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Vragen van Buitenen over Neelie Kroes
Gepubliceerd door admin 31 augustus, 2004 in Politiek. 1 Reactie 

PAUL VAN BUITENEN WIL OPHELDERING OVER NEELIE KROES

Europarlementarier Paul van Buitenen zal zowel op nationaal als op Europees niveau vragen gaan 

stellen over de kandidatuur van Neelie Kroes als Europees Commissaris Mededinging. Dit heeft hij zelf 

bekend gemaakt in een reactie op het artikel over Kroes op deze website. Hij vraagt mensen die hem 

informatie kunnen verschaffen over het verleden van Kroes expliciet zich tot hem te wenden via  

pvanbuitenen@europarl.eu.int 

Binnenkort meer over wat nu al ‘de affaire Kroes’ mag worden genoemd.

Raad door sex buitenspel
Gepubliceerd door admin 26 augustus, 2004 in Media. 19 Reacties 

SEKSSCHANDALEN BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK IN MDI-ZAAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doen. 

Verder lezen ‘Raad door sex buitenspel’

Neelie Kroes mega-chantabel
Gepubliceerd door admin 26 augustus, 2004 in Politiek. 21 Reacties 

NEELIE KROES TIKKENDE TIJDBOM IN EUROPA

Het wekte wel enige bevreemding, de wijze waarop Neelie Kroes werd binnengehaald als ‘onze 
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Europese hoofdprijs’. Geen woord van kritiek klonk op in onze media. En dat terwijl Neelie toch een 

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

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

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

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

mededingingsbeleid… 

Verder lezen ‘Neelie Kroes mega-chantabel’

Tweede wraking bij Raad in MDI-zaak
Gepubliceerd door admin 15 augustus, 2004 in Media. 16 Reacties 

OPERETTE BIJ RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK

Door Pamela Hemelrijk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

moet ik dat pijnlijke onderwerp zelf ter sprake brengen?

Verder lezen ‘Tweede wraking bij Raad in MDI-zaak’
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Bevooroordeelde Raad in MDI-zaak
Gepubliceerd door admin 31 juli, 2004 in Media. 19 Reacties 

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK ZET BOUWMAN IN INZAKE HEMELRIJK/MDI

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

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

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

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

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

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

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

Hemelrijk, deze website, heeft Bouwman een belangenconflict. 

Verder lezen ‘Bevooroordeelde Raad in MDI-zaak’

Verweerschrift Hemelrijk inz. MDI-klacht
Gepubliceerd door admin 17 juli, 2004 in Media. 5 Reacties 

PROCEDURE BIJ RVDJ BELOOFT VUURWERK OVER STATUS MDI

Aan de Raad voor de Journalistiek 

Johannes Vermeerstraat 22 

1071 DR Amsterdam

Amsterdam, 8 juli 2004-07-07

Mijne heren,

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

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

wacht met belangstelling uw uitspraak af. 

Punt 1. 

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

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

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

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

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

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

Duