in de Arrow

Recente Reacties
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Frits’ zoals de pedofiele raadsman door ondermeer onze kroonprins werd genoemd. Dit komt naar
boven uit een recente publicatie op nwo-info.nl dat weer verwijst naar Kleintje Muurkrant. Zie deze
link ook voor de basic backgrounds over Frits Salomonson, een van de meest weerzinwekkende maar
ook meest ‘kleurrijke’ zedendelinquenten uit de Nederlandse geschiedenis die met gemak in
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genoemde interview op Arrow Classic Rock.
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De zogeheten ‘X-files’ zijn dossiers uit de zaak-Dutroux die bestaan uit

getuigenverklaringen van merendeels anonieme (’X') getuigen. Deze

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

verklaringen zijn vaak zeer gedetailleerd en gruwelijk. Vanaf eind jaren ‘90 (Dutroux werd in 1996
gearresteerd) zijn de X-files gelekt naar journalisten waarna delen op internet zijn gepubliceerd. In
deze ‘X-files’ komen verbanden ter sprake met een Nederlands pedofielen-netwerk dat vrij
gedetailleerd wordt beschreven. De hele link naar de ‘bovenwereld’ uit het Dutroux-verhaal werd in
Belgie reeds effectief buiten de procedures gehouden, laat staan dat de Nederlandse vertakkingen
ooit verder zijn onderzocht. Thans echter zijn deze vertakkingen door de ontmaskering van het
‘Demmink-netwerk’ van pedofiele kinderverkrachters weer actueler dan ooit tevoren. Vast staat dat
rond 2000 in de Nederlandse journalistiek, ondermeer bij het NOS Journaal, serieus onderzoek is
gedaan naar Nederlandse vertakkingen van het Dutroux-pedofielennetwerk. Recent is boven tafel
gekomen dat het zogeheten ‘Zandvoortse kinderporno-netwerk’ dat eind jaren ‘90 werd onderzocht in
relatie stond met het ‘gruwel-kindertehuis’ op het eiland Jersey waarover in deze link de meest
weerzinwekkende details te lezen zijn. Tegen deze achtergronden presenteren wij thans -voor zover
we kunnen nagaan als eerste site- een belangrijk onderdeel van de X-files over Nederland waarin ook
namen worden genoemd van mensen en locaties. De stukken zijn gesteld in het Frans; mede daarom
eerst een samenvatting van de belangrijkste feiten.
1. Er bestaat in Nederland een groep van rond de 300 ‘leden’ die zich bezondigen aan ritueel misbruik
van kinderen vanaf de leeftijd van drie jaar. Leden van deze groep zijn ‘advocaten, juristen, rechters,
politici’.
Verder lezen ‘Uit de X-files: pedo-horror in Holland’

Opnieuw officier ‘beroofd’ van koffertje
Gepubliceerd door Micha Kat 18 juli, 2008 in Algemeen. 11 Reacties
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Reeds meer dan twintig gevallen van uiterst verdacht ‘informatie-verlies’ door

mensen van Justitie en Defensie zijn de afgelopen jaren op opvallende wijze in de
media gekomen; deze week kwam daar weer een geval bij van een officier van justitie te Almelo.
Deze website heeft er eerder op gewezen dat deze gevallen (zie hier een min of meer ‘complete lijst’)
het ware drama vormen van het pornografische moeras waarin Justitie in ons land verzeild is
geraakt. Het gaat namelijk maar door en door! In onze ogen kan er geen andere verklaring zijn voor
al die verdwijnende (en al dan niet weer opduikende, nog absurder!) koffertjes en USB-sticks dan dat
de ambtenaren in kwestie one way or another worden gechanteerd. Met pornografisch en mogelijk
pedofiel materiaal, dat moge duidelijk zijn. Wanneer wordt de politiek nu eindelijk eens wakker?

Call to the international media: expose this!
Gepubliceerd door Micha Kat 15 juli, 2008 in Algemeen. 87 Reacties
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Aan alle lezers van deze site: forward deze link naar as many as foreign

media as you can find!
The Netherlands faces the most criminal of paedophilic gangs and a total breakdown of law and
order. Elite of Dutch politicians and Dutch law-enforcement involved. Government blackmailed for
years and years. Biggest media-cover up in the history of Dutch press.
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Outline of Dutch Demmink-case for the international media.
Facts about the Dutch Dutroux-case and the blackmailing of government
1. In the summer of 1996 Marc Dutroux was arrested in Belgium. In the ensuing process, which
resulted in his conviction in 2004, many indications and documents pointed at the involvement
of Dutch politicians and other important people in the abuse of children for sexual purposes.
These leads however were never followed.
Verder lezen ‘Call to the international media: expose this!’

De grootste cover-up uit onze geschiedenis
Gepubliceerd door Micha Kat 14 juli, 2008 in Algemeen. 29 Reacties
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De waarheid rond het Nederlandse pedofielen-netwerk en rol die vele

hooggeplaatste landgenoten hierin spelen zal en mag nooit ‘officieel’ in de
openbaarheid komen. De belangen zijn eenvoudigweg te groot. Boodschappers op deze website
melden dat De Telegraaf steevast alle postings die verwijzen naar deze website, de Demmink-zaak
en/of het interview met Adam Curry weert, laat staan dat de andere ‘officiele media’ er enige
aandacht aan willen besteden. In de tussentijd staat internet helemaal vol met Demmink-materiaal,
maar op een of andere wijze moet er toch een brug worden geslagen tussen de waarheid op internet
en de waarheid in de ‘bovenwereld’. Het is fascinerend om te reconstrueren hoe deze ‘bovenwereld’
na aanvankelijk wel degelijk onderzoek naar de zaak te hebben gedaan zich als een oester sloot toen
de zaak really big werd en bleek dat er vele belangrijke Nederlanders bij betrokken waren. We
beginnen bij de actualiteitenrubriek Netwerk die reeds in 1998 het basismateriaal in handen had om
het pedofielen-netwerk in kaart te brengen en op te rollen. Na de twee baanbrekende uitzendingen in
1998 is niets meer van Netwerk vernomen, dus ook niet in 2003 en 2007 toen de zaak weer op de
voorpagina’s belandde. De twee journalisten die de reportages op hun naam hebben staan, Martin
Froberg en Roelf van Til, zijn niet meer bij Netwerk werkzaam en hebben zelfs hun medewerking
verleend aan een cover-up door in 2004 te verklaren dat de ‘topambtenaar Joris’ die zo prominent in
hun reportage optreedt niet Joris Demmink zou zijn, maar een ‘andere hoge ambtenaar’ die op VWS
zou werken.
Verder lezen ‘De grootste cover-up uit onze geschiedenis’

Terugkomend op het interview met Curry
Gepubliceerd door Micha Kat 12 juli, 2008 in Algemeen. 52 Reacties
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Luister hier naar het interview als de Youtube-files uit de lucht zijn!

Mijn interview met Adam Curry van Arrow Classic heeft er behoorlijk ingehakt. Inmiddels zijn de drie
delen waarin de welwillende inzender het interview op Youtube heeft gezet samen meer dan 5000
8000 10.000 13.000 keer beluisterd en bekeken (thanx, poster, je hebt er leuk beeld bij gevonden!)
en staat het item op nummer 2 van de meest bekeken video’s op Youtube, mede omdat ze bij
Arrow de uitzending zelf niet op hun site mogen zetten wegens ‘juridische problemen’ waar de
webmaster van deze site overigens geen enkele weet van heeft. ‘Demmink-gate’ is hiermee
ontegenzeggelijk op een hoger plan terechtgekomen. Down met de kinderverkrachter op Justitie!
Overigens heb ik in het interview (dat super door Adam werd geleid!) op een punt een foutje
gemaakt. Toen het plotse en alarmerende afblazen van de arrestaties van de leden van het
pedofielen-netwerk ter sprake kwam naar aanleiding van het ‘Rolodex-onderzoek’ in het najaar van
1998 door PG Rene Ficq (zie feitenoverzicht) vroeg Adam of dat afblazen gebeurde onder
verantwoordelijkheid van ‘minister Donner’. Ik zei toen ‘ja’ maar dat klopte niet omdat op dat
moment niet hij minister van Justitie was, maar Benk Korthals in het kabinet Kok-II. Een kleinigheid,
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/07 (3 of 4) [3/10/2009 11:26:53 PM]
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maar ik wil absoluut geen enkele fout maken in deze zaak en mocht ik een foutje ontdekken deze
direct rechtzetten.
Verder lezen ‘Terugkomend op het interview met Curry’

Nederland anno 2008 in portretten
Gepubliceerd door Micha Kat 11 juli, 2008 in Algemeen. 57 Reacties
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●

coosie, zavasul, Verbeet, RuudHarmsen, johnmans,

zet deze middelen in -zoals zijn dienstauto- om zoveel mogelijk minderjarige jongens te verkrachten.

Gebruikersnaam, ethiek, Observator

●

belastingbetaler. En als Demmink dan dankzij wakkere journalisten tegen de lamp dreigt te lopen, ja
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van Knijff die de journalistiek het zwijgen moeten opleggen worden met gemeenschapsgeld betaald.
Zo bracht Knijff het Ministerie van Justitie ruim 12.000 euro in rekening voor de zaak die hij namens
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Demmink aanspande tegen het NOS Journaal bij de Raad voor de Journalistiek. Een vergelijkbaar
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bedrag toucheerde Knijff voor zijn bijstand, ook voor de Raad, van Hans Holthuis die zijn hulp inriep
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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
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‘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’.
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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.
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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

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Demmink vervolgens te bellen op 070- 3505144

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq
Gepubliceerd door Micha Kat 29 juni, 2008 in Algemeen. 5 Reacties
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Parallel aan het pedofielen-netwerk van de ‘boven ons geplaatsten’ uit de wereld

van recht en politiek dat recent werd onthuld is er sprake van een ‘meta-netwerk’
van hooggeplaatsten die weliswaar zelf niet in het netwerk actief zijn, maar er via hun macht en
invloed wel voor hebben gezorgd en wellicht nog zorgen dat het netwerk door heeft kunnen gaan met
het vernietigen van levens van kinderen. Het gaat hier om lieden als Piet-Hein Donner, Ernst Hirsch
Ballin, Winnie Sorgdrager, Harm Brouwer -topman van het OM dat Demmink weigert te vervolgen-,
Harro Knijff -de advocaat van het pedofielen-netwerk-, Annemarie Stordiau -die vanuit de justitietoren de media pro-pedofielen bewerkt- en de man die een wel heel kwalijke rol heeft gespeeld in
deze horror-story: voormalig lid van het College van Procureurs-Generaal Rene Ficq. Hij was het
namelijk die in 1998 toen de Amsterdamse politie op het punt stond het netwerk op te rollen, de
operatie stopzette waarmee het licht voor de kinderverkrachters definitief op groen werd gezet. Rene
Ficq is hiermee een van de hoofdschuldigen aan Demmink-gate en verdient een levenslange
gevangenisstraf. Hoe zat het allemaal ook al weer? Voornaasmte bron voor de weerzinwekkende rol
van Ficq is De Telegraaf. Deze krant schrijft in juni 2007 het volgende:
Verder lezen ‘Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq’

Justitie-orgieen en chantage op Antillen
Gepubliceerd door Micha Kat 27 juni, 2008 in Algemeen. 9 Reacties
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Het Nederlands justitieel apparaat wordt op enorme schaal gechanteerd met

pornografisch materiaal over officieren van justitie en rechters. Aan die conclusie
valt niet meer te ontkomen. Mensen als Eddy de Kroes -hij werd drie keer veroordeeld tot een
langdurige gevangenisstraf- wisten uit de cel te blijven door topmensen van justitie te confronteren
met beeldmateriaal waarop ze in hoogst compromitterende standjes te zien zijn. In het geval van de
Kroes betrof de chantage Hans Holthuis die het OM met de staart tussen de benen heeft moeten
verlaten. Holthuis behoorde tot het ‘Demmink-netwerk’ van pedofiele ‘topmensen’. Maar ook
officieren als Jan Wolter Wabeke (door Bram Peper) en Joost Tonino (topmensen uit het
bedrijfsleven komen in beeld zoals Cor Boonstra) lijken het slachtoffer te zijn geworden van
dergelijke chantage-praktijken. Een belangrijke aanwijzing hiervoor is dat ‘grote zaken’ van deze
officieren uitdraaiden op (peperdure) mislukkingen terwijl voor iedereen tegelijkertijd ook duidelijk
zichtbaar was dat de verdachten guilty waren as hell. Maar die chantage kan ook de andere kant op
werken en er juist voor zorgen dat onschuldige mensen worden veroordeeld, zoals het geval was bij
de Koerdische zakenman Baybasin die levenslang moest slikken omdat Justitie-topman Joris
Demmink werd gechanteerd met openbaarmaking van zijn pedo-files als Baybasin niet achter de
tralies zou verdwijnen. De complete Nederlandse rechtsstaat is inmiddels ontwricht door al die
magistraten die hun penis-nijd maar niet weten te beperken tot de echtelijke sponde of desnoods tot
een bordeel van standing. Nee, het moet allemaal veel smeriger, in plantsoenen, op achterbanken
van dienstauto’s, bij sinistere en illegale orgieen met geimporteerde minderarigen. Anders krijgen we
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‘m toch echt niet meer overeind onder onze toga’s.
Verder lezen ‘Justitie-orgieen en chantage op Antillen’

Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl
Gepubliceerd door Micha Kat 27 juni, 2008 in Algemeen. 12 Reacties

geenstijl2.jpg

Nogal doorzichtig, het trompetgeschal waarmee Justitie thans het zogenaamd

‘rebelse’ Geenstijl aanvalt! En dan het verlekkerde gekir waarmee het ’shocklog’
zich deze liefkozingen laat welgevallen! Het lijkt Joris Demmink wel die een van zijn schandknaapjes
verorbert. Het zwijgen van Geenstijl over de Demmink-zaak bewijst eens te meer dat het ’shocklog’
tegenwoordig de kant heeft gekozen van de pedofielen. In juni 2007 ging Geenstijl nog voor de NRC
Ombudsman door het stof en tikte wel een braaf stukje op over de kinderverkrachter op Justitie maar
anno 2008 ligt de loyaliteit geheel en al bij Demmink, net als die van grote broer De Telegraaf
overigens dat via Joost de Haas een nogal doorzichtige poging deed ervoor te zorgen dat de
kinderverkrachter zijn gang kan blijven gaan. Maar de collaboratie van Geenstijl gaat nog veel verder
en is nog veel smeriger, want niemand neemt die aanval van Justitie toch serieus op basis van drie
zogenaamd ‘foute’ postings? Laten wij u voor uw gemak maar even uitleggen hoe de vork in
werkelijkheid in de steel zit! De actie tegen Geenstijl is een afleidingsmanoevre voor de toenemende
pogingen van Justitie deze website uit de lucht te halen. Terwijl de mainstream-media zich druk
maken om Geenstijl probeert Justitie achter ieders rug om deze site te kraken. Want
Klokkenluideronline is bezig met het ontrafelen van de grootste boevenbende uit de Nederlandse
geschiedenis en die boevenbende heet niet Camorra of Cosa Nostra of Triaden of Vrijmetselarij
maar…….
Verder lezen ‘Schijn-aanval Justitie op pedo-log Geenstijl’

Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?
Gepubliceerd door Micha Kat 26 juni, 2008 in Algemeen. 10 Reacties
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Spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak, opnieuw. Bronnen melden deze

website dat er in Praag over wordt gesproken om om uitlevering te vragen van
Justitie-SG Joris Demmink op grond van het Europees Arrestatie Bevel (EAB) wegens delicten opnieuw sex met minderjarigen- die Demmink op Tsjechische bodem heeft gepleegd en zelf ook
reeds heeft bekend. Een bizarre ontwikkeling, maar ook voor de Nederlandse Staat lijkt dit niet eens
zo’n gekke oplossing. Ik zal later uitleggen waarom, maar eerst iets vertellen over het EAB waarover
waar weinig wordt geschreven en dat is niet zonder reden. Want als de burger zich echt ten volle zou
beseffen wat de EU-lidstaten in het Verdrag van Lissabon over dat EAB hebben afgesproken, zou het
definitief finito zijn met de EU. Het EAB komt er om kort te gaan op neer dat elke EU-lidstaat om de
uitlevering kan vragen van een burger van een andere lidstaat als die burger ervan wordt verdacht op
het grondgebied van de verzoekende staat een delict te hebben gepleegd dat onder het EAB valt. Dat
zijn zo’n beetje alle delicten en zeker ook sex met minderjarigen. Het EAB is door de Euro-maffia
bedacht om een soort ‘juridische eenheid’ van de EU te maken in de opmaat naar de totalitaire
Europese superstaat, maar wordt tot nu toe in de praktijk gebruikt -of liever misbruikt- om lastige
mensen uit de weg te ruimen dan wel om ‘propaganda’ te maken voor een verenigd Europa. Verder
lezen ‘Joris Demmink uitgeleverd aan Tjechie?’

Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!
Gepubliceerd door Micha Kat 25 juni, 2008 in Algemeen. 5 Reacties
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Excellentie, minister van Justitie van de Staat der Nederlanden,

Bij deze richt ik mij tot u via dit smeekschrift. In tijden van crisis biedt de geschiedenis vaak houvast
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en af en toe zelfs uitkomst. Alvorens mijn smeekbede te verwoorden zou ik met u willen terugkeren
naar de dagen van de Romeinse Republiek toen een jurist actief was genaamd Cicero. Naast advocaat
was Cicero ook filosoof, historicus en zelfs ook politicus. Deze combinatie van hoedanigheden
verschafte Cicero als geen ander de weidsheid van geest over bestaande grenzen heen te kijken en
aandacht te vragen voor zaken die het belang van de Staat bij uitstek bedreigden. Een van die zaken
was klassenjustitie. In zijn monumentale filosofische werk De Officiis schreef hij hierover het
volgende: Als de geldelijke middelen in de samenleving niet gelijk zijn verdeeld, als ook de
mogelijkheid tot het uitoefenen van macht niet aan iedere burger is gegeven, als we tevens moeten
constateren dat de geestelijke vermogens van mens tot mens verschillen en de natuur het zelfs zo
heeft gewild dat de fysieke krachten bij de een groot zijn maar bij de ander grotelijks afwezig: laat er
dan een ding zijn dat wel gelijkelijk wordt toegedeeld aan een ieder die zich een burger mag noemen
van dezelfde samenleving: het recht. Gelijke behandeling van alle burgers die samen een Res Publica
vormen door het bevoegde gezag is een conditio sine qua non voor het voorbestaan van welke
beschaafde samenleving dan ook. Een van de burgers uit de Res Publica Staat der Nederlanden is
Joris Demmink, de SG van het ministerie waar u minister bent. Demmink maakt zich reeds meer dan
tien jaar schuldig aan het delict van seksueel misbruik van minderjarigen, maar het Openbaar
Ministerie dat onder uw verantwoordelijkheid en zelfs onder uw gezag valt, weigert hem voor de
rechter te brengen.
Verder lezen ‘Smeekbede aan de minister: het kan nog steeds!’

Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site
Gepubliceerd door Micha Kat 25 juni, 2008 in Algemeen. 0 Reacties
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In de opmaat naar de slachting van de SG van Justitie in een voor

Nederland ongehoord en uniek schandaal volgt hieronder een overzicht
van alle artikelen die deze website over Joris Demmink heeft gepubliceerd.
1. Op 5 april 2007 opende deze site met het stuk dat reeds de fundamenten neerlegde voor de hele
affaire en inmiddels meer dan 10.000 keer is gelezen: Nederlandse Staat gechanteerd door Turkije.
Dit stuk kwam tot stand nadat een tipgever de webmaster die toen in Kazachstan vertoefde de
aangifte van Adele van der Plas doormailde. De positie van staatssecretaris Albayrak -dit aspect is
nog nauwelijks ter sprake gekomen- wordt door de affaire-Demmink trouwens ridicuul en onmogelijk:
Albayrak heeft immers een Turks paspoort.
2. Op 7 april 2007 publiceerde deze site een vertaling van een artikel over de Demmink-zaak dat
verscheen in de Turkse krant Anadolu Haber Grubu.
3. Op 9 april 2007 volgde een oproep aan de minister van Justitie in te grijpen en verder misbruik
van kinderen te voorkomen. De minister legde deze oproep naast zich neer hetgeen van hem een
crimineel maakt die directe verantwoordelijkheid draagt voor de vernietiging van een onbekend
aantal kinderlevens.
4. Op 15 april volgde een stuk over het duistere Defensie-verleden van Demmink en zijn banden met
Desi Bouterse.
5. Op 27 april 2007 publiceerde deze site de kamervragen over de affaire-Demmink van de PVV.
Verder lezen ‘Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site’
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weer even naar voren halen komt een veel onrustbarender beeld naar voren! Het ‘geheel
onafhankelijke’ en ‘gerenommeerde’ bureau blijkt te werken voor zowat de hele farmaceutische
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industrie! Zelfs wonderpillen-fabrikant Sanofi-Aventis is aanwezig!
Verder lezen ‘Het farmaceutisch complot (6): de spindoctors’

Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee!
Gepubliceerd door Micha Kat 28 mei, 2008 in Algemeen. 0 Reacties
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De ex-communist Willem Schoonen (thans hoofdredacteur van Trouw) die zich

eerder onsterfelijk maakte bij de uitverkoop van zijn krantje aan de ‘goede zaak
van Doekle Terpstra’ (hij gaf aan de voorpagina ter beschikking te hebben gesteld tegen een
‘gereduceerd tarief’) laat weer van zich spreken, maar nu op een vele malen schadelijker punt.
Schoonen durft namelijk in al zijn onkunde de loftrompet af te steken over zijn redacteur en stiekume
farma-propagandist Joop Bouma. Schoonen schrijft in een commentaar naar aanleiding van de
uitreiking van de journalistenprijs ‘De Tegel’ na zijn teleurstelling te hebben geuit dat niet Bouma
maar iemand van het Brabants Dagblad met de hoogste eer ging strijken: “Het werk van Bouma
mocht er ook zijn. Die is maanden bezig geweest om de financiële relaties tussen farmaceuten en
patiëntenverenigingen in kaart te brengen. Dat heeft een compleet overzicht opgeleverd, dat voor de
krant een rijke bron van nieuws werd.” Schoonen speelt hier een zeldzaam smerig en zelfs dodelijk
spel! Want de artikelen van Bouma draaien compleet om de afgrijselijke kern van het farmaceutisch
complot heen:
Verder lezen ‘Het farmaceutisch complot (5): Trouw doet mee!’

BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK?
Gepubliceerd door Micha Kat 26 mei, 2008 in Algemeen. 19 Reacties
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Wantoestanden bij De Telegraaf

Een recent stuk van mijn hand op diverse websites gaf negen voorbeelden van Nederlandse
journalisten die zijn of worden ‘weggezuiverd’ uit de Nederlandse media wegens de onwelgevallige
inhoud van hun werk en/of hun denkbeelden. Vrijwel al deze journalisten zijn ooit verbonden geweest
aan of hebben hun sympathie geuit voor mensen en/of bewegingen die zich in meer of mindere mate
verzetten tegen wat afwisselend wordt genoemd de ‘multiculturele samenleving’ of de ‘islamisering
van Nederland ‘. Het gaat dan om Pim Fortuyn, Theo van Gogh, Geert Wilders en –in veel mindere
mate- Rita Verdonk.
Het tiende voorbeeld, het onderwerp van dit stuk, ben ikzelf. Hoewel ik me in mijn werk nauwelijks
heb uitgesproken over de multiculturele samenleving, ben ik wel ‘verbonden geweest met’ Theo van
Gogh die dat wel steeds deed: op zijn website de Gezonde Roker publiceerde ik mijn kritiek op NRC
Handelsblad die later in boekvorm is verschenen en in diverse artikelen ben ik genoemd als een van
de ‘nazaten van Theo van Gogh’.
Als journalist ben ik nooit in vaste dienst geweest en heb dat ook nooit geambieerd. Echter, dit
voorjaar werd ik ‘aangenomen’ door De Telegraaf als correspondent in ZO Azie met als standplaats
Bangkok. Voor de ‘krant van wakker Nederland’ zou ik verslag gaan doen over en vanuit Thailand,
Laos, Cambodja, Maleisie, Vietnam, Birma en de Fillippijnen. Een oude droom leek uit te zijn
gekomen: schrijven voor de grootste krant van Nederland in een van de belangrijkste regio’s van de
wereld! Ik was al flink aan het lezen en studeren geslagen en had alle betreffende ‘Google-alerts’ al
lang en breed op mijn laptop geinstalleerd, toen ik out of the blue werd geconfronteerd met een gang
van zaken die mij verbijsterde en mijn persoonlijk leven verregaand op zijn kop zette. Het ongehoord
schofterige gedrag van De Telegraaf tegen mij is de krant duur komen te staan: op 20 mei besloot de
hoofdredactie mij een schadevergoeding te betalen van 10.000 Euro. Hieraan gingen weken vooraf
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van overleg tussen mijn advocaat en die van De Telegraaf die aanvankelijk eiste dat ik over de hele
gang van zaken ‘voor altijd mijn mond diende te houden’. Maar ik wil dit verhaal vertellen omdat ik
denk dat het een goed beeld geeft van de situatie waarin de journalistiek in Nederland thans verzeild
is geraakt.
Verder lezen ‘BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK?’

Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite?
Gepubliceerd door Micha Kat 24 mei, 2008 in Algemeen. 2 Reacties
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Minister van BiZa Guusje ter Horst gaat nu echt werk maken van het op de kaart

zetten van de klokkenluider in Nederland! Na jaren van geduw en getrek en plannen
en onwil en tegenstand gaat het nu toch echt gebeuren: klokkenluiders worden nu niet alleen echt
beschermd, maar ook geholpen aan geld en indien nodig aan een nieuwe baan! Nee, we gaan nu niet
cynisch en sarcastisch doen, maar deze site zal proberen mee te liften op de klokkenluidershype en
een aanvraag indienen voor subsidie na bijna vijf jaar te hebben gedraaid -in het algemeen belangop giften van private partijen. Deze site mag zich immers met recht de eerste echte
klokkenluiderssite van Nederland noemen en heeft zelfs een lemma op wikipedia dat zoals iedereen
kan constateren niet is geschreven door de webmaster! Talrijke zaken zijn door deze site onthuld,
zoals (het is slechts een kleine greep!) de corruptie van CdK Jan Franssen van Zuid-Holland (zie
onderstaand stuk), de corruptie van de vice-president van de Haage rechtbank Hans Westenberg, de
moorddadige werking van de farmaceutische industrie (ook recent),
Verder lezen ‘Rijkssubsidie voor eminente klokkenluiderssite?’

Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK
Gepubliceerd door Micha Kat 22 mei, 2008 in Algemeen. 7 Reacties
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Geachte Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Helaas zullen wij met onmiddellijke ingang, dat wil zeggen bij sluiting van boekjaar 2007, terugtreden
als accountant van de provincie. Ga maar lekker op zoek naar een andere club. Niet dat jullie slecht
betaalden of zo, integendeel; door overdadig meerwerk te declareren hebben we onze zakken meer
dan goed gevuld. Nee, de reden van ons subiete vertrek is dat we van jullie af willen omdat we het
belangrijker vinden Jan Franssen, jullie CdK, op onze payroll te blijven houden. Immers: Franssen is
een van de meest invloedrijke Nederlandse politici en hij kan allerlei cruciale hand- en spandiensten
voor ons verrichten, nieuwe klanten aanbrengen (zoals hij in het verleden ook al zo vaak heeft
gedaan) en vermijden dat we door de rechter worden veroordeeld voor al die fraude- en
corruptezaken waar we tot over onze oren inzitten. Franssen ondertekende eind 2003 een contract
met ons voor minimaal drie jaar, dus tot en met 2007. Op dat moment werd hij reeds met
tienduizenden Euro’s door ons betaald. Nee, daar is volgens Deloitte niets mis mee! Wie betaalt er
tegenwoordig geen smeergeld? Een club als Deloitte die het bij gebrek aan kwaliteit van fraude en
corrupte moet hebben heeft toch geen andere keus? Maar helaas is de belangenverstrengeling van
Franssen inmiddels uitgelekt zodat we nu eieren voor ons geld moeten kiezen en de provincie en het
publieke belang: goed, daar vegen we nu lekker onze reten mee af!
Dat had Deloitte aan GS van ZH moeten schrijven als het eerlijk zou zijn. Maar Deloitte is nooit
eerlijk, zeker niet als het gaat om het afstoten van high-profile controleklanten!
Verder lezen ‘Deloitte breekt met Zuid-Holland om corrupte CdK’

Kwetsende kunst: het complete overzicht
Gepubliceerd door Micha Kat 20 mei, 2008 in Algemeen. 2 Reacties
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Als eerbetoon aan Gregorius Nekschot, de eerste cartoonist die wellicht een

kabinet laat vallen, biedt deze website via deze link een compleet overzicht
aan van alle kwetsende kunst van de laatste jaren. Via een dubbelklik op de afbeeldingen wordt
achtergrondinformatie verkregen. Veel plezier ermee, Jan Peter Balkenende, Piet Hein Donner en
Ernst Hirsch Ballin! Wellicht kunnen jullie net als jullie grote voorganger en inspirator Adolf Hitler ooit
deed een overzichtstentoonstelling organiseren om het Nederlandsche Volk (Een Volk! Een Censor!
Een Kunst!) te leren wat ‘entartete Kunst’ is!
Op de Kulturtagung in 1935 hield Adolf Hitler een rede waarin hij demonstreerde dat, in de korte tijd
dat het volk en de staat werden geleid door de nationaalsocialisten, aan het Duitse volk vooral op het
gebied van culturele prestaties meer was toegevallen dan in de voorgaande decennia. Kunst moest
de verkondigster zijn van het hoogstaande en mooie en daarmee draagster zijn van wat natuurlijk en
gezond is.
Verder lezen ‘Kwetsende kunst: het complete overzicht’

Project Freestate Laos
Gepubliceerd door Micha Kat 17 mei, 2008 in Algemeen. 6 Reacties
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Nederland is een lost cause voor vrije denkers geworden. De Balkenendetjes,

Donnertjes, Hirsch Ballinnetjes en Harm Brouwertjes hebben ons land met hun
leugens en geblunder definitief om zeep geholpen! Maar er is hoop! Onder de bezielende leiding van
voormalig Lux et Libertas-Ombudsman Micha Kat wordt er thans in het tropische Laos gewerkt aan
een FREESTATE voor teleurgestelde Nederlanders die vanuit daar zullen gaan strijden voor de
bevrijding van hun land! Het is allemaal gratis en voor niets zolang de deelnemers maar bereid
zijn hun vermogens en talenten om niet in te zetten voor het project! O ja, nog eens eis: elke
deelnemer moet Atlas Shrugged van Ayn Rand hebben gelezen!
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Gepubliceerd door Micha Kat 30 april, 2008 in Algemeen. 31 Reacties
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De farmaceutische industrie is thans begonnen met een demonisch offensief zo
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de andere ‘nieuwe ziekte’ wordt ‘ontdekt’ om daar vervolgens peperdure medicijnen tegen in te
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zetten die bijna altijd levensgevaarlijke maar verzwegen bijwerkingen hebben. Dat deze pillen
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vernietigend en alarmerend dit alles kan uitpakken werd voor het eerst duidelijk (althans in
Nederland) door de ‘wonderpil-propaganda’ in NRC Handelsblad door Wim Kohler. Thans heet de
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stuk in dagblad Trouw -een zeldzame kritische uitzondering temidden van de farma-propaganda-
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mafia reeds op zijn geweten heeft moet inmiddels in de tienduizenden lopen.
Verder lezen ‘Het farmaceutisch complot’
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ANP- Krimpen aan de Lek. Het dagblad AD doet maandag aangifte van ondermeer huisvredebreuk
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tegen PvdA-raadslid Liesbeth Troe van de gemeente Nederlek. Troe haalde vroge week vertrouwelijke
gemeentestukken uit de woning van haar buurvrouw en AD-verslaggeefster Jorina Haspels. Dit heeft
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nieuwe ziekte die met pillen moet worden bestreden HSDD, verminderde sexlust bij vrouwen. In dit

wordt de onstaansgeschiedenis van deze ziekte beschreven. Het aantal doden dat de farmaceutische
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hoofdredacteur Dick van der Meer. “We zijn bezig met de aangifte. Ik zet straks mijn handtekening
en dan gaat de aangifte vandaag nog per fax de deur uit naar de hoofdofficier van justitie” zegt Van
der Meer. De aangifte richt zich behalve op het PvdA-raadslid op de gemeentesecretaris,
burgemeester en wethouders en op de bode die afgelopen donderdagavond door de gemeente op pad
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was gestuurd…
Verder lezen ‘PvdA nu echt een criminele organisatie!’
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Boekhoudfraude Vie d’Or

Vorige week werd bekend dat er een doorbraak op handen lijkt te zijn in het oudste

een eventuele procedure met het volste vertrouwen tegemoet.” Deloitte werd vier keer veroordeeld
en nog niet eerder kwam falen van een accountantsorganisatie op dergelijke schaal aan het licht. De

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

accountants van Deloitte tekenden met de ogen dicht jaarrekening op jaarrekening af met
desastreuze gevolgen voor de verzekerden waarvan de inleg door het criminele management werd
gestolen. Echter, de Nederlandse rechters hebben het al die tijd niet aangedurfd Deloitte tot
uitbetaling van een schadeloosstelling te dwingen. Volgens bronnen zou er thans 45 mio Euro
beschikbaar zijn voor de nog levende polishouders, iets meer dan de helft van het gevorderde
schadebedrag. Het leeuwendeel hiervan wordt opgebracht door Deloitte, de hoofdschuldigen. De
andere partijen die bijdragen zijn de Nederlandsche Bank en de actuaris Hewitt. Mocht er een
schikking tot stand komen zal dat vermoedelijk gebeuren met een verklaring van Deloitte dat er
‘geen sprake is van welke erkenning van schuld dan ook’ en dat er ‘op geen enkele wijze getwijfeld
kan worden aan de kwaliteit van de controle bij Vie d’Or’. Het gevolg van een schikking zonder
einduitspraak van de rechter is dat er 15 jaar lang voor niets is geprocedeerd en dat de tientallen
miljoenen die werden uitgegeven aan advocaten weggegooid blijken te zijn.
Verder lezen ‘Fraude-update Deloitte’

Kabinet gaat nu ook familieleden spekken
Gepubliceerd door Micha Kat 26 april, 2008 in Algemeen. 4 Reacties
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“Minister Maria van der Hoeven (CDA) van Economische Zaken heeft het salaris van

de broer van collega-minister Maxime Verhagen (CDA) laten optrekken met
duizenden euro’s tot boven de twee ton, inclusief pensioen- en sociale lasten. Daarmee komt ze terug
op een eerdere stellingname. Volgens de minister was het optrekken van het salaris onontkoombaar
‘vanwege de rechtspositie van Verhagen’, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van het ministerie”.
Aldus het Financieele Dagblad van vandaag. Deze broer van minister Verhagen, Jerome Verhagen,
bekleedt een functie die niemand begrijpt in Limbabwe binnen een ‘dochterbedrijf van Economische
Zaken’ genaamd Liof. Met deze ongehoord onbeschaamde stap van minister Van der Hoeven -die zelf
in haar functie door vrijwel iedereen wordt weggelachen als Vogelaar-incompetent- zoekt ze bewust
aansluiting bij de meest corrupte regimes die onze aardkloot ooit hebben geteisterd. De broer van
Verhagen gaat zelfs meer verdienen dan Balkenende, zo schrijft de zakenkrant. Opnieuw wordt het
beeld bevestigd van een plunderende en stelende elite die totale schijt heeft aan het wedervaren van
het volk en slechts uit is op…
Verder lezen ‘Kabinet gaat nu ook familieleden spekken’

Zaak-Spijkers, Balkenende en de landmijnenramp
Gepubliceerd door Micha Kat 25 april, 2008 in Algemeen. 8 Reacties
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Grote ontwikkelingen in de zaak-Spijkers waarover deze site reeds zo veel heeft

geschreven en die door journalist Alexander Nijeboer op prachtige en indringende
wijze voor het nageslacht is samengevat! Dankzij de burgemeester van Culemborg -de woonplaats
van de klokkenluider- en dankzij NOVA wordt de druk op JP ‘normen en waarden’ Balkenende nu zo
groot, dat er wel een oplossing moet komen! Dat laat natuurlijk onverlet dat Fred Spijkers met zijn
zaak het complete morele failliet heeft aangetoond van de Nederlandse gevestigde politiek. Maar
zoals altijd is er een reden voor het weerzinwekkende gedrag van de overheid, een verhaal achter het
verhaal waarbij het gaat om een fataal complot, enorme financiele belangen van topmensen van de
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/04 (2 of 4) [3/10/2009 11:27:23 PM]
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overheid, het maskeren van genocidale feiten begaan tegen de eigen bevolking, een horror-story van
incompetentie en intimidatie….. De lezing dat de vuurwerkramp in Enschede in feite een
landmijnenramp was waarbij de Staat in een keer verlost werd van de fatale restvoorraden van de AP23 landmijn die alle ellende heeft veroorzaakt mag nog altijd niet worden gehoord of worden
uitgezocht. Ter ere van Fred Spijkers en alle mensen die bijdragen aan zijn uiteindelijke overwinning
volgt hier nogmaals het beslissende artikel over de vuurwerkramp die eigenlijk een landmijnenramp
was.

Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd
Gepubliceerd door Micha Kat 24 april, 2008 in Algemeen. 3 Reacties
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We kennen allen de kolderieke avonturen van Mark Thatcher, de zoon van de iron

lady. Het valt niet mee kind te zijn van machtige en succesvolle ouders!
Vergelijkbare verhalen doken op over het nageslacht van Ronald Reagan en George Bush. Elk glas
teveel van de dochters van George W. mocht zich verheugen in uitgebreide coverage door de media.
Maar ook in ons land gaan kinderen van de high and mighty met de regelmaat van de klok over de
schreef alleen Nederland zou Nederland niet zijn als de corrupte media hier daarover zwijgen in alle
toonaarden. Recent zagen we deze walgelijke vorm van zelfcensuur terug in de ‘afspraak’ tussen
media te zwijgen over de aanwezigheid van Dennis van Uhm in Uruzgan louter en alleen omdat hij de
zoon was van de CDS. De Taliban zou anders wel eens op het idee kunnen komen hem op te blazen,
zo was de achterliggende gedachte. Dat de eerste luitenant desondanks het slachtoffer werd van een
bernbom onderstreept slechts de waanzin van dat soort zelfcensuur. Toch zijn onze media al sinds
jaar en dag te ‘netjes’ om te publiceren over de peilloze tragiek van het leven van veel van de
kinderen van onze elite, afgezien dan van een verdwaald stuk in een roddelblad. Zo heeft volgens een
betrouwbare bron een van de kinderen van Schiphol-directeur Gerlach Cerfontaine recent een ander
kind op school bedreigd met een mes. Schandaal! In Engeland zou het nieuws van de voorpagina’s
spatten! Niet zo in ons beschaafde Nederland waar een bekende vastgoedadvocaat die met Gerlach is
bevriend…
Verder lezen ‘Kinderen van NL-’celebs’ door media beschermd’

Huis van Oranje lost zaak-Spijkers op
Gepubliceerd door Micha Kat 22 april, 2008 in Algemeen. 12 Reacties

vollenhove.jpg

Rechtsethicus Joep van der Vliet van de Universiteit van Amsterdam die eerder

de affaire-Spijkers weer op de kaart zette via een onderzoek naar het gedrag
van diverse overheden (met verbijsterende conclusies) deed deze week in een laatste
wanhoopspoging de zaak vlot te trekken een dramatische oproep aan minister Hirsch Ballin van
Justitie klokkenluider Fred Spijkers at last de helpende hand toe te steken. Maar deze Neanderthaler
houdt zich oostindisch-doof waarmee hij de conclusies over het gedrag van de overheid in deze zaak
eens te meer onderstreept: kwaadaardig, dictatoriaal, achterbaks, rancuneus. Na zijn (vermeende)
leugens over de Fitna-film van Geert Wilders is deze houding van Hirsch Ballin in moreel opzicht in
elk geval het einde van een tijdperk: namelijk het tijdperk waarin de Staat nog tenminste de schijn
wenste te wekken van eerlijkheid, oprechtheid en het dienen van de burger. Het tijdperk van de
overheid ten dienste van de burger is definitef voorbij, nu is de burger voortbestemd de staat te
dienen en zich incompetentie en machtmisbruik te laten welgevallen zonder daar iets tegen te
kunnen ondernemen op straffe van psychatrisering dan wel levenslange opsluiting in een gekkenhuis.
Verder lezen ‘Huis van Oranje lost zaak-Spijkers op’

Frank van Kappen en Rob de Wijk opgeblazen
Gepubliceerd door Micha Kat 21 april, 2008 in Algemeen. 8 Reacties
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De New York Times komt vandaag met een huiveringwekkende reconstructie

van de wijze waarop het Pentagon en het Witte Huis vanaf 2002 de media
hebben gemanipuleerd door het parachuteren en aansturen van ‘geheel onafhankelijke’ en
‘deskundige’ analisten die het volk moesten uitleggen hoe het allemaal werkt in kwesties rond oorlog,
vrede en terrorisme. Er was sprake van een bewuste strategie van using network and radio to
strengthen our nations will to victory. Rob de Wijk en Frank van Kappen: kom er maar in!
Het artikel in de NYT van maar liefst 11 pagina’s op internet leest als een horror-story van nieuws- en
mediamanipulatie waarbij Folkert Jensma van NRC Handelsblad de vingers zal aflikken. Maar Frank
van Kappen en Rob de Wijk, onze ‘geheel onafhankelijke’ en o zo ‘deskundige’ oorlogs- en terrorismeanalisten zullen zich er niet echt gemakkelijk bij voelen.
Verder lezen ‘Frank van Kappen en Rob de Wijk opgeblazen’
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Ernest; zie foto) lid van de deelraad gemaakt terwijl ze wisten dat hij een illegaal cafe dreef.
Verder lezen ‘PvdA ten onder aan fraude, sex en corruptie (2)’
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Dat was even schrikken: Neza Albayrak, de oudere zus van onze onvolprezen

staatssecretaris van Justitie Nebahat blijkt vorig jaar naar huis te zijn gestuurd
als wethouder te Dordrecht! Nadere details volgen in het NOS Journaal en de landelijke dagbladen….
niet dus! Waar de media er niet genoeg van kunnen krijgen de politieke carriere van dochter
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Marijnissen te coveren, werd in alle toonaarden gezwegen over ‘Albayrak-gate’ dat qua journalistiek
toch hele aardige kanten heeft….
In between werden we als argeloze Nederlanders ook nog getrakteerd op het incident rond
wethouder Arnhold Hagenaars (PvdA) even verderop in Bergen op Zoom die stomdronken van zijn
barkruk lazerde en voor vijf weken uitgeschakeld schijnt te zijn. Vorige week speelde zich elders in
den lande in de gemeente Dinkelland een persoonlijk drama af rond wethouder Krouwel (PvdA) die
deze week ‘met onmiddellijke ingang heeft besloten zijn functie neer te leggen’, In een vlaag van
verstandverbijstering had deze talentvolle bestuurder zich schuldig gemaakt aan ‘een
belangenverstrengeling in een ruzie met zijn buren‘. No sweat, kan de beste gebeuren.
Verder lezen ‘PvdA ten onder aan fraude, sex en corruptie’

Worden Haarlemse rechters onder ede gehoord?
Gepubliceerd door Micha Kat 20 maart, 2008 in Algemeen. 0 Reacties
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“Als de beslissing van het gerechtsbestuur zich inderdaad geheel buiten de kaders

van de individuele Chipshol-procedures heeft afgespeeld, geeft het getuigenverhoor
een kans om dat duidelijk te maken. Waarom verzet de Staat zich hier eigenlijk tegen?”
Aldus Chipshol-advocaat Matthijs Kaaks op 17 maart voor het Haagse gerechtshof. Aan de orde was
het hoger beroep van Chipshol tegen de beslissing van de Haagse rechtbank om de
gebiedsontwikkelaar geen voorlopig getuigenverhoor toe te staan inzake de omstreden
‘rechterswisseling’ (ook wel: roulerings-beslissing) bij de rechtbank Haarlem die zozeer in het nadeel
van Chipshol uitpakte en waarover deze site reeds eerder uitvoerig berichtte. Chipshol vermoedt hier
een gerichte beslissing van het Haarlemse gerechtsbestuur om de wind in de Groenenbergrechtzaken die Chipshol in de zeilen blies te doen keren ten gunste van de Staat hetgeen ook
gebeurde: de nieuwe ‘gerouleerde’ rechters wezen Chipshol’s claim tegen LVNL af, keurden een veel
te lage schadevergoeding zijdens Schiphol goed en lieten ook nog eens toe dat de luchthaven een
bankgarantie verkreeg die hoger is dan het toegewezen schadebedrag. De Staat bleef echter
volhouden dat het in gang zetten van deze ‘rechters-draaimolen’ ‘door geen ander belang is
ingegeven dan door organisatiebelang’ waarbij ‘niet is gekeken naar de zaken waarmee de rechters
waren belast’.
Verder lezen ‘Worden Haarlemse rechters onder ede gehoord?’

Deloitte schreeuwt en dreigt voor tuchtrechter
Gepubliceerd door Micha Kat 19 maart, 2008 in Algemeen. 1 Reactie
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Roger Dassen blijkt dooor Deloitte uit de wind te worden gehouden

Niet John van den Dries, maar Deloitte-bestuursvoorzitter Roger Dassen was de
hoofdverantwoordelijke voor de controle van de Ahold-jaarcijfers vanaf 2001. In interne stukken van
Deloitte die op 18 maart boven tafel kwamen staat Dassen genoemd als Lead Audit Partner waar Van
den Dries omschreven wordt als Global Lead Client Service Partner. SOBI-voorzitter Pieter Lakeman
vroeg de rechters van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dan ook zijn tuchtklacht aan te
houden opdat hij een nieuwe klacht kon indienen ‘nu tegen de juiste persoon, Dassen’. De rechters
wezen dit af.
In het hoger beroep van deze tuchtzaak tegen Van den Dries en Deloitte inzake de controle van Ahold
dat was ingesteld door beide partijen verdedigde de betrokkene zich met twee hoofdargumenten: 1.
Van den Dries was niet verantwoordelijk voor de controle van US Foodservice (USF) waar de fraude
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zich met name afspeelde; dat was Deloitte US; 2. Ook bij de controle van USF is voldaan aan alle
relevante controlestandaarden waardoor er voor Deloitte in Nederland geen acuut signaal was om in
te grijpen.
Verder lezen ‘Deloitte schreeuwt en dreigt voor tuchtrechter’

‘Groenink niet overal vervloekt’
Gepubliceerd door Micha Kat 15 maart, 2008 in Algemeen. 2 Reacties
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“Niet overal vervloeken ABN Amro’ers Rijkman Groenink die ze heeft uitgeleverd

aan het bankentrio en een forse overnamebonus opstreek”. Een intrigerende zin
in een artikel in De Volkskrant waarin in al z’n ingetogenheid en journalistieke angst toch een
alarmerend beeld wordt geschetst van de situatie bij de voormalige bancaire trots van Nederland.
Ook De Volkskrant blijft de grote schuldige van het bankendrama, de incompetente graaier, de
megalomane destructor en de arrogante egomaan Rijkman Groenink de hand boven het hoofd
houden, ook al weten de gecorrumpeerde journalisten Frank van Alphen en Merijn Rengers net zo
goed als iedereen dat ABN Amro onder Groenink de juiste morele weg geheel en al is kwijtgeraakt en
zich op een noodlottig pad heeft begeven van hebzucht en delicten hetgeen de bank een easy target
maakte voor de drie buitenlandse raiders die nu zo tekeer gaan. Binnen ABN Amro wordt in
werkelijkheid heel anders gesproken over Groenink dan uit het Volkskrant-artikel blijkt.
Verder lezen ‘‘Groenink niet overal vervloekt’’

Strop rond fraude-fabriek Deloitte aangetrokken
Gepubliceerd door Micha Kat 14 maart, 2008 in Algemeen. 1 Reactie
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De stichting SOBI van Pieter Lakeman heeft gisteren een nieuwe tuchtklacht

ingediend tegen Deloitte en diens voormalig RA John van den Dries, nu voor het
bedriegen van de tuchtrechter en het frustreren van de rechtsgang. Van den Dries trachtte zich
immers te onttrekken aan de tuchtrechter door ziekte voor te wenden. De Financiele Telegraaf bericht
hier vandaag over. Dindag dient de oorspronkelijke tuchtzaak tegen van den Dries wegens het willens
en wetens goedkeuren van frauduleuze jaarcijfers van Ahold. In eerste aanleg moest de RA hiervoor
al een zware berisping slikken. De spanning rond het gecorrumpeerde Deloitte stijgt door dit alles
naar een kookpunt. Bestaat er dan toch nog gerechtigheid? Een ding is zeker: de samenleving kan
geen groter dienst worden bewezen dan te worden verlost van de graaiende en incompetente
Deloitte-accountantants en consultants die immers alles wat ze aanraken in walmende puinhopen
laten veranderen.
Verder lezen ‘Strop rond fraude-fabriek Deloitte aangetrokken’

‘Fuck Guusje ter Horst’ denkt de politie
Gepubliceerd door Micha Kat 9 maart, 2008 in Algemeen. 11 Reacties
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Het gaat minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken niet lukken een CAO-

accoord te sluiten met de politiebonden. Nu de vraag: waarom lukt het Guusje niet?
Hier speelt mee dat de bonden met deze flapdrol geen akkoord willen sluiten. Ze gunnen het Guusje
gewoon niet, er is bad blood in de onderhandelingen geslopen, zoals dat heet. En dat hoeft geen
verbazing te wekken, want dat is allemaal terug te voeren op de alcohol-affaire rond de minister uit
2006. Wat speelde er toen? Ter Horst (toen burgemeerster van Nijmegen) werd in juli van dat jaar
door brave dienders op de bon geslingerd wegens rijden met te veel alcohol achter de kiezen. Zo gaat
dat in Nederland: ook ministers dienen zich te houden aan de wet. Dachten de dienders. Nee dus. De
leiding van het korps schoot in de stress en dwong de betreffende dienders tot geheimhouding.
Daarnaast werd het proces-verbaal verstopt zodat niemand er kennis van kon nemen. Zoiets gaat
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binnen de politiewereld natuurlijk rond als een lopend vuurtje: niet Guusje ter Dorst werd bestraft
voor haar delict, maar de dienders die haar op de bon slingerden! Nu wordt ze dus keihard
teruggepakt. Verdiende loon. Ter Horst zou wegens fundamentele incompetentie en aanstootgevend
gedrag direct moeten aftreden. Maar dat roept natuurlijk niemand net zomin als er iemand is die het
conflict tussen haar en politie durft te verklaren door de…
Verder lezen ‘‘Fuck Guusje ter Horst’ denkt de politie’
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Gepubliceerd door Micha Kat 27 februari, 2008 in Algemeen. 4 Reacties
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Alleen De Groene rekent af met Groenink
Gepubliceerd door Micha Kat 18 februari, 2008 in Algemeen. 5 Reacties

wijst naar die ene incompetente en megalomane zondebok: de graaiende
Groenink. De man die zijn bank eerst door het tolereren en zelfs stimuleren van fraude en corruptie
in de VS buitenspel zette in het internationale consolidatie-circus en vervolgens een mogelijke
reddende fusie met ING liet ploffen omdat hij perse zelf op de troon wilde kruipen. De man ook die
volledig in paniek raakte toen hij in de VS werd geconfronteerd met een rapport over de activiteiten
van ABN Amro in Dubai en begon te krijsen dat ‘het rapport moest worden vernietigd’. Order to
destroy kopt De Groene deze week in een reconstructie van het ‘Amerikaanse drama’ van ABN Amro.
Het marginale weekblad is het enige medium in ons verkankerde landje dat durft af te rekenen met
de meest gecorrumpeerde en incompetente CEO uit de geschiedenis van het Nederlandse
bedrijfsleven. Alle andere kranten en tijdschriften zijn de bang en te laf. Zo zien we opnieuw: alleen
totaal marginale media en websites (zoals ook deze) kunnen anno 2008 de waarheid nog schrijven.
Vermoedelijk horen we nooit meer iets van en over Grijpman Groenink die als laatste wapenfeit op
zijn ‘palmares’ kan zetten het achteroverdrukken van de complete kunstcollectie van ABN Amro.
Verder lezen ‘Alleen De Groene rekent af met Groenink’

SG Joris Demmink reikt politie-prijs uit
Gepubliceerd door Micha Kat 17 februari, 2008 in Algemeen. 2 Reacties
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De secretaris-generaal van het ministerie van Justitie tegen wie zeer sterke

aanwijzingen bestaan van kindermisbruik en tegen wie zelfs aangifte is gedaan,
heeft recent de ‘mr. Gonsalves-prijs‘ uitgereikt aan de politieregio Midden en West Brabant. In plaats
van zich te moeten verantwoorden voor de rechter wegens de verdenking van een van de meest
weerzinwekkende delicten uit ons strafrecht, staat Demmink ‘namens onze CDA-minister’ prijzen uit
te reiken. Nederland anno 2008. Het land waar het uitspreken van het woord ‘klassenjustitie’ een
taboe is en Joran van der Sloot met rust wordt gelaten (behalve dan door woedende burgers) na het
wegwerken van een lijk van een jonge vrouw die hij eerst seksueel had gebruikt. Steeds duidelijker
wordt wat dit kabinet bedoelde toen het bij monde van onze premier sprak over ‘normen en
waarden’. Demmink zit ook nog gewoon op zijn post op het ministerie, zo bevestigt een
woordvoerder waarmee geruchten worden weersproken als zou hij
Verder lezen ‘SG Joris Demmink reikt politie-prijs uit’

‘Consigliere’ Koeman nu lid VROM-raad
Gepubliceerd door Micha Kat 14 februari, 2008 in Algemeen. 0 Reacties
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Schiphol-advocaat en partner van Stibbe Niels Koeman is recent benoemd als lid

van de VROM-raad, een invloedrijk adviesorgaan op het gebied van ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting en milieu. Een opmerkelijke keuze. Allereerst omdat Koeman natuurlijk
primair de belangenbehartiger is van Schiphol waarop zijn hele praktijk zowat draait. In die VROMraad zal Koeman dus vooral de belangen van de luchthaven gaan dienen en de uren die hij in de raad
doorbrengt zullen ook wel bij Gerlach cs. worden gedeclareerd. Het geeft opnieuw aan hoezeer de
belangen van de overheid en Schiphol (Koeman werd door de ministerraad benoemd op voordracht
van milieu-minister Cramer) zijn verweven. De voorzitter van de Raad is Henri Meijdam die al
belangenbehartiger van Schiphol nauwelijks nadere introductie behoeft. De VROM-raad kan dus beter
de VROEM-raad worden genoemd naar het geluid van opstijgende en landende vliegtuigen. Maar
ernstiger aan de benoeming van Koeman is nog wel dat de jurist zelf herhaaldelijk blijk heeft gegeven
niet te beschikken over de noodzakelijke integriteit voor het lidmaatschap van een belangrijk
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adviesorgaan van de overheid. Chipshol-oprichter Jan Poot noemde hem al een ‘consigliere’ die de
luchthaven met oneigenlijke middelen bedient en wederpartijen zoals Chipshol intimideert en bedriegt.
Verder lezen ‘‘Consigliere’ Koeman nu lid VROM-raad’

Super-PL Harm Brouwer is spoor geheel bijster
Gepubliceerd door Micha Kat 11 februari, 2008 in Algemeen. 11 Reacties
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De hoogste man van ons OM, Harm Brouwer, stapelt in zijn loopbaan de ene flater

op de andere. Wij volgen zijn strapatsen nu al meerdere jaren en kunnen slechts
een conclusie trekken: de ineenstorting van onze rechtsstaat wordt geheel en al gepersonifieerd in de
figuur van de blunderende bralaap Brouwer. De laatste parel in zijn kroon is wel de ‘loftrompet‘ die hij
meent te moeten afsteken over de Joran-onthullingen van Peter R. de Vries. Amper anderhalf jaar
geleden probeerde de super-PL Peter R. immers nog te vloeren met een van zijn pathologische
leugens waarvoor hij later zijn excuses moest aanbieden. Diep door het stof kroop de super-PL voor
Peter R. en dus kiest Brouwer nu eieren voor zijn geld: slijmen met Peter! In plaats van met zijn
geestverwanten mee te doen met het ‘Peter-bashen’ en op te komen voor zijn eigen OM roept de
super-PL nu opeens dat burgers ook een rol moeten krijgen in de opsporing! Of althans dat ‘hierover
een debat moet worden gevoerd’. Het zou aardig zijn eens een lijstje samen te stellen van de
belangrijkste blunders (zeg maar liever: pathologische leugens) van Brouwer. Dan kan de lezer zelf
oordelen over de kwaliteiten van deze super-PL.
Verder lezen ‘Super-PL Harm Brouwer is spoor geheel bijster’

Hoe Nina Brink de persvrijheid om zeep helpt
Gepubliceerd door Micha Kat 8 februari, 2008 in Algemeen. 5 Reacties
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Anno 2008 kan de waarheid in Nederland worden gekocht

Nina Brink heeft al jaren slechts een enkel doel voor ogen: het terugkopen van haar zwaar besmette
reputatie. Daarvoor zet ze alle middelen in die ze heeft, vooral geld, overgoten met een flinke saus
van intimidatie en agressie. Nina Brink is bezig met haar miljoenen de waarheid ‘weg te kopen’ en te
vervangen door ‘haar eigen prive-waarheid’. En dat is haar aan het lukken. Het ene medium na het
andere gaat door de knieen voor de juridische intimidaties van Nina en haar voor grof geld
ingehuurde ‘topadvocaten’ die tegen vette declaraties bereid zijn elk middel aan te wenden om de
media op de knieeen te krijgen. Ook De Telegraaf is thans gezwicht: morgen zal het een bericht
rectificeren (zie hier de rectificatie) over de ineenstorting van het bedrijf 4iTrust, een Ninaonderneming die failliet ging vooral vanwege de associatie met Nina. Het was namelijk een bedrijf dat
ondermeer ‘integriteitsonderzoeken’ deed. Maar toen in de markt bekend werd dat Nina erachter zat,
droogde de stroom opdrachten snel op met als gevolg een ontluisterend (en waarschijnlijk
frauduleus, oh ironie!) faillissement. Journalist Bart Mos van De Telegraaf had hierover een artikel
geschreven waarin enkele medewerkers van 4iTrust werden geciteerd die ondermeer zeiden dat
Verder lezen ‘Hoe Nina Brink de persvrijheid om zeep helpt’

Cruciale Joran-vraag: “Is ‘Daury’ niet ‘daddy?’”
Gepubliceerd door Micha Kat 5 februari, 2008 in Algemeen. 13 Reacties
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De zaak-Joran gaat naar een adembenemende climax toe waarin de ‘helpende hand’

die door Joran zelf ‘Daury’ werd genoemd een sleutelrol speelt. De verwarring rond
deze Daury is inmiddels compleet en met het noemen van deze naam heeft Joran een zoveelste
‘meesterzet’ uitgevoerd in zijn spel van leugens en desinformatie. Dit interview in de krant DAG blijkt
zelfs met de ‘verkeerde Daury‘ te zijn gehouden, of niet? Het maakt allemaal weinig uit want een
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dwaalspoor. In de uitzending van Peter R. zei Joran dat deze Daury de afschuwelijke Hollowaykastanjes voor hem uit het vuur heeft gesleept omdat hij ‘Daury’ als het ware in zijn macht had door
kennis over bepaalde zaken van hem. Chantage dus. Bizar. Hoe geloofwaardig is het dat Joran zulke
zwaarwegende feiten over ‘Daury’ weet dat hij hem kan dwingen een (wellicht nog levende)
Amerikaanse tiener in zee te kieperen? Is het niet veel waarschijnlijker dat Joran in paniek belt met
de enige persoon die hij vanuit een bloedband ultiem kan vertrouwen, zijn vader? Die bovendien toch
nimmer tegen de lamp zal lopen omdat hij namelijk behoort tot de rechterlijke macht? Ligt hier de
ultieme sleutel tot de oplossing van deze verdwijningszaak?
Verder lezen ‘Cruciale Joran-vraag: “Is ‘Daury’ niet ‘daddy?’”’
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bevindingen in de zaak-Holloway bekend maakt een nieuwe steen bijzetten in zijn
kroon van journalistieke onthullingen: hij zou een bekentenis van Joran van der Sloot in file hebben.
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gebeld met advocaten. De bestreden uitlating van Smit was dat ‘rechters bij grote claims nerveus
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inhoudt dat op 6 december 1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen Smit en
Westenberg’. Het geeft de verwrongen en in veel gevallen ronduit absurde redeneringen mooi weer
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die de rechtbank heeft moeten volgen om hun collega -die in deze procedure ook nog eens financieel
wordt gesteund door de Raad voor de Rechtspraak- een reddingsboei toe te werpen.
Verder lezen ‘Advocaat Smit gevierendeeld door rechtbank’
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Smaak rond ABN Amro wordt steeds viezer
Gepubliceerd door Micha Kat 23 januari, 2008 in Algemeen. 1 Reactie
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eindelijk zijn verlost van de puinhopen die Groenink heeft achtergelaten, blijkt nu
dat de SEC met een onderzoek komt naar handel met voorkennis! De conclusie kan bijna wel luiden
dat het er steeds meer op begint te lijken dat Groenink cs. in de periode van de overnamestrijd er
alles aan gedaan hebben op zo veel mogelijk fronten een scheve schaats te rijden…. Deze website
heeft de kolderieke strapatsen van Rijkman ‘30 miljoen’ Groenink vanaf het begin gevolgd. Hier een
overzicht:
1. ABN Amro blijkt een extra laakbare rol te hebben gespeeld bij het uitbreken van de kredietcrisis
via een door de bank ontwikkeld produkt ‘CPDO’.
2. Groenink laat een fusie met ING afketsen omdat er niet genoeg ruimte is voor zijn eigen
megalomane ambities.
Verder lezen ‘Smaak rond ABN Amro wordt steeds viezer’

Wie verlost ons van subsidie-bitch Tahir?
Gepubliceerd door Micha Kat 21 januari, 2008 in Algemeen. 8 Reacties
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Ze terroriseert nu al maanden zowat alle actualiteitenrubrieken van ons land met haar

‘lekkere bekkie’ en haar ‘intellectuele commentaren’ over de multiculti samenleving,
maar hoe groter haar ‘zegetocht’ wordt hoe prangender ook de vraag zich aandient: uit de
reageerbuizen van welke gesubsidieerde spindoctor komt deze troela naar ons toe? Welk
reclamebureau heeft deze hoer van de politiek-correcte meningsvorming gecast? Welke
cosmeticabedrijven en kledinglijnen sponsoren deze ‘vrouw van een Nederlandse diplomaat’ die heeft
gewerkt voor -achtereenvolgens- de ministeries van (daar gaat ie!) Buitenlandse Zaken, Justitie en
Economische Zaken waarna ze, om aan ook de laatste restjes twijfel over haar autonome optreden
een einde te maken, verbonden raakte aan de Raad van Europa te Straatsburg? Met hoeveel
‘hoogwaardigheidbekleders’ heeft deze al dan niet besneden ‘moslima’ het bed gedeeld om
uiteindelijk te mogen aanschuiven bij NOVA, Buitenhof, Binnenhof, Pauw & Pieleman en Bedwerk?
Haar ‘claim to fame’ is niet een briljant boek of een doorwrocht essay, maar een onvervalst stukje
droogneuken met junkie Jeroen Pauw voor de camera’s van NOVA. In het AD van dit weekeind stond
een verbijsterend interview met haar.
Verder lezen ‘Wie verlost ons van subsidie-bitch Tahir?’

Louis van Gasteren verliest ook bij Hoge Raad
Gepubliceerd door Micha Kat 18 januari, 2008 in Algemeen. 9 Reacties
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Vandaag is cineast Louis van Gasteren ook door de Hoge Raad in het ongelijk

gesteld in zijn kruistocht tegen de fameuze ‘open brief’ aan diezelfde Hoge Raad
die journaliste Pamela Hemelrijk tien jaar geleden schreef en publiceerde op internet omdat het AD,
haar toenmalige werkgever, te schijterig was een column van haar over dit onderwerp af te drukken.
Van Gasteren procedeerde tien jaar lang om deze brief van het internet verwijderd te krijgen. De hele
kwestie draait om de vraag of Van Gasteren in de oorlog een onderduiker heeft vermoord ‘in het
belang van het verzet’ zoals hij altijd beweerde. Om deze overwinning van het recht te vieren volgt
hier de complete tekst van deze open brief.
OPEN BRIEF AAN DE HOGE RAAD
Amsterdam, 2 november 1998
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/01 (2 of 4) [3/10/2009 11:27:52 PM]
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Geachte Hoge Raad,
Ik schrijf U over een onderwerp dat ik, als ik de juristen geloven mag, nooit meer kan aanroeren. Nou
ja, ik kan het wel doen, maar, aldus die juristen, dan krijg ik onmiddellijk een proces met een dikke
vette schadeclaim aan mijn broek, dat ik gegarandeerd ga verliezen.
Waarom zal ik dat proces onvermijdelijk verliezen? Omdat ik het verleden van de cineast Louis van
Gasteren niet meer mag oprakelen.
Verder lezen ‘Louis van Gasteren verliest ook bij Hoge Raad’

Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht
Gepubliceerd door Micha Kat 17 januari, 2008 in Algemeen. 5 Reacties
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Om meerdere redenen is de lezing dat de twee Nederlandse militairen afgelopen

weekeind om het leven zijn gekomen door Nederlandse kogels very hard to
swallow. Door alle betrokkenen werd steeds maar weer benadrukt dat het die nacht ‘zo’n chaotische
situatie’ was: donker, greppels, bomen, slecht weer; tsja, het is toch wel erg triest als je dit soort
dingen naar voren moet brengen om te ‘verklaren’ dat twee soldaten om het leven zijn gekomen.
Maar als het zo’n ‘onoverzichtelijke chaos’ was, hoe kan commandant Dick Berlijn dan weten dat de
twee door friendly fire zijn getroffen? De enige mogelijkheid zo’n verregaande conclusie te kunnen
trekken lijkt me ballistisch onderzoek, maar daar horen we dus niets over. Een andere zeer verdachte
omstandigheid is de snelheid (binnen een enkele dag!) en voortvarendheid waarmee deze conclusie
naar buiten werd gebracht, nog wel door Defensie zelf! Moet niet alles altijd eerst ‘uitvoerig worden
onderzocht’ alvorens er conclusies kunnen worden getrokken? Nee, this stinks and smells as hell! De
ervaring leert immers ook dat als Defensie zoiets naar buiten brengt uit vrije wil, ze daar een belang
bij hebben. De vraag is nu: wat zou het belang kunnen zijn voor de Staat naar buiten te brengen dat
de soldaten door eigen vuur zijn gedood?
Verder lezen ‘Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht’

Joran liep bij psychiater ‘om leugens’
Gepubliceerd door Micha Kat 12 januari, 2008 in Algemeen. 3 Reacties
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In de uitzending van Pauw & Witteman van gisteravond met de familie Van der Sloot en

Peter R. de Vries zaten meerdere fraaie momenten, maar erg interessant was toch wel
een specifieke opmerking tussen neus en lippen van de moeder van Joran. Jeroen Pauw bracht in het
begin van de uitzending naar voren dat Joran ‘bij een psychiater zou hebben gelopen wegens zijn
neiging tot liegen’. De familie ontkende dat: Joran zou tot twee maal toe een jeugdpsychiater hebben
bezocht wegens ‘problemen thuis’ toen moederlief er alleen voor stond omdat vader voor zijn
opleiding in Nederland was. Joran zou te veel uitgaan, niet weten wat hij met zijn leven aan moest en
bovendien ook nog zijn begonnen met pokeren. Aan het einde van dit verhaal zei Joran’s moeder
over deze gesprekken met de psychiater: “Dus het was echt niet alleen om het liegen.” De zaak
lijkt allerminst voorbij!

De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs
Gepubliceerd door Micha Kat 8 januari, 2008 in Algemeen. 9 Reacties
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De Volkskrant blijft onder Pieter ‘de zoon van Bernhard’ Broertjes maar dieper en dieper

zinken. Hebben we net die hele ontluisterende ‘martelaffaire’ gehad waarna de krant
beloofde het journalistieke leven te beteren, blijkt -maar dat konden we natuurlijk ook wel
verwachen- van beteren geen enkele sprake te zijn. Volkskrant-journalist Menno van Dongen schreef
een groot verhaal over het nieuwe boek van Paul Ruijs Medische Missers en Juridisch Gesjoemel: de
zaak-Brongers. Paul Ruijs, een nationale bekendheid in zijn strijd tegen de ‘juridische mafia’ in ons
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2008/01 (3 of 4) [3/10/2009 11:27:52 PM]
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land en ooit zelfs gast van het TV-programma Het Zwarte Schaap, had de hele release van zijn boek
en de publiciteitscampagne zelfs afhankelijk gemaakt van de publicatie in De Volkskrant die gepland
stond op 15 december. Maar toen ‘ging het opeens allemaal niet door’. Op zichzelf niet echt
verrassend, want de boodschap van Ruijs vindt slechts moeizaam gehoor; zijn eerste spraakmakende
boek Wij Zien U Wel In de Rechtzaal werd door menig uitgever geweigerd maar niet door het
recalcitrante Aspekt. Ruijs probeerde verhaal te halen bij Pieter Boertjes, maar die heeft het dezer
dagen te druk…
Verder lezen ‘De Volkskrant weert stuk over boek Paul Ruijs’
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Gepubliceerd door Micha Kat 31 december, 2007 in Algemeen. 5 Reacties
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wereldeconomie gaat meesleuren, wordt steeds duidelijker dat onbegrijpelijke ‘wonderprodukten’ als
de CPDO een grote rol hebben gespeeld bij het ontstaan van die krisis. De conclusie: de bankiers van
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Nederlandse media zwijgen uiteraard in alle toonaarden en feteren Rijkman Groenink nog steeds als
held, maar in de buitenlandse pers wordt uitgebreid stilgestaan bij de laakbare rol van ABN Amro
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Afluisteren van advocaten door OM endemisch
Gepubliceerd door Micha Kat 21 december, 2007 in Algemeen. 1 Reactie
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Vaste lezers van deze site weten hoe we denken over ’super-PL’ Harm Brouwer van

het OM. Naar aanleiding van de ongekende afstraffing van zijn OM in de zaak tegen
de Hells Angels (in dat soort afstraffingen van het OM moet je altijd nog verdisconteren dat de
rechter van nature pro-OM is; dus als dat OM dan desalniettemin wordt afgestraft moeten ze het
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nu juist de instantie die de vrije communicatie tussen advocaat en client moet waarborgen.” Hij zei
tenslotte: “Er is geen sprake van boze opzet.” Alle drie de opmerkingen van de super-PL zijn leugens.
Dat het geen ‘pijnlijke fout’ betreft blijkt uit de geschiedenis van het OM waar het afluisteren van
advocaten betreft: al tien jaar lang blijkt in zaak na zaak dat advocaten structureel worden
afgeluisterd en dat het OM de betreffende stukken vervolgens niet vernietigt (zoals het bij wet
verplicht is) of uit het dossier haalt, ook niet als het daartoe wordt gesommeerd door de rechtercommissaris. In enkele zaken zoals de fameuze Iglo-zaak ging het OM zelfs zover de identiteit van de
advocaat te verdoezelen (dan sprak de verdachte bijvoorbeeld met ‘een schoolvriend’) om de stukken
maar in het dossier te kunnen houden. Het afluisteren van advocaten is zelfs standaard beleid van
het OM; ze kunnen niet meer zonder! Dat blijkt vooral uit een civiele zaak die de…
Verder lezen ‘Afluisteren van advocaten door OM endemisch’

Hetze tegen Eric O. gaat maar door
Gepubliceerd door Micha Kat 20 december, 2007 in Algemeen. 1 Reactie
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Opnieuw wordt de zaak-Eric O. opgerakeld. Reeds eerder wees de site nrcombudsman

op het rancuneuze karakter van de kruistocht tegen O. en de opvallende rol in die
kruistocht van NRC Handelsblad. Het is bizar en alarmerend dat Justitie in samenspanning met de
gezagsgetrouwe media zo ver gaat om te gaan morrelen aan de vrijspraak van O. Officieren van
Justitie die strafdossiers manipuleerden in zaken als de Schiedammer parkmoord wordt geen haar
gekrenkt, maar militairen die getuigenissen hebben afgelegd in de zaak tegen O. dreigen nu te
worden vervolgd voor meineed omdat ze hun voormalige collega de hand boven het hoofd zouden
hebben gehouden in hun verklaringen! Als dat al zo zou zijn, had het OM dat direct in het proces aan
de orde moeten stellen en moeten bewijzen. Daar zijn processen toch voor? Dit gehuilebalk achteraf
noemen we in het recht ‘napleiten’ en is verliezersgedrag. Maar waarom krijgt Justitie zoveel ruimte
in de media voor dit huilverhaal? Hebben we inmiddels niet schoongenoeg van die opgeblazen nonzaak O?
Verder lezen ‘Hetze tegen Eric O. gaat maar door’

Groenink toch de grote duivel
Gepubliceerd door Micha Kat 18 december, 2007 in Algemeen. 1 Reactie
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Krijg nou het heen en weer… Staat er vandaag in NRC Handelsblad in een

reconstructie over de teloorgang van ABN Amro: “ABN Amro en ING voerden sinds
1 december 2006 geheime onderhandelingen over een fusie. De gesprekken liepen in februari vast op
de invulling van topposities.” Dat is dus honderd procent in strijd met wat NRC eerder schreef maar
honderd procent in lijn met wat deze site eerder schreef! Werkelijk weerzinwekkend hoe hier opnieuw
blijkt hoezeer een krant als NRC de berichtgeving aanpast aan wat op dat moment politiek-correct is.
Ruim een maand geleden toen deze site al wist te melden dat…
Verder lezen ‘Groenink toch de grote duivel’

Te koop: de Henri Sijthoff-prijs van het FD
Gepubliceerd door Micha Kat 13 december, 2007 in Algemeen. 1 Reactie

sijthoffprijs.jpg

De luchthaven Schiphol maakte er reeds direct reclame mee: deze prijs hadden

we nog niet! Het gaat om de Henri Sijthoff-prijs van het Financieele Dagblad
voor de beste financiele verslaglegging. Dit jaar werd het aantal categorieen uitgebreid en konden
voor het eerst ook niet-beursgenoteerde ondernemingen in het zonnetje worden gezet. En de eerste
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Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Nieuwe playlist JDTV op
YouTube

Test uw klokkenluiderkennis!

logoquizzed.gif

2007 december archive at Klokkenluideronline

winnaar van deze nieuwe categorie werd… -de spanning stijgt!……Schiphol!
Maar de afdeling Marketing van het FD die ook ‘diensten verricht’ in opdracht van ‘marktpartijen’
heeft het gelauwerde jaarverslag zelf mede geschreven, zo onthult ons een bron bij het FD. Dit
geschiedde in opdracht van de luchthaven die het FD hiervoor ook betaalde. De samenwerking ging
zelfs zo ver, dat Schiphol-CFO Pieter Verboom afspraken had met de FD-marketeers bij de krant.
Verboom volgde hierbij zijn CEO Gerlach Cerfontaine die volgens bronnen de FD-burelen ook bezoekt
maar dan om de redactionele koers te beinvloeden. Eerder kwam reeds aan het licht dat het FD op
instigatie van Jacques Kuyf, CEO van de FD Mediagroep, advertenties van gebiedsontwikkelaar
Chipshol uit de krant houdt.
Verder lezen ‘Te koop: de Henri Sijthoff-prijs van het FD’

Rechters beloond voor ‘dienstbaarheid’ aan Staat?
Gepubliceerd door Micha Kat 12 december, 2007 in Algemeen. 5 Reacties

De president van de rechtbank Haarlem Frits Bakker is recent gepromoveerd tot

rechter.jpg

president van de rechtbank Den Haag. De president van de rechtbank Rotterdam,
Erik van den Emster, is sinds enkele weken actief als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, het
bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering –maar indirect ook voor de kwaliteit
van het werk- van alle Nederlandse gerechten behalve de Hoge Raad. De promoties zouden onder
normale omstandigheden reden moeten zijn tot felicitaties aan de heren magistraten. Maar rond deze
benoemingen hangt een ‘geurtje’ dat reden zou moeten zijn tot zorg.
Een promotie tot een topfunctie binnen de rechterlijke macht zou het gevolg moeten zijn van
bewezen kwaliteiten en –vooral- van onberispelijk gedrag en moreel gezag. In het geval van Bakker
wijst juist alles op een gebrek daaraan. Zijn rechtbank scoort immers het laagst van Nederland wat
betreft de output aan afgedane zaken en raakte dit jaar fors in opspraak wegens een nog nooit
eerder vertoonde vervanging van een compleet college waarna de onderhavige zaak zich ‘opeens’
geheel en al in het voordeel ontwikkelde van de Staat. Toen Bakker als verantwoordelijke voor deze
vervanging ter verantwoording werd geroepen, legde hij verklaringen af die aantoonbaar onjuist zijn.
En toen gebiedsontwikkelaar Chipshol, de benadeelde partij, via voorlopige getuigenverhoren de gang
van zaken rond deze vervanging boven tafel trachtte te krijgen, verzette hij zich tegen de
waarheidsvinding. Bakker heeft het vertrouwen van de burger in de rechter bepaald niet vergroot,
maar toch wordt hij gepromoveerd. Zou het kunnen dat deze promotie een beloning is voor zijn
‘gouvernementele’ ingrijpen in de Chipshol-rechtsgang via de genoemde vervanging van het college?
Verder lezen ‘Rechters beloond voor ‘dienstbaarheid’ aan Staat?’

Edwin de Roy en de vastgoed-mafia
Gepubliceerd door Micha Kat 9 december, 2007 in Algemeen. 11 Reacties

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…
Verder lezen ‘Edwin de Roy en de vastgoed-mafia’
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Gepubliceerd door Micha Kat 30 november, 2007 in Algemeen. 5 Reacties
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De analyse zoals deze hieronder op deze site te lezen is over de zaak-Holloway wordt

dit weekeind ondersteund door de publikaties in De Telegraaf, de enige krant in ons
land die deze zaak het journalistieke gewicht geeft dat hij verdient. Wat lezen we in de editie van

Recente Berichten

afgelopen Zondag? “Hoewel het al eerder duidelijk was dat het onderzoeksteam vooral in de periode
●

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

gebeurde dus expres in mijn analyse), stuitte ook het nieuwe politieteam op vele

●

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

onvolkomenheden in het eerste onderzoek (alsof nu nog niet is aangetoond dat het onderzoek

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

met opzet werd geruineerd….) Zo is op belangrijke punten niet doorgevraagd of zijn verslagen

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

kort na de verdwijning (de belangrijkste periode in elk onderzoek!) grote steken liet vallen (dat

van telefoontaps (taps zijn nu opeens blijkbaar wel heel belangrijk) niet volledig uitgewerkt.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/11 (1 of 4) [3/10/2009 11:28:11 PM]

Registreren

RSS

●

Media (150)

●

Politiek (85)

●

Rechterlijke macht (81)

●

Schiphol (10)

2007 november archive at Klokkenluideronline

Dan werd er over een bepaald gesprek in het PV gezet dat het niet relevant was en daarom niet
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analyse na druk vanuit de VS) zien we -in combinatie met de nieuwe onderzoeksgegevens (wat
een daadkracht opeens!)- wel degelijk nieuwe verdenkingen oprijzen” zegt een Nederlandse
rechercheur. Het is allemaal te doorzichtig. Het hele recherche-onderzoek in deze zaak in een grote
aaneenschakeling van leugens, manipulatie, damage control, poppenkast, politieke propaganda, you
name it, anything behalve gewoon nuchter recherche-werk. Want als het dat wel zou zijn geweest,
hadden Joran van der S. en zijn vader Paulus van der S. al lang voor de rechter gestaan!
Verder lezen ‘Zaak-Holloway wordt final blow voor NL-opsporing’

Zaak-Holloway draait geheel om rol vader
Gepubliceerd door Micha Kat 23 november, 2007 in Algemeen. 4 Reacties

mrvandersloot.jpg

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

tegen Joran van der Sloot zijn onstaan vanuit telefoontaps. Hierom is Joran
opnieuw vastgenomen en overgebracht naar Aruba alwaar het onderzoek naar zijn betrokkenheid bij
de verdwijning van Natalee Holloway zal worden voortgezet. We hebben nu al tweeeneenhalf jaar
operette en beschamend, nee zelfs potsierlijk geblunder in deze zaak achter de kiezen zodat wat er
nog over mocht zijn van Nederland’s reputatie als rechtsstaat en beschaafd land inmiddels wel geheel
de grond in is geboord. Geblunder? Reeds vanaf het allereerste begin was al duidelijk in welke
richting er in deze zaak gezocht moest worden. Maar het onderzoek werd van hogerhand
gefrustreerd. Waarom? Juist: vanwege de betrokkenheid van vader van der Sloot, een rechter. Een
rechters kunnen in Nederland nu eenmaal nooit betrokken zijn bij een delict. Rechters in Nederland
zijn namelijk mensen van een soort goddelijk materiaal vervaardigd die uitsluitend goede dingen
kunnen doen en eerlijk en onpartijdig kunnen vonnissen. Mochten er onverhoopt idioten en
criminelen zijn die iets anders te melden hebben over rechters, bijvoorbeeld dat zij delicten plegen of
partijdig zijn, worden deze mensen ofwel gedebiliseerd ofwel wordt het delict ‘niet bestaand’
verklaard ofwel wordt het onderzoek naar de rol van de rechter gewoon zodanig ‘verkracht’ dat de
rechterlijke macht geheel en al ongeschonden uit de strijd komt. Dat laatste scenario is het verhaal
van het onderzoek naar de moord (want dat was het) op Natalee Holloway. Maar…. er zat een
gigantische adder onder het gras!
Verder lezen ‘Zaak-Holloway draait geheel om rol vader’

Peter R. de Vries en Robert Horchner (2)
Gepubliceerd door Micha Kat 22 november, 2007 in Algemeen. 13 Reacties
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Dag Peter

Wat is jouw reactie op de stelling dat de vrijspraak van de Horchners in de XTC-zaak des te meer
gewicht krijgt nu we dankzij jouw uitzending weten dat er daaraan voorafgaand al een bekentenis lag
in de softdrugs-zaak? Blijkbaar is het OM met deze bekentenis en veroordeling in de achterzak er niet
in geslaagd de XTC-zaak succesvol voor de rechter te brengen.
Wist je van de rechterswisseling in de uitleveringszaak? Zie je dat niet als een alarmerende red flag
voor ingrijpen van hogerhand in deze zaak, termeer daar er een rechter werd ingezet die tot kort
daarvoor werkte op het kantoor van de landsadvocaat dat de claim van Horchner tegen de Staat
namens de Staat moet zien te killen?
Wat vind je van het verwijt dat je in je eerdere uitzendingen over Horchner hebt gefaald omdat je het
betreffende stuk niet boven tafel kreeg? Of gaat het hier om een geheim stuk dat jou door Justitie is
toegespeeld in een operatie ‘beschadiging Horchner’, juist op het beslissende moment dat de claim
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/11 (2 of 4) [3/10/2009 11:28:11 PM]
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van Horchner wegens de vervalste telefoontaps met overtuigend bewijs kon worden geschraagd?
Met vriendelijke groet,
Micha Kat
Verder lezen ‘Peter R. de Vries en Robert Horchner (2)’

Wie betaalt de advocate van ex-GPD’ers?
Gepubliceerd door Micha Kat 21 november, 2007 in Algemeen. 1 Reactie

inezweski.jpg

Een inzender op deze site kwam met een enorme eye-opener die een antwoord

kan geven op de vraag: in hoeverre handelden Hans van Soest en Sylvia
Marmelstein uit ‘eigen enthousiasme’ bij het spieden in de computers van hun ex-werkgever GPD
zoals ze verklaarden in het pathetische en inmiddels beroemde AD-artikel? Of speelden ze wellicht
spionnetje in opdracht van hun superieuren en misschien wel van minister Donner zelf? Het antwoord
op deze vragen ligt besloten in het antwoord op de vraag: wie betaalt de advocate van de twee, Inez
Weski (zie foto) van Weski Heinrici Advocaten in Rotterdam, toch niet de goedkoopste van Nederland.
Als het ministerie voor de kosten opdraait, ligt de conclusie voor de hand dat de twee ook handelden
in opdracht van het ministerie en dus staatsrechterlijk in directe opdracht van de minister. Het zou
tenslotte onverkoopbaar zijn als hun werkgever de twee aanzet tot een delict en als ze dan tegen de
lamp lopen zegt: doei, zoek het lekker zelf maar uit. Maar als de twee op eigen initiatief hebben
gehandeld -zoals ze min of meer aangaven in het AD-stuk, al zeiden ze daar ook dat ze handelden in
opdracht van hun superieur Bart van Leeuwen- geldt dus de redenering: ze hebben hun werkgever in
diskrediet gebracht en moeten zelf dan ook maar op de (financiele) blaren zitten. Laten we het eens
vragen aan Inez Weski zelf, toch niet op haar mondje gevallen, ze was niet…
Verder lezen ‘Wie betaalt de advocate van ex-GPD’ers?’

Peter R. de Vries en Robert Horchner
Gepubliceerd door Micha Kat 19 november, 2007 in Algemeen. 17 Reacties
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Het is zeker te prijzen in Peter R. de Vries dat hij als journalist ‘contrair durft

te gaan’ aan wat hij eerder in zijn uitzendingen heeft gemeld. Dat zouden
meer journalisten moeten doen. Ook ik heb me de zaak van Robert Horchner zeer aangetrokken.
Sterker: deze site was een van de eerste media die over de zaak publiceerde eind 2003 in een van de
eerste stukken van deze website die in oktober 2003 de lucht in ging. Het stuk is geschreven door
Henk Rijkers van het Katholiek Nieuwsblad. Deze site heeft zelfs een oproep aan lezers gedaan geld
te storten om de Poolse advocaat van Horchner mede te betalen. Het was zeker voor insiders een
spannende en verassende uitzending van Peter R. gisteravond, maar om nou te zeggen dat de zaakHorchner hiermee van tafel is…. dat gaat te ver. Zelf ben ik me als juridisch journalist intensief met
de zaak gaan bemoeien toen het Europees Arrestatie Bevel (EAB) in beeld kwam. Dit is juridisch
nieuw terrein en dus is uiterste waakzaamheid geboden: nog nooit was een Nederlands staatsburger
op grond van het EAB aan Polen uitgeleverd. Verdiende Robert Horcher de eerste te zijn? Zoals de
feiten nu liggen absoluut niet. In dat licht was de uitzending van Peter R. gekleurd en soms zelfs
demagogisch. Want De Vries liet cruciale informatie weg.
Verder lezen ‘Peter R. de Vries en Robert Horchner’

GPD-gate: ‘Laten we elkaar niet verlinken!’
Gepubliceerd door Micha Kat 18 november, 2007 in Algemeen. 7 Reacties
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De soap-achtige spionage-kwestie op het ministerie van SoZaWe wordt

spannender en spannender. Vandaag in De Volkskrant een verassend
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interessant verhaal, eindelijk weer eens een stuk waar echt hard aan gewerkt is. Het artikel bracht
veel nieuws en maakte ook gehakt van het idiote stuk in het AD. In dat stuk zegt Hans van Soest:
“Het is belangrijk dat iedereen weet wat er écht en vooral níet is gebeurd. Wij hebben nooit, nooit, de
intentie gehad in te breken of misbruik te maken van journalistieke informatie van de GPD. Dat
wilden we niet, willen we niet en kónden we ook niet.’’ Maar De Volkskrant heeft de hand weten te
leggen op een email van Van Soest aan zijn ‘deep throat’ binnen de GPD die hem van een code
voorzag waarin hij de afspraak wil maken dat zij ‘elkaar niet verlinken’. Deze mail bewijst dat
Van Soest zich wel degelijk besefte waar hij mee bezig was. Het hele stuk in het AD is een grote
leugen van Marmelstein van Van Soest. Toch heeft ook dit stuk weer geleid tot escalatie omdat de
beide spionnen hun baas Bart van Leeuwen meetrokken in de affaire: ze gaven aan gehandeld te
hebben op zijn instigatie. Van Leeuwen, een hoge woordvoerder van minister Donner, zit inmiddels
ook thuis. Nu zijn er dus al vier slachtoffers van deze ongekende affaire: de twee voorlichters, Van
Leeuwen, en de (nog onbekende) GPD-journalist aan wie Van Soest zijn pijnlijke email stuurde: deze
‘kreeg wroeging’ en nam ontslag. Na hun interview met het AD kregen van Soest en Marmelstein een
spreekverbod. Net op tijd zou je haast denken, voordat ze kunnen onthullen dat Donner zelf aan de
knoppen zat…
Verder lezen ‘GPD-gate: ‘Laten we elkaar niet verlinken!’’

Hans Westenberg in hoger beroep tegen Micha Kat
Gepubliceerd door Micha Kat 14 november, 2007 in Algemeen. 4 Reacties
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De vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg die in april 2004

een bodemprocedure begon tegen journalist Micha Kat -en deze in eerste
aanleg verloor- (lees hier het complete verloop van de procedure) gaat in hoger beroep. Reeds direct
na het voor hem verliezende vonnis van de Rotterdamse rechtbank van december 2005 kondigde zijn
advocaat het hoger beroep al aan, maar stelde dat toen afhankelijk van de uitkomst van de complete
bodemprocedure die ook gericht is tegen de Rottedamse advocaat Hugo Smit. Westenberg’s
advocaat, Henk-Jan Boukema van Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, liet toen weten dat het hoger
beroep ‘zeker zal worden doorgezet als zijn client ook van Hugo Smit zou verliezen’. Door het getalm
van de Rotterdamse rechtbank dat maar geen vonnis wil wijzen in de zaak van Westenberg tegen
Smit is de termijn waarbinnen de toprechter zijn appel moet doorzetten nu echter verstreken. Dat
brengt het ‘kamp-Westenberg’ in een lastig parket: advocaat Boukema schreef reeds een brief aan de
advocaat van Kat Matthijs Kaaks waarin hij deze min of meer smeekte Westenberg uitstel te gunnen
voor het daadwerkelijk in hoger beroep gaan. Het is namelijk hele vervelend voor Westenberg…
Verder lezen ‘Hans Westenberg in hoger beroep tegen Micha Kat’
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Gepubliceerd door Micha Kat 29 oktober, 2007 in Algemeen. 2 Reacties
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stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

De Telegraaf bracht afgelopen zaterdag een hilarisch maar ook alarmerend bericht

over ‘beurswaakhond’ AFM. Onder de kop AFM plakt eigen geschiedenisboekje dicht
werd onthuld dat de organisatie teksten in het boek dat verscheen bij het afscheid van Docters van
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echt stampvol met expats (werken bijna allemaal voor ontwikkelingsorganisaties) en toeristen. Ik zit
een beetje te werken, ga af en toe de stad in om wat bier te kopen en te gaan zwemmen in een
sportschool (ja, met loopbanden en al, al zijn die wel levensgevaarlijk, zo waarschuwde mij een

Boeddha, dat wel, en een snippertje nightlife dat hier een verademing schijnt te zijn in vergelijking
met het hoerige Thailand. Vientiane is nog rustig en beschaafd, je kunt er ’s ochtends dankzij de
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Franse invloeden die er nog altijd zijn zelfs vers stokbrood kopen en ook anderzins is het eten er
verukkelijk, zoiets als de Thaise keuken maar dan nog verassender wegens ondermeer die Franse
invloeden die je in Thailand dus helemaal niet hebt. Maar ik wilde het over iets anders hebben,
politiek natuurlijk. Het schijnt er hier, zo hoor ik van insiders, behoorlijk totalitair aan toe te gaan.
“Laos is thans misschien wel het enige land in de wereld dat nog echt conservatief communistisch is”
vertrouwde een Duitse auteur van een Laos-Reisebuch me toe in een nieuwe bar van een Amerikaan
en zijn Laotiaanse vrouw.
Verder lezen ‘Vanuit Vientiane, Laos over Nederland’

Over Peter Olsthoorn en Leugens.nl
Gepubliceerd door Micha Kat 15 oktober, 2007 in Algemeen. 16 Reacties
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Die nieuwe site leugens.nl van Peter Olsthoorn, tsja, we dachten hier toch een

beetje aan een variant op de successite www.nrcombudsman.nl maar natuurlijk
krijgt zo’n site een eigen vorm en invulling en die is best grappig, al moet wel worden geconstateerd
dat de ‘aanval’ op de oude media niet echt wordt ingezet. In die zin heeft Olsthoorn een dubbelrol: hij
staat zelf met een (of liever: anderhalve) voet in de oude media zoals moge blijken uit zijn
‘lidmaatschap’ van de Raad voor de Journalistiek en het feit dat het door hem geleide netkwesties
mede wordt gefinancierd door….. NRC Handelsblad! Ook uit de ruime aandacht die zijn nieuwe site
krijgt van de ‘oude media’ blijkt dat Olsthoorn een dubbelrol speelt. Eigenlijk nogal dubieus nu we
erover nadenken, die Olsthoorn, van twee walletjes willen meeeten waarbij hij zijn zakken vult met
oude media-gelden en belastingcenten maar zogenaamd ook ‘voorop wil lopen’ in de revolutie die
thans als een veenbrand door ons media-landschap trekt…. In die zin is zijn site net zoiets als
denieuwereporter.nl, een poging van de oude lobby om via internet nieuwe doelgroepen te bereiken
en die een abonnement aan te smeren op een van de Staats-Pravda’s van PCM. O ja, nog even over
de positie van Olsthoorn bij de Raad voor de Journalistiek…
Verder lezen ‘Over Peter Olsthoorn en Leugens.nl’

Annelies Hörchner vraagt om uw financiële hulp
Gepubliceerd door Micha Kat 9 oktober, 2007 in Algemeen. 3 Reacties
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Mijn man Robert en ik hebben met onze twee dochters goede jaren gekend. Wij

hebben nooit armoede gekend. Maar door de jarenlange onterechte vervolging door
Justitie zijn wij -hoewel door de rechter steeds onschuldig verklaard- in hoog tempo door onze
financiële reserves heengejaagd: wij zijn blut. Na alles wat we van de Nederlandse Justitie te
verduren hebben gekregen, werden wij dit jaar vanuit Polen ook nog getroffen door het Europese
arrestatiebevel tegen Robert. Gelukkig vonden we overleveringsspecialist mr. Cees Korvinus bereid
onze overleveringszaak aan de rechtbank Amsterdam als toevoeging op zich te nemen. Nu echter
Robert toch naar Polen is overgeleverd, sta ik letterlijk en figuurlijk met lege handen. Ik heb een
Poolse advocaat gevonden om Robert’s verdediging op zich te nemen. Hij vraagt hiervoor een
honorarium van 6000 Euro. Europa laat zijn burgers internationaal oppakken, maar heeft voor hun
verdediging niets geregeld.
Verder lezen ‘Annelies Hörchner vraagt om uw financiële hulp’
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Een rechter kan nooit fout zitten, NOOIT!
Gepubliceerd door Micha Kat 7 oktober, 2007 in Algemeen. 4 Reacties

willems.jpeg

Eind vorige week onstond een hoop commotie rond een reis naar New York die de

voorzitter van de Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof, Huub
Willems, maakte op uitnodiging van het advocatenkantoor Nauta Dutilh. Dat kantoor stond ABN Amro
bij in de procedure die de VEB tegen de bank aanspande over de verkoop van hun bank LaSalle
waarover Willems juist in de periode van het reisje moest oordelen. Echt een enorme blunder van
Willems wiens uitstekende reputatie in een klap is vernietigd. Er bleek zelfs een dubbele
belangenverstrengeling te zijn, want Nauta Dutilh is ook het kantoor dat optreedt voor de Raad van
Commissarissen van Stork dat wordt belaagd door hedgefunds die de onderneming willen opsplitsen.
Willems moet als rechter ook over dat conflict oordelen. Een schande voor onze rechtspraak kortom.
Maar het meest stuitende is nog wel de manier waarop wordt geprobeerd alles down te playen en het
gedraai dat daar weer mee gepaard gaat…. Nee, Willems zat niet fout, zegt zijn president Nico
Schipper, maar er moet nu wel een verbod worden afgekondigd…
Verder lezen ‘Een rechter kan nooit fout zitten, NOOIT!’

Nieuw: de week van de democratie!
Gepubliceerd door Micha Kat 2 oktober, 2007 in Algemeen. 218 Reacties
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Een week na het ‘afketsen’ van het referendum over de Europese Grondwet waardoor

de zoveelste majeure beslissing (na invoering Euro en uitzending Uruzgan) geheel en
al buiten elke invloed van de burger is gehouden, slaat de staat terug met een traktatie voor de
‘gewaardeerde burger’, een kado waar keizer Nero zijn vingers bij zou aflikken: een ‘Week van de
Democratie!’ Dat is nog eens wat anders dan het ‘brood en spelen’ van het Romeinse keizerrijk! Wat
lezen we over de opening van deze week op vrijdag 5 oktober? “Minister ter Horst ontvangt een
advies van prof. M. de Winter over de versterking van de democratische gezindheid van burgers.
Daarin staat welke investeringen nodig zijn om te voorkomen dat burgers cynisch of
vijandig tegenover de democratie komen te staan.” Hier moeten we toch even enorm van
slikken…
Verder lezen ‘Nieuw: de week van de democratie!’
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Robert Horchner moet zich maandag melden op de rechtbank op de

Amsterdamse Parnassusweg. Horchner: “Daar word ik dan opgehaald door
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Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’
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De plotse vervanging van een compleet rechterlijk college in de Chipshol-zaak

leek nog een eenmalige ‘correctie’ van hogerhand op de onafhankelijkheid van
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Een van de meest alarmerende aspecten in de Chipshol-zaak is de vervanging van een compleet
college van drie rechters van de rechtbank Haarlem. Deze rechters hadden eerder vastgesteld dat

vastgesteld werden de drie opeens van de zaak gehaald en vervangen door drie rechters die
overduidelijk pro-Schiphol waren. De affaire leidde tot grote commotie en een paginagrote
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advertentie in ondermeer De Volkskrant. De eminente staatsrechtgeleerde prof Twan Tak sprak er
zijn verbijstering over uit. Wat deze vervanging nog schrijnender maakte, was dat de rechtbank
Haarlem zijn toevlucht moest nemen tot leugens om deze te verklaren.
So far, so bad, leken we te moeten denken. Blijkbaar is de Chipshol-zaak van dermate groot belang,
dat de Staat bereid is de geloofwaardigheid van de complete rechterlijke macht op te offeren om
Chipshol maar geen gelijk te hoeven geven. Maar zoals altijd is ook hier de werkelijkheid nog veel
erger dan zelfs de auteur van dit stuk, toch niet de meest optimistische en postief-denkende persoon
op aarde, ook maar in zijn stoutste dromen had kunnen bevroeden. Recent deed zich namelijk
opnieuw een geval voor van ‘rechterswissel’ ten dienste van de Staat.
Verder lezen ‘Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’’

Minister Eurlings krijgt Chipshol voor de kiezen
Gepubliceerd door Micha Kat 20 september, 2007 in Algemeen. 0 Reacties
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Op 6 september confronteerden de PvdA-kamerleden Tang en Crone minister

Eurlings van V&W met een serie stevige vragen over de Chipshol-affaire.
Aanleiding voor de serie vragen was de ‘ontdekking’ dat Schiphol een procedure is begonnen tegen
met ministerie van Eurlings om dat te laten opdraaien voor de schade aan Chipshol die het zelf heeft
veroorzaakt. Deze site berichtte in 2004 al uitgebreid over deze unieke maar ook agressieve actie van
Schiphol. “Deelt u de mening dat deze situatie volstrekt onwenstelijk is?” vragen de kamerleden de
minister. “Kunt u bevorderen dat aan deze situatie een einde wordt gemaakt?” Eindelijk lijkt de
Chipshol-zaak de politieke aandacht te krijgen die het verdient. Andere vragen gaan over de onwil cq.
weigering van Schiphol om de (veel te lage) schade aan Chipshol te betalen waartoe het door de
rechter is verplicht en de beslagleggingen door de luchthaven op tegoeden van Chipshol.
Verder lezen ‘Minister Eurlings krijgt Chipshol voor de kiezen’

Hoe zit het met de nevenfuncties bij Deloitte?
Gepubliceerd door Micha Kat 16 september, 2007 in Algemeen. 4 Reacties
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“De dag begon echter met een bespreking over nevenfuncties bij Deloitte. Een

belangrijk onderdeel van ons onafhankelijkheidsbeleid.Regelgeving blijft een van de
belangrijkste punten op de agenda van accountants”
Dat schrijft Deloitte-voorzitter Roger Dassen op zijn weblog van 10 augustus. Het blijft in
journalistieke zin een goudmijn, dat weblog van Dassen. Zo’n mededeling uit de losse pols over zoiets
cruciaals als nevenfuncties bij de ’strikt onafhankelijke’ accountantsorganisatie zonder enige uitleg of
nadere invulling is werkelijk te absurd voor woorden. Wat is er besproken? Om welke nevenfuncties
gaat het? Hoeveel Deloitters betreffende? Wat zegt dat ‘Deloitte-onafhankelijkheidsbeleid’ dan
precies? Waar vinden we het op de website? Wat zeggen de gedragsregels voor accountants eigenlijk
over nevenfuncties van RA’s? En welke algemene regels gelden er voor andere partners en
medewerkers (non-accountants zoals fiscalisten en consultants) van accountantsorganisaties? Weet
jij het? Mag een tax-partner of een consultancy-partner bij Deloitte meer ‘bijklussen’ dan een RA? Of
geldt het ‘Deloitte-onafhankelijkheidsbeleid’ voor alle partners (en eventueel medewerkers) gelijk? Ik
vermoed dat jullie dat zelf ook niet eens weten.
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Verder lezen ‘Hoe zit het met de nevenfuncties bij Deloitte?’

Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten
Gepubliceerd door Micha Kat 11 september, 2007 in Algemeen. 31 Reacties
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Aan het begin van het Holleeder-proces (hierover meer aan het eind) staat OvJ en

‘crimefighter’ Koos Plooy weer in het midden van de belanstelling. Lux et Libertas
wijdde gisteren een groot portret aan de man. Naast alle betekenisloze cliche’s die dit soort
portretten altijd kenmerken (’gedegen jurist, goed in zijn vak, sterk op de zitting’, staat dan ook weer
de nog irritantere typische ‘NRC-relativiering’ (ja, wat zijn we kritisch!) ’soms iets te gedegen’. Je ziet
deze wending steeds in NRC in dergelijke stukken: Wouter Bos briljant, empatisch, hard voor zichzelf
en dan zegt ‘de criticaster’: ’soms iets te hard voor zichzelf’. Wat is NRC voorspelbaar! De enige
kritische kanttekening die ze weten te plaatsen bij de mensen die ze in het zonnetje willen zetten is
dat ze eigelijk ‘te goed’ zijn! Maar een zin in de hagiografie van Plooij springt eruit: in 2004 kreeg
hij veel aandacht toen bekend werd dat criminelen hem zouden (let op dat ‘zouden’)
hebben willen vermoorden‘. Hierover is destijd veel geschreven waarbij overigens nimmer sprake
was van ‘vermoorden’ ; ‘bedreigen’ was toen het woord in de media. Dit is blijkbaar de
‘nieuwsinflatie’ van Lux te Libertas: na drie jaar verzinnen ze gewoon een heel nieuw feit. Uw
ombudsman dacht toen reeds direct: een dikke spin, zo eentje als de bom op de Haarlemse rechtbak
toen het Holleeder-proces aanvankelijk zou beginnen. Voor deze stelling zijn enkele sterke
aanwijzingen. Maar eerst het prachtige stuk van Stan de Jong hierover
Verder lezen ‘Crimefighter Koos speelbal van kwaliteitskranten’

‘Topadvocaat’ Niels Koeman als gifboer
Gepubliceerd door Micha Kat 10 september, 2007 in Algemeen. 2 Reacties
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De eminente bestuursrecht-advocaat Niels Koeman die namens Schiphol de strijd

aanvoert tegen Chipshol is door Chipshol-oprichter Jan Poot bij herhaling een
‘consigliere’ genoemd. Eind augustus deed hij daar tijdens een kort geding op de Haarlemse
rechtbank nog een schepje bovenop en vergeleek het Schiphol-team van Stibbe waaraan hij leiding
geeft met een ‘criminele organisatie’ die gebruik maakt van ‘Holleeder-methodes’. Hadden de emoties
de oude oprichter in hun greep? De president zal het vast en zeker gedacht hebben en ook de
gezichten van Koeman cs. wezen in die richting. Maar kijken we naar de feiten, moet de conclusie
een andere zijn: hoe emotioneel de woorden van Jan Poot ook klonken, ze spraken wel de waarheid,
althans voor wat betreft Koeman. “Woendag 9 november. Een kwartier voor de afspraak parkeert
Christiaan zijn wagen op het Rokin en loopt naar de overkant om ter hoogte van het kantoor van
Stibbe, Blaisse & De Jong op Francois te wachten.” Zo begint de passage uit het boek Zaken zijn
Zaken (Nijgh & Van Ditmar, 1989) die de journalisten Pieter Storms en Henk Ruigrok wijdden aan
advocaat Niels Koeman. Onder de schuilnamen Christiaan en Francois die opereerden namens Abel
Consultancy namen ze de ethiek onder de loep van ondernemend Nederland. Het was een van de
spectaculairste undercover-operaties uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek.
Afzonderlijke delen verschenen eerder in Nieuwe Revu; het verhaal over Koeman was een van de
meest schokkende en trof de Nederlandse advocatuur als een mokerslag.
Verder lezen ‘‘Topadvocaat’ Niels Koeman als gifboer’

Daar komt de mega-krach (2)…
Gepubliceerd door Micha Kat 7 september, 2007 in Algemeen. 1 Reactie
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We kunnen er nu zo langzamerhand wel vanuit gaan dat over enkele weken de

totale financiele crisis over de wereld zal neerdalen zoals reeds ook werd
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voorspeld in het eerste deel van deze serie. Als een risicomijdende alles onder het tapijt schuivende
tegen elk beter weten in altijd optmistische en de waarheid verhullende krant als NRC Handelsblad
met een prominent bericht komt over De Nederlandsche Bank die een ‘fundamentele correctie’
voorspelt op de effectenbeurzen dan weten we het wel… sapienti sat! Maar er is meer dat wijst (of
zelfs meer dan dat) op een armageddon op de modiale kapitaalmarkten! Kijk bijvoorbeeld eens naar
onderstaand fascinerend overzicht van de koersdalingen in de tweede helften van alle jaren die
eindigden op een 7:
Verder lezen ‘Daar komt de mega-krach (2)…’
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Het is opnieuw allemaal niet te geloven! Reeds begin april na die belachelijke
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‘bomaanslag’ op de rechtbank wisten we al hoe laat het is: Justitie zelf saboteert
het voormalige ‘proces van de eeuw’. In dit stuk wordt uitgebreid uitgelegd waarom Justitie dat doet.
Ten overvloede: lees ook in deze analyse welke enorme belangen er voor Justitie op het spel staan de
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‘bepaalde informatie’ waarover het kamp-Holleeder beschikt verborgen te houden voor het grote
publiek! En nu vernemen we dan dat het proces opnieuw is uitgestseld omdat de voormalige
krachtpatser Holleeder nog altijd te ziek, zwak en misselijk is. Het doet denken aan al die processen
vroeger tegen Nazi-collaboranten die ook steeds opeens ‘doodziek’ werden als ze voor de rechter
moesten verschijnen. Alleen is het grote verschil dat die mensen de hand boven het hoofd werd
gehouden door de Staat en dus werden ‘geholpen’ terwijl onze Staat nu juist doodsbang is voor
Holleeder en wat hij allemaal weet over corruptie bij Justitie…. Eerder suggereerde de NRCombudsman al dat er binnenkort waarschijnlijk een spuit in zijn arm wordt gezet waarmee alle
‘problemen’ in een keer zijn ‘opgelost’. Dat is dus recht in Nederland anno 2007!
Verder lezen ‘Proces-Holleeder komt er dus nooit…’

Update Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 28 augustus, 2007 in Algemeen. 7 Reacties
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Het werd tijd de geruchten te checken als zou Demmink met een soort ‘verlof voor

onbepaalde tijd’ naar het buitenland zijn gestuurd. Even bellen met Justitie dus. Na
een hoop gehakketak via voorlichting naar de secretaresse van Demmink en weer terug belt gisteren
uiteindelijk een woordvoerder terug. “Absolute onzin” meldt deze. “Demmink zit gewoon op zijn
post.” “O, kan ik hem dan even spreken?” “Nee, dat niet, want hij is deze week met vakantie.” “O,
dat is toch merkwaardig. Want ik weet dat hij in de voorgaande weken ook lange tijd in het
buitenland zat. Was dat dan ook vakantie?” “Ja, dat ziet u goed.” “Maar beste voorlichter, nu ontstaat
er toch een merkwaardig beeld. Kunt u zeggen hoeveel weken van de afgelopen tien Demmink met
vakantie is geweest?” “Nou, ik ga met u niet de vakanties van de SG lopen bespreken. Daarvoor zult
u toch alle begrip kunnen opbrengen.”
Verder lezen ‘Update Joris Demmink’

Demmink op veel meer punten crimineel
Gepubliceerd door Micha Kat 25 augustus, 2007 in Algemeen. 7 Reacties
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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…
Verder lezen ‘Demmink op veel meer punten crimineel’

Duwt Runderkamp Demmink alsnog de afgrond in?
Gepubliceerd door Micha Kat 25 augustus, 2007 in Algemeen. 1 Reactie
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Een welwillende lezer mailde mij dit feitenoverzicht van wat er bij de Raad voor de

Journalistiek is voorgevallen in de behandeling van de Demmink-zaak. Het is taaie kost,
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maar wat in elk geval blijkt is dat het NOS Journaal verweer heeft gevoerd. Ook worden de feiten nog
eens helder uiteengezet zoals de exacte teksten die zijn uitgesproken door het NOS Journaal en zoals
ze zijn verschenen in Gay Krant en Panorama; van deze twee media wordt reeds direct duidelijk dat
zij na publikatie zijn geintimideerd zodat ‘nieuwe informatie die de bladen na de publikatie opeens
bereikte’ tot de constatering leidde dat ‘er geen aanleiding is de integriteit van de topambtenaat ter
discussie te stellen’. Wat zal er in die dagen eind 2003 een hoop gedeald zijn in blinde paniek bij
Justitie over hoe deze porno-tsumani te keren! Het zou mooi zijn als Henk Krol en Frank Hitzert in
een interview nog eens terugkijken op die donkere dagen en eerlijk vertellen wat er allemaal is
gebeurd… Maar we hebben het nu over de zaak van Demmink tegen het NOS Journaal. Lees en
oordeel zelf! Lex Runderkamp heeft zelf ook een stuk op deze site gezet, maar dat hebben we nog
niet kunnen lezen omdat we het niet geopend krijgen. Verder lezen ‘Duwt Runderkamp Demmink
alsnog de afgrond in?’

Runderkamp weigert elk contact
Gepubliceerd door Micha Kat 23 augustus, 2007 in Algemeen. 8 Reacties
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Nu al drie dagen probeert deze site antwoord te krijgen van Lex Runderkamp

op de vragen zoals gesteld in het stuk hieronder, maar de
‘criminaliteitsspecialist’ van het NOS Journaal weigert elke vorm van contact. Dit is de zoveelste
aanwijzing voor de stelling dat de Demmink-zaak de meest macabere affaire is die in de Nederlandse
journalistiek ook gespeeld heeft. Het Journaal onder leiding van Hans Laroes dat meldt dat een
topambtenaar het misbruiken van kinderen zelf heeft toegegeven. De (afgedwongen) rectificatie
reeds een dag later. Leuk voor de kijkers. Wat moeten die wel niet van dit alles denken? “Demmink is
pedofiel en misbruikt kinderen.” “Nee, foutje, Demmink is helemaal geen pedofiel, laat staan dat hij
ooit kinderen heeft misbruikt.” En dan die absurde anonieme klacht van Joris bij de Raad. De bizarre
veroordeling van het NOS Journaal waar de media niet over durfden of mochten berichten. En dat
alles tegen de achtergrond van een (naar nu duidelijk wordt) endemisch pedofielen-netwerk binnen
de hoogste regionen van Justitie.
Verder lezen ‘Runderkamp weigert elk contact’

Vragen over Demmink aan Lex Runderkamp
Gepubliceerd door Micha Kat 21 augustus, 2007 in Algemeen. 8 Reacties
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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?
Verder lezen ‘Vragen over Demmink aan Lex Runderkamp’
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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
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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

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

natuurlijk ook aan jullie gedacht bij het ombouwen van de site!
Vanaf eind augustus gaan we er veel vol tegenaan. Stay tuned!

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’

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
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’
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Showdown nadert in Demmink-zaak
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Gepubliceerd door Micha Kat 20 juni, 2007 in Rechterlijke macht. 6 Reacties

stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

LOT JORIS DEMMINK HANGT NOG AAN EEN HALVE ZIJDEN DRAAD

Klokkenluidermenu

Uw webmaster onderbreekt zijn reces kortstondig om toch een beetje ‘mee te kunnen genieten’ van
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de spectaculaire ontwikkelingen in de Demmink-zaak.
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verder uitdijende Haagse ‘porno-affaire’. Hierin wil deze site een leidende rol blijven spelen maar
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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
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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!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/06 (1 of 4) [3/10/2009 11:28:58 PM]
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Moorden die niet opgelost mogen worden
Gepubliceerd door Micha Kat 13 juni, 2007 in Rechterlijke macht. 40 Reacties
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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

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

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
van van het OM op de Bovenwindse Eilanden en ook de wegens kinderporno veroordeelde vicepresident 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’
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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.
Verder lezen ‘Staat is tegen getuigenverhoren Haarlemse rechters’

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
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’

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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/06 (3 of 4) [3/10/2009 11:28:58 PM]
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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’
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Gepubliceerd door Micha Kat 31 mei, 2007 in Media. 4 Reacties
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Europa wordt einde van Balkenende-IV
Gepubliceerd door admin 30 mei, 2007 in Politiek. 16 Reacties
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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
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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).
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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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/05 (1 of 4) [3/10/2009 11:29:08 PM]
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uitgekiende strategie heeft gered van het Europese juk! Timmermans weet ook wel dat de weerzin
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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

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
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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
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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/05 (2 of 4) [3/10/2009 11:29:08 PM]
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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’

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
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‘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
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’
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In de hoop op spoedige antwoorden,
Met vriendelijke groet,
Micha Kat
Dit weekeind kwam het volgende antwoord binnen:

OM behandelt Demmink-aangifte niet

●

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

●

23 momenteel online

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

107 gezamenlijk maximum

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●

1165238 totaal aantal bezoekers

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Verder lezen ‘Spyker rijp voor de sloop, dank aan Deloitte’

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

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:
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’

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’
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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)
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’

Twijfel aan cijfers ABN Amro neemt toe
Gepubliceerd door admin 16 april, 2007 in Corporate. 5 Reacties

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/04 (3 of 4) [3/10/2009 11:29:18 PM]

2007 april archive at Klokkenluideronline

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
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’

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’
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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?’

Rechter Westenberg zegt: niet ik intimideerde
Gepubliceerd door admin 21 maart, 2007 in Rechterlijke macht. 3 Reacties
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ZAAK-WESTENBERG: RECHTER BELASTERT COLLEGA-RECHTER
door Stan de Jong
Het is een verdediging die doet denken aan die van oud-minister Joseph Luns toen onthuld werd dat
hij lid was geweest van de NSB: “Ik ben het niet geweest, het was mijn broer.” De in opspraak
geraakte Haagse rechter Hans Westenberg beweert dat niet hij advocaten telefonisch heeft
geintimideerd, maar een collega van hem. Dit blijkt uit het proces-verbaal van de getuigenverhoren
die onlangs in de zaak-Westenberg plaatsvonden. Westenberg verklaart: ‘De rechter (…) waarover
mevrouw Dumont heeft verklaard, stond in Den Haag bekend als een rechter die buitengewoon
onheus kon zijn in de omgang met advocaten en partijen en die ook met advocaten belde en dus de
instructie waarover ik heb verklaard om dat niet te doen aan zijn laars lapte. Als mevrouw Dumont
werkelijk gesproken heeft met een rechter die haar gekat heeft in het kwadraat (…) dan denk ik dat
zij met deze rechter contact heeft gehad. Dat kan haast niet anders. Er was ook geen enkele andere
rechter die bemoeienis had met dat dossier. Het dossier lag bij hem.’ Een in het nauw gedreven
rechter die een confere de schuld in de schoenen schuift… het moet niet gekker worden in de affaireWestenberg.
met dank aan Nieuwe Revu
Verder lezen ‘Rechter Westenberg zegt: niet ik intimideerde’

Ineenstorting rechtstaat weer in nieuwe fase
Gepubliceerd door admin 15 maart, 2007 in Rechterlijke macht. 7 Reacties

RECHTSTAAT STORT IN, IN DE HELE WESTERSE WERELD
Een kop boven een commentaar in het Financiele Dagblad, toch niet het meest opruiende medium
dat we kennen: ‘Rechtbank speelt met zijn geloofwaardigheid’. Het stuk gaat over de vervanging van
de drie Haarlemse rechters in de Chipshol-zaak tegen Schiphol waarover deze site al eerder uitvoerig
berichtte. Wait a minute! Zoiets hebben we hier in ons kikkerlandje met zijn onwrikbare geloof in de
instituties nog niet eerder mogen meemaken! Een complete rechtbank zet zijn geloofwaardigheid op
het spel! Het tragische is dat voor deze constatering alle reden is, zoals ondermeer blijkt uit dit stuk
op deze site. De Haarlemse rechtbank heeft zich in een onmogelijke positie geblunderd en wordt nu
geconfronteerd, voor het eerst in de juridische geschiedenis van ons land, met de wraking van een
compleet college van drie rechters waar het niet omheen kan. Laten we hier nu gewoon man en
paard noemen: de Haarlemse rechtbank heeft onder druk van Schiphol en de politiek
onafhankelijke rechters vervangen door rechters die Schiphol in bescherming willen nemen
en heeft daarvoor een leugenachtige ‘motivering’ gegeven. Hoe ernstig is dit? Dit is zo ernstig
dat zelfs een parlementaire enquete geen soelaas meer kan bieden. Want het kwaad is al geschied.
Vetrouwen in onze rechtstaat gaat in dit geval pijlsnel te paard. Maar Nederland staat op dit punt niet
alleen. De ‘Haarlemse affaire’ past naadloos op wat er thans speelt in de VS! In de hele westerse
wereld stort de rechtstaat in!
Verder lezen ‘Ineenstorting rechtstaat weer in nieuwe fase’

Waarom Deloitte tot de ondergang gedoemd is
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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’

Kolderieke taferelen bij rechtbank van Haarlem
Gepubliceerd door admin 7 maart, 2007 in Rechterlijke macht. 3 Reacties

RECHTBANKPRESIDENT ERKENT: BELANG CHIPSHOL GESCHAAD
In een persoonlijk gesprek met vader en zoon Poot van Chipshol heeft president Fred Bakker van de
rechtbank Haarlem erkend dat de vervanging van een compleet rechterlijk college waarover deze site
reeds eerder berichtte heeft geleid tot ’schade aan het procesbelang van Chipshol’. Tevens heeft
Bakker excuses aangeboden voor het feit dat de vervanging niet aan de raadslieden van Chipshol is
medegedeeld. De raadslieden van Chipshol kregen hoogte van de vervanging doordat zij die zagen
staan op de rol. De wederpartij van Chipshol, Schiphol, heeft geen protest aangetekend tegen de
vervanging. Het vervangen college stelde eerder vast dat de luchthaven volledig aansprakelijk is voor
de schade van Chipshol als gevog van het, deels via leugens en bedrog, tegenhouden van het
bouwproject Groenenbergterrein van Chipshol. Dit college mag nu dus niet beslissen over de hoogte
van de schade die ligt tussen de 20 en 100 miljoen Euro.
Verder lezen ‘Kolderieke taferelen bij rechtbank van Haarlem’
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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
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Verder lezen ‘Eerste leugens OM tegen Moszkowicz erkend’
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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 memorysticks. 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’’
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Gepubliceerd door admin 21 februari, 2007 in Advocatuur. 5 Reacties

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
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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’

Liegende rechter Westenberg opnieuw in de
rechbank
Gepubliceerd door admin 16 februari, 2007 in Rechterlijke macht. 4 Reacties

LIEGENDE RECHTER GOOIT NU DE SCHULD OP EEN ANDER
door Pamela Hemelrijk
De Haagse rechter Hans Westenberg heeft tot nu toe niet veel succes geboekt met zijn proces tegen
mr. Hugo Smit, de advocaat die claimt dat de edelachtbare, tegen alle procesregels in, buiten de
zitting om onderonsjes houdt met procespartijen, en telefonisch advocaten intimideert. De bedoeling
was dat Smit gedwongen zou worden zijn beschuldiging in te trekken, maar intussen hebben ook
twee andere advocaten onder ede verklaard dat zij met Westenberg soortgelijke ervaringen hebben
gehad. En Westenberg zelf prijkte onlangs pontificaal op de cover van Nieuwe Revu, onder de
pakkende kop “Liegende rechter intimideert advocaten”. Het lijkt erop dat de judge zichzelf, al
ontkennend en procederend, steeds verder in de puree werkt.
In een wanhoopspoging om het tij te keren liet Westenberg vrijdag voor de rechtbank in Rotterdam
twee getuigen a décharge opdraven, om uit te leggen dat alle binnenkomende telefoontjes bij de
Haagse rechtbank door griffiemedewerkers worden afgehandeld, en dat er nooit rechtstreeks contact
mag worden gelegd tussen advocaten en rechters, of vice versa.
Verder lezen ‘Liegende rechter Westenberg opnieuw in de rechbank’

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
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/02 (3 of 4) [3/10/2009 11:29:37 PM]
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in Irak sinds 2003 maar liefst zes burgers hebben doodgeschoten.
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’

Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen
Gepubliceerd door admin 15 februari, 2007 in Rechterlijke macht. 18 Reacties

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.
Verder lezen ‘Deventer moordzaak en waarheid gaan niet samen’
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Gepubliceerd door admin 26 januari, 2007 in Advocatuur. 2 Reacties

JUSTITIE-BOBO’S HEBBEN BESLOTEN: BRAM MOET KAPOT
Sids jaar en dag is de Nederlandse Orde van Advocaten een club die wordt gedomineerd door grote,
commerciele (civiele) kantoren. Deze kantoren op hun beurt onderhouden weer warme banden met
de rechterlijke macht en de politiek. Deze banden worden geformaliseerd door de honderden
advocaten van deze kantoren die ook rechter zijn en door de talrijke adviesfuncties van deze
advocaten in wetgevende commissies van de overheid. Aan strafpleiters als Gerard Spong en Bram
Moszkowicz heeft de machtige Orde een ‘confrere dood’. Om meerdere redenen: uit jaloezie om de
aandacht die de strafpleiters naar zich toe weten te trekken, maar vooral om de bedreiging die zij
vormen voor het establishement de status quo. Een duidelijk voorbeeld hiervan zagen we in de zaak
van Desi Bouterse: Desi moest hangen, coute que coute, zo hadden de ‘hoge heren’ in Den Haag
besloten, en dan zit men niet te wachten op een advocaat als Moszkowicz die spaken tussen de
wielen gaat steken.
Verder lezen ‘Oorlog tussen Advocatenorde en strafpleiters’

Rechtbank Haarlem liegt in eigen persbericht
Gepubliceerd door admin 24 januari, 2007 in Rechterlijke macht. 8 Reacties

HAARLEMSE RECHTBANK MOET TOEVLUCHT NEMEN TOT DE LEUGEN
De rechterlijke macht in Nederland trilt op zijn grondvesten. Dat mogen we toch wel concluderen na
de spectaculaire advertentie van gebiedsontwikkelaar Chipshol in de Volkskrant en het Haarlems
Dagblad. Nog nooit eerder werd de onafhankelijkheid van onze rechterlijke macht, een van de
belangrijkste (zo niet de belangrijkste) waarborgen in onze samenleving, immers zo openlijk en zo
fundamenteel ter discussie gesteld. Complete paniek dus, niet alleen in Haarlem, maar ook in Den
Haag waar despoot Bert van Delden als een middeleeuwse monarch met kunst en vliegwerk probeert
de illusie van kwaliteit van onze rechterlijke macht overeind te houden. Dit wordt met alle schandalen
van de laatste jaren echter zo’n wanhopihe missie, dat Van Delden en de rechterlijke macht hun
toevlucht moeten nemen tot intimidatie en leugens om de criticasters van repliek te dienen. Hierbij
vallen ze in hun eigen zwaard: want juist door deze kamikaze-strategie van de juridische bobo’s
wordt het vertrouwen nog weer meer ondermijnd! Een goed voorbeeld van hoe dit proces werkt is
het leugenachtige persbericht dat de Haarlemse rechtbank deed uitgaan na de kritiek van Chipshol op
het vervangen van het complete college dat moet beslissen over de hoogte van de schadevergoeding
die Schiphol moet betalen.
Verder lezen ‘Rechtbank Haarlem liegt in eigen persbericht’

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
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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.

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’

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)’

Schultz van Haegen hoort achter de tralies
Gepubliceerd door admin 15 januari, 2007 in Politiek. 0 Reacties
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Nu gebiedsontwikkelaar Chipshol een schikking heeft bereikt met de gemeente Haarlemmermeer van
vele miljoenen waarmee dus eens te meer is bevestigd dat tal van overheden hebben
samengespannen tegen Chipshol, dient nieuwe aandacht te worden gegeven aan de rol van (bijna)
ex-staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen in de affaire. Eerder berichtte deze site al over haar
vertrek uit de politiek ten gunste van een stap ‘naar het bedrijfsleven of de semi-overheid’ dat
ongetwijfeld een vlucht moet worden genoemd omdat geen bewindspersoon in de Nederlandse
politieke geschiedenis een criminelere rol heeft gespeeld dan zij. Het ‘politieke talent’ Schultz,
betaald met publiek geld om de publieke zaak te dienen, heeft zich de facto opgesteld als een
executive van Schiphol en een private partij, Chipshol, enorme schade toegebracht. Dit heeft ze
gedaan door de gemeente Haarlemmermeer onder extreme druk te zetten een besluit te nemen dat
Chipshol het bouwen onmogelijk maakte. Ze ging daarbij zelfs zo ver te gemeente te vrijwaren voor
schadeclaims. “Ik betaal wel” liet Schultz weten toen de gemeente haar wees op de
aansprakelijkheidsrisico’s van het nietig verklaren van een bestaande vergunning.
Verder lezen ‘Schultz van Haegen hoort achter de tralies’

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2007/01 (4 of 4) [3/10/2009 11:29:46 PM]

2006 december archive at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
StartArchiefContactOver
Registreren
●

Archief van december 2006

Klokkenluideronline

gaan

De website waarop iedereen elke

Ineenstorting van de rechtsstaat gaat door

Onderteken voor vervolging Demmink

misstand anoniem aan de kaak kan

Gepubliceerd door admin 21 december, 2006 in Rechterlijke macht. 16 Reacties

stellen.

Onderteken petitie voor
vervolging Demmink

OOK WETENSCHAP CONCUDEERT: RECHTSSTAAT LOOPT OP ZIJN EIND

Klokkenluidermenu

Dat is ook toevallig: enkele dagen nadat op deze site in het ‘onheilsprofeten-artikel’ de ondergang

Recente Reacties

van onze rechtsstaat werd geconstateerd en werd geinterpreteerd als een belangrijk signaal dat wijst
op de ineenstorting van onze complete beschaving, komt er een wetenschappelijk onderzoek naar

●

●

RSS

32
Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

buiten van de universiteit Utrecht (het belangrijkste wetenschappelijke centrum voor strafrecht in ons

coosie, Arendsoog, coosie, RuudHarmsen, Micha Kat

land) waaruit zonneklaar blijkt dat ons hele systeen van strafrechtspleging een grote farce wordt!

citeert uit roddelblaadjes inzake HPV vaccinatie - Dokter

Lees hier het betreffende artikel, nota bene uit NRC Handelsblad en geschreven door demonisator

●

Inloggen

●

Berichten RSS

●

Reacties RSS

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

Folkert Jensma die als hoofdredacteur van NRC zelf het delict demoniseren pleegde en zijn lezers aan

Stichting

Rees [...]

de lopende band bedroog en beloog!
Verder lezen ‘Ineenstorting van de rechtsstaat gaat door’

●

Sympathisanten van deze site en van

8
Fortis nu openlijk 'corrupt' genoemd

klokkenluiders in het algemeen

coosie, zavasul, Verbeet, RuudHarmsen, johnmans,

kunnen vanaf heden een bijdrage

Gebruikersnaam, ethiek, Observator

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

storten op de bankrekening van de

19
Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

Stichting Klokkenluideronline. Het

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

rekeningnummer is 672997150. te

Dick Twist, DNH, gypsy [...]

Amsterdam.

66
JDTV belt Jan de Wit (SP) over zaak-

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

Demmink

onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer, auteur van het boek Een man tegen de Staat over

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

defensieklokkenluider Fred Spijkers. In zijn boek schrijft Nijeboer dat Van der Knaap tijdens zijn

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

kerstdemmink

ambtsperiode twintig maal de
Tweede Kamer heeft voorgelogen, waarbij de bewindsman mogelijk tot tweemaal toe valsheid in

●

10
Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen

Categorieën

terreur

geschrifte pleegde door documenten te antedateren. Van der Knaap wil via de rechter afdwingen dat

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

Nijeboer deze passages terugneemt.
Eerder eiste landsadvocaat G. J. H. Houtzagers namens Van der Knaap excuses van de auteur. Ook

Registreren

●

8
Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

wilde de bewindsman dat Nijeboer erkent dat de beschuldigingen onrechtmatig zijn. Nijeboer heeft

erop!'

geweigerd excuses te maken of onrechtmatigheid te erkennen, omdat hij de passages in het boek

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

●

Corporate (19)

stevig onderbouwd vindt. Bovendien heeft de staatssecretaris meerdere malen de kans gekregen om

dinges, donkey

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

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
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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’
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Apocalyps part two: klassenjustitie is de norm
Gepubliceerd door admin 13 december, 2006 in Rechterlijke macht. 6 Reacties
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De Gooise ‘wonderbelegger’ Rene van den Berg die 127 mio Euro stal is sinds enige tijd op vrije
voeten, zo onthulde De Telegraaf. “De tot vijf jaar cel veroordeelde Hilversummer mocht vorige week
geheel onverwacht zijn cel verlaten na slechts enkele maanden van zijn straf te hebben uitgezeten.
Het verlof is opmerkelijk, omdat justitie en zijn curator hem steeds als zeer vluchtgevaarlijk hebben
aangemerkt” aldus de ochtendkrant. De eerste de beste feestdagen van zijn detentie mag de
oplichter al thuis gaan vieren (hij moet zich op 2 januari weer melden in de gevangenis). Deze bizarre
en alarmerende manifestatie van klassenjustitie bevestigt eens te meer dat er in Nederland geen
recht meer wordt gedaan. Dit accepteren we toch niet? De curator die namens de bestolen beleggers
nog zoveel mogelijk geld probeert terug te vinden noemde het verlof ‘uitermate zorgelijk’.
Verder lezen ‘Apocalyps part two: klassenjustitie is de norm’

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′

Westenberg vraagt contra-enquete aan
Gepubliceerd door admin 7 december, 2006 in Rechterlijke macht. 28 Reacties

RECHTER WESTENBERG KOMT MET EIGEN GETUIGEN NAAR RECHTBANK
Een bizarre nieuwe ontwikkeling in de zaak-Westenberg. De vice-president van de Haagse rechtbank
heeft aangekondigd eigen getuigen te zullen produceren in een zogeheten ‘contra-enquete’ die
zouden moeten aantonen dat hij geen advocaten intimideert via de telefoon. Deze ontwikkeling is
bizar omdat Westenberg in de bijna drie jaar dat deze zaak nu loopt geen enkel ontlastend stuk van
betekenis heeft weten te produceren en zelfs zijn toevlucht heeft moeten nemen tot meineed om de
schijn van onkreukbaarheid overeind te houden. En nu zouden er opeens mensen bestaan die onder
ede kunnen verklaren dat deze rechter niets fout heeft gedaan? Deze verhoren, alweer het derde
getuigenverhoor in deze absurde en hysterische rechtsgang, staan gepland voor 16 februari 2007.
Wanneer wordt deze zaak waarin de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht als geheel op het
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/12 (2 of 3) [3/10/2009 11:29:56 PM]
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spel staat nu eindelijk eens wat breder over het voetlicht gebracht?
Verder lezen ‘Westenberg vraagt contra-enquete aan’

De marketing van Cohen
Gepubliceerd door admin 5 december, 2006 in Politiek. 8 Reacties

HET KOST EEN PAAR CENTEN, MAAR DE TITEL “BESTE BURGEMEESTER TER WERELD” IS
GEWOON TE KOOP
door Pamela Hemelrijk
…En jawel hoor, Job Cohen is nu officieel de op één na “Beste Burgemeester Ter Wereld”. Het stond
in alle kranten: hij is tweede geworden bij de wedstrijd “World Mayor 2006”.
Welke organisatie zit daar nou weer achter? Nou, dat is City Mayors, “een internationaal netwerk” dat
zich, “op strikt non-commerciële basis”, onledig houdt met “het bevorderen van Sterke Steden en
Goed Lokaal Bestuur”. Zo staat het tenminste op d’rlui website. Maar liefst honderdduizend personen
hebben via internet een stem uitgebracht op hun favoriete burgemeester. Ze mochten kiezen uit een
shortlist van 50 finalisten, die door City Mayors was opgesteld aan de hand van “voordrachten”. Op
de lijst figureren onder andere burgemeesters uit banenenrepublieken waar je niet dood gevonden
wilt worden, zoals Uruguay, Ecuador, Colombia, China, Mozambique en Tunesië, dus Cohen is in goed
gezelschap.
Verder lezen ‘De marketing van Cohen’

Aangifte tegen rechter Westenberg gaat door
Gepubliceerd door admin 4 december, 2006 in Rechterlijke macht. 9 Reacties

RECHTER WESTENBERG MOET VOOR DE RECHTER WEGENS MEINEED!
Journalist Micha Kat die door de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg is belaagd
met een onzinnige procedure wegens smaad (en deze procedure glansrijk won) zal aangifte doen bij
het OM tegen Westenberg wegens meineed. Eerder stond op deze site reeds een oproep aan de
burgers van Nederland deze aangifte mede te ondersteunen. Voor de achtergronden van deze zaak
kan men uitgebreid terecht op deze site (ondermeer via het eerder gelinkte artikel) of ook terecht bij
Google waar de zoekwoorden ‘Westenberg klokkenluideronline’ inmiddels 1.780 hits opleveren. Bij
deze nogmaals een oproep aan de burgers van Nederland eraan mee te werken dat deze rotte appel
uit de rechterlijke macht wordt weggesneden.
Verder lezen ‘Aangifte tegen rechter Westenberg gaat door’
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Defensie blijft bij rectificatie-eis Volkskrant
Gepubliceerd door admin 29 november, 2006 in Media. 0 Reacties

VOLKSKRANT BLIJFT VERGADEREN OVER MARTEL-RECTIFICATIE
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“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’

Gijzeling Bart Mos en Joost de Haas
Gepubliceerd door admin 29 november, 2006 in Media. 8 Reacties

PERSVRIJHEID DEFINITIEF OM ZEEP
door Pamela Hemelrijk
“De AIVD zou de verslaggevers van de Telegraaf juist dankbaar moeten zijn”, is het commentaar van
Arendo Joustra (voorzitter van het genootschap van hoofdredacteuren) op de gijzeling van Joost de
Haas en Bart Mos. “De dienst wist immers zelf niet dat de stukken op straat lagen”. Joustra drukt zich
nogal vaag uit, maar wat hij bedoelt is: ”de dienst wist immers zelf niet dat zij corrupte medewerkers
had die opsporingsdossiers voor dik geld aan de penoze verkochten, en evenmin dat ook politie en
justitie elk jaar een miljoen aan smeergeld van Mink K. incasseren”.
How naïef can you get, Joustra? De AIVD wist dat maar al te goed; het blijkt immers uit haar eigen
dossiers. Want dankzij het feit dat die dossiers door een klokkenluider in handen van Joost de Haas
en Bart Mos zijn gespeeld weten wij het nu ook.
Verder lezen ‘Gijzeling Bart Mos en Joost de Haas’

Operatie ’sloop advocaat van Ernst L.’
Gepubliceerd door admin 27 november, 2006 in Rechterlijke macht. 8 Reacties

GEERT-JAN KNOOPS MOET OOK KAPOT: PLAGIAAT!
Wie in de juridische wereld de toorn van ’s lands autoriteiten over zich afroept door zijn werk op
bekwame wijze te doen krijgt het zuur. De advocaat van Rene Lancee die de Staat op ongekende
wijze vernederde eindigde op de bodem van het Winschoterdiep in Groningen, vrouw en kinderen in
verbijstering achterlatend. Hij had toch gewonnen? De Staat had toch meer dan een miljoen (gulden
nog) schadevergoeding betaald aan de ex-politiechef van Schiermonninkoog waarvan hij een
aanzienlijk deel had opgestreken? Allemaal waar, maar de man eindigde wel op de bodem van het
Winschoterdiep. Veel onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood is nooit gedaan. In feite was
iedereen blij dat hij na een vermissing van maanden en maanden weer gevonden was. Ook
strafpleiter Knoops is een kwelgeest voor de macht in Nederland. Als advocaat van Eric O. zette bij
het OM zozeer voor schut, dat super-PG Joan de Wijckerslooth zichzelf voor de camera van NOVA
publiekelijk excecuteerde en aftrad.
Verder lezen ‘Operatie ’sloop advocaat van Ernst L.’’
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Volkskrant gaat voor de bijl
Gepubliceerd door admin 23 november, 2006 in Media. 2 Reacties

DEFENSIE EIST RECTIFICATIE VAN DE VOLKSKRANT
Het ministerie van Defensie eist dat De Volkskrant de gemanipuleerder berichtgeving over de
‘martelingen’ in Irak rectificeert. Hiermee heeft de affaire voor de krant een dramatisch hoogtepunt
bereikt. Opnieuw worden de krant en de hoofdredacteur ontmaskerd als perfide leugenaars en
manipulators zelfs zo erg dat Pieter Broertjes dingen zegt als ‘we hebben maanden aan de primeur
gewerkt” en “we dachten hierbij geen moment aan de komende verkiezingen”. Gisteren voerde de
krant nog uitgebreid verweer in en poging de journalistieke integriteit overeind te houden. Hierin zei
ombudsman Thom Meens ondermeer: “Het stuk staat nog steeds als een huis.” Volgens Defensie is in
het artikel niet alleen cruciale informatie weggelaten (zoals dat het OM onderzoek heeft gedaan naar
de zaak en geen strafbare feiten constateerde) maar zijn ook quotes van defensie-voorlichter Joop
Veen gemanipuleerd om de schijn te wekken dat hij de ‘martelingen’ zou hebben toegegeven. Zelfs
De Volkskrant heeft volgens Veen het woord ‘martelen’ in de vraagstelling niet eens
gebruikt. Dat betekent dat de hele kapsok ‘marteling’ waar het verhaal aan is opgehangen op de
redactie van de krant is opgericht. Hiermee is een journalistieke manipulatie blootgelegd die zijn
gelijke niet kent.
Verder lezen ‘Volkskrant gaat voor de bijl’

Eind goed al goed
Gepubliceerd door admin 22 november, 2006 in Media. 16 Reacties

PAMELA EXIT
Het lijkt wel of het mijn noodlot is dat ik altijd uitgerekend op verkiezingsdag door mijn bazen aan de
dijk word gezet. De eerste aangetekende brief van het Algemeen Dagblad (met de sommatie om mijn
geweigerde column van Theo zijn site af te halen – of anders!) plofte op 15 mei 2002 op de mat. En
nu heeft de Metro ook al de Dag Van De Democratie uitgekozen om de samenwerking met mij op te
zeggen “vanwege een inhoudelijke koerswijziging van de krant”. Welk een fraaie symboliek! Het lijkt
wel een stuiversroman.
Ik voelde de bui al maanden hangen, en het is bijna een opluchting dat de hoofdredactie eindelijk
open kaart speelt. De “koerswijziging” waar ze vermoedelijk op doelen diende zich al aan in de editie
van afgelopen dinsdag, met drie knalrooie advertenties (“Stem PvdA!”) op de voorpagina, een
hoofdartikel getiteld “Balkenende exit”, en een vette kop over twee pagina’s: “Wie niet stemt, moet
de komende vier jaar zijn bek houden”. Ik zal de koerswijziging met belangstelling blijven volgen, en
troost mijzelve met de wetenschap dat ik geheel in de geest van ons Theo heb gehandeld, door alle
ouderwetsche media tegen mij in het harnas te jagen. Daar mag ik best wel een beetje trots op zijn,
vind ik zelf.
Ondertussen zijn er op internet waarachtig al sites die elkaar in de haren vliegen over de exclusieve
rechten op mijn proza. Jammer dat er in de underground press geen droog brood te verdienen valt.
Anders had ik ze tegen elkaar op kunnen laten bieden. Nu ziet het er toch naar uit dat ik een ander
vak zal moeten kiezen, op mijn ouwe dag. Suggesties zijn welkom.

Damage control bij De Volkskrant
Gepubliceerd door admin 22 november, 2006 in Media. 1 Reactie

‘OP DE INHOUD VAN DE PUBLIKATIE IS NIETS AF TE DINGEN’
Het is een regel in de journalistiek: als het nodig is na een publikatie allerlei artikelen te publiceren
over die publikatie waarin met veel ophef ‘duidelijk wordt gemaakt’ hoe uitstekend die was en hoe
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/11 (3 of 4) [3/10/2009 11:30:05 PM]
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hard de journalisten eraan hebben gewerkt en dat ‘hij nog staat als een huis’ dan moet de conclusie
luiden: het stuk deugde niet. Vanochtend komt De Volkskrant met maar liefst drie stukken (de
complete Forum-pagina) over de eigen journalistieke werkwijze.
Het verweer van de Volkskrant tegen de talrijke aanvallen op hun journalistieke integriteit is absurd,
kolderesk maar ook op zichzelf weer een aanslag op de journalistieke integriteit. “Broertjes zegt dat
hij geen moment heeft gedacht aan de komende verkiezingen maar erkent dat hij de schijn tegen
heeft.” “We zijn maanden met deze primeur bezig geweest.” “De informatie moest worden
aangevuld, gecheckt en gewogen.” In dat laatste is de krant in al die maanden dat het speciale
‘Volkskrant-martelings-team’ aan de primeur werkte in elk gevel niet geslaagd zoals ondermeer blijkt
uit het artikel dat Henk Kamp in de krant mocht schrijven.
Verder lezen ‘Damage control bij De Volkskrant’
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Gepubliceerd door admin 30 oktober, 2006 in Rechterlijke macht. 4 Reacties

Klokkenluidermenu

‘GEEN NAMEN VAN RECHTERS MEER IN DE KRANT’
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De Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan van onze zittende magistratuur onder leiding van
Bert van Delden, heeft gisteren een ‘dringend verzoek’ gedaan aan de media voortaan geen namen
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Gepubliceerd door admin 29 oktober, 2006 in Rechterlijke macht. 2 Reacties
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werkelijk KG was uitgelopen. Hij had nooit veroordeeld kunnen worden en het boek had nooit kunnen
worden tegengehouden.
Verder lezen ‘Juridische intimidatie versus de waarheid’
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verbieden, omdat er zaken in staan die “schadelijk zijn voor zijn reputatie”. (Om precies te zijn: dat
hij als minister van Defensie door zijn ondergeschikten werd gechanteerd met het feit dat hij
minderjarige jongetjes molesteerde.) De excellentie heeft tot het laatste moment gewacht: de zaak
dient a.s. donderdag om 14.00 uur bij de rechtbank in Amsterdam. Eén dag voor de feestelijke
lancering van het boek, die gepland staat voor vrijdag 10.00 uur in het FNV-kantoor in Amsterdam.
Verder lezen ‘Job de Ruiter naar de rechter’

De pers en Fred Spijkers
Gepubliceerd door admin 24 oktober, 2006 in Klokkenluiders. 10 Reacties

BOEK OVER LANDMIJNEN-AFFAIRE NU AL DOODGEZWEGEN?
Vrijdag a.s. presenteert journalist Alexander Nijeboer zijn boek over de affaire-Spijkers, Een Man
Tegen De Staat. Deze website heeft aan het komende boek reeds herhaalde malen aandacht besteed,
het meest recent op 30 augustus, op 5 oktober en op 9 oktober. Het boek staat werkelijk bol van de
spectaculaire onthullingen. Een ex-minister van Justitie en Defensie die werd gechanteerd met een
zedendelict, een accountantskantoor van naam en faam dat een onrechtmatig rapport opmaakt
waardoor er na 23 jaar nog steeds geen de facto genoegdoening heeft plaatsgevonden en een
verzonnen vuurwerkramp in Enschede waar het in werkelijkheid ging om ontploffende landmijnen
waar Defensie vanaf moest. De vraag is thans: in hoeverre gaat dit boek doorklinken in de
gevestigde media? Dit boek dat aantoont dat de Nederlandse Staat vele kenmerken vertoont van een
criminle organisatie? De vakcentrale FNV heeft zich reeds achter Nijeboer opgesteld; de banden
tussen de FNV en Spijkers zijn hecht sinds ex-voorzitter Lodewijk de Waal zich voor Spijkers heeft
ingezet en samen met hem een meldlijn voor klokkenluiders heeft geopend. Nijeboer is verbonden
aan de Volkskrant. Maar zijn deze twee feiten voldoende om deze zaak de aandacht te geven die het
verdient?
Verder lezen ‘De pers en Fred Spijkers’

Servie, Polen, Noord-Korea
Gepubliceerd door admin 19 oktober, 2006 in Politiek. 8 Reacties

OP DE RAND VAN DE DERDE WERELDOORLOG: KLASSIEKE OPBOUW
door Micha Kat
Zelfs hier in Kazachstan kwam het bulderende nieuws door dat Jan Peter Balkenende heeft gezegd
dat de intellectuelen in Nederland zijn ingekakt. Hier in Kazachstan zijn ze helemaal niet ingekakt,
integendeel! je struikelt over de intellectuelen. Nee, natuurlijk heeft JP gelijk. Alles in Nederland is
niet alleen ingekakt, maar op sterven na dood. Nederland is een rottend lijk waar opportunistsiche en
hysterische politieke partijen de laatste stukken vlees vanaf proberen te scheuren om die ten eigen
bate aan te wenden ten koste van de bevolking. Een van de punten -en daar wil ik het eigenlijk over
hebben- waar ik intellectueel debat met name mis is de strijd tegen het terrorisme en de oorlogen in
Irak en Afghanistan. Hoe smerig en achterbaks van JP eigenlijk, bedenk ik me nu: hij heeft altijd
geweigerd openheid te geven over de besluitvorming van zijn kabinet om mee te doen in Irak
(ondanks forse druk vanuit het parlement) maar gaat nu wel lopen janken dat hij intellectueel debat
mist. Hoe kan er intellectueel debat plaatsvinden als de feiten niet bekend zijn? De conclusie moet
luiden dat JP zelve bij uistek een manifestatie is van de teloorgang van ons land: laf, talentloos,
grenzeloos hypocriet (’normen en waarden’) en -het allerbelangrijkse- zonder enige humor of
zelfreflectie. Maar waar we het over zouden hebben: de crisis in de wereld, de oorlogen, de opmaat
naar de Derde Wereldoorlog. Op intellectuele wijze, wel te verstaan.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/10 (2 of 4) [3/10/2009 11:30:14 PM]
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Verder lezen ‘Servie, Polen, Noord-Korea’

Nederlandse pers onder de loep van Amerikanen
Gepubliceerd door admin 17 oktober, 2006 in Media. 8 Reacties

AMERIKANEN GAAN ALLE MEDIA TER WERELD SCREENEN
De kreet ’stop de persen’ krijgt wel een hele macabere bijklank met het nieuws dat vorige week
doorkwam dat de Amerikaanse geheime diensten onder aanvoering van Homeland Security bezig zijn
met het ontwikkelen van software om alle media ter wereld 24/7 te kunnen screenen op antiAmerikaanse sentimenten. De Herald Tribune had hier onlangs een stuk over en ook het Franse
persbureau AFP signaleerde het enorme gevaar van deze ontwikkeling. Lees het en huiver. De
conclusie van dit alles kan niet anders luiden dan dat we binnen de niet al te lange toekomst allemaal
Amerikaanse oorlogspropaganda moeten gaan voeren en dat alle journalisten een leidende rol krijgen
toebedeeld in de strijd tegen het terrorisme.
Verder lezen ‘Nederlandse pers onder de loep van Amerikanen’

Dreigende zedenzaak rond ex-minister De Ruiter
Gepubliceerd door admin 9 oktober, 2006 in Politiek. 1 Reactie

‘EX-MINISTER JOB DE RUITER WERD GECHANTEERD MET ZEDENDELICT’
Voormalig minister Job de Ruiter (CDA, Justitie en Defensie) werd in de afwikkeling van de affaireSpijkers gechanteerd door een werknemer van de Koninklijke Marine met belastende informatie
omtrent een zedendelict. Dat onthult onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in zijn boek Een Man
Tegen De Staat dat begin november in de boekhandels moet liggen. Moet liggen, want als het aan De
Ruiter ligt wordt het boek door de rechter verboden. De ex-bewindsman schakelde immers een van
de duurste advocaten van Nederland in, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. De
contouren voor de grootste smaadzaak uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek zijn hiermee
geschetst.
Verder lezen ‘Dreigende zedenzaak rond ex-minister De Ruiter’

Opnieuw blijkt Deloitte over de schreef te zijn
gegaan
Gepubliceerd door admin 5 oktober, 2006 in Accountancy. 4 Reacties

‘DELOITTE WAS CORRUPT IN ONDERZOEK INZAKE AFFAIRE-SPIJKERS’
Door Micha Kat
‘Het onderzoek van Deloitte is corrupt’. Dat zegt onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer die
binnenkort na jaren van intensieve research met een boek komt over de ‘affaire Fred Spijkers’ die op
grond van wat er de laatste 10 jaar bekend is geworden zonder enige twijfel de grootste
‘klokkenluidersaffaire’ uit de Nederlandse geschiedenis kan worden genoemd.
Spijkers moest vanaf 1984 van Defensie aan weduwes van omgekomen Nederlandse soldaten
vertellen dat hun dood het gevolg was van eigen fouten, terwijl de waarheid was dat ze omkwamen
als gevolg van constructiefouten in de AP 23- landmijn van Defensie die spontaan bleek te ontploffen.
In totaal kwamen acht soldaten op deze wijze om het leven. Vanaf het moment dat Spijkers weigerde
hun nabestaanden de versie van Defensie te vertellen, is het leven hem tot een hel gemaakt,
ondermeer via vervalste psychiatrische rapporten. In 2002 werd Spijkers op papier volledig in het
gelijk gesteld en kreeg een schadevergoeding van 1,6 mio Euro. Tevens werd Defensie ertoe verplicht
alle voor Spijkers schadelijke documenten ‘administratief te rectificeren’. Basis voor deze regeling
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/10 (3 of 4) [3/10/2009 11:30:14 PM]
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was een rapport van KPMG dat concludeerde dat ‘zonneklaar is gebleken dat diverse
vertegenwoordigers van de Staat vanaf 1984 tot heden ernstig nalatig en onzorgvuldig hebben
gehandeld tegenover de heer Spijkers door hem te misleiden en onheus te bejegenen’.
Verder lezen ‘Opnieuw blijkt Deloitte over de schreef te zijn gegaan’
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Gepubliceerd door admin 22 september, 2006 in Internationaal. 1 Reactie
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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
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maar dat gold vrijdag nou eens niet voor de advocate Marianne Dumont (45). Het is al ruim tien jaar
geleden, maar ze herinnert zich nog als de dag van gisteren dat ze in 1996 een ziedende en tierende
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Gepubliceerd door admin 15 september, 2006 in Rechterlijke macht. 16 Reacties
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durven de Haagse rechtbank niet te wraken”.)
Westenberg blafte de advocate over de telefoon toe dat hij een klacht tegen haar in zou dienen als ze

Recente Berichten

het wrakingsverzoek niet introk, en voegde eraan toe “dat wij het u als advocaat heel moeilijk
kunnen maken als u voet bij stuk houdt”.
Verder lezen ‘Judge Westenberg en het boemerang-effect’
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Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog
Gepubliceerd door admin 7 september, 2006 in Media. 15 Reacties
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Na het ontluisterende vertek van NRC-hoofdredacteur F. Jensma komt de positie van zijn
gecorrumpeerde Volkskrant-collega P. Broertjes steeds nadrukkelijker in beeld. Want ook Broertjes
heeft zijn krant door verregaande incompetentie, belangenverstrengelingen en pseudo-journalistiek
enorme schade toegebracht. Daar komt dan nog bij dat Broertjes zich recent voor het oog van de
hele natie belachelijk heeft gemaakt door zonder enige kennis van zaken van alles te roepen over de
‘complotdenkers’ rond 9-11. Oprotten dus, Broertjes! Treed maar lekker in dienst als stalmeester van
HM de Koningin!

Nieuwe playlist JDTV op YouTube
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Verder lezen ‘Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog’

Pieter Broertjes en 9-11
Gepubliceerd door admin 5 september, 2006 in Media. 21 Reacties

ZOON VAN BERNHARD SPREEKT ZICH UIT: IK GELOOF ALLEEN BUSH!
Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de nog immer als ‘kwaliteitskrant’ te boek staande Volkskrant
heeft naar alle waarschijnlijkheid onder veel grotere invloed van zijn ‘Godfather’ Bernhard gestaan
dan tot dusver werd aangenomen. De wijze waarop hij zich recent heeft uitgesproken over de ‘nonbelievers’ (zij die niet geloven in de lezing-Bush rond 9-11) in een uitzending van Een Vandaag laat
immers duidelijk zien dat hij net als Bernhard niets moet hebben van vrije nieuwsgaring en
onafhankelijk journalistiek onderzoek. “Wie alternatieve theorieen opwerpt over 9-11 is bij mij reeds
bij voorbaat verdacht” zegt Pieter Broertjes. Let vooral op de woorden bij voorbaat. Enig onderzoek
naar wat deze ‘complotdenkers’ te melden hebben wenst Broertjes dus niet te doen: hij weet ‘uit de
losse pols’ reeds dat zij gevaarlijke lieden zijn die geweerd moeten worden uit zijn ochtendblad.
Pieter wil alleen de lezing van George Bush cs. verspreiden en alles wat daarmee in strijd
is wil hij niet eens onderzoeken!
Verder lezen ‘Pieter Broertjes en 9-11′

Mysterieen in Afghanistan rijgen zich aaneen
Gepubliceerd door admin 1 september, 2006 in Politiek. 8 Reacties

ALI BABA EN DE NEERSTORTENDE VLIEGTUIGEN
UPDATE: NU OOK ENGELS VLIEGTUIG ‘NEERGESTORT’ IN AFGHANISTAN; 14 DODEN.
“De F-16 stortte door nog onbekende oorzaak neer. Bij Defensie gaan ze uit van een ongeluk. Wat in
elk geval kan worden uitgesloten, is dat de F-16 is neergeschoten.” Aldus de vaderlandse pers
hedenmorgen. De helikopter die eerder neerstortte is ook, dat weten we 100% zeker, niet
neergehaald als gevolg van vijandelijk vuur. Lees het maar in de krant! De helikopter raakte in slecht
weer en die F-16, tsja, dat wordt allemaal nog uitgezocht door diverse commissies maar zeker is in
elk geval dat de Talibaan er helemaal niets maar dan ook niets mee van doen kunnen
hebben!. Heeft u dat goed gehoord? Niets! De F-16 vloog namelijk zo hoog, dat die baardapen hem
nooit hebben kunnen bereiken met hun zelfgemaakte raketjes uit de steentijd! Dat lucht op he?
Verder lezen ‘Mysterieen in Afghanistan rijgen zich aaneen’
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Ach, waar is de VVD van Frits Bolkenstein gebleven? De partij van echte politici, dienaars van de
publieke zaak? De Haya van Somerens en de Cappeyne van de Cappello’s? Dubbele namen, ok, maar
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deze dames konden toch wel wat. Nu is de hoogste binnenkomer op de nieuwe VVD-kieslijst
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(nummer vier) ene Brigitte van der Burg. Maar hoe weten we dat deze dame niets kan? Misschien is
ze wel geniaal! Nou, die kans is erg klein. Madame runt namelijk een obscuur Adviesbureau dat als
opdrachtgevers….. louter overheden heeft gehad! Kijk eens naar de lijst van haar werkzaamheden!.
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Verder lezen ‘Weerzinwekkende toestanden in de VVD’

Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?
Gepubliceerd door admin 25 augustus, 2006 in Politiek. 9 Reacties

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

CALAMITEITEN-CONTAINER VOOR HUIS HELEEN EN LIEUWE
Op de avond voor de moord op Theo van Gogh stond voor het huis van zijn ex Heleen en hun zoon
Lieuwe een ‘donkerblauwe vrachtauto stationair te draaien met op de zijkant in grote witte letters
CALAMITEITEN-CONTAINER’. Er zat niemand achter het stuur. Dat schrijft Heleen Hartmans vandaag
in Metro. Ze beeindigt haar stuk met ‘Inmiddels weet ik wel wat de Calamiteiten-container voor mijn
huis deed. Negen maanden later, via het OM, liet de AIVD weten: “Die stond daar gewoon!”‘ Eerder
kwamen al merkwaardige banden aan het licht tussen de AIVD en moordenaar Mohammed B. Vast is
wel komen te staan dat de AIVD de groep rond Mohammed B. al maanden op de korrel had maar niet
ingreep om de moord op Van Gogh te voorkomen. Uit de onthulling van de container van Hartman
blijkt een nog veel nauwere betrokkenheid van de autoriteiten bij de moord dan tot dusver werd
aangenomen.
Verder lezen ‘Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?’

Operatie Kafka
Gepubliceerd door admin 24 augustus, 2006 in Politiek. 1 Reactie

ADVIESCOMMISSIE WIL MEER BUREAUCRATEN INSCHAKELEN OM BUREAUCRATIE IN TE
DAMMEN
door Pamela Hemelrijk
“Operatie Kafka tegen regelbrij” meldt de Telegraaf van hedenmorgen. Het blijkt te gaan om een
voorstel van de Nationale Alliantie, die korte metten wil maken met “het veelkoppige
allesverslindende monster van de bureaucratie” in dit land. De organisatie blijkt geen afsplitsing van
de Nederlandse Volksunie te zijn, zoals de naam doet vermoeden, maar het zoveelste adviesorgaan
van regering, volgepakt met anonieme “wijze mannen”.
Zet u schrap: hier komt de remedie die deze wijze mannen bepleiten. Er moet een speciale “minister
X” worden aangesteld om de regelbrij te bestrijden. Oftewel: de ene vetbetaalde minister braakt elke
dag nieuwe regels uit, en de andere vetbetaalde minister krijgt tot taak die regels weer ongedaan te
maken! Als dat het ei van Columbus niet is. Om het “allesverslindende veelkoppige monster van de
bureaucratie” te bestrijden stelt de Nationale Alliantie voor om dat allesverslindende veelkoppige
monster nog verder uit te breiden! Een heel extra ministerie maar liefst, met alle bureaucratische
dorknopers, spindoctors, voorlichters, secretaresses, secretarissen-generaal, stuurgroepen,
beleidsnota’s, commissies, adviesorganen (en niet te vergeten regelbrij!) van dien.
Verder lezen ‘Operatie Kafka’

Het ultieme klokkenluidersboek
Gepubliceerd door admin 23 augustus, 2006 in Klokkenluiders. 4 Reacties

AFFAIRE-SPIJKERS OPNIEUW IN DE SPOTLIGHTS DANKZIJ NIEUW BOEK
Over enkele weken is het zover: dan komt het lang verwachte en onthullende boek van journalist
Alexander Nijeboer uit over de affaire-Spijkers. Lees er vast van alles over op zijn uitgebreide
website. Fred Spijkers was die geestelijke van Defensie die tegen de weduwen van geexplodeerde
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/08 (2 of 3) [3/10/2009 11:30:33 PM]
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soldaten moest gaan vertellen dat het allemaal hun eigen schuld was terwijl ze in feite het slachtoffer
werden van ondeugdelijke en zelf-ontploffende landmijnen. Het is het begin van een horrorstory die
zijn gelijke in Nederland absoluut niet kent. Het treiteren van Spijkers duurt voort tot op de dag van
vandaag, nu al 23 jaar lang. Inmiddels is de affaire zo geescaleerd, dat zelfs de vuurwerkramp in
Enschede een direct gevolg lijkt te zijn van de Spijkers-zaak.
LET OP: ZATERDAG VERSCHIJNT IN DE STENTOR EEN BELANGRIJK INTERVIEW met de
vader van de auteur over de bedreigingen aan het adres van zijn zoon tijdens het schrijven
van het boek. Nijeboer sr. was politieman en was betrokken bij de beveiliging van PWA en
Maxima
Verder lezen ‘Het ultieme klokkenluidersboek’

Leve de dictatuur!
Gepubliceerd door admin 20 augustus, 2006 in Media. 4 Reacties

COLLABORERENDE ARTIESTEN FAVORIET BIJ PRINS CLAUS STICHTING
door Pamela Hemelrijk
Lezen journalisten en hoofdredacteuren hun eigen krant wel eens, vraag ik me af? Vragen die
zombies zich überhaupt wel eens iets af, terwijl ze de persberichten zitten over te kalken die ze op
hun bureau gepleurd krijgen?
Blijkbaar niet. De Volkskrant trapte deze zaterdag een joekel van een open deur in:
“Mensenrechtensituatie in Iran holt achteruit”, schreeuwde de voorpagina. Kennelijk hebben ze bij de
Volkskrant nog steeds niet gemerkt dat de mensenrechten in Iran al 40 jaar geleden zijn opgeheven.
Want volgens de redactie gaat het pas bergafwaarts sinds het aantreden, vorig jaar, van de
“ultraconservatieve” president Ahmadinejad. “Tientallen dissidenten”, aldus de Volkskrant, worden
bedreigd, opgepakt, gevangen gehouden zonder proces en gemarteld. Er heerst “een klimaat van
angst en intimidatie”, en wie protesteert of zich niet neerlegt bij de draconische mediacensuur, die is
zijn leven niet zeker.
Verder lezen ‘Leve de dictatuur!’

Collusie tussen NRC Handelsblad en AIVD
Gepubliceerd door admin 17 augustus, 2006 in Media. 3 Reacties

NRC HANDELSBLAD EN AIVD ONDERHOUDEN ZEER NAUWE BANDEN
Begin 2004 schreef journalist Gert Hage een belangwekkend artikel op deze website over een
juridisch schandaal dat de media nooit heeft mogen halen omdat het te groot is. Een van de
conclusies die uit het stuk kan worden getrokken is dat NRC Handelsblad in de figuur van Frank
‘belangenverstrengelingen’ Kuitenbrouwer de sterke schijn op zich laadt dossiers door te spelen aan
de AIVD. Het stuk van Hage is nu meer dan tweeeneenhalf jaar oud. Maar de relatie tussen NRC en
AIVD staat weer volop in de spotlights. Wat zijn de feiten?
Verder lezen ‘Collusie tussen NRC Handelsblad en AIVD’
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Hoewel De Telegraaf glansrijk heeft gewonnen, legt de Staat zich daar niet bij neer! Hierdoor blijft De
Telegraaf besmet en wordt al helemaal onwaarschijnlijk dat de AIVD ook uitvoering geeft
aan het vonnis van de KG-rechter.
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besloten de zitting uit te stellen want er moeten wel vragen aan de betrokken accountant gesteld
kunnen worden”.
Aldus SOBI-voorzitter Pieter Lakeman over het uitstel (tot dit najaar) door de Raad van Tucht van de
zaak van SOBI tegen de extern accountant van Ahold G.J. Van den Dries die verantwoordelijk is voor
de goedkeurende verklaringen van 1997 tot en met 2001. De Raad van Tucht citeert daarbij een brief
van Hans Beckman (Stibbe), de advocaat van de accountant: ‘Bij de voorbereiding van de
mondelinge behandeling is gebleken dat de gezondheid van betrokkene zodanig achteruit blijkt te zijn
gegaan dat voor ons geen optimale voorbereiding mogelijk is en van dien aard is geworden dat het
thans medisch niet verantwoord is dat hij op de zitting van 26 juni a.s. verschijnt. Betrokkene is
onder medische behandeling en onderworpen aan verdergaand medisch onderzoek.’ Beckman heeft
de Raad medische verklaringen gegeven, opgesteld door de huisarts van de accountant en een
‘externe arts van Deloitte’. Na alles wat in de Ahold-zaak gebeurd is mag je de juridische afwikkeling
(zie ook de belachelijk lage straffen voor de ex-bestuurders) toch wel een lachertje noemen…
Verder lezen ‘Accountant van Deloitte ‘ziek, zwak en misselijk’’

Eerst registreren, dan posting insturen
Gepubliceerd door admin 19 juni, 2006 in Klokkenluiders. 0 Reacties

(VOORLOPIGE?) WIJZIGING BIJ INZENDEN VAN POSTINGS
De redactie heeft besloten het voorlopig onmogelijk te maken anoniem boodschappen op deze site te
plaatsten. Thans moet een inzender eerst inloggen. De reden is niet een of ander vonnis van een
rechter, maar het feit dat we recent zijn geconfronteerd met een waar bombardement aan spam in
de vorm van inzendingen bestaande uit honderden onzinnige links. In het verleden hadden we hier
ook mee te maken, toen ging het vaak om porno-links. Waarschijnlijk is deze sabotage afkomstig van
iemand die meent dat deze website schade toebrengt aan bepaalde machtscentra, hetgeen natuurlijk
ook precies de bedoeling is. Zolang het maar op een eerlijke manier gebeurt en op basis van feiten.
Zolang de feiten die op deze site worden gepresenteerd zelden worden bestreden maar er wel
oneigenlijke en agressieve aanvallen op deze site plaatsvinden, heeft de redactie het gevoel op het
goede spoor te zitten.

Raad voor de Journalistiek buigt zich weer over
Jensma
Gepubliceerd door admin 17 juni, 2006 in Media. 0 Reacties

GAAT DE DAPPERE DEMONISATOR EINDELIJK VOOR DE BIJL?
Terwijl de ineenstorting van het voormalige PCM-machtsbolwerk niet beter gesymboliseerd kan
worden dan door een computerstoring die veel vragen oproept (sabotage door ‘overtolligen’?) moet
F. Jensma weer aan de bak om zich te verweren tegen een klacht bij de Raad voor de Journalistiek
van zijn ombudsman Micha Kat. Een slecht voorteken voor NRC is dat juist deze week voor het eerst
aan het licht trad dat er ook in NRC complete fake-artikelen kunnen staan. De ‘Slijpsteen voor de
Fantasie’ zullen we maar zeggen. Zou Marjon van Royen weer in genade zijn aangenomen? Naast dit
alles speelt dan ook nog dat F.Jensma in moeizame onderhandelingen is verwikkeld om de
‘demoniserings-passage’ te weren uit het boek van Bruce Bawer (waarin hij wordt beschuldigd van
het aanzetten tot de moord op Fortuyn) dat binnenkort op de Nederlandse markt verschijnt. Drukke
tijden voor Folkert! O ja, ik vergat nog een andere crisis: het conflict tussen PCM en MultiVastgoed
waar binnenkort ook weer belangrijke ontwikkelingen te melden zullen zijn!
Verder lezen ‘Raad voor de Journalistiek buigt zich weer over Jensma’
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AIVD hoeft zich niet aan vonnis rechter te houden
Gepubliceerd door admin 15 juni, 2006 in Media. 4 Reacties

AFLUISTEREN VAN JOURNALISTEN KAN NIET WORDEN BEWEZEN
De president van de Haagse rechtbank zou zich heel makkelijk met de volgende redenering van de
zaak van De Telegraaf tegen de Staat kunnen afmaken: ik wijs de vorderingen af omdat niet is
aangetoond dat er ook daadwerkelijk is afgeluisterd en geobserveerd. Advocaat Victor Koppe van De
Telegraaf zit dit als een reeele (zij het laffe) mogelijkheid.
Wat zijn in deze zaak eigenlijk de bewijzen dat er inderdaad is afgeluisterd?
*De ‘ambtsberichten’ van de AIVD aan het OM die zijn overgedragen aan Koppe. Deze stukken
kwalificeren niet als staatsgeheim. Uit deze ambtsberichten blijkt dan ook niet welke methodes zijn
toegepast bij het verkrijgen van de informatie. Wel maakt de aard van deze informatie het
aannemelijk dat is is afgeluisterd en geobserveerd.
Verder lezen ‘AIVD hoeft zich niet aan vonnis rechter te houden’

Kort geding Telegraaf tegen de Staat
Gepubliceerd door admin 12 juni, 2006 in Media. 0 Reacties

KOMT ALLEN WOENSDAG OM 9:30 UUR NAAR DE RECHTBANK DEN HAAG
Woensdag 14 juni om half tien vindt de politiek explosieve behandeling plaats van het kort geding dat
De Telegraaf heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat en waarin het stopzetting eist van het
afluisteren van hun journalisten en de vernietiging van de reeds afgesluisterde bestanden. Deze zaak
werd eerder op deze website beschreven. Het is van belang dat zoveel mogelijk voorstanders van de
vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid naar de zitting komen om de journalisten in kwestie
Bart Mos en Joost de Haas te steunen. Er gaan geruchten dat de zitting besloten zal zijn, maar dat
lijkt gezien het karakter van de zaak (openheid, persvrijheid, controle van de macht) een volstrekt
onhaalbare kaart voor de staat. Juist hierom moet er een forse opkomst worden gerealiseerd
zodat in elk geval deze openbaarheid kan worden afgedwongen door de macht van het getal. Komt
dus allen!

Rammende rechter en Eradus: rechtspraak anno
2006
Gepubliceerd door admin 12 juni, 2006 in Rechterlijke macht. 4 Reacties

CARLA ‘NEPOTISME’ ERADUS OPNIEUW IN OPSPRAAK
CRIMINEEL RECHTERLIJK COLLEGE VERKLAART LABIELE EN WAARSCHIJNLIJK
ONSCHULDIGE VROUW TOT CRIMINEEL
De president van de rechtbank van Amsterdam, Carla Eradus, is opnieuw in opspraak geraakt. Voor
de zoveelste keer. Het begon ermee dat een groep raadsheren van het Hof te Leeuwarden waar zij
president was ten strijde trok tegen haar ongebreidelde nepotisme dat de complete
geloofwaardigheid van het Hof om zeep dreigde te helpen. Maar liefst 14 klokkenluidende raadsheren
smokkelden een brandbrief naar buiten om dit wanbeleid van Eradus aan de kaak te stellen.
Vervolgens kwam aan het licht dat Eradus als enige rechter in Nederland is veroordeeld door haar
collega’s van de Hoge Raad wegens het nodeloos toebrengen van leed aan een procespartij. Sadisme
heet dat in gewone-mensentaal. Beide affaires zijn uitgebreid belicht door deze website. Dat sadisme
is interessant omdat het Eradus linkt aan de rammende rechter Wedzinga die een groot liefhebber
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/06 (3 of 4) [3/10/2009 11:30:51 PM]
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bleek te zijn van het mishandelen van vrouwen. Wat onthult nu HP/de Tijd? Eradus en Wiedzinga zijn
samen verantwoordelijk voor een hoogst dubieuze veroordeling (waarschijnlijk een nieuwe
‘gerechterlijke dwaling’) en Wedzinga had een dag voor de betreffende zitting zijn eigen vrouw naar
God geslagen waarvan die vrouw ook aangifte deed!
Verder lezen ‘Rammende rechter en Eradus: rechtspraak anno 2006′
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Drie nieuwe getuigen in zaak-Westenberg
Gepubliceerd door admin 25 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 2 Reacties
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Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn

erop!'
BERT ‘GOD’ VAN DELDEN MOET GETUIGEN IN WESTENBERG-ZAAK
Bert van Delden, als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak de ‘hoogste’ man van de zittende
magistratuur in Nederland, is gisteren door advocaat Hugo Smit opgeroepen als getuige te

Recente Berichten

verschijnen voor de rechtbank Rotterdam om daar onder ede te worden gehoord over de zaakWestenberg die nu dreigt te gaan ontaarden in een bloedbad. Van Delden wordt gehoord omdat hij
zich als president van de Haagse rechtbank in 1994 en 1997 intensief met de Westenberg-zaak heeft
beziggehouden, dat is althans te concluderen op basis van stukken in het dossier. In 1994 vond
correspondentie plaats tussen Van Delden en Peter von Schmidt Auf Altenstadt (toen de procureur
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Verder lezen ‘Drie nieuwe getuigen in zaak-Westenberg’

‘God’ Van Delden weet het beter dan zijn eigen
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Gepubliceerd door admin 24 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 3 Reacties

VAN DELDEN: “HANDELEN KAT KAN NIET DOOR DE BEUGEL”
De affaire-Westenberg dreigt te gaan escaleren. De bobo’s van de rechterlijke macht met als
‘hoogste’ respresentant A. H. van Delden, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, scharen
zich en masse achter de intimiderende vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg. Dit
blijkt uit een brief die van Delden op 3 mei schreef aan het SP-tweede kamerlid Jan de Wit. De reden
voor de Wit om deze brief te schrijven was om duidelijkheid te krijgen over hoe het kan dat de
overheid alle proceskosten van Westenberg betaalt. Kunnen rechters te kust en te keur burgers
(journalisten, advocaten zoals Westenberg doet) voor de rechter slepen op kosten van de
belastingbetaler? Ja, dan kan!
Verder lezen ‘‘God’ Van Delden weet het beter dan zijn eigen rechter’

Gerechtshof Leeuwarden: wat is dat voor zooitje?
Gepubliceerd door admin 23 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 2 Reacties

HOEVEEL DELICTEN WORDEN ER GEPLEEGD OP HET HOF TE LEEUWARDEN?
Raadsheer van het Hof te Leeuwarden Wicher Wedzinga blijkt niet alleen zijn Oekrainse internettrekpop (dank aan Geenstijl) Tatjana als een ware Marc Dutroux te hebben misbruikt en mishandeld,
maar ook nog eens een sexueel spoor van vernieling door de noordelijke provincieen te hebben
getrokken waarbij hij ook nog eens vrouwen intimideerde vanuit zijn positie als raadsheer door ze te
bedreigen met strafvervolging en ze vervolgens tegen betaling van ’sexuele diensten’ te ‘redden’ uit
de tentakels van justitie! In ruil voor het afzuigen van zijn eigen tentakel hadden ze niets meer te
vrezen! Dit alles was gister te zien in NOVA. Daarin zagen we ook de pathetische president van Dijk
die natuurlijk allemaal van niets wist, ook niet van de aangifte van Wicher’s eigen vrouw wegens
mishandeling die jarenlang ergens in een la had gelegen op het politiebureau.
Verder lezen ‘Gerechtshof Leeuwarden: wat is dat voor zooitje?’

NVJ is in feite NSB
Gepubliceerd door admin 22 mei, 2006 in Media. 2 Reacties

VERZET JOURNALISTIEK ESTABLISMENT TEGEN AFLUISTEREN IS RITUEEL
O, wat waren ze boos bij de NVJ en bij het Genootschap van Hoofdredacteuren over het afluisteren
door de AIVD van de twee journalisten van De Telegraaf. Binnenkort (op 15 juni) gaan ze ‘verhaal
halen’ bij het Openbaar Ministerie. Nou ja, het gaat om een ‘regulier overleg’ (alleen dat al!) maar de
afluister-kwestie zal ‘zeker aan de orde komen’. Op het parket-generaal schuiven de journalistieke
bobo’s aan bij ’super-PL’ Harm Brouwer. O, wat zullen ze hem het vuur aan de schenen leggen! Het is
exact als de Joodse Raad in de Tweede Wereldoorlog: af en toe onder protest een kopje thee drinken
met de Nazi’s en verder doorgaan op de ingeslagen weg.
Verder lezen ‘NVJ is in feite NSB’
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Advocaten De Roy onder druk gezet?
Gepubliceerd door admin 19 mei, 2006 in Advocatuur. 7 Reacties

OOK PIM DE VOS GOOIT DE BEF ERBIJ NEER INZAKE EDWIN DE ROY
Opnieuw is Edwin De Roy van Zuydewijn zijn advocaat kwijt; nu gooit Pim de Vos de bef erbij neer.
Het is de zoveelste advocaat die De Roy de rug toekeert. Steeds weer wordt gesuggereerd dat dit te
maken zou hebben met het niet betalen van declaraties, maar in het geval van De Vos leek dat
probleem nu juist te zijn opgelost omdat De Roy zei te beschikken over een kapitaalkrachtige sponsor
binnen een ideeele stichting. Trouwens: de betrouwbaarheid van de berichten over de financieen van
De Roy en Margarita is afdoende duidelijk geworden door de flater van Maartje van Weegen die op
het huwelijk van PWA en Maxima verklaarde dat zij ‘daar niet bij konden zijn wegens financiele
problemen’. Op zijn eigen weblog suggereert Edwin dat er een conflict ontstond over wat hij allemaal
openbaar maakte op dat weblog. Dat is geloofwaardig, want advocaten hebben altijd de neiging alles
in eigen hand te willen houden en hebben een natuurlijke afkeer van publicatie van processtukken en
andere vormen van transparantie. In het geval van De Roy komt daar dan nog bij dat er wellicht best
veel advocaten zijn die voor hem willen werken en het ook juridisch interessant en belangrijk vinden,
maar terugschrikken voor al te veel publieke exposure uit angst te zeer te worden vereenzelvigd met
deze client. Maar als het gaat over de relatie tussen De Roy en advocaten speelt er veel meer. Er zijn
namelijk sterke aanwijzingen dat de advocaten van De Roy door duistere krachten onder druk worden
gezet hun client te laten vallen.
Verder lezen ‘Advocaten De Roy onder druk gezet?’

‘Objectieve lul’ betreedt rechtbank Rotterdam
Gepubliceerd door admin 17 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 5 Reacties

Rechter Hans Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag, vlak voordat hij de sluizen
doorgaat van de rechtbank Rotterdam alwaar het historische getuigenverhoor plaatsvond in de door
hem aangespannen zaak tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. Smit beschuldigde
Westenberg van het per telefoon intimideren van advocaten, in casu van hemzelf. Enkele uren na het
nemen van deze foto legt Westenberg een meinedige verklaring af. Op het getuigenverhoor zou Hugo
Smit tevens verklaren dat de voormalig deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Peter von
Schmidt auf Altenstadt, Westenberg een ‘objectieve lul’ heeft genoemd. De fotograaf werd
ogenblikkelijk in zijn kraag gegrepen en gedwongen alle foto’s te wissen waarbij gerept werd van een
‘fotoverbod’, maar deze wist hij ten behoeve van de geschiedschrijving van de rechtspraak in
Nederland voor de archieven te behouden. Hij is letterlijk weggesleept voor de poorten van de hel.

Westenberg

Raad voor de Rechtspraak koopt pand van crimineel
Gepubliceerd door admin 15 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 8 Reacties

EDDIE DE KROES VERDIENDE 11 MILJOEN EURO AAN RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK
Als koningin Beatrix morgen het lint doorknipt van het nieuwe miljoenenpand van de Raad voor de
Rechtspraak op de Haagse Kneuterdijk, zal ze dan weten dat ze een radartje is binnen de Haagse OGmafia van de drievoudig veroordeelde vlees-crimineel Eddy de Kroes? Als ze deze site leest wel. Want
wat er nu gaat worden onthuld is te verbijsterend voor woorden: de Rijksgebouwendienst heeft in
2001 het betreffende pand gekocht van de OG-mafiosi Rob Brinkel en Eddy de Kroes die met deze
transactie 11 miljoen Euro verdienden! En nu trekt nota bene de Raad voor de Rechtspraak in dit
pand! He, wacht eens even? Heeft diezelfde rechterlijke macht Eddy de Kroes die driemaal werd
veroordeeld tot een gevangenisstraf niet op onvoorstelbare wijze de hand boven het hoofd gehouden?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/05 (3 of 4) [3/10/2009 11:31:01 PM]
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woordvoerder van het Amsterdamse politiecorps in De Telegraaf. Met ‘dergelijke zaken’ wordt
agressie bedoeld van Islamitische jongeren tegen (vermeende) criticasters van Islam en Mohammed.
In deze kwestie gaat het om publiciste Ebru Umar die voor haar huis in Amsterdam is mishandeld
door twee Marokkaanse jongens. Umar is door de media altijd nadrukkelijk in het kamp geplaatst van
wijlen Theo van Gogh met wie zij bevriend was op op wiens website zij lange tijd publiceerde. Het
heeft er alle schijn van dat deze nadrukkelijke band met van Gogh een rol heeft gespeeld bij de
mishandeling.
De correcte knuffelmedia zijn al begonnen het nieuws over Ebru te downplayen. De
Volkskrant heeft geen artikel over de mishandeling van Ebru op de on line voorpagina maar
wel een item over Joden en Marokkanen in de Baarsjes (waar Ebru is neergeslagen) die
’samen rappen over de wijk’
Verder lezen ‘Mishandeling Umar wordt niet bevestigd’

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?’

“Pers niet links” volgens Nationale Nieuwsmonitor
Gepubliceerd door admin 19 april, 2006 in Media. 1 Reactie

MAAR ONDERZOEKER OTTO SCHOLTEN WIL NIET ZEGGEN WAT HIJ STEMT
door Pamela Hemelrijk
Het heeft de belastingbetaler 500.000 euro gekost, maar nu is het dan ook wetenschappelijk
vastgesteld: de Nederlandse pers is niet links. Wat heet: de harde cijfers wijzen eerder op het
tegendeel! Althans, volgens dr. Otto Scholten, de baas van de
Nationale Nieuwsmonitor. De eerste conclusie van zijn gesubsidieerde onderzoek werd deze week
bekend gemaakt.
Eigenaardig: deze week kreeg ik toch weer een heel andere indruk. (Maar ja, ik word dan ook niet
voor mijn “journalistieke zelfreflectie” betaald door het Bedrijfsfonds voor de Pers, de Nederlandse
Dagbladpers en de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, zoals dr. Otto.)
Jan Tromp presenteerde op Tweede Paasdag de Nationale Geschiedenis Quiz, en daarbij speelde zich
het volgende vraaggesprekje af:
Verder lezen ‘“Pers niet links” volgens Nationale Nieuwsmonitor’
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Gepubliceerd door admin 19 april, 2006 in Politiek. 0 Reacties

MAAR BELLEN ACHTER HET STUUR WAS TOCH VERBODEN?
door Pamela Hemelrijk
‘Automobilisten rond Utrecht worden voortaan via ’sms-alarm’ gewaarschuwd over
verkeersongelukken, spookrijders en omleidingen’, zo meldt het
AD vandaag op de voorpagina. Het gaat volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat om
‘een experiment dat uniek is in Europa’ en op termijn landelijk zal worden ingevoerd.
Sjongejonge, dat mag inderdaad uniek genoemd worden: een overheid die automobilisten verbiedt
om achter het stuur met hun mobieltje te spelen, en ze vervolgens zelf sms’jes gaat sturen!
Sms’jes moeten gelezen worden, dus zelfs met een hands-free set ben je een gevaar op de weg als
je de waarschuwingen van Verkeer en Waterstaat ter harte wilt nemen. Ik voorspel dat dankzij dit
“unieke experiment” het aantal kettingbotsingen op de Nederlandse wegen tot astronomische hoogte
zal stijgen. En het aantal boetes wegens mobiel bellen achter het stuur eveneens.
Verder lezen ‘Overheid gaat automobilisten bestoken met sms’jes’

Advocaat begint procedure tegen Europarlement
Gepubliceerd door admin 18 april, 2006 in Media. 11 Reacties

KLOKKENLUIDERONLINE BEGINT EUROPESE WOB TEGEN ‘EURO-MEDIA’
Europarlement betaalt de pers voor publiciteit
door Pamela Hemelrijk
“De vergaderingen van het Europarlement zijn zo ondraaglijk saai dat de EU journalisten moet
omkopen om er aandacht aan te besteden. Ik zou mijn verslagen over die zittingen nooit kunnen
maken als het parlement er niet voor betaalde.”
Aldus een tv-journalist in de Herald Tribune van 5 april jl. Hij wilde niet met naam en toenaam in de
krant, zoals u begrijpt.
Volgens de Herald Tribune koopt de EU al sinds 1980 publiciteit, door journalisten met aantrekkelijke
subsidies naar Brussel en Straatsburg te lokken. Reiskosten worden volledig vergoed. De
persmuskieten uit de 25 lidstaten mogen kiezen tussen een eersteklas treinkaartje of een economyclass vliegticket. Daarnaast krijgen ze een onkostenvergoeding van € 100 per dag, meer dan genoeg
om het breed te laten hangen en zelfs nog een spaarduitje over te houden: het onder journalisten
populaire luxehotel Hannong in Straatsburg kost € 60 per nacht. Tv-reporters mogen verder
onbeperkt gebruik maken van gratis studioruimte, opname-apparatuur en, indien gewenst,
cameramannen.
Verder lezen ‘Advocaat begint procedure tegen Europarlement’

Club Huis ten Bosch in de praktijk
Gepubliceerd door admin 18 april, 2006 in Media. 2 Reacties

ORANJE EN RVD VERGIFTIGEN BERICHTGEVING
“Edwin de Roy van Zuydewijn is bereid om voor 2 miljoen Euro zijn strijd tegen het koninklijk huis op
te geven. Dat hebben bronnen rond De Roy bevestigd tegenover De Telegraaf.”
Aldus een bericht op RTL nieuws van 2 maart 2006. Het oorspronkelijke bericht uit De Telegraaf
wordt on line niet meer gevonden. Maar wat stond er in het vonnis van de voorzieningenrechter te
Amsterdam van 13 april? “Door de raadsman van de vrouw (Margarita) is erkend dat geen bedragen
zijn genoemd, laat staan het bedrag van 2 miljoen Euro.” Wat we hier in de praktijk zien zijn de
manipulaties en machinaties van Oranje en de Oranje-propagandistische media die De Telegraaf
gebruiken voor hun strategieen.
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/04 (3 of 4) [3/10/2009 11:31:10 PM]
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een reportage aan zijn uitvinding gewijd? Zie voor het bewuste Action News filmpje deze link.
Verder lezen ‘Voer voor complotdenkers’
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Gepubliceerd door admin 23 maart, 2006 in Rechterlijke macht. 4 Reacties

OPENBAAR MINISTERIE GEEFT ROVERS EN PLUNDERAARS RUIM BAAN
Wie denkt dat de boeven in de Ahold-processen achter de tralies verdwijnen? Weinigen, dunkt ons.
En dat is dan nog tenminste een high-profile witteboorden-zaak waarin het OM tenminste nog wat
probeert. Dat de officieren van justitie de meeste witteboorden-aangiften direct de prullenbak in
kieperen is al jaren een publiek geheim, maar krijgt nu steun vanuit onverdachte hoek:
fraudebestrijder Ton Bazelmans gooit het bijltje erbij neer, zo lezen we vanochtend in het FD, ‘omdat
het OM geen enkele daadkracht toont bij de aanpak van financiele instellingen’. Bazelmans runde het
financiele letselschadebureau Santema & Blonz. Hij zal geen nieuwe fraudezaken meer aannemen.
Bazelmans kreeg eind jaren negentig landelijke bekendheid als klokkenluider van de Rabobank
Doetinchem in het schandaal rond ‘beleggingsclub’ D’ Anwas waarbij als gevolg van falende dan wel
frauderende managers van de Rabobank €90 mio in rook opging. De verantwoordelijken voor deze
mega-fraude die alle landelijke kranten haalde zijn door het OM nooit voor de rechter gedaagd.
Verder lezen ‘Fraudeer! Fraudeer! Het maakt niet meer uit!’

Wie zijn de invloedrijkste journalisten van ons land?
Gepubliceerd door admin 23 maart, 2006 in Media. 3 Reacties

NRCOMBUDSMAN PRESENTEERT: DE JOURNALISTIEKE GOOGLE-RANKING!
Hoe meet je welke journalist invoedrijker is dan welke andere? Het is een vraag die het journaille al
jaren bezighoudt. Nu is hierop een antwoord: via Google. de onvolprezen meest invloedrijke
zoekmachine ter wereld! Hoe meer hits een journalist op Google scoort, hoe invloedrijker hij of zij is!
Op nrcombudsman leest u nu een verkennende top-30. Onthullend, kunnen wij u beloven!
NU DE COMPLETE TOP 50!

Als je niks doet, doe je ook niks fout
Gepubliceerd door admin 20 maart, 2006 in Media. 2 Reacties

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK HOUDT WEER DE BOOT AF
door Pamela Hemelrijk
Alweer eentje die van de Raad voor de Journalistiek de kous op zijn kop krijgt, hoewel hij een
principiële kwestie aan de orde stelt, namelijk misleidende voorlichting. De Amsterdamse psychiater
Freek Polak is niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht tegen het NOS-Journaal, omdat hij “geen
belanghebbende” is. Sinds wanneer, o Raad voor Journalistiek, hebben wij tv-kijkers en krantenlezers
“geen belang” meer bij een eerlijke en onbevooroordeelde berichtgeving? Zou U ons dat eens uit
willen leggen?
Verder lezen ‘Als je niks doet, doe je ook niks fout’

Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit
Gepubliceerd door admin 17 maart, 2006 in Rechterlijke macht. 10 Reacties
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HAAGSE VICE-PRESIDENT GEEFT DE STRIJD NIET OP
Hans Westenberg, top-rechter en vice-president van de Haagse rechtbank, heeft deze week
aangekondigd hoger beroep te zullen instellen tegen het voor hem vernietigende vonnis van de
Rotterdamse rechtbank in de zaak die hij heeft aangespannen tegen journalist Micha Kat. Echter, hij
kondigt bij monde van zijn advocaat aan de dagvaarding pas te zullen uitbrengen op 14 december
2007.
Verder lezen ‘Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit’

De Roy onthult geheime Oranje-bijeenkomsten pers
Gepubliceerd door admin 15 maart, 2006 in Media. 14 Reacties

‘JOURNALISTIEK LAAT ZICH STUREN DOOR HUIS VAN ORANJE’
Edwin de Roy van Zuydewijn gaat goed tekeer op zijn weblog. Het is onthullend om te lezen.
Topjournalistiek! Ik begin steeds meer respect te krijgen voor Edwin die ik zelf ook enkele malen heb
mogen ontmoeten. Een van de meest verbijsterende dingen die hij op zijn log beschrijft is dat er
‘Club Huis ten Bosch’ bestaat. Hij omschrijft die club aldus: “Een periodieke samenkomst ten paleize
van hoofdredacteuren, redacteuren en journalisten van de meeste landelijke dagbladen en nationale
televisie programma’s, onder leiding van de heer Waldeck, de officieuze public relations manager van
Trix.”
Verder lezen ‘De Roy onthult geheime Oranje-bijeenkomsten pers’

Hoe ver gaat het bedrog door NRC Handelsblad?
Gepubliceerd door admin 13 maart, 2006 in Media en Politiek. 29 Reacties

NRC EN OPENBAAR MINISTERIE REVISITED
Recente ontwikkelingen rond de ‘Deventer moordzaak’ roepen weer in de herinnering hoe twee
redactrices van NRC Handelsblad de waarheid in opdracht van justitie manipuleerden inzake de
moordzaak Putten.
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OM en Moszkowicz: vete of soap?
Gepubliceerd door admin 24 februari, 2006 in Rechterlijke macht. 11 Reacties

MOSZKOWICZ MOET KAPOT, COUTE QUE COUTE
Je kon erop wachten: De Telegraaf meldt vanochtend dat Bram Moszkowicz, de advocaat van Willem
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Holleeder, ‘het doet’ met een vrouwelijke verdachte uit de afpersingsgroep-Holleeder. Hiermee is de
volgende stap gezet in de actie ‘kill Bram’ die reeds eerder op
deze site werd aangekondigd. Het doel van Justitie bij deze actie is tweeledig: door de ‘consiglierekaart’ uit te spelen (de advocaat is in feite onderdeel van de criminele organisatie die hij verdedigt)
meent Justitie de kansen op een succesvolle vervolging tevergroten. Maar daarnaast gaat het bij dit
alles ook om het maskeren cq. tegengaan van onthullingen over corruptie en sexuele uitspattingen in
de eigen gelederen. Overigens zou Bram niet te zeer hoeven te zitten met zijn escapades: zijn
verweer zou moeten luiden ‘nou, dan ben ik in goed gezelschap, want Mabel Wisse Smit deed het met
Klaas Bruinsma!’
Verder lezen ‘OM en Moszkowicz: vete of soap?’

Druk op Jensma neemt verder toe
Gepubliceerd door admin 23 februari, 2006 in Media. 4 Reacties

KAT LICHT ONTVANKELIJKHEID NADER TOE BIJ RAAD
Raad voor de Journalistiek
Secretariaat
p/a Joh. Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam
Amsterdam, 22 februari 2006
Geachte mevrouw Koene,
Bij deze geef ik nog een nadere toelichting op de ontvankelijkheidsvraag in de aanloop naar de zitting
dienaangaande d.d. 17 maart as.
De ontvankelijkheid van mijzelf heb ik reeds toegelicht in het klaagschrift zelf. Hier kan nog aan
worden toegevoegd, dat de stellingname van F. Jensma dat ‘klager niet betrokken is bij de genoemde
rubriek ‘de lezer schrijft de krant antwoord’ (de taalfout is van Jensma)’ reeds absurd is omdat het
woord ‘lezer’ in de genoemde rubriek qualitate qua verwijst naar alle lezers van NRC Handelsblad.
Hoe kan het zijn dat een rubriek die de ‘lezer’ nota bene in de naam voert blijkbaar geen
‘betrokkenheid’ van die lezer meebrengt? Dat Jensma deze stelling durft te betrekken geeft reeds aan
tot welke onmogelijke paradoxen en spagaten hij zijn toevlucht moet zoeken.
Verder lezen ‘Druk op Jensma neemt verder toe’

Jensma vraagt uitstel
Gepubliceerd door admin 21 februari, 2006 in Media. 9 Reacties

F. JENSMA VERZOEKT RAAD OM UITSTEL REACTIETERMIJN
Deze brief kwam binnen van de Raad voor de Journalistiek:
Geachte heer Kat,
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In vervolg op onze brief van 16 februari jl. deel ik u hierbij mede dat op verzoek van de heer Jensma
de termijn voor het geven van een reactie op uw aanvullende stukken met een week is verlengd.
Met vriendelijke groet,
mw. mr. D.C. Koene
secretaris
Onder die ‘aanvullende stukken’ vallen de ‘voeging’ van de Stichting Klokkenluideronline in de klacht
aan klagerszijde.
Verder lezen ‘Jensma vraagt uitstel’

Mozkowicz en OM op ramkoers: dit gaat fout!
Gepubliceerd door admin 18 februari, 2006 in Rechterlijke macht. 6 Reacties

GELOOFWAARDIGHEID VAN JUSTITIE KOMT IN BESLISSENDE FASE
door Micha Kat
Er waart een spook door strafrechtland. Dat spook heet corruptie. Nadat De Telegraaf onthulde dat
hoge ambtenaren van justitie omgekocht werden door de groep rond crimineel Mink K. is Justitie in
de greep van een verlammende angst dat de verhalen over corrupte rechercheurs en offcieren van
justitie aanzwellen waardoor onze rechtsstaat ten onder gaat. Alleen tegen deze achtergrond zijn de
onvoorstelbare ontwikkelingen van de laatste week rond Holleeder en Moszkowicz te duiden.
Waarom is Holleeder eigenlijk juist nu opgepakt? Deze vraag durft niemand te stellen, laat staan te
beantwoorden. Er is geen spat nieuw bewijs noch is er een specifiek delict gepleegd dat juist nu om
actie vroeg. Zelfs nu Holleeder vastzit durft niemand aangifte tegen hem te doen. Laat ik dan mijn
inschatting geven: Holleeder is opgepakt omdat hij naar de stellige vrees van Justitie op het punt
stond nog meer belastend materiaal over Justitie openbaar te maken. Omdat hij zelf ook mensen van
Justitie heeft omgekocht. Omdat Justitie weet dat Holleeder beschikt over karrevrachten bewijzen
voor corruptie binnen het Justitieel apparaat. Daarom hebben ze hem preventief vastgenomen.
Justitie heeft nu gebeten in de hand die hen jarenlang heeft gevoed.
Verder lezen ‘Mozkowicz en OM op ramkoers: dit gaat fout!’

Jensma reageert op klacht ‘de Munnick’
Gepubliceerd door admin 17 februari, 2006 in Media. 14 Reacties

JENSMA: KAT IS AFGEWEZEN EX-MEDEWERKER
Geachte mevrouw Koene,
Dank voor de geboden gelegenheid te reageren op de vraag op klager M. Kat als ontvankelijk gezien
moet worden in zijn klacht van 16 januari jl.
Ik refereer daarbij gaarne aan de zaak van F. Eeken tegen P. Borst (NRC Handelsblad) en de
hoofdredacteur van NOVA (NPS/VARA) van 27 januari 2004. Uw raad overwoog daarin: ‘Ingevolge
artikel 2 lid 1 van het reglement van de Raad komt slechts voor behandeling in aanmerking een
klaagschrift dat is ingediend door een ‘rechtstreeks belanghebbende’. Volgens het vaste oordeel van
de Raad kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte
publicatie direct betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.’
Verder lezen ‘Jensma reageert op klacht ‘de Munnick’’

Journalist te koop (2): Wim Kohler, NRC Handelsblad
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2006/02 (3 of 4) [3/10/2009 11:31:28 PM]

2006 februari archive at Klokkenluideronline
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NRC MAAKT RECLAME VOOR ‘WONDERPIL’ OP VP EN IN 12 PAGINA’S ADVERTORIAL
Door Pamela Hemelrijk
De NRC heeft dezer dagen een geheel nieuwe dimensie gegeven aan het fenomeen “advertorial”.
Maar liefst 12 full colour pagina’s van de maandbijlage M zijn gewijd aan de ontdekking van Een
Nieuwe Wonderpil, die nog niet eens is goedgekeurd door de medische autoriteiten, laat staan dat ie
in de apotheek verkrijgbaar is. “Wonderpil tegen vetzucht en veel meer” spat het op 4 februari
bovendien van de voorpagina af. Als ooit een journalist zich voor de kar van een farmaceutisch
bedrijf heeft laten spannen, dan is het wel Wim Köhler, de auteur van deze jubelzang. Je zou zweren
dat hij bij fabrikant Sanofi-Aventis op de loonlijst staat. Volgens Köhler is Rimonabant namelijk net
zo’n sensatie als Viagra en Prozac, en heeft het middel “alles in zich om een hype en een “life-style
drug” te worden”. Zelf maakt hij ondertussen met die hype vast een beginnetje, door louter op gezag
van de fabrikant te melden dat Rimonabant het Ultieme Middel is Tegen Alle Kwalen.
Verder lezen ‘Journalist te koop (2): Wim Kohler, NRC Handelsblad’
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trouwens nu alweer meer dan een dag oud. Wellicht hebben de kranten het reeds doodgezwegen? Of
gaan ze de komende dagen breed uitpakken? Koopt allen NRC van vanmiddag! De opties: het hele
onderzoek wordt doodgezwegen. Of: alleen de LPF wordt gekielhaald. Ok, als ze een hele verlichte
bui hebben worden CDA en VVD ook genoemd. Wie biedt?
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aantijgingen tegen de rechter nog verder moet bewijzen. De kern van zijn aantijgng: Westenberg
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heeft in 1994 voorafgaand aan een crudiciale zitting die hij ging leiden en waar honderden miljoenen
op het spel stonden een advocaat van een van de partijen geintimideerd via de telefoon. Deze
advocaat was Hugo Smit.
Verder lezen ‘Zaak-Westenberg naar spectaculaire climax’

Eerste klacht bereikt NRC Ombudsman
Gepubliceerd door admin 24 januari, 2006 in Media. 1 Reactie

WAT IS PRECIES HET ‘RISICO’ VAN BEERENKAMP’S TALPA-OPTREDEN?
De ombudsman van NRC Handelsblad heeft een eerste klacht ontvangen. Klager richtte zich reeds
vorige week tot F. Jensma maar mocht nog geen reactie ontvangen. De ombudsman roept Jensma of
een ander lid van de hoofdredactie op om deze bezorgde lezer snel gerust te stellen. Wellicht kan dan
ook direct duidelijkheid worden geboden over de (vermeende) intieme banden tussen Birgit Donker
en de ‘gewone lezer’ Boris de Munnick.
De site www.nrcombudsman.nl zal pas over enige weken in de lucht gaan. De ombudsman roept
bezorgde lezers van NRC op om tot die tijd vast vragen in te dienen via de klokkenluidersfunctie van
deze website. Ze zullen dan worden opgespaard zodat er bij het beginnen van de ombudsmanwebsite een mooie hoeveelheid kwesties klaarligt. De publicatie hier van deze eerste vraag dient ter
aanmoediging van andere lezers van NRC om vragen in te sturen bij de ombudsmannen van NRC
Handelsblad Micha Kat en Pamela Hemelrijk.
Geachte heer Jensma,
Zojuist las ik uw reactie op een brief van een lezer
aangaande de deelname aan een Talpa-quiz door NRC
televisierecensent Hans Beerekamp.
In die context zou ik als bezorgde lezer u een paar
vragen willen stellen.
Verder lezen ‘Eerste klacht bereikt NRC Ombudsman’

Vraagtekens bij opheffing inteeltverbod
Gepubliceerd door admin 23 januari, 2006 in Politiek. 10 Reacties

GEZINSHERENIGING ALLOCHTONEN GING SAMEN MET OPHEFFING ‘INTEELTVERBOD’
Door Pamela Hemelrijk
Huwelijken tussen neef en nicht zijn hier altijd verboden geweest. Maar uitgerekend in de vroege
jaren zeventig, toen de gezinshereniging voor allochtonen van start ging, is dat verbod opgeheven.
Waarom? En waarom horen we dat nu pas?
De LPF bepleit een verbod op huwelijken tussen neef en nicht, zo meldt de Straatscourant dezer
dagen. Daar komen immers, zoals iedereen weet, gehandicapte kinderen van, en aangezien nietwesterse allochtonen bij voorkeur binnen de eigen familie trouwen, neemt dat gezondheidsprobleem
hand over hand toe. Zelfs de Staatscourant voelt zich kennelijk geroepen het te signaleren, ondanks
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het feit dat zij daarmee de LPF ‘in de kaart speelt’, zullen we maar zeggen. Dus het moet wel heel
ernstig zijn. Maar wacht eens even: huwelijken tussen neef en nicht waren toch al sinds jaar en dag
verboden in dit land? Nooit, in al die jaren dat ik het nieuws beroepshalve op de voet volg, heb ik
vernomen dat dit verbod was geschrapt. Tot vorige week.
Verder lezen ‘Vraagtekens bij opheffing inteeltverbod’

Viervoudige klacht tegen NRC bij de Raad
Gepubliceerd door admin 19 januari, 2006 in Media. 5 Reacties

NRC OPNIEUW ANGEKLAAGD WEGENS LEZERSBEDROG
Aan de Raad voor de Journalistiek
Johannes Vermeerstraat 22
1071 DR Amsterdam
Betreft: klacht tegen F. Jensma/NRC Handelsblad
Amsterdam, 11 januari 2005
Bij deze brief dien ik een klacht tegen tegen (de hoofdredacteur van) NRC Handelsblad.
In NRC Handelsblad van Zaterdag 31 december 2005 & Zondag 1 januari 2006 stond op pagina 14
een bijdrage onder de kop Lezersvragen over de krant in 2005 (productie 1). In dit stuk ging
hoofdredacteur F. Jensma uitgebreid in op vragen over de krant van Boris de Munnick die werd
voorgesteld als ‘lezer’. De Munnick wordt in een kader als volgt geciteerd: ‘Ik lees de NRC sinds mijn
studie, vermoedelijk 1987 of 1988.’
Bij antwoord op een van de vragen van De Munnick zegt F. Jensma: ‘Het aantal voorlichters neemt
toe, tegenwoordig vaak aangeduid als ‘communicatiedeskundige’. Maar dat is meestal niet uit een
behoefte het publiek te dienen, maar eerder in het belang van instelling of organisatie.’
Verder lezen ‘Viervoudige klacht tegen NRC bij de Raad’

Dagbladen in de greep van de waanzin
Gepubliceerd door admin 18 januari, 2006 in Media. 2 Reacties

KIJK MEE IN DE GLAZEN BOL VAN DE VOLKSKRANT
Wellicht had Micha Kat nu beter de Volkskrant als slachtoffer kunnen uitkiezen voor zijn kruistocht
dan opnieuw NRC Handelsblad. Het ochtendblad dat recent door een (weliswaar gemanipuleerd, maar
goed) onderzoek van De Leugen Regeert werd uitverkozen tot de meest betrouwbare krant van
Nederland laat nu immers op de eigen website (in dit tijdperk een belangrijker visitekaartje dan de
papieren krant) een allochtone toverkol met een lichtgevende wereldbol het nieuws voorspellen. Zijn
we terug in de middeleeuwen? Of nee, in het Romeinse Rijk waar ook werd gewerkt met zieners die
aan de vlucht van de volgens of de kleuren van de lever van offerdieren de dag van morgen
voorspelden?
Verder lezen ‘Dagbladen in de greep van de waanzin’

NRC Ombudsman wordt weer actief
Gepubliceerd door admin 16 januari, 2006 in Media. 22 Reacties

KAT NEEMT OMBUDSMAN-ACTIVITEITEN WEER OP
Dit is een persbericht
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16 januari 2006
Micha Kat wordt weer ombudsman van NRC Handelsblad op www.nrcombudsman.nl

Lux Libertas en Leugens

Journalist Micha Kat neemt zijn activiteiten als extern ombudsman

van NRC Handelsblad weer op en opent hiertoe binnenkort een
webiste, www.nrcombudsman.nl. Op deze site zal hij samen met Pamela Hemelrijk vragen
beantwoorden van NRC-lezers over de kwaliteit van de journalistiek van de elitekrant. Daarnaast
komt de ombudsman dagelijks met een eigen analyse over de krant van die dag. Kat: “Maar we gaan
ook werken met gast-ombudsmannen. Daar zitten hele leuke en verassende mensen bij.”
Kat publiceerde in oktober 2004 het boek Lux Libertas en Leugens, een bundeling van de stukken die
hij eerder als extern ombudsman van NRC schreef voor de site van Theo van Gogh. Kat: ?NRC heeft
er niets van geleerd. Sterker nog, het bedriegen van de lezer wordt alleen maar erger. Daarom kan ik
niet anders dan de leugens en manipulaties exposen om zo lezers te beschermen tegen de
berichtgeving van de krant. Ze poepen van angst op de Marten Meesweg waar zelfs de telefonistes
tegenwoordig de hoorn op de haak gooien als ik beleefd vraag om wat inlichtingen over weer een
manipulatie.? Een van de redenen om nu weer te beginnen is volgens Kat ook dat uit belangwekkend
onderzoek van het mediaprogramma De Leugen Regeert blijkt dat lezers zeer veel belang hechten
aan een goed functionerende Ombudsman. Kat: ?Dat NRC altijd geweigerd heeft een eigen
Ombudsman aan te stellen en in plaats daarvan een halfzachte ?criticus? inzette waar geen lezer wat
aan had en die nu dan ook al weer weg is, zegt genoeg: ze durven niet. Ze weten zelf namelijk als
geen ander hoe corrupt ze zijn. Steeds meer lezers weten dat ook. Het AD van de oliebollentest wordt
nu zelfs al als betrouwbaarder aangemarkt dan NRC Handelsblad!? Kat verwacht dat de site in
februari operationeel zal zijn. Kat: ?Waar ik natuurlijk vooral op hoop is op juridische actie van de
kant van NRC. Ik heb nog altijd een proces te goed van Folkert dat hij mijn uitgever heeft beloofd
naar aanleiding van het boek. Maar hij hield zich opnieuw niet aan zijn woord.?
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Het feit dat rechter Hans Westenberg op kosten van de belastingbetaler mag procederen om af te
rekenen met criticasters heeft vele vragen opgeworpen. In antwoord op de vragen van Matthijs
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Smit en journalist Micha Kat is (vonnis 14 december) geeindigd in een volledige overwinning voor
Kat: met zijn citaat van advocaat Smit dat de onpartijdigheid van Westenberg in twijfel trok is
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Door Pamela Hemelrijk
De beerput bij de gemeentelijke Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) blijft potdicht. Een dik jaar

onze gek geworden bureaucraten af als water van een eend. Je kunt net zo goed proberen om,
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Verder lezen ‘Afvalbeerput ARN blijft potdicht’

Kat niet ontvankelijk in klacht tegen NRC
Gepubliceerd door admin 14 december, 2005 in Media. 4 Reacties
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NVJ-SITE GEEFT UITSPRAAK RVDJ LEUGENACHTIG WEER
‘RVDJ: klacht Kat tegen NRC ongegrond’. Aldus de kop boven het stuk van vandaag op Villamedia.nl,
de nieuwssite van de NVJ. In werkelijkheid echter werd Kat niet-ontvankelijk verklaard, hetgeen
betekent dat de Raad zich niet inhoudelijk met de klacht heeft beziggehouden. Volgens Kat geeft de
wijze waarop de NVJ met deze zaak omgaat aan dat ‘de NVJ zelf elke impuls richting de normale
journalistieke praktijk heeft afgelegd en zich nog uitsluitend bezighoudt met het dienen van de
belangen van de gevestigde media. Zelfs flagrante en doorzichtige leugens worden hierbij niet
geschuwd. Het feit dat ik zelf lid van van de NVJ en NRC Handelsblad niet doet hieraan blijkbaar niets
af. Wellicht speelt hier een rol dat de gevestigde media ten dode zijn opgeschreven wat de NVJ
wanhopig maakt.”
Verder lezen ‘Kat niet ontvankelijk in klacht tegen NRC’

Bestuur NVJ doet niets aan Raad voor de
Journalistiek
Gepubliceerd door admin 10 december, 2005 in Media. 4 Reacties

DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK MANIPULEERT ZELF FEITEN IN CRUCIALE KLACHT
door M. Op de Coul
In het blad De Journalist van 30 september 2005 staat mijn reactie op de uitspraak van de RvdJ over
mijn klacht tegen de Volkskrant wegens de berichtgeving over 11 september:
“De Raad voor de Journalistiek geeft in uitspraak 2005/42 een misleidende weergave van mijn klacht
om zo onder een oordeel uit te komen. Ik heb steeds de feiten vooropgesteld zoals de
tegenstrijdigheden in de nieuwsberichten en rapporten plus de talloze getuigenverklaringen die de
nieuwsberichten tegenspreken. Dat is totaal iets anders dan het hebben van een afwijkende mening
of het geven van een eigen verklaring van de gebeurtenissen van 11-9. Op vragen van de Raad heb
ik steeds geantwoord dat het daar niet om ging. Het weglaten van belangrijke feiten is een schending
van de code van Bordeaux en dat is de werkelijke kern van de klacht.
Men spreekt verder zonder duidelijke motivering tegen dat er sprake is van geschade belangen. Het
reglement van de Raad vormt verder geen beletsel voor een oordeel in deze zaak, eerder juist een
aansporing. Een gedetailleerde reactie is te lezen op http://www.klokkenluideronline.nl. Het zou
nuttig zijn als de NVJ de oprechtheid van de Raad aan een onderzoek onderwerpt.”
Daar liet ik de volgende brief aan NVJ-voorzitter Kees Schaepman op volgen:
Verder lezen ‘Bestuur NVJ doet niets aan Raad voor de Journalistiek’

De leugens van minister Remkes
Gepubliceerd door admin 8 december, 2005 in Politiek. 6 Reacties

REMKES: FORTUYN WERD NIET AFGELUISTERD
Hoe lang worden de flagrante leugens van onze politici nog getolereerd? Naar nu blijkt is door een
blunder van een AIVD-medewerker aan het licht gekomen dat de organisatie en diens
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2005/12 (2 of 4) [3/10/2009 11:31:47 PM]
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rechtsvoorganger de BVD Pim Fortuyn wel degelijk heeft geobserveerd, en dat nog wel met het
duidelijke oogmerk hem in diskrediet te brengen. Toen kamerlid Teeven hierover eind 2002 expliciete
vragen stelde aan minster Remkens, gaf deze de volgende antwoorden.
In dit licht mag het toch wel opmerkelijk worden genoemd dat de AIVD nu de diskettes met de
corrumperende informatie (die volgens Remkes dus helemaal niet zouden kunnen bestaan) met veel
aplomb terugeist van Peter R. de Vries. Daarnaast heeft de AIVD De Vries ‘gesommeerd’ niets van de
inhoud in zijn programma openbaar te maken.

De Europese immigratie-richtlijn
Gepubliceerd door admin 7 december, 2005 in Politiek. 63 Reacties

OIL FOR IMMIGRATION
door Pamela Hemelrijk
Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving,
wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar
West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een
Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd. Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit
angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een ?EuroArabische Dialoog? op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent
hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar 200 afgevaardigden van
de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden. In juni 1975
rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z?n allen nog steeds de zure vruchten plukken: die
200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van
de hele toenmalige Europese gemeenschap.
Verder lezen ‘De Europese immigratie-richtlijn’

WOB-verzoek tegen Raad voor de Rechtspraak
Gepubliceerd door admin 7 december, 2005 in Rechterlijke macht. 1 Reactie

OPENHEID GEVRAAGD OVER GRATIS PROCEDERENDE RECHTER
De advocaat van Micha Kat in de zaak die Hans Westenberg, vice-president van de Rechtbank Den
Haag, tegen hem heeft aangespannen en waarover deze site reeds uitvoerig heeft bericht, heeft via
een WOB-verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak duidelijkheid gevorderd over het ‘geheime fonds’
dat blijkt te bestaan voor procederende rechters. Dit fonds zou volgens de president van de Haagse
Rechtbank Hofhuis ten dienste staan van rechters die ‘worden betrokken in procedures’. Dit fonds
stelt rechters in de gelegenheid op kosten van de gemeenschap te procederen. Uiteraard roept dit
alles vele vragen op, bijvoorbeeld deze: Westenberg is de procedure tegen Kat zelf begonnen.
Blijkbaar mag dat ook? Blijkbaar mogen rechters in dit land te kust en te keur gratis processen
aanspannen tegen wie ze maar willen? Naast Kat heeft Westenberg ook de topadvocaat Hugo Smit
(gratis) gedagvaard. Op 14 december wordt de uitspraak verwacht in deze bizarre procedure die gaat
om de vraag: mag een advocaat kritiek hebben op een rechter en mag een journalist dat dan
vervolgens opschrijven? Volgens Westenberg dus niet. Saillant is dat minister Donner de Kamer
recent nog op vragen van lid Eerdmans (LPF) heeft toegezegd dat hij zal kijken of rechters die
belangrijke nevenfuncties niet opgeven kunnen worden ontslagen. Welnu,
Westenberg is zo’n rechter. En wat zien we? In plaats van ontslag krijgt zo’n rechter gratis
rechtsbijstand om af te rekenen met zijn criticasters!
Verder lezen ‘WOB-verzoek tegen Raad voor de Rechtspraak’
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Verder lezen ‘Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid’
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HELP! JOB COHEN VERDRINKT ONDER DE PRIJZEN!
Door Pamela Hemelrijk
Hoe heter de grond politici onder de voeten wordt, hoe meer onderscheidingen ze gaan uitreiken aan

Nieuwe playlist JDTV op YouTube
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elkaar en aan hun supporters. In Nazi Duitsland en de Sovjet Unie was het op het laatst de enige
bedrijfstak die nog op volle toeren draaide. (Ik herinner me uit de jaren zestig een kaderberichtje
over een diefstal bij een of ander Sovjet-departement, waarbij vrijwel de gehele voorraad gouden
staatsmedailles was buitgemaakt. Gek genoeg waren er ook een paar erepenningen blijven liggen.
Hieruit viel af te leiden, zo merkte een dissidente olijkerd op, dat de inbrekers deze onderscheiding
waarschijnlijk zelf al h?dden.) In Nederland is Job Cohen de belichaming van deze wanhoopsstrategie. Als hij niet bezig is een prijs uit te reiken aan Geert Mak, dan is hij wel bezig een prijs te
aanvaarden van een jury onder voorzitterschap van Geert Mak, als het ware.
Verder lezen ‘De prijzenregen richting Job Cohen’

Hoe lang nog, rechter Hans Westenberg?
Gepubliceerd door admin 23 november, 2005 in Rechterlijke macht. 7 Reacties

VICE-PRESIDENT WESTENBERG ATTAQUEERDE HP-FOTOGRAAF
door Pamela Hemelrijk
Het leek wel of judge Westenberg een verdachte in een strafzaak was, zo schichtig sloop hij maandag
31 oktober de rechtbank te Rotterdam binnen. Toen een fotograaf van HP/De Tijd hem kiekte, flipte
de edelachtbare bijkans; hij werd ziedend, verschool zich achter zijn attach?-case, vloog de fotograaf
zowat aan en dreigde met hel en verdoemenis als de foto zou worden gepubliceerd. HP/De Tijd ging
dezelfde dag nog door de knie?n, en besloot de foto niet te gebruiken. Wij van klokkenluideronline
hebben bij de (free-lance) fotograaf nog een bod op de gewraakte plaat gedaan (’Dan plakken we
judge Westenberg zijn ogen toch af met een balkje!’) maar de fotograaf was ook al schichtig
geworden: hij wilde ‘geen gezeik’ en bleek niet te vermurwen.
Judge Westenberg voelt zich aangetast in zijn eer en goede naam door de advocaat Hugo Smit. Die
heeft zich laten ontvallen dat Westenberg, tijdens een lopende zaak, soms doodleuk zelf gaat zitten
bellen met procespartijen. Iets wat een rechter helemaal niet mag.
zie ook HP/de Tijd van deze week: het verhaal ‘de vechtende rechter’
Verder lezen ‘Hoe lang nog, rechter Hans Westenberg?’

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 raadsheerplaatsvervanger 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
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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’

Antwoord kamervragen landmijnen in Enschede
Gepubliceerd door admin 18 november, 2005 Geen categoriein . 1 Reactie

DEFENSIE: GEEN MIJNEN IN ENSCHEDE
Jawel hoor, de ontwijkende antwoorden op de schriftelijke vragen van Christa van Velzen (SP) over
de vuurwerkramp zijn binnen. Volgens Defensie heeft de commissie-Oosting, die indertijd de
vuurwerkramp onderzocht, geen aanwijzingen gevonden dat zich op het terrein van SE Fireworks
landmijnen bevonden.
Ja, dat wisten we al. In het rapport van de commissie staat slechts dat Defensie in de jaren negentig
heeft BESLOTEN die 30.000 AP-23 landmijnen te laten vernietigen. Zo kan ik het ook. De vraag is
nou juist of de commissie-Oosting ons een rad voor ogen heeft gedraaid.
Verder lezen ‘Antwoord kamervragen landmijnen in Enschede’

Dutch journalist teaches Internet in Central Asia
Gepubliceerd door admin 17 november, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

LOOKING FOR CENTRAL-ASIAN INTERNET JOURNALISTS
Dutch internet journalist Micha Kat together with Milieukontakt?s consultant Jacobiene Ritsema gave
an introduction on trends in today?s internet journalism in the Western world while Micha Kat shared
his personal experience as internet journalist with the participants. ?A little less than half of them had
active experience with internet? said Kat. ?I think that?s a lot. It illustrates the growing importance of
the medium, also in Central Asia.? Although the festival?s theme was environmental journalism, most
participants were more or less general journalists with even a specialist in sports from Turkmenistan
participating.
Verder lezen ‘Dutch journalist teaches Internet in Central Asia’

Klokkenluideronline gaat internationaal
Gepubliceerd door admin 9 november, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

KLOKKENLUIDERONLINE GAAT NAAR KAZACHSTAN
Morgenochtend vertrekt de webmaster van deze website naar Almaty in Kazachstan om daar in het
kader van een project van CARNet (Central Asian & Russian Network) een cursus internetjournalistiek
te gaan geven aan Kazachse journalisten. In Kazachtstan kampen de media net als in de andere
Centraal-Aziatische republieken met een gebrek aan bewegingsruimte. Internet is de enige
mogelijkheid bepaalde verhalen op enige schaal te verspreiden. De bedoeling is dat de Kazachse
journalisten mede gaan publiceren op het speciaal voor dit project gecreeerde menu ‘Internationaal’
in de menubalk bovenaan deze website. Klokkenluideronline hoopt op spannende
‘klokkenluidersverhalen’ uit een van de spannendste landen uit de regio, want Kazachstan is rijk aan
fossiele brandstoffen en een van de ‘battlegrounds’ in de engerie-oorlog tussen Rusland, de VS en
China. De strijd tussen deze drie landen om de energiebronnen in Centraal-Azie zal de toekomst van
de regio bepalen.
Bovendien zijn er op 4 december verkiezingen; de campagnes zijn begonnen op 25 oktober.
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Gisteren behandelde de Raad voor de Journalistiek het geschil tussen Micha Kat en Folkert Jensma
over de vraag of Kat ontvankelijk is in zijn klacht tegen NRC Handelsblad over bedrog van de lezer.
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vuurwerkramp in Enschede en de vernietiging van de AP 23 mijn.
Verder lezen ‘Kamervragen van Van Velzen (SP) over landmijnen’

‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp
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Gepubliceerd door admin 18 oktober, 2005 Geen categoriein . 5 Reacties

ONDEUGDELIJKE MIJNEN VEROORZAAKTEN ‘VUURWERKRAMP’
Hier volgt de complete tekst van het verhaal dat vanochtend verscheen in Metro
Door Pamela Hemelrijk
Bij de vuurwerkramp in Enschede zijn indertijd niet alleen rotjes en voetzoekers in de lucht gevlogen,
maar ook militaire explosieven. Twee militaire experts, die kort na de explosie op het rampterrein
arriveerden, hebben in de ravage ontstekingsmechanismen zien liggen (vermoedelijk van landmijnen)
en dat ook hun superieuren gerapporteerd. Ze werden prompt weggestuurd met de instructie om
over hun vondst te zwijgen. In de weken na de ramp zijn ze diverse malen anoniem met de dood
bedreigd.
Dat schrijft de onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in Nieuwe Revu van deze week. De auteur,
die werkt aan een boek over de beruchte landmijnen-affaire, zegt zelf ook te zijn bedreigd. Via
anonieme nachtelijke telefoontjes is hem te verstaan gegeven dat hij, in het belang van zijn eigen
gezondheid, zijn onderzoek beter kon staken.
Verder lezen ‘‘Vuurwerkramp’ blijkt landmijnenramp’

NRC reageert op klacht over lezersbedrog
Gepubliceerd door admin 17 oktober, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

JENSMA: KAT HEEFT GRIEF TEGEN DE KRANT IN HET ALGEMEEN
Hieronder de reactie van Folkert Jensma van NRC Handelsblad op de vraag of klager M. Kat
ontvankelijk zou moeten zijn inzake zijn klacht over lezersbedrog bij NRC Handelsblad. De reactie
dateert van 10 oktober.
Geachte mevrouw Koene,
Dank voor de geboden gelegenheid te reageren op de vraag of klager M. Kat als ontvankelijk gezien
moet worden in zijn klacht van 15 september. Ik refereer daarbij gaarne aan de zaak van F. Eeken
tegen P. Borst (NRC Handelsblad) en de hoofdredacteur van NOVA (NPS/Vara) van 27 januari 2004.
Uw Raad overoog daarin:
Verder lezen ‘NRC reageert op klacht over lezersbedrog’

Zaak-Westenberg 31 oktober bepleit
Gepubliceerd door admin 14 oktober, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

KRIJGT RECHTER WESTENBERG ZIJN ZIN? GAAN ADVOCAAT SMIT EN JOURNALIST KAT
VOOR DE BIJL?
Komt dat zien! Op maandag 31 oktober om half tien dient op de rechtbank van Rotterdam een unieke
zaak in de Nederlandse rechtsgeschiedenis: een toprechter, vice-president van de Haagse rechtbank,
mr. J. Westenberg, treedt als eiser in het strijdperk tegen een topadvocaat en een journalist. Inzet
van het geschil: mocht de journalist opschrijven wat de topadvocaat over de rechter heeft gezegd?
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Tijdens de zitting zullen de journalist en de advocaat spectaculair nieuw bewijsmateriaal presenteren
waaruit blijkt dat Westenberg zich als rechter extreem partijdig heeft opgesteld en niet terugdeinst
voor intimidatie van advocaten die hem niet aanstaan. En dat gaat er hard aan toe. Zo hard, dat
enkele advocaten bereid zijn gevonden zich met naam en toenaam tegen de praktijken van
Westenberg te keren…
Verder lezen ‘Zaak-Westenberg 31 oktober bepleit’

Bram Peper in kamp Peter R. de Vries
Gepubliceerd door admin 8 oktober, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

PETER R. DE VRIES TREKT BRAM PEPER AAN ALS ADVISEUR
Peter R. de Vries, de misdaadjournalist die in 2007 aan de landelijke verkiezingen gaat deelnemen
met een eigen partij (PRDV) heeft oud-burgemeester en oud-minister Bram Peper aangetokken als
adviseur. Dat zegt hij in een interview met Het Advocatenblad dat volgende week verschijnt. De ‘top’
van de partij bestaat aldus uit Peter R. zelf, de bestuursleden Klaas Wilting en Jan Nagel en adviseur
Bram Peper. Het viermanschap is thans bezig met het schrijven van het programma en het werven
van mensen. Voor minder dan 20 zetels, zo zegt de Vries, komt hij niet naar Den Haag. In eerdere
interviews stelde hij dit getal op 15. “Het gaat mij niet om het krijgen van een kamerzetel, maar om
daadwerkelijke invloed om zaken te veranderen.”
Verder lezen ‘Bram Peper in kamp Peter R. de Vries’

Kafka bij het NIVRA over ‘affaire-Verhoef’
Gepubliceerd door admin 7 oktober, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

HOE ACCOUNTANTSCLUB NIVRA AFREKENT MET EEN KLOKKENLUIDER
“We zien af van een inhoudelijke reactie”. Aldus Deloitte-woordvoerder Marcel Baas op de vraag of
Deloitte wil reageren op de artikelen over de affaire-Verhoef die eerder op deze site zijn
geplubliceerd. Het NIVRA dat ook is benaderd geeft bij monde van Berry Wammes aan ‘zeker met
een reactie te zullen komen’. Wammes: “Het is een gecompliceerde zaak. We nemen de tijd.”
Leo Verhoef: “In 1998 heb ik een artikel geschreven voor De Accountant, het blad van het NIVRA.
Hierin werd de kwestie zijdelings aangestipt. Het stuk staat op mijn website.
Verder lezen ‘Kafka bij het NIVRA over ‘affaire-Verhoef’’
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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
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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
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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’
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ALLES OVER MEGA-BOEKHOUDFRAUDE NU OP INTERNET
Accountancy-klokkenluider Leo Verhoef RA die ontdekte dat Nederlandse overheden voor miljarden
frauderen in hun boekhouding (deze site berichtte reeds eerder over de affaire) heeft nu een eigen
website gestart waarop alles aangaande zijn strijd om de waarheid te lezen is. Van gemeente tot

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

gemeente staat exact vermeld hoeveel geld ze buiten de boeken hebben gehouden en welke externe
accountant de jaarrekeningen goedkeurde alsof ze een getrouw beeld zouden geven van de
werkelijke situatie. Ook alle brieven van het Openbaar Ministerie dat halsstarrig en hardnekking blijft
weigeren de aangiftes van boekhoudfraude (maximaal zeven jaar cel) serieus te nemen zijn op de
site te lezen.
Intussen heeft na de Rotterdamse rekenkamer nu ook de rekenkamer van de gemeente Dordrecht
Verhoef volledig gelijk gegeven in zijn constatering dat er jarenlang structureel gefraudeerd is in de
gemeentelijke boekhouding.
Verder lezen ‘Accountancy-klokkenluider opent eigen website’

Reactie Raad op klacht tegen NRC Handelsblad
Gepubliceerd door admin 21 september, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

‘HIERBIJ EEN BROCHURE OVER DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK’
Betreft: Kat/NRC Handelsblad
Geachte heer Kat,
Naar aanleiding van uw brief in bovengenoemde zaak, ontvangen op 15 september jl., stuur ik u
hierbij een brochure over de Raad waarin ondermeer de klachtenprocedure staat beschreven alsmede
de statuten en het reglement van de Raad.
Zoals u in de informatie kunt lezen, geeft de Raad een oordeel over klachten betreffende
journalistieke gedragingen. Daarbij moet klager een ‘rechtstreeks belang’ hebben bij een oordeel van
de Raad. Van een dergelijk belang is sprake als klager direct betrokken is bij de gewraakte publikatie
en door de publikatie persoonlijk in zijn of haar belang is geschaad. De Raad behandelt geen klachten
met bezwaren van algemene aard over berichtgeving in de media.
Verder lezen ‘Reactie Raad op klacht tegen NRC Handelsblad’

Klacht tegen NRC Handelsblad bij de Raad
Gepubliceerd door admin 14 september, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

LEZERSBEDROG NRC HANDELSBLAD OPNIEUW AAN DE KAAK GESTELD, NU VOOR DE RAAD
VOOR DE JOURNALISTIEK
Ik dien een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen NRC Handelsblad.
In de krant van 9 september 2005 stond in NRC Handelsblad een hoofdredactioneel commentaar (?
Lux et Libertas?) onder de titel ?De waarheid dienen?. (productie 1) Het commentaar behandelt de
gevolgen voor justitie van de Schiedammer parkmoord.
In dit stuk lezen we de volgende passage: ?Een pluspunt in deze kwestie is dat het parket zelf een
onderzoek heeft gelast door buitenstaanders naar het eigen handelen in deze zaak.? Door het woord ?
buitenstaanders? te gebruiken maakt NRC Handelsblad zich op ernstige en laakbare wijze schuldig
aan lezersbedrog.
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Verder lezen ‘Klacht tegen NRC Handelsblad bij de Raad’

Lessen in doemscenario’s
Gepubliceerd door admin 13 september, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

MOSLIMTERRORISTEN KUNNEN WEL DEGELIJK VAN HET WESTEN WINNEN
door Dick Berts
?Van het Westen winnen kunnen de moslimterroristen niet?, aldus het belachelijke hoofdredactionele
commentaar in De Volkskrant van 30 juli 2005. De Amerikanen zijn de strijd om de olie in het MiddenOosten alsnog aan het verliezen. Niet alleen in Irak, maar ook in New Orleans. Het aantal VS
militairen dat in Irak sneuvelt blijft onverminderd hoog. Het Amerikaanse leger kampt met een
afnemende steun voor de Irak-oorlog onder de bevolking en met sterk oplopende
rekruteringsproblemen. Bovendien lopen de kosten van de deels geprivatiseerde oorlog fors uit de
hand. Particuliere bedrijven die op zeer grote schaal maaltijden leveren aan de soldaten aan Irak,
brengen daarvoor gemiddeld 20 dollar in rekening. Ook voor een eenvoudige broodmaaltijd. Factoren
die de Amerikanen op termijn tot een aftocht zullen dwingen. Een vroegtijdige terugtrekking uit Irak
kan terminale gevolgen hebben voor het Westen, omdat de steeds kritieker wordende olietoevoer
daardoor via een domino-effect afgesneden kan worden.
Verder lezen ‘Lessen in doemscenario’s’

‘Onze dijken? 100% veilig!’
Gepubliceerd door admin 12 september, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NEDERLAND HEEFT TE WEINIG ZANDZAKKEN EN TE WEINIG LIJKENZAKKEN
door Dick Berts
Jarenlang hebben onze politici geroepen dat onze dijken voor honderd procent veilig zijn. De
inwoners van New Orleans kregen dezelfde leugens te horen van hun overheid. Maar bij een orkaan
die van kracht 5 naar 3 afzakte, ging het al mis. Recent is gebleken, dat de berekeningen die in het
kader van ons Deltaplan zijn gemaakt niet kloppen. Golven blijken op zijn minst een kwart meer
energie te bevatten, dan men aanvankelijk dacht. Marcel Stive, hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan
de Technische Universiteit van Delft zei daarover in De Telegraaf van 1 maart 2005: ?De kans op
overstromingen is dus groter dan tot nu toe werd aangenomen. Daar komt de stijging van de
zeespiegel nog bovenop?. En de bodemdaling niet te vergeten. De afgelopen eeuwen hebben we onze
dijken -die geen onderheide fundering hebben- steeds verder opgehoogd. Vanwege onze slappe
bodem zakken de loodzware dijken dus steeds verder de grond in. Bij Petten heeft het
Hoogheemraadschap zelfs een stalen damwand in de kruin van de dijk laten slaan. De damwand
verhoogt de dijk met ongeveer een meter. De damwand gaat metersdiep het dijklichaam in en splijt
dat dus in twee?n, waardoor het wordt verzwakt. Ingenieurs waren het er nog niet over eens, of dit
wel een veilige methode was, toen het hoogheemraadschap de paniekmaatregel al liet uitvoeren.
Verder lezen ‘‘Onze dijken? 100% veilig!’’

Donner en de Raad voor de Journalistiek
Gepubliceerd door admin 9 september, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NU WORDT DE WARE FUNCTIE VAN DE ‘NIEUWE’ RVDJ DUIDELIJK!
DE VOORZITTER EN ALLE VICE-VOORZITTERS ZIJN DONNER’S ONDERGESCHIKTEN!
Met de aankondiging van minister Donner dat hij een klacht overweegt in te dienen tegen Netwerk bij
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de Raad voor de Journalistiek is de circel rond. Nadat de Raad de afgelopen jaren via een sluipend
proces geheel in de machtszone van de overheid terecht is gekomen, staat diezelfde overheid nu
klaar de Raad te gaan gebruiken als ‘onafhankelijk oppercensor’. Hierbij gaat het uiteraard niet om
journalistiek of waarheid, maar om het afstraffen van de overheid onwelgevallig nieuws. De Raad zal
zich zonder twijfel met graagte en gretigheid op deze nieuwe missie storten. Dit temeer daar zowel
de voorzitter van de Raad als ook alle vice-voorzitters ondergeschikten zijn van de minister! Die is er
dus zeker van dat de Netwerk-zitting wordt voorgezeten door een van zijn ondergeschikten!
Verder lezen ‘Donner en de Raad voor de Journalistiek’
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Door Pamela Hemelrijk
Een milieu-ambtenaar van VROM, tevens statenlid in Noord-Holland, wordt dood gevonden in een
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afgelegen stuk bos bij Ede, en het haalt de pers niet eens! Nou ja, een piepklein kattebelletje in het
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bij het ministerie van Volksgezondheid. Wat bezielt het ministerie om in tijden van rampspoed het
advies van een therapeut in te winnen? Denken ze daar soms dat rampen ook ?tussen de oren
zitten?, en met een dosis Valium kunnen worden?
Verder lezen ‘Rampenadviseur’
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Het blijkt te gaan om de 49-jarige Cees Roele, statenlid voor de VVD sinds januari 2004. Hij vertrok
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Raad voor de Journalistiek muilkorft AD
Gepubliceerd door admin 9 augustus, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

DE RVDJ ONTKENT NIET DAT DE BEWUSTE INCIDENTEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN
Door Pamela Hemelrijk
De Raad voor de Journalistiek maakt het met de dag bonter: nu is het Algemeen Dagblad veroordeeld
omdat die krant niet positief genoeg heeft bericht over het bezoek van een roedel Marokkaanse
probleemjongeren aan kamp Westerbork. In de bewuste reportage werd gemeld dat een stuk of
twintig jongeren het voor de rest had verpest, door tijdens de toespraken van overlevenden besmuikt
te lachen, ravotten, in bomen te klimmen, capuchons over hun kop te trekken, en fotografen onheus
te bejegenen (?Als je nog ??n foto neemt breek ik je camera in twee?n.?)
Verder lezen ‘Raad voor de Journalistiek muilkorft AD’

Wederkomst Yoeri Albrecht laat op zich wachten
Gepubliceerd door admin 8 augustus, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

‘HARTELIJK DANK, MAAR DAT HOEFT EIGENLIJK NIET. IK WEET GENOEG. BEDANKT!’
Door Pamela Hemelrijk
Als het goed is, is VN-redacteur Yoeri Albrecht vandaag weer aan het werk gegaan, na een
welverdiende vakantie. Geruchten als zou hij zijn ontslagen na zijn optreden als ambassadeur voor
Fortuyn in het KRO-programma De Grootste Nederlander zijn volledig uit de lucht gegrepen;
hoofdredacteur Emile Fallaux heeft het met de hand op het hart verklaard.
Tijd voor een check-up. ?Goedenmiddag. Met Pamela Hemelrijk. Ik wilde graag Yoeri Albrecht
spreken.?
Verder lezen ‘Wederkomst Yoeri Albrecht laat op zich wachten’

Vendetta tegen incorrecte journalisten
Gepubliceerd door admin 6 augustus, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

OOK CHARLES GROENHUIJSEN GESLACHTOFFERD OM ‘FOUTE’ MENING?
Naarmate de politieke elite in ons land meer en meer in paniek raakt de macht bij de komende
verkiezingen definitief te verliezen zodat hetgeen in 2002 slechts met een moord kon worden
voorkomen dan toch echt werkelijkheid wordt, begint de operatie ‘opschoning journalistiek’ nu pas
echt goed op stoom te komen. Charles Groenhuijsen, zo melden diverse media dit weekeind, komt
niet terug bij het NOS Journaal wegens te ‘rechtse’ meningen. Met name een positief commentaar
over Geert Wilders schijnt de man de das om te hebben gedaan.
Verder lezen ‘Vendetta tegen incorrecte journalisten’
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Mohammed B. bijna in de beveiliging Schiphol
Gepubliceerd door admin 5 augustus, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

MOHAMMED B. BIJNA AANGENOMEN DOOR BEVEILIGING SCHIPHOL
Door Pamela Hemelrijk
Het had in 1998 een haar gescheeld, of Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, was
aangenomen als beveiligingsfunctionaris op Schiphol. Hij had al een uniform en een toegangspas voor
de luchthaven in zijn bezit. De benoeming ging op het laatste moment niet door, omdat de politie de
luchthaven waarschuwde dat B. een strafblad had, zo melden vandaag het Haarlems Dagblad en het
Nederlands Dagblad. De regionale kranten baseren zich op geheime informatie uit het politierapport
over Mohammed B.
Verder lezen ‘Mohammed B. bijna in de beveiliging Schiphol’

Linkse kerk blijft buiten schot
Gepubliceerd door admin 5 augustus, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

FRAUDESCHANDAAL AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD
Door Pamela Hemelrijk
In de Amsterdamse raad rolt de ene kop na de andere sinds de verschijning van een gemeentelijk
accountantsrapport. Niet alleen de fracties Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel hebben
onrechtmatig hun eigen zakken zitten spekken, maar ook de VVD en het CDA; het heeft in alle
kranten gestaan. Frits Huffnagels (VVD) en Lucy Spee (CDA) verdwenen met pek en veren, en
vandaag werd zelfs bekend dat de hele CDA-fractie waarschijnlijk het veld moet ruimen.
Blijven over: PvdA, SP, Groen Links, D66 en Amsterdam Anders/De Groenen. Die zijn blijkbaar zo
integer als de pest, want zij zijn geheel buiten schot gebleven.
Verder lezen ‘Linkse kerk blijft buiten schot’
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Koopt Deloitte zich uit onder vervolging?
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Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie vervolging instelt tegen Deloitte omdat diens
accountants zich schuldig zouden hebben gemaakt aan delicten bij de controle van Ahold. Het OM
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reageerde hierop door te stellen dat het ‘nog te vroeg is een oordeel te vormen over de positie van
de accountant’. In het licht van een beslissing van het OM Deloitte te gaan vervolgen of niet is het
relevant te constateren dat Deloitte een groot aantal invloedrijke politici op de payroll heeft staan. De
invloed van de politiek op het vervolgingsbeleid van het OM is genoegzaam bekend. De politici die
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door Deloitte worden betaald zijn: Jan Franssen (VVD; lid van een Raad van Advies van Deloitte),
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Advies), Wim Meijer (PvdA; lid van de Raad van Advies) en Hans Kombrink (PvdA; lid van de Raad
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van Commissarissen). De eerste drie gelden als uiterst invloedrijk en zijn lid van regeringspartijen.
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Hans Wiegel (VVD; lid van de Raad van Advies), Yvonne van Rooy (CDA; lid van de Raad van

Deloitte weigert te zeggen hoeveel deze politici krijgen, maar insiders spreken over tienduizenden
euro’s per jaar. Van KPMG en PwC is niet bekend dat zij politici betalen. EY doet dat weer wel: Gerrit
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PG’s LEGGEN BEVOEGDHEID BIJ PARKET HAARLEM
Op 15 juni deed gebiedsontwikkelaar Chipshol aangifte tegen Schiphol-directeur Cerfontaine en
staatssecretaris Schultz van Haegen. De aangifte betreft ambtsmisdrijven: misbruik van gezag en het
opzettelijk verspreiden van onware gegevens. Dit laatste betrof een onderzoek van de (strikt
partijdige) Luchtverkeersleiding Nederland als zouden de gebouwen van Chipshol de radarfunctie van
de landingssystemen van de vliegtuigen verstoren. Later wees onafhankelijk onderzoek uit dat dit
absolute kul is. Het misbruik van gezag slaat vooral op Schultz: zij zette de gemeenteraad van
Haarlemmermeer onder enorme druk Chipshol te dwarsbomen en gaf daarvoor zelfs financiele
vrijwaringen. Op 30 juni reageerde het College van procureurs-generaal op de aangifte.
Verder lezen ‘Strafvervolging Cerfontaine en Schultz van Haegen’
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VIKTOR FROLKE BOOS OP ‘ZIJN’ NRC HANDELSBLAD
Alsdus reageert correspondent Viktor Frolke op de beschuldiging van deze website dat hij zich
schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze journalistiek ten gunste van ABN Amro:
Het idee dat ik deel zou uitmaken van een pro-ABN Amro complot is waanzin. Ik probeerde in mijn
stuk te schetsen hoe Amerikaanse musea, zoals het MoMA, omgaan met hun priv?-financierders. De
essentie van mijn stuk was: het is naief te denken dat priv? financierders geen invloed uitoefenen op
de gang van zaken bij een museum, het gaat erom genoeg checks & balances te hebben om de zaak
in evenwicht te houden. Sommige menen dat het MoMA genoeg checks & balances heeft, anderen
niet.
Waar ik boos over ben is dat de krant zo’n hysterische brief plaatst van Christiaan Braun zonder eerst
bij mij aan te kloppen. Dat ik emails van een directeur van het MoMA terzijde zou hebben geschoven
is niet waar, en dat kan ik aantonen. Ik ben dagenlang met het MoMA in gesprek geweest, ook per
telefoon, maar ze gaven me geen antwoord. Ik vind het ongelooflijk dat een man als Braun carte
blanche krijgt om als een kind om zich heen te slaan in de krant. Zoiets zou in een goede
Amerikaanse krant ondenkbaar zijn.

NRC liegt en bedriegt voor ABN Amro
Gepubliceerd door admin 18 juli, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NIEUW BEWIJS VOOR JOURNALISTIEKE FRAUDE NRC
Dit mailde NRC-redacteur (thans correspondent in Moskou) Coen van Zwol op 18 november 2002:
“De top van de economieredactie liet zich verwennen in de skybox van ABN Amro en schreef
vervolgens een prachtig stuk over diezelfde bank.”
In NRC van vrijdag jl. komt nieuw en schokkend bewijs aan het licht over hoe ver de ’sluitsteen van
de geest’ bereid is te gaan in het manipuleren van nieuws om de macht (in casu opnieuw ABN Amro)
te dienen. De zaak gaat over de kritiek die is losgebarsten op de ‘overname’ door de bank van het
Stedelijk Museum. Om de bank in bescherming te nemen blijkt correspondent Victor Frolke een
volledig leugenachtig stuk te hebben gecomponeerd waaruit zou moeten blijken dat ‘overnames’ van
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musea door banken in de VS ‘de gewoonste zaak van de wereld zijn’. Dit bedrog kwam aan het licht
via een ingezonden brief van de hand van Christiaan Braun, Trustee Committee Member van het
Museum of Modern Art in New York.
Verder lezen ‘NRC liegt en bedriegt voor ABN Amro’

Discotheek Escape slaat terug
Gepubliceerd door admin 17 juli, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

ESCAPE DREIGT KLOKKENLUIDERONLINE MET RECHTZAAK
Naar aanleiding van het artikel dat deze website op 9 juni publiceerde van de hand van een
klokkenluider over misstanden in de Amsterdamse discotheek Escape heeft het management van de
uitgaansgelegenheid juridische bijstand gezocht. De website ontving onderstaand schrijven van
advocatenkantoor Meester.
van: “Advocatenkantoor Meester”
datum: 2005/07/08 vr PM 06:22:36 MEST
aan:
onderwerp: klokkenluideronline
Geachte heer Kat,
Tot mij heeft zich gewend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Escape B.V.
gevestigd te Amsterdam met het verzoek haar bij te staan in bovengenoemde aangelegenheid.
Cli?nte heeft vernomen dat u verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie van de website www.
klokkenluideronline.nl.
Zojuist heeft cli?nte kennis genomen van het feit dat er op vorengenoemde website door u een tekst
is geplaatst onder de kop ?Noodkreet over frauduleuze cultuur in Amsterdamse discotheek? alsmede ?
Fraude in Escape Venue (Amsterdam)?.
De tekst acht ik voldoende bekend. Een voor het publiek anoniem gebleven persoon
die zich presenteert als ex-werknemer van cli?nte suggereert dat er op grote schaal fraude binnen de
onderneming van cli?nte zou plaatsvinden. Daarbij is sprake van ernstige beschuldigingen aan het
adres van cliente.
Cli?nte stoort zich in het bijzonder aan deze lasterlijke uitspraken, daar deze volledig uit de lucht zijn
gegrepen en een volstrekt onjuist beeld van de bedrijfsvoering schetsen.
Verder lezen ‘Discotheek Escape slaat terug’

NVJ houdt vast aan (ex) politici in RvdJ
Gepubliceerd door admin 17 juli, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

BRUNING’S ANTWOORD KAN NIET KORTER
Geachte heer Kat,
In uw brief van 5 juni jl. vraagt u de NVJ om het volgende en ik citeer: “…zou de NVJ zich expliciet en
duidelijk willen uitspreken voor ONMIDDELLIJKE verwijdering van ALLE (ex)politici uit de Raad? Het
gaat om de geloofwaardigheid van de Raad en daarmee van de journalistiek als zodanig.”
Hierbij deel ik u mede dat wij ons niet zullen uitspreken voor de onmiddelijke verwijdering van alle
(ex)politici uit de Raad voor de Journalistiek.
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Met vriendelijke groet,
T. Bruning
plv. algemeen secretaris
Verder lezen ‘NVJ houdt vast aan (ex) politici in RvdJ’

Van Delden aangeschreven over Westenberg
Gepubliceerd door admin 8 juli, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

Aan de Raad voor de Rechtspraak
t.a.v. mr. A. van Delden
Postbus 90613
2509 LP Den Haag
Amsterdam, 4 juli 2005
Geachte heer van Delden,
U bent op de hoogte van de procedure die mr. J. Westenberg, vp van de Haagse rechtbank, heeft
aangespannen tegen mr. H. Smit en mijzelf. Op 31 oktober vindt in deze zaak pleidooi plaats op de
rechtbank in Rotterdam.
In verband met deze zaak meldt ik u het volgende. Westenberg runt een commercieel adviesbureau
onder de naam Antacc Management BV. Deze onderneming is gevestigd aan het John F.
Kennedyplein 20-22 te Purmerend. Het telefoonnummer is echter 070-3318668, het nummer van
Westenberg’s eigen huis aan de Frankenslag 103 in Den Haag. Antacc bankiert bij de ABN Amro
onder nummer 46.68.04.806. Bij ABN Amro wordt Frankenslag als adres van de onderneming
aangehouden. De onderneming wordt bestuurd door de vrouw van Westenberg, Margreet Koning.
Verder lezen ‘Van Delden aangeschreven over Westenberg’
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Woedend en schreeuwend smeet Volkskrant-ombudsman Thom Meens zojuist de hoorn op de haak.
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We hadden Meens zojuist aan de lijn om hem een aantal vragen te stellen. Zoals bijvoorbeeld:
waarom was de krant niet aanwezig bij de zitting afgelopen vrijdag? Ging het hier niet om een hoogst
belangwekkende klacht? Staat de Volkskrant dan niet achter de Raad? Of wel, maar alleen niet als
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het zelf in het beklaagdenbankje zit? “Omdat we dat niet relevant vonden” zegt Meens nog. Niet
relevant? Waarom dat niet? Hierop moet de ombudsman het antwoord schuldig blijven. Dan nog een
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informatie uit de krant die strijdig is met de ‘officiele versie’ van de gebeurtenissen op 11 september
2001 maar ook het feit dat Meens gedurende een half jaar niet heeft gereageerd op een klacht
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kranten en documentaires op CD Rom. De Volkskrant verwaardigde zich niet te verschijnen. Alleen
dat al. Maar stuitender in de zin van onvoorstelbaarder was nog wel dat G. J. Wolffensperger achter
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Accountants hielpen mee tegen Chipshol
Gepubliceerd door admin 20 juni, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

OOK PWC EN KPMG BETROKKEN BIJ CHIPSHOL-SAMENZWERING
‘Obstructie Schiphol’, ‘Italiaanse toestanden’, ‘wildwesttaferelen’ en ’stelselmatige tegenwerking’:
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deze kreten uit landelijke kranten van 11 en 13 juni beschreven de wijze waarop Schiphol samen met
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diverse overheden de strijd aanbindt met de private projectontwikkelaar Chipshol. De casus belli: 150
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als compensatie voor een bouwverbod voor Chipshol dat het samen met het ministerie van V&W had
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hectare kostbare grond waarop Chipshol kantoorpanden wil ontwikkelen. Schiphol verzet zich hier al
jaren tegen omdat het (de beursgang!) zelf optimaal wil kunnen profiteren van de lucratieve
ontwikkeling van commercieel vastgoed met de eigen ontwikkelingsmaatschappijen SRE en SADC. In

‘geregeld’. De PvdA vroeg om een parlementair onderzoek naar de affaire. PwC is de accountant van
Schiphol. In de jaarrekening 2004 heeft Schiphol een voorziening genomen van 10 mio Euro als

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

gevolg van de genoemde veroordeling tot schadevergoeding. Dit bedrag wijkt zozeer af van de (door
andere accountants berekende) schade van 100 mio (zonder enige uitleg of toelichting) dat Pieter
Lakeman van SOBI op 21 april een tuchtklacht heeft ingediend tegen PwC; deze klacht is te lezen op
de site van SOBI.
Verder lezen ‘Accountants hielpen mee tegen Chipshol’

31 oktober pleidooien in zaak-Westenberg
Gepubliceerd door admin 17 juni, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

CHIPSHOL-DOSSIER: OOK RECHTER DEEL VAN COMPLOT
Rechter J. Westenberg, nog altijd vice-president van de Haagse rechtbank, zal zich op 31 oktober
moeten verantwoorden voor zijn gedrag in het Chipshol-dossier voor de rechtbank te Rotterdam. Op
die datum staan de pleidooien op de rol in de eerste zaak in de geschiedenis van de Nederlandse
rechtstaat waarin vermeende corruptie van een rechter aan de orde komt. De zaak krijgt een extra
explosieve lading nu is vast komen te staan dat zowat de hele overheid (Schiphol, gemeenten, de
provincie Noord-Holland, het ministerie van V&W, de rechterlijke macht) hebben samengespannen
tegen Chipshol waarbij ook delicten zijn gepleegd. Schiphol-topman Cerfontaine en V&Wstaatssecretaris Schultz hebben inmiddels een strafklacht aan de broek. De Provincie is reeds
veroordeeld en de gemeente Haarlemmermeer heeft spijt betuigd en werkt aan een regeling met
Chipshol. PvdA-kamerlid A. Duivesteijn heeft gepleit voor een parlementair onderzoek naar de affaire
maar kreeg van de coalitiepartners nul op het rekest. In januari werd Schiphol veroordeeld tot het
betalen van een schadevergoeding van (waarschijnlijk) 100 mio Euro aan Chipshol wegens het
‘regelen’ van een bouwverbod waarvan is komen vast te staan dat het op ondeugdelijke en zelfs
leugenachtige gronden tot stand is gekomen.
In de zaak-Westenberg kan aan het licht komen dat ook de rechterlijke macht in dit dossier heeft
gefaald door deel uit te maken van de genoemde brede kongsi. De casus belli: de grondposities van
Chipshol rond Schiphol. Via de samenzwering willen Schiphol en de overheden het Chipshol
onmogelijk maken deze posities te exploiteren omdat ze er zelf de lucratieve vruchten van willen
plukken.
Verder lezen ‘31 oktober pleidooien in zaak-Westenberg’

Ombudsman Volkskrant voor de Raad v.d.
Journalistiek
Gepubliceerd door admin 16 juni, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

THOM MEENS TER VERANTWOORDING GEROEPEN
De ombudsman van de Volkskrant Thom Meens zal zich vrijdag 24 juni om half twee voor de Raad
voor de Journalistiek dienen te verantwoorden voor zijn hardnekkige weigering te reageren op een
klacht van een lezer over vooringenomen en selectieve berichtgeving over de aanslagen in New York
van 11 september 2001 en de nasleep daarvan. Deze klacht raakt de kern van de compleet verziekte
journalistiek anno 2005 en verdient daarom de warme belangstelling van u allen. Komt dus in groten
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getale!
De klacht werd eerder gepubliceerd op deze website.
Zie ook de site van de Raad zelf.

Andersson Toussaint: NRC had het kunnen weten
Gepubliceerd door admin 9 juni, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NRC-FREELANCER OOK BETAALD IN ROTTERDAM
Bij NRC Handelsblad ontstond deze week grote commotie over een artikel van freelancer Paul
Andersson Toussaint (AT) over het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Lezers viel de uitzonderlijk
positieve toonzetting op en wat bleek? Hij schreef eerder in opdracht van het stadsdeelbestuur het
jaarverslag. Met een dergelijke opdracht is in de regel een bedrag gemoeid van rond de 10.000 Euro.
Zetten we dat af tegen de maximaal 3000 Euro die AT ontving van NRC voor zijn stuk in het
magazine M wordt duidelijk waar de prioriteiten (behoren te) liggen…
Maar het werd allemaal nog veel erger voor NRC, want nadat twee lezers in de krant de noodklok
luidden verklaarde (loog?) hoofdredacteur Jensma dat M-chef Starink van dat alles op de hoogte was
terwijl dat volgens Starink zelf (leugen?) juist weer niet zo was terwijl AT zelf weer verklaarde/loog
(in HP/de Tijd) dat zijn commerciele activiteiten voor De Baarsjes nu juist de hele basis vormden voor
de reportage…. Waarheid en openheid zijn verder te zoeken dan ooit bij NRC Handelsblad. Maar wie
is eigenlijk deze AT?
Verder lezen ‘Andersson Toussaint: NRC had het kunnen weten’

Fraude in Escape Venue (Amsterdam)?
Gepubliceerd door admin 9 juni, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NOODKREET OVER FRAUDULEUZE CULTUUR IN AMSTERDAMSE DISCOTHEEK
De redactie ontving deze noodkreet over de bedrijfscultuur in de Amsterdamse discotheek Escape
Venue. Wie de tekst leest begrijpt dat de klokkenluider anoniem moet blijven. Wat er wordt
beschreven geeft een ontluisterend beeld van de cultuur in de ‘top-horeca’ anno 2005.
Ik heb vele jaren in de Escape Venue in Amsterdam gewerkt. Wat er zich daar afspeelt gaat toch wel
heel erg ver. De eigenaren (Poppes) houden de lonen heel laag en knijpen een oogje toe als het
personeel zelf fooi ‘genereert’. Dit kunnen zij makkelijk toelaten, aangezien er veel, heel veel drank
zwart wordt ingekocht. Ook op de loonstrookjes wordt maar wat ingevuld. Voor een avond (nacht)
werken is het loon 46 euro. Aan het eind van elke week krijgt iedereen zijn/haar loon contant in een
envelop. Het loon wat je uiteindelijk meekrijgt in de envelop komt nooit overeen met het geld wat er
op de loonstrookjes staat. Hier maakt niemand zich druk om, aangezien er flinke ‘fooien’ te verdienen
zijn.
Verder lezen ‘Fraude in Escape Venue (Amsterdam)?’
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van Biewinga op de partnervergadering 14 april jl met overweldigende meerderheid werd
afgeschoten. Biewinga wist dat dit zou gaan gebeuren, maar bracht het plan desondanks in
stemming. Dit melden oud-partners en oud-medewerkers van Deloitte en Andersen die inmiddels niet
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meer bij de organisatie werken, maar nog wel veel contact hebben met partners. Kern van de
revolutie is dat de organisatie wordt omgebouwd tot ?kloon? van Andersen met drie (Amsterdam,
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de internationale ?corporate? top van de markt. Deloitte drijft in Nederland vooral op overheden en
het MKB maar deze ?nationale? markt is het Andersen-smaldeel een gruwel.
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“De NWO-Eurekaprijs 2005 is toegekend aan Dirk van Delft, tot voor kort chef van de redactie
Wetenschappen van NRC Handelsblad. De prijs, bestemd voor een ‘professioneel communicator’,
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Wetenschap en Onderwijs waaraan van Delft tien jaar leiding gaf. De lezer wordt hierin ‘voortreffelijk
geinformeerd, maar het wordt hem niet nodeloss gemakkelijk gemaakt’. Aan de prijs is een

10
Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen

●

8
Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

geldbedrag van 12.500 Euro verbonden.” Aldus NRC Handelsblad op 24 mei.

erop!'

Verder lezen ‘Corrupte NRC-Redacteur ontvangt prijs van NWO’

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

●

Corporate (19)

dinges, donkey

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

Boete voor top-advocaten?
Gepubliceerd door admin 23 mei, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

PARMALAT-ZAAK IN NEDERLAND: DE ONTKNOPING
Het is de grootste fraude uit de financiele geschiedenis wereldwijd: de wijze waarop Parmalat 14
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adres van Deloitte en tal van banken) zal nog jaren en jaren duren, maar de Nederlandse vertakking
van de fraude lijkt nu te zijn afgewikkeld. Het ging hierbij om een bedrag van 6 miljard Euro aan
obligatieleningen die werden verstrekt door Nederlandse Parmalat-vennootschappen maar uiteraard

Verder lezen ‘Boete voor top-advocaten?’
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Bouterse heropent eigen rechtszaak
Gepubliceerd door admin 20 mei, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

BOUTERSE GAAT VEROORDELING AANVECHTEN
Desi Bouterse gaat zijn veroordeling tot 16 jaar cel wegens drugssmokkel uit 1999 aanvechten via
een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad. Dat meldt zijn advocate Inez Weski nadat berichten
hierover medio maart naar buiten kwamen. Weski: “De belangrijkste reden voor deze stap is dat ik
bewijzen heb dat het dossier van toen niet compleet was, dat ontlastende informatie is
achtergehouden. Maar er is ook materiaal dat helemaal nieuw is. Komende weken ga ik het
herzieningsverzoek opstellen. Er is sprake geweest van samenspanning tussen opsporingsautoriteiten
om Bouterse veroordeeld te krijgen. Je ziet dat tegenwoordig voortdurend: eerst wordt vastgesteld
dat iemand schuldig is en dan wordt in het onderzoek naar die conclusie toegewerkt”.
Dit verschijnsel zagen we ook in de Schiedammer perkmoord die leidde tot een foutieve veroordeling.
Prof. van Koppen, rechtspsycholoog, omschrijft dit als ‘verdachtegestuurd rechercheren’. Wat
natuurlijk zou moeten, is ‘feitengestuurd rechercheren’.
Verder lezen ‘Bouterse heropent eigen rechtszaak’

De verziekte verhouding tussen justitie en media
Gepubliceerd door admin 11 mei, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

DE WIJCKERSLOOTH EN OM CRIMINALISEERDEN ZELF DE JOURNALISTIEK
‘Relatie media, politie en justitie totaal verziekt’ kopte De Volkskrant op 10 mei. Het stuk, gebaseerd
op onderzoek van hoogleraren Beunders en Muller, zegt ondermeer: ‘Beide onderzoekers wijten de
ontstane situatie vooral aan het OM en de politie. Zij zijn zo terughoudend in het beantwoorden van
vragen dat ze irritatie oproepen. Contacten tussen journalisten en ‘gewone’ politiemensen zijn
nagenoeg niet meer mogelijk, alle informatievoorziening gaat via de afdeling Voorlichting. Politie en
justite maken zich vooral zorgen over hun imago, aldus de onderzoekers.’
Super-PG Joan de Wijckerslooth die het OM bij zijn nakende afscheid achterlaat in totale staat van
ontbinding geldt als representant van deze anti-media cultuur bij uitstek. De arrogante edelman zag
journalisten als rattig gespuis, tenzij ze uiteraard afkomstig waren van NRC Handelsblad, het
verlengde huisorgaan van het OM. Reeds in 2002 probeerde het OM op achterbakse wijze af te
rekenen met een journalist die een artikel wilde publiceren over klassejustiie in Nederland.
Verder lezen ‘De verziekte verhouding tussen justitie en media’

Derix en Meeus (NRC): bedrog inzake Eric O.
Gepubliceerd door admin 8 mei, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

OPNIEUW PRO-JUSTITIE BEDROG BIJ NRC HANDELSBLAD
Op 4 mei sprak het gerechtshof in Arnhem marinier Eric O. volledig vrij van van het vermeende
doden van een Irakees eind 2003. Volgens het hof valt O. niets te verwijten. Het OM daarentegen
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valt juist heel veel te verwijten: het ‘heeft verzuimd een goede grondslag te leggen voor een
afgewogen beleid voor instructie en vervolging’. Met andere woorden: het had nooit tot de vervolging
van O. mogen overgaan. Desalniettemin overweegt het OM nog altijd een gang naar de Hoge Raad.
Op 5 januari 2004 schreven de NRC-journalisten Steven Derix en Tom-Jan Meeus: ‘Militair schoot
zonder dat sprake van gevaar was’. De eerste zin uit dit stuk: ‘De sergeant-majoor die vorige week
een Irakees doodschoot heeft het vuur geopend zonder dat Nederlandse militairen in gevaar
verkeerden. Dit feit is een belangrijke reden voor het OM geweest om vervolging voor moord,
doodslag dan wel dood door schuld tegen de 43-jarige marinier in te stellen.’
Verder lezen ‘Derix en Meeus (NRC): bedrog inzake Eric O.’
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Schiphol trof een voorziening van slechts 10 mio Euro en PwC keurde dat goed zonder verdere
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.
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AUTOCHTOON MAG GEEN AANSLAGEN VOORBEREIDEN, ALLOCHTOON WEL
Door Pamela Hemelrijk
‘Iedereen denkt natuurlijk: dit stinkt’ betoogde een hoogleraar strafrecht n.a.v de vrijspraak van
Samir A. ‘Maar je moet wel voldoende bewijs hebben. Zo niet, dan is vrijspraak onvermijdelijk, in een
fatsoenlijke rechtsstaat als de onze.’
Dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar de 24-jarige autochtone man die onlangs door de
rechtbank Roermond tot drie jaar cel is veroordeeld wegens het beramen van een aanslag op een
moskee in Venray moet van die uitspraak vreemd hebben opgekeken. Was er tegen hem dan w?l
voldoende bewijs? Het enige wat justitie hem kon maken was dat hij in de buurt van de moskee had
rondgereden met molotov-coctails in zijn auto. Iedereen kan natuurlijk op zijn klompen aanvoelen
wat hij daarmee van plan was, maar feit blijft dat hij aan de uitvoering nooit is toegekomen. Toen hij
werd aangehouden had zijn plan zelfs al laten varen, omdat de moskee door de politie werd bewaakt.
Maar bij een verkeerscontrole liep hij alsnog tegen de lamp. De rechtbank Roermond had echter geen
enkele moeite met de bewijsvoering. Sterker nog: twee medeplichtigen, die alleen bij het maken van
de coctails aanwezig waren geweest c.q. daarbij hebben geholpen, zijn elk tot vier maanden cel
veroordeeld.
Verder lezen ‘Rassenjustitie in Nederland?’

NRC en de Europese grondwet: de AIV-connectie
Gepubliceerd door admin 17 april, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NRC TOTAAL VERWEVEN MET GRONDWET-PROPAGANDIST AIV
In de krant van dit weekeind mocht de recent bij PCM de laan uitgestuurde ex-hoofdredacteur B.
Knapen een uitgebreid pleidooi houden voor de Europese grondwet in het katern Opinie & Debat. NRC
vermeldde hierbij dat Knapen lid is van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, een
onderdeel van Buitenlandse Zaken. Maar er stond weer niet bij dat hij bij dat AIV vice-voorzitter is
van de commissie Europese Integratie. Relevant genoeg, lijkt ons, want dat AIV is een grote progrondwet propagandamachine.
Verder lezen ‘NRC en de Europese grondwet: de AIV-connectie’

Incompetentie bij het OM: de casus-van Capelle
Gepubliceerd door admin 13 april, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

HOE ‘CRIMEFIGHTER’ VAN CAPELLE HET OM DE AFGROND IN HELPT
J. de Wijckerslooth is na A. Docters van Leeuwen de tweede hoogste man van het Openbaar
Ministerie die beschadigd en gefrustreerd de aftocht moet blazen. Het OM blijft, zo blijkt, een niet te
managen organisatie. De hoofdoorzaak: de steeds sterkere grip van de politiek op ons strafrecht.
Deze grip heeft ondermeer tot gevolg dat het OM steeds moeilijker fouten in concrete procedures kan
toegeven omdat dat de verantwoordelijke minister in deze tijd van hypes rond criminaliteit en
misdaad direct in de politieke gevarenzone brengt. En dit leidt dan weer tot het verbazingwekkende
fenomeen dat juist die leden van het OM die direct verantwoordelijk zijn voor deze fouten steeds
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weer worden gepromoveerd in een krampachtige poging het bestaan van deze fouten te ontkennen.
De opmerkelijke loopbaan van M. van Capelle, de huidige hoogste man van het OM in Den Haag die
betrokken was bij vrijwel alle grote ‘blunders’ van het OM van de laatste tien jaar maar
desalniettemin steeds maar weer werd bevorderd, laat zien hoe dit mechanisme in de praktijk werkt
en illustreert de crisis waarin het OM verkeert.
Deze email ging onlangs uit naar het Openbaar Ministerie (OM) bij het Gerechtshof in Den Haag: “Ik
zou gaarne hoofdadvocaat-generaal mr. M. van Capelle willen interviewen in het kader van een
artikel over zijn loopbaan bij het OM. De directe aanleiding voor het gesprek is de strafzaak over de
moord op Nienke Kleiss, de zogeheten ‘Schiedammer parkmoord’. In december 2002 maakte prof.
Van Koppen een vernietigend rapport over de later compleet foutief gebleken veroordeling van Kees
B. door het Haagse Hof en over de rol van het OM, maar een reactie hierop bleef toen uit. Ik ben ge?
nteresseerd in de visie van Van Capelle hierop en in zijn kant van het verhaal. Daarnaast zou ik
andere zaken willen doornemen die in de carri?re van Van Capelle hebben gespeeld zoals zijn rol in
de IRT-affaire, de zaak-Lancee, de bestuurscrisis binnen de Groninger driehoek en zijn onderzoek
inzake de ‘vrijwaringsbrief’ van H. Vos inzake E. de Kroes. Gezien het grote aantal te bespreken
zaken hoop ik op een duur van twee uur voor het gesprek. Hoogachtend, Micha Kat.” Tien dagen later
werd ik gebeld door een medewerkster van het Haagse ressortsparket. “Mr. Van Capelle heeft geen
behoefte nader in te gaan op zaken die in het verleden speelden” zei ze. “Verder vindt hij dat een lid
van het OM zich niet op deze wijze in de media dient te profileren.”
Verder lezen ‘Incompetentie bij het OM: de casus-van Capelle’

Knapen hielp ook NRC Handelsblad om zeep
Gepubliceerd door admin 7 april, 2005 Geen categoriein . 3 Reacties

BEN ‘TSUNAMI’ KNAPEN IS EINDELIJK UITGERAASD
Een spoor van vernieling liet hij achter bij het PCM-concern dat na zijn ‘bewind’ definitief is
gereduceerd tot marginaal niche-playertje: Ben Knapen.Typisch Knapen: na alle blunders, fiasco’s en
debakels kwam de aankondiging van zijn roemloze aftocht op 6 april toch nog onverwacht.
Afkoopsommetje?
Bij PCM verknalde Knapen het eerst bij de internetdivisie waar tientallen miljoenen euro’s over de
balk werden gesmeten. Niet hij, maar onderofficier Peter van Dijk moest het veld ruimen. Vervolgens
blies hij de complete boekendivisie van PCM op: iedereen die beschikte over ook maar een
ietsepietsje talent rende gillend weg van het totaal verziekte klimaat bij Knapen’s Meulenhoff. De
boekendivisie van PCM had op een gegeven moment zelfs zo’n slechte reputatie, dat topauteurs van
Bosch & Keuning zich via de media uitspraken tegen een overname door Meulenhoff. Maar wat
slechts weinig mensen weten, is dat Ben ‘ambitie’ Knapen ook verantwoordelijk is voor de
journalistieke ineenstorting van NRC Handelsblad. In de meest recente peiling van de oplagecijfers
zakte de krant wederom verder weg met een daling van ruim 5%.
Verder lezen ‘Knapen hielp ook NRC Handelsblad om zeep’
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telefonisch contact met mr Westenberg gehad. Daarentegen was er schriftelijk contact.”
Op deze wijze verweert J. Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, zich in zijn meest
recente conclusie tegen de nieuwe beschuldigingen van intimidatie van advocaten zoals deze werden
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AD-MAN DEN ELT: ‘ZE HEBBEN HET NIET IN DE VINGERS’
door Micha Kat

het plan in de huidige vorm afwijzen. De hele gang van zaken op dit dossier leidt nu niet direct tot de
constatering dat de heren Bouwman en Houwert het proces goed in de vingers hebben.”

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

Aldus Gerard den Elt, voorzitter van de redactieraad van het Algemeen Dagblad in reactie op de
vraag of hij niet vindt dat Bouwman en Houwert per direct hun biezen moeten pakken.
Verder lezen ‘Krantenfusie: totale afgang Bouwman en Houwert’

Grootste canard ooit (NRC) toch nog afgestraft?
Gepubliceerd door admin 19 maart, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

BOUTERSE VECHT EINDELIJK TERUG TEGEN GEENSCENEERDE VEROORDELING
Gisteren kwam het nieuws door dat oud-legerleider van Suriname Desi Bouterse zijn Nederlandse
veroordeling (1999) wegens smokkel van cocaine gaat aanvechten. Hij vindt dat de veroordeling van
tafel moet nu hij nieuwe politieke ambities koestert.
Dat in het proces-Bouterse (dat geheel werd gevoerd in afwezigheid van de legerleider) van alles mis
is gegaan staat wel vast. Uiteindelijk werd hij veroordeeld (let op de extreme partijdigheid en het
triomfalisme waarmee NRC de veroordeling in dit stuk meldt) op basis van een enkele anonieme
kroongetuigeverklaring van een crimineel die later voortvluchtig is geraakt. Een schande voor de
rechtsstaat! Veel ernstiger is echter de rol die NRC Handelsblad in deze kwestie heeft gespeeld. Net
als recent op deze site werd onthuld inzake Joost Oranje lag toenmalig justiteverslaggever Marcel
Haenen compleet aan de ketting van het Openbaar Ministerie. Dit heeft geleid tot de grootste canard
uit de Nederlandse journalistieke geschiedenis: 140 artikelen gebaseerd op louter vervalste
documenten van het OM!
Verder lezen ‘Grootste canard ooit (NRC) toch nog afgestraft?’

De geheime verdiensten van Ad Melkert
Gepubliceerd door admin 16 maart, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

AD MELKERT: VERDIENSTEN ZIJN ‘VERTROUWELIJK’
Door F.W. Voigt
Hoe wordt een in Nederland compleet afgeserveerde politicus door zijn eigen bevriende establishment
weer op een troon gehesen? Het geval-Ad Melkert biedt op dit punt interessante studiestof. Deze
week kwam in het nieuws dat Melkert kandidaat is voor een hoge post bij de VN. Maar wat heeft
Melkert gepresteerd om voor deze functie in aanmerking te komen? Wellicht geeft het volgende een
indicatie: een jaar nadat hij werd afgeserveerd door de Nederlandse kiezer werd aan Melkert in mei
2003 het gro?e Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
uitgereikt. Een unieke eer voor een Nederlander! Melkert zal deze onderscheiding die eerder ten deel
viel aan Steven Spielberg immers niet zomaar hebben gekregen!
Verder lezen ‘De geheime verdiensten van Ad Melkert’
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Gepubliceerd door admin 8 maart, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

NAPALM-RAID OP FALLUJAH?
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Il Manifesto, 23 november 2004; door Giulia Sgrena
“Wij hebben ze begraven, maar we konden ze niet identificeren omdat ze verkoold waren door de
napalmbommen die door de Amerikanen werden gebruikt”. Inwoners van Saqlawyia, een dorp bij
Fallujah, verklaarden tegenover Al Jazeera televisie, gevestigd in Qatar, dat ze hadden geholpen bij
het begraven van 73 totaal verkoolde lijken van vrouwen en kinderen in een massagraf. De droevige
geschiedenis van de gemeenschappelijke graven die begon tijdens het regime van Saddam is nog
niet afgelopen. Niemand kon bevestigen dat er in Fallujah napalmbommen zijn gebruikt. Maar andere
lichamen die vorig jaar zijn gevonden na de heftige slag om het vliegveld van Baghdad waren
eveneens volledig verkoold en er waren zelfs mensen die aan nucleaire bommen dachten.
Verder lezen ‘Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?’

Meer belangenverstrengelingen bij Deloitte
Gepubliceerd door admin 7 maart, 2005 Geen categoriein . 0 Reacties

ADVISEUR DELOITTE HUURT DELOITTE IN TER AFWIKKELING VAN EIGEN FAILISSEMENT
Niet alleen Commissaris van de Koningin Jan Franssen (Zuid-Holland) heeft een belangenconflict als
betaald adviseur van Deloitte dat tevens de provinciale jaarrekening controleert zoals deze site
eerder berichtte. Dit geldt ook voor Rene Kottman, de bestuursvoorzitter van Ballast Nedam.
Kottman zit met Franssen in de Raad van Advies van Deloitte Consulting BV/ICS tegen een
onbekende vergoeding terwijl Deloitte op dit moment in Engeland het faillissement afwikkelt van de
complete Engelse tak van Ballast Nedam dat een omzet heeft van 230 mio Pond en waar 1000
mensen werken. Net als de controlerend accountant in Nederland moeten ook de administrators van
faillissementen in GB strikt onpartijdig opereren. Daarvan lijkt geen sprake te kunnen zijn als de
topman van het (deels) faillerende concern door deze administrators (bij ons bewindvoerders en
curatoren genoemd) wordt betaald. In GB hebben de big four een grote machtspositie bij het
afwikkelen van faillissementen.
Verder lezen ‘Meer belangenverstrengelingen bij Deloitte’
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Afgelopen vrijdag en zaterdag bracht NRC Handelsblad prominent verhalen over de kritiek van de
rechterlijke macht op de anti-terreurplannen van minister Donner. De auteur van deze stukken is
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Joost Oranje. Twee prominente rechters, mr. Corstens van de Hoge Raad en mr. Bauduin van de
Amsterdamse rechtbank, spraken uitvoerig met Oranje hetgeen zonder meer uitzonderlijk is. Het
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formaat? Hoe zou het toch komen dat de beide topjuristen nu juist met Oranje gaan praten?
Op 27 september nam Oranje een geldbedrag in ontvangst van 5000 Euro. Het geld was direct
afkomstig van de rechterlijke macht. Het bedrag vormde de ‘beloning’ van de Persprijs Jacques van
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ALLEEN DE TOP VAN HET ESTABLISMENT MAG DE MEDIA ONDERZOEKEN; VRIJE DENKERS:
NO WAY!
door Ellen Kegge
Ter opfrissing: onderstaand bericht stond enige dagen geleden in De Volkskrant:
UvA gaat de media controleren
Van onze verslaggever
AMSTERDAM - De Universiteit van Amsterdam gaat vanaf 1 maart de berichtgeving van alle landelijke
kranten, enkele regionale kranten en nieuwsrubrieken op televisie in de gaten houden. De
Nieuwsmonitor moet de basis leggen voor een discussie over het functioneren van de journalistiek.
De journalistiek ligt de laatste tijd flink onder vuur. Politici zijn kritisch en de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte vorige week een scherpere verantwoording door
journalisten. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Van der Laan van Media aan via het Bedrijfsfonds
voor de Pers geld beschikbaar te stellen voor zelfreflectie in de media.
Volgens directeur Scholten van het Persinstituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzandt
het debat over de media te veel in een ‘welles-nietes’-discussie. ‘We moeten naar een geregelder
discussie.’ De zogeheten nieuwsmonitor die het instituut vanaf maart gaat uitvoeren, moet hiervoor
‘empirisch materiaal’ aandragen. Een begeleidingscommissie stelt vast welke gebeurtenissen zullen
worden onderzocht. Alle media die een kwestie verslaan, worden onder de loep genomen.Centrale
vraag in het onderzoek, waarover tussentijds publicaties zullen verschijnen, is hoe de media hebben
geschreven over een onderwerp. Om het nieuwsproces transparant te maken, wordt gekeken naar de
aard van de berichtgeving en welke nieuwsbronnen zijn gebruikt. Zo proberen de onderzoekers vast
te stellen of media elkaar niet te veel napraten.
Verder lezen ‘‘Nieuwsmonitor’ UvA is een corrupte bende’

Tabloid-Trouw in eerste nummer: doorgestoken
kaart
Gepubliceerd door admin 8 februari, 2005 in Media. 8 Reacties

ONDERZOEK NAAR BETROUWBAARHEID MEDIA BLIJKT HOOGST ONBETROUWBAAR
Onderzoeksbureau blijkt te werken voor PCM Uigevers
door Pamela Hemelrijk
‘Burger vertrouwt de media’ meldde Trouw vorige week in de eerste editie op tabloid-formaat. (’Je
bent een tabloid of je bent het niet’ moet de redactie gedacht hebben).
We kunnen hier met een gerust hart spreken van een historisch dieptepunt in de geschiedenis van de
journalistiek: een krant die zijn eigen geloofwaardigheid van de daken schreeuwt en dat vervolgens
opdist als nieuws. Overheid en bedrijfsleven maken er al jaren een sport van om hun reclame als
nieuws te vermommen en zo advertentiekosten uit te sparen, maar nu doen de media het zelf ook.
Het is alsof het AH-huisorgaan Allerhande ons toeschreeuwt: ‘Consument dolgelukkig met Aholddirectie. Onafhankelijk onderzoek wijst dit uit’.
Om te bewijzen dat de burger dolgelukkig is met de media, heeft Trouw het onderzoeksbureau De
Vos en Jansen 750 mensen laten enqu?teren. De vragen waren door de redactie bedacht, en ook de
conclusies die uit de antwoorden worden getrokken komen geheel voor rekening van de redactie. Het
enige wat het bureau heeft geleverd, dat zijn de tabellen.
De wijze waarop de redactie zich in bochten wringt om de resultaten van de enqu?te in de gewenste
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richting te persen, daar zou een slangenmens nog wat van kunnen leren.
Verder lezen ‘Tabloid-Trouw in eerste nummer: doorgestoken kaart’

NRC zoekt ‘medewerker behoud’
Gepubliceerd door admin 6 februari, 2005 in Media. 12 Reacties

WIE STOPT EXODUS VAN NRC-ABONNEES?
Dat de NRC-lezers bij honderden per maand weglopen is een publiek geheim, maar dat het zo erg
was? Dit weekeind zag PCM zich genoodzaakt een advertentie in NRC Handelsblad te plaatsen waarin
wordt gevraagd om een ‘medewerker behoud’. Belangrijkste taak: het doen stoppen van de exodus
van teleurgestelde NRC-lezers. Deze advertentie stond hetzelfde weekeind in de krant als waarop
PCM-voorman Theo Bouwman in Buitenhof aankondigde zowel te gaan komen met een gratis krant
als met een zondagskrant. Samen met de nieuwe ‘fusiekrant’ (AD + regionalen) levert dat dus drie
nieuwe mega-initiatieven op van PCM in een tijd waarin de abonnees van de bestaande kranten
massaal afhaken. Een mission impossible, of liever: een dollemansrit. Maakte Bouwman daarom zo’n
groggy indruk aan tafel bij Paul Witteman? Er kwam geen zinnig woord over zijn lippen!
Verder lezen ‘NRC zoekt ‘medewerker behoud’’
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Reeds bijna drie jaar ben ik thans bezig misstanden bij NRC Handelsblad in het openbaar aan de kaak
te stellen. Van mijn hand verschenen een boek, een uitvoerig artikel in HP/de Tijd en tientallen
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verwaardigen met mij het debat aan te gaan. Integendeel, uw reacties bestonden vooral uit het
aanvallen van mijn persoonlijke integriteit en motieven.
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heeft op 24 januari een belangrijke verklaring afgelegd in de zaak die rechter Westenberg, vice-

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

president van de rechtbank Den Haag, heeft aangespannen tegen advocaat Hugo Smit en journalist
Micha Kat. Lakeman raakte bij deze zaak betrokken in 1994 als adviseur van Chipshol, de door
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Westenberg in meedere procedures benadeelde partij. In 1994 kwam voor het eerst aan het licht dat
Westenberg er merkwaaridige praktijken op na houdt waar het gaat om zijn (on)afhankelijkheid. In
dat jaar leidde zijn optreden reeds tot grote consternatie. In 1994 verklaarde Lakeman echter nog,
ook toen gevraagd naar zijn oordeel over het optreden van Westenberg, dat hij geen reden had te
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twijfelen aan diens integriteit. Nu, in 2005, denkt hij hier geheel anders over. Dit is wat hij op schrift
verklaarde en wat door de gedaagde partij Kat als produktie in de procedure zal worden ingebracht:
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OM behandelt Demmink-aangifte niet

●

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

●

18 momenteel online

●

Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●

107 gezamenlijk maximum

●

Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●

1165248 totaal aantal bezoekers

●

Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

door Henk Rijkers
“Behalve aan de Nederlandse euthanasiepraktijk refereerde Johannes Paulus indirect ook aan de
moord op filmregisseur en columnist Theo van Gogh. Nederland beleeft volgens hem een ernstig
conflict tussen degenen die pleiten voor gastvrijheid en degenen die de ‘invasie’ van immigranten
willen stoppen. De paus geeft de eerste groep gelijk en roept op tot ‘grondige dialoog’ waarbij de
verschillende bevolkingsgroepen elkaar beter moeten leren kennen. Christenen dienen als
‘ambachtslieden van vrede en dialoog’ dit gesprek te stimuleren.”
Dit meldt de NRC op 24 januari naar aanleiding van de ontvangst door de paus van de nieuwe
ambassadeur van Nederland bij de H. Stoel. Wat krijgen we nu? Gaat de paus zich nu ook al mengen
in onze binnenlandse politieke discussies? Kiest de Heilige Vader partij in de strijd tegen Pim Fortuyn
en Geert Wilders? Nee, natuurlijk. Maar wat is er dan aan de hand? Simpel: de NRC-lezer wordt weer
eens volledig op het verkeerde been gezet.
Verder lezen ‘NRC manipuleert woorden van de Paus’

Vice-president Haagse rechtbank intimideert
advocaten
Gepubliceerd door admin 16 januari, 2005 in Rechterlijke macht. 19 Reacties

‘MR WESTENBERG SCHREEUWDE EN SNAUWDE!’
In de zaak die de vice-president van de Haagse rechtbank mr. J. Westenberg heeft aangespannen
tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat (zie ook de eedere stukken over deze zaak) heeft
zich thans een Rotterdamse advocate gemeld als getuige. Zij heeft een verklaring op schrift gesteld
waaruit blijkt dat Westenberg haar telefonisch heeft geintimideerd voorafgaand aan een zitting die hij
zou leiden. Deze verklaring is van groot belang, want in de procedure stellen Smit en Kat dat
Westenberg advocaten belt voor zittingen en deze intimideert. Westenberg heeft met alle klem
ontkend, ook op een zitting in deze zaak, dat hij met advocaten belt. Deze verklaring lijkt thans
steeds moeilijker houdbaar. De gedaagden denken zelfs al over een strafrechtelijke aangifte tegen
Westenberg wegens meineed.
Verder lezen ‘Vice-president Haagse rechtbank intimideert advocaten’

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’
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VOLKSKRANT PUBLICEERDE NOG MEER LEUGENS OVER BERNHARD
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Ook de passages over de Amerikaanse dochter van Bernhard in de Volkskrant, Alicia, hebben geen
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wortels in de realiteit. Dat blijkt uit De Telegraaf van vandaag. Deze krant heeft de dochter
opgespoord en uit het weinige dat ze kwijt wil blijkt dat ze geen enkele relatie had met haar vader en
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zeer verbitterd is. Dit lijkt niet te verenigen met Bernhards verklaringen in De Volkskrant dat hij een
warme band met deze Alicia onderhield en dat ze zelfs zou zijn voorgesteld aan Juliana. De wens van
de oude prins lijkt hier de vader van de gedachte.
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Om de nauwe en vriendschappelijke banden tussen de hoofdredacteur van de ‘kwaliteitskrant’ en de
corrupte en leugenachtige nazi Bernhard nimmer in te vergetelheid te doen geraken volgt hieronder
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Dit tekende Volkskrant-hoofdredacteur en aangenomen zoon van Bernhard Pieter Broertjes op uit de
mond van de schalkse prins-gemaal in een speciale bijlage van de Volkskrant d.d. 14 december
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minimaal twee brieven aan Hitler. Hij schrijft ondermeer dat hij ‘natuurlijk’ de hakenkruisvlag in
Nederland hijst als de Fuhrer dat wil. Hij eindigt zijn brief zo: “Met uitdrukking van oprechte verering
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explosievere inhoud is nog altijd niet openbaar. Nog veel meer bewijzen voor overduidelijke nazi-
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sympathieen en -erger nog- onderdanigheid aan Hitler tot in elk geval 1938 staan in het genoemde
artikel in Trouw. Broertjes en de Volkskrant hebben zich niet alleen belachelijk gemaakt, maar ook
schuldig. Aan opzettelijke geschiedvervalsing, bedrog van de lezer en schending van alle
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journalistieke regels en gedragscodes die ooit zijn ontwikkeld.
Verder lezen ‘Volkskrant en Broertjes verliezen alle geloofwaardiheid’
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Gepubliceerd door admin 23 december, 2004 in Klokkenluiders. 2 Reacties

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

Nieuwe playlist JDTV op YouTube

‘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’.
Verder lezen ‘Explosief moslim-boek ‘Beste Sadik’ nu te koop!’

Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur
Gepubliceerd door admin 20 december, 2004 in Media. 10 Reacties

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?
Verder lezen ‘Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen terreur’

Grove belangenverstrengeling Felix Meurders
Gepubliceerd door admin 14 december, 2004 in Media. 7 Reacties

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.
Verder lezen ‘Grove belangenverstrengeling Felix Meurders’

PCM gaat aan ruzie ten onder
Gepubliceerd door admin 9 december, 2004 in Media. 8 Reacties
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Nog geen dag na de aankondiging door PCM en Wegener om samen een nieuwe ‘landelijke en
regionale’ (alleen dat al) krant in de markt te zetten via een fusie van het AD en zeven regionale
kranten per medio 2005 zijn overal felle conflicten uitgebroken. De redactieraad van het AD heeft
gezegd niet te willen fuseren, hooguit te willen samenwerken. De leiding van het AD heeft reeds een
claim gelegd op de naam van het nieuwe nieuwsprodukt. Bij het Rotterdams Dagblad bereidt men
zich intussen voor op verzet en actie: op de site van de krant staan reeksen reacties van lezers die
hun afkeer uitspreken over het AD en zeggen ‘hun’ RD niet op te willen geven. De animositeit tussen
het RD en het AD is bij insiders al jaren bekend en daarom is het des te verbijsterender dat de leiding
van PCM heeft gemeend deze kemphanen samen in een hok te moeten duwen. Daarnaast speelt nog
dat wellicht honderden journalisten hun baan zullen verliezen. De ondergang van PCM is nu
daadwerkelijk een feit. De schuldigen: de megalomane en incompetente leiding met als ‘kopstukken’
de heren Bouwman en Knapen. Zouden zij minster Donner al hebben gevraagd om bewaking?
Verder lezen ‘PCM gaat aan ruzie ten onder’

Welkom: dit is de nieuwe Europese Commissie!
Gepubliceerd door admin 2 december, 2004 in Politiek. 17 Reacties

MINIMAAL VIJF LEDEN NIEUWE COMMISSIE NIET SCHOON: VAN KWAAD TOT ERGER;
FORENSISCH DESKUNDIGEN ONDERZOEKEN DOSSIER-NEELIE
door Paul van Buitenen
Het Europees Parlement heeft zijn werk gedaan. De kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie
zijn tegen het licht gehouden en diegenen die wat op hun kerfstok hadden zijn geweigerd. De
Italiaanse kandidaat Buttiglione was te katholiek omdat hij homofilie een zonde vond en de Letse
kandidate Udre was onacceptabel omdat haar partij werd verdacht van illegale partijfinanciering. “Een
overwinning voor de democratie” volgens de PvdA. “Een stap op weg naar volwassenheid van het
Europese parlement” volgens velen. Tot zover het offici?le gebazel van de gevestigde orde. Maar
laten we nu eens even kijken naar een paar kandidaten die wel acceptabel waren. Nee, die zijn niet
afkomstig uit Oost-Europa of uit landen rond de Middellandse zee: het zijn gewoon kandidaten uit ons
‘beschaafde en integere’ West-Europa.
Verder lezen ‘Welkom: dit is de nieuwe Europese Commissie!’
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In 1990 ontstond er een gigantische hype rond het boek dat geschreven zou zijn door ‘Mohammed
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Rasoel’. In dit boek, De Ondergang van Nederland, waarschuwt de auteur de ‘naieve Nederlanders’
tegen een al te tolerante houding ten opzichte van de Islamitische allochtonen. Als ons land doorgaat
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met het doodknuffelen, zo luidt de 1990 uitgesproken ‘profetie van Rasoel’, zullen de moslims de
macht hier volledig overnemen en de Nederlanders uiteindelijk uit hun eigen land verjagen. Dit
profetische boek dat tot op de letter waarheid lijkt te gaan worden werd bij verschijning via een
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ongekende ‘fatwah’ door de politiek-correcte media verkettert. De boodschap mocht niet worden
gehoord. Het enige waar de media zich mee bezig hielden was een klopjacht op de auteur (genoemd
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de guillotine van de pubieke verkettering kon worden onthoofd. De ‘ware auteur’ is echter nimmer
achterhaald en de man (Rasoel) die zich als schrijver uitgaf is in rook opgegaan. Nu ligt er echter een
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nieuw ‘Rasoel-boek’ klaar met een zo mogelijk nog explosievere inhoud dat als een vervolg kan
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worden gezien op De Ondergang van Nederland. Het boek gaat heten ‘Beste Sadik’.
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moslimextremisten met de dood wordt bedreigd? Hij gaat rare sprongen maken. Hij dringt zich
binnen op de begrafenis van zijn grootste vijand, manipuleert samen met zijn persoonlijke
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manipulaties van deze arrogante en egomane polderbestuurder?
Verder lezen ‘Cohen manipuleert lustig verder’

Spindoctors manipuleerden Van Gogh-event op Dam

Recente Berichten
●

Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●

Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●

Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●

Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●

Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

Gepubliceerd door admin 16 november, 2004 in Media. 24 Reacties

SUBSIDIEVRETERS GINGEN OP DE LOOP MET THEO VAN GOGH: SCHOKKEND
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2004/11 (1 of 3) [3/10/2009 11:33:54 PM]
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herdenkingsbijeenkomst van Theo van Gogh brutaalweg was overgenomen door de hypocriete linkse
kerk. Hij kreeg nog antwoord ook, deze Boze Burger, wat op zichzelf al een mirakel is. Een mierzoet
antwoord zelfs: “Vind wat je vindt” aldus Lennart de Nietnixer in een vlaag van tolerantie. “Maar je
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trekt conclusies die er niet zijn. In de hectische negen uren naar de Dam toe was ik kwaad en
verdrietig en bang voor de toekomst van ons land, maar dacht geen seconde aan partijpolitiek “ De
spindoctor van Cohen verklaart voorts “niet meer in links of rechts te geloven”, ontkent dat hij lid is
van de linkse kerk, noemt zichzelf “kritisch PvdA-lid” (Hij lijkt Cor van der Laak wel, het ‘kritische
AVRO-lid’) en voert tot zijn verdediging aan dat hij, Booij, Fortuyn nooit heeft verkettert (met een t).
Hij besluit met een vaderlijk advies: “Je had me toch ook kunnen vragen: hoe is dat nou precies
gegaan?” “Bij deze dan”, zo mailde de Boze Burger direct terug. Vertel op Lennart, HOE is het dan
precies gegaan? Ik brand van belangstelling”.
Verder lezen ‘Spindoctors manipuleerden Van Gogh-event op Dam’

Gauwdief Joustra: op en top terrorismebestrijder
Gepubliceerd door admin 14 november, 2004 in Politiek. 12 Reacties

TJIBBE ‘UWV’ JOUSTRA IS ONZE ‘TERRORISMEBESTRIJDER’
Het is, laten we het voorzichtig formuleren, wat ondergesneeuwd geraakt in de nationale media,
maar in deze bange tijden van terrorisme na de moord op Theo van Gogh beschikt ons land wel
degelijk over een coordinator terrorismebestrijding die over onze veiligheid waakt: mr.T. H. J.
Joustra, tot half februari 2004 voorzitter van het UWV.
Het is niet geheel duidelijk waarmee Joustra zich het afgelopen half jaar precies heeft bezig
gehouden, maar we mogen toch wel aannemen dat het op geen enkel niveau aan hem te wijten is
dat ons land in een terroristische spiraal van geweld terecht lijkt te komen. Zou hij er trouwens ook
verantwoordelijk voor zijn dat de ‘autoriteiten’ twee weken voor de moord op Van Gogh ophielden
met het afluisteren van de mobiele telefoon van Mohammed B. zodat ze niet op de hoogte raakten
van diens recente plannen? Of wilden ze er niet van op de hoogte raken? Tjibbe, leg eens uit!
Verder lezen ‘Gauwdief Joustra: op en top terrorismebestrijder’

Job Cohen en de vrijheid van meningsuiting
Gepubliceerd door admin 7 november, 2004 in Politiek. 18 Reacties

JOB COHEN MANIPULEERDE MEDIA ALS GEEN ANDER
De moord op Theo Van Gogh was voor velen, onder wie ook Amsterdam’s burgemeester Job Cohen,
reden uitgebreid stil te staan bij de zegeningen van de vrijheid van meningsuiting. Cohen zei zelfs dat
Van Gogh Amsterdam als domicile had verkozen wegens de spreekwoordelijke tolerantie van de
hoofdstad. Cohen moet maar durven: als er iemand is die er een ware kunst van heeft gemaakt de
media te manipuleren en de vrijheid van meningsuiting juist te bevechten is het wel deze softe
moraalridder. Immers: Job Cohen kocht als staatssecretaris een journalist om die op dat moment
bezig was een boek over hem te schrijven.
Verder lezen ‘Job Cohen en de vrijheid van meningsuiting’
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Jorritsma: opnieuw belangenverstrengelingen

Onderteken voor vervolging Demmink
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Gepubliceerd door admin 27 oktober, 2004 in Politiek. 28 Reacties
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ANNEMARIE ‘UPC’ JORRITSMA DRAAIT EIGEN GEMEENTE EEN POOT UIT

Klokkenluidermenu

Door Pamela Hemelrijk

Recente Reacties

De bewoners van Almere werden dit jaar geconfronteerd met een drastische prijsverhoging van hun
kabeltarief: exploitant UPC verhoogde de prijs van ? 8,31 naar ? 12,36 per maand. Deze verhoging is
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in strijd met het contract dat Almere met UPC heeft gesloten. Nochtans besloot het gemeentebestuur
in juli van dit jaar af te zien van gerechtelijke stappen tegen de kabelexploitant. De financi?le risico?s
waren volgens B & W te groot: stel dat de gemeente het proces zou verliezen! Dan zou de gemeente
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Verder lezen ‘Jorritsma: opnieuw belangenverstrengelingen’

storten op de bankrekening van de
Stichting Klokkenluideronline. Het

8
Fortis nu openlijk 'corrupt' genoemd

rekeningnummer is 672997150. te

coosie, zavasul, Verbeet, RuudHarmsen, johnmans,

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het
feitenoverzicht

19
Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman
miska, miska, DNH, Verbeet, gypsy, Verbeet, Dick Twist,
Dick Twist, DNH, gypsy [...]

●

Gepubliceerd door admin 27 oktober, 2004 in Politiek. 0 Reacties

kerstdemmink

10
Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen

Categorieën

terreur

KOMEN HAVENBEDRIJF EN GEMEENTE VOOR DE RECHTER?
Het Rotterdamse gemeenteraadslid drs. Joop van Heijgen (fractie van Heijgen) heeft op 1 oktober

kunnen vanaf heden een bijdrage

Gebruikersnaam, ethiek, Observator

●

Aangifte tegen Havenbedrijf en Gemeente
Rotterdam

klokkenluiders in het algemeen

citeert uit roddelblaadjes inzake HPV vaccinatie - Dokter

meer daar vele andere gemeenten wel de strijd tegen UPC aanbonden en wonnen, zoals Hilversum en

Almere gaat verliezen! Wie in Almere draait de gecorrumpeerde nek om van deze bestuurder die al zo

Sympathisanten van deze site en van

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

●

8
Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn

erop!'

aangifte gedaan bij het OM (College van PG’s in Den Haag) tegen ondermeer (ex)directeur van het

●

Accountancy (29)

●

Advocatuur (23)

●

Algemeen (419)

GHR (Gemeentekijk Haven Bedrijf) Rotterdam Scholten en de wethouder Havenzaken Van Sluis

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

●

Corporate (19)

wegens het buiten de boeken en buiten de jaarrekening 2003 van het GHR houden van een

dinges, donkey

●

Internationaal (8)

●

Klokkenluiders (25)

bankgarantie van 25 mio Euro die door het GHR is verstrekt aan de Commerzbank Nederland BV bij
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de verstrekking van een lening door deze bank aan RDM Vehicles BV.
Volgens de voor gemeenten geldende wettelijke voorschriften moeten door de gemeenten verleende
borgstellingen in de jaarrekening worden opgenomen. Volgens een brief van het College van B&W
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van 22 juni is directeur Scholten echter ’strikt formeel binnen het mandaat’ gebleven. Vrijdag 1
oktober wist wethouder Van Sluis te melden dat dit standpunt ‘achteraf onjuist’ was gebleken.
Intussen heeft op 24 juni 2004 het College van B&W welbewust de Gemeenteraad een onjuiste
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College van Procureurs-Generaal te doen.
Verder lezen ‘Aangifte tegen Havenbedrijf en Gemeente Rotterdam’

Raad ontvlucht eigen zittingszaal
Gepubliceerd door admin 22 oktober, 2004 in Media. 9 Reacties

MDI-ZITTING BIJ RVDJ DUURT DRIE MINUTEN
“Wilt u de zaal verlaten! De zitting is gesloten”. Met deze uitroep besloot voorzitter mr. Loeb wat met
een duur van amper drie minuten de kortste zitting is geweest uit de geschiedenis van de Raad voor
de Journalistiek. De voorzitter wilde niet hebben dat er werd gesproken over de Raad zelf, in het
bijzonder over de opmerkelijke voorgeschiedenis van deze zaak waarin vier leden van de Raad zich
moesten terugtrekken wegens belangenverstrengelingen. Hij verklaarde dit buiten de orde. Zo kon
niet ter sprake komen of de Raad na alles wat is voorgevallen in deze zaak nog wel onbevooroordeeld
kan beslissen over de klacht (zie de eerdere stukken hierover op deze site) van MDI-voorzitter
Eissens tegen P. Hemelrijk en deze website. De klacht was gericht tegen een artikel van Hemelrijk op
deze site waarin zij Eissens een extreem-linkse activist noemt.
Verder lezen ‘Raad ontvlucht eigen zittingszaal’

Zaak-Westenberg escaleert: partijdige rechter?
Gepubliceerd door admin 10 oktober, 2004 in Rechterlijke macht. 8 Reacties

TELEFOONGESPREK VAN TIEN JAAR GELEDEN CRUCIAAL IN ZAAK ROND OMSTREDEN
RECHTER
Topadvocaat Hugo Smit (Simmons & Simmons Trenite): “President Westenberg belde me op kantoor
terug na een procedureel gesprek dat ik had met zijn griffie. Hierbij vertelde hij me niet alleen dat hij
‘geen behoefte had aan mijn pleidooi’, maar ook dat hij uitvoerig over de zaak had gesproken met de
advocaten van mijn wederpartij die hij ook bij naam noemde. Hij beschreef dat als een vorm van
‘mediation’ die zou passen bij een ‘moderne rechter’. Toen het gesprek klaar was zat ik verbijsterd op
mijn stoel.” Westenberg, vice-president van de rechtbank in Den Haag: “Dat gesprek heeft nooit
plaatsgevonden. Ik heb Smit niet teruggebeld” Smit: “Mijn secretaresse kan getuigen.”
Het conflict tussen enenzijds Westenberg en anderzijds Hugo Smit en journalist Micha Kat over een
passage in het boek ‘Topadvocatuur’ waarin Smit Westenberg ervan beschuldigt voor een cruciale
zitting in de Chipshol-zaak uitvoerig te hebben getelefoneerd met zijn wederpartij is vrijdag 8 oktober
ernstig vescherpt. Die ochtend vond er op de rechtbank te Rotterdam een comparitie plaats.
(zie ook de eerdere stukken over deze uitgebreide zaak waarin voor het eerst in de Nederlandse
juridische geschiedenis de vermeende partijdigheid van een rechter inzet is van een geding).
Verder lezen ‘Zaak-Westenberg escaleert: partijdige rechter?’

Opnieuw problemen bij Raad in MDI-zaak
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2004 in Media. 13 Reacties

MDI-SOAP GAAT GEWOON DOOR: EXIT CISCA DRESSELHUYS
Het mag inmiddels wel de meest traumatische zaak worden genoemd waarmee de Raad voor de
Journalistiek ooit te maken heeft gehad: de klacht die R. Eissens van het MDI (Meldpunt Discriminatie
Internet) heeft ingediend tegen Pamela Hemelrijk en deze website.
Nadat eerder een compleet college naar huis werd gestuurd wegens verregaande
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belangenverstrengelingen werd een nieuw college samengesteld dat de zaak op 22 oktober gaat
behandelen. Maar opnieuw slaagt de Raad er niet in een eerlijk en onbevooroordeeld team samen te
stellen: Cisca Dresselhuys, hoofdredacteur van Opzij, heeft zich reeds moeten terugtrekken. Wat
speelt er?
Verder lezen ‘Opnieuw problemen bij Raad in MDI-zaak’
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Gepubliceerd door admin 26 september, 2004 in Politiek. 65 Reacties
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Onderstaande column van eind 1999 werd geweigerd door Elsevier. Hij geeft een interessant beeld
van hoe wijlen Pim Fortuyn dacht over Neelie Kroes, onze beoogde nieuwe eurocommissaris.
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Parlement is het nuttig nog even kort en bondig uiteen te zetten wat precies de problemen zijn rond
haar kandidatuur voor het commissariaat Mededinging.
1: Partijdigheid

Recente Berichten

Door haar banden met talloze bedrijven kan zij niet objectief en onbevooroordeeld beslissen in zaken
waarin deze bedrijven partij zijn. Wat dit probleem vergroot is dat Kroes juist veel banden heeft
binnen sectoren (automobiel, logistiek, telecom, transport, automatisering) die bij uitstek
‘mededingingsgevoelig’ zijn. Dit probleem heeft nog een andere kant, want ook beslissingen over
concurrenten van de bedrijven waar ze banden mee had worden problematisch. En dit alles speelt
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middel onbenut zullen laten negatieve beslissingen voor hun clienten aan te vechten.
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Verder lezen ‘Neeliegate geanalyseerd’

Raad voor de Journalistiek buigt voor kritiek
Gepubliceerd door admin 24 september, 2004 in Media. 7 Reacties
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RAAD GAAT (OUD)-POLITICI WEREN
door Pamela Hemelrijk
De Raad voor de Journalistiek gaat alle politici en ex-politici uit haar gelederen verwijderen. Dat heeft
het stichtingsbestuur van de Raad aangekondigd. “Over een jaar of wat zult u geen ex-politici in de
Raad meer tegenkomen” belooft secretaris J. Timmers mij bij brief van 21 september. Goed zo,
Timmers, zo mag Pam het horen. Maar waarom moest deze opschoning jaren vergen? Stel niet uit tot
morgen wat gij vandaag kunt doen, zou ik zeggen. Zet ze er toch per direct uit, man!
Mijn kritiek is overigens niets nieuws, als ik me dat soms mocht verbeelden, zo verneem ik uit de
brief. Velen voor mij hebben al betoogd (kennelijk aan dovemansoren!) dat politici in de Raad niet
thuishoren omdat juist de politiek er een evident belang bij heeft de persvrijheid zoveel mogelijk aan
banden te leggen.
Verder lezen ‘Raad voor de Journalistiek buigt voor kritiek’

Kassa voor ‘fat-cat’ Neelie Kroes
Gepubliceerd door admin 22 september, 2004 in Politiek. 7 Reacties

NEELIE GIGANTISCH AAN HET BINNENLOPEN MET EFFECTEN
Uit een ‘filing’ bij de Securities and Exchange Commission in de VS blijkt dat Neelie Kroes per 1
september een bedrag van $643.384 heeft verdiend met de verkoop van aandelen en opties in
Prologis, een op Wall Street genoteerde multinational (actief in 70 landen) op het gebied van logistiek
en distributie.
Kroes verkocht 12,479 aandelen voor $35,9311 per aandeel: totaal $448.384.
Daarnaast oefende zij opties uit tussen $24,47 en $27,56: totaal $195.000.
Ze onving deze aandelen als betaling voor haar functie bij Prologis als ‘director’.
Over haar verkopen van andere opties en aandelen, zoals in Thales, P&O Nedlloyd, MM02 en NS is
nog altijd niets bekend. Prologis lijkt bij uitstek een bedrijf dat object kan worden van
mededingingsrechtelijk onderzoek in de EU; Neelie kan over deze multinational dus in elk geval al
niet onafhankelijk oordelen.
Publicatie van de Prologis-transacties is afgedwongen door de Amerikaanse wet. In Nederland cq.
Europa hoeft dat niet, maar het zou Kroes natuurlijk wel sieren als hierover ‘disclosure’ op een gelijk
niveau wordt gegeven. Dan zou het beeld kunnen ontstaan dat Neelie voor de aanvaarding van haar
commissariaat voor miljoenen casht. Kroes heeft overigens zelf aangegeven haar aandelenbezit
onder te brengen in een stichting (trust) met een onafhankelijk bestuur.
bekijk het document

Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’
Gepubliceerd door admin 19 september, 2004 in Politiek. 2 Reacties

FEITEN OVER KROES ZWELLEN AAN, KABINET STEEKT KOP IN HET ZAND
geupdate 21 september
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VP Zalm heeft vrijdag 17 september een verklaring doen uitgaan waarin het kabinet zegt
‘onverminderd’ achter de voordracht te staan van Neelie Kroes tot Europees Commissaris. De dag
daarvoor berichtte NRC Handelsblad over de op deze site aangekondigde brief van Paul van Buitenen.
In dit stuk kwam ook Neelies hechte relatie met J.D. Paarlberg (een zakenpartner van wijlen Endstra
die thans door justitie wordt onderzocht) ter sprake en mogelijke bankrekeningen in Zwitserland.
Intussen moeten we in de New York Times lezen dat Neelie in Leuven uitvoerig is ondervraagd over
haar aandelenbezit waabij ze heeft verklaard alles te hebben verkocht aan stichtingen met een
‘onafhankelijk’ bestuur. Dat model kennen we uit eerdere affaires (she also has ‘transferred’ her
shares) en leidt altijd tot grote ellende.
Verder lezen ‘Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’’

Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict
Gepubliceerd door admin 17 september, 2004 in Corporate. 5 Reacties

WAKKIE ADVISEERDE OVER SCHUITEMA
Peter Wakkie, de ‘chief legal officer’ uit de Raad van Bestuur van Ahold, heeft het concern als
advocaat van De Brauw geadviseerd over mededingingsrechterlijke aspecten van de verhouding
tussen Ahold en deelneming (73%) Schuitema. Dit blijkt uit een emali van Wakkie. Deze adviesrelatie
in opdracht van Ahold ligt gevoelig, want thans verdedigt Wakkie als Ahold-bestuurder de volledige
consolidatie van Schuitema door Ahold. In het licht van de inhoud van zijn adviezen als (partijdig)
advocaat heeft hij hierbij geen maximale bewegingsruimte.
De email was een antwoord op vragen bij welke Ahold-dossiers Wakkie als advocaat betrokken was.
Thans heerst grote onduidelijkheid over de vraag of Ahold Schuitema wel met recht volledig heeft
geconsolideerd daar er weliswaar sprake is van een meerderheidsbelang, maar niet van de facto
controle. Des te delicater in dit verband is het feit dat Wakkie heeft aangegeven binnenkort toe te
treden tot de RvC van Schuitema als ‘Ahold-commissaris’.
Verder lezen ‘Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict’

Neelie genekt door haar rol bij Ballast Nedam?
Gepubliceerd door admin 15 september, 2004 in Politiek. 3 Reacties

KROES’ COMMISSARIAAT BIJ HET FOUTSTE BOUWCONCERN
In de periode 1990-2004 (september) was Neelie Kroes commissaris bij bouwbedrijf Ballast Nedam
(BN). Hier een selectie van feiten die de afgelopen jaren bekend werden over dit bedrijf waarop de
nieuwe Europese commissaris Kroes geacht werd toezicht te houden:
1. Fraude bij de aanbesteding van de Betuwelijn en de HSL. BN voerde verboden prijsoverleg rond de
bouw van stations en liet zich betalen toen de opdrachten hiervoor gingen naar ‘concurrenten’ Boele
& van Eesteren en Strukton.
2. BN Carribean bouwde voor 44 mio dollar een overslaghaven en een cruiseterminal. Dit was
onderhands aanbesteed zonder de wettelijk voorgeschreven tender.
3. Als enige van de bouwbedrijven die reeds door de NMa zijn beboet (voor 15 mio Euro) voor de
recente bouwfraude legt BN zich niet neer bij deze boete en kondigde juridische stappen aan.
Verder lezen ‘Neelie genekt door haar rol bij Ballast Nedam?’
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2004 september archive at Klokkenluideronline

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan te Amsterdam heeft zijn voormalige managing partner Till
Kolle voorlopig niet gedwongen uit zijn huis in Amsterdam-Zuid te vertrekken. Het kantoor had medio
2003 executoriaal beslag op het kapitale (1,2 mio Euro) pand aan de Prinses Margrietstraat 10 (direct
tegenover station WTC midden op de Zuidas) laten leggen omdat Kolle zijn oude kantoor nog geld
schuldig was. (zie het vorige stuk over de rise and fall van deze topadvocaat) Op de vraag of dit nu
ook betekent dat het conflict de wereld uit is antwoorden zowel Kolle als Kennedy-bestuurder Gerrard
Boot met de ondubbelzinnige woorden ?hierop geven wij geen enkel commentaar?. Kolle wil nog wel
kwijt dat ?Kennedy zich in deze zaak heel nobel heeft opgesteld?.
Verder lezen ‘Rise and fall van een topadvocaat deel 2′
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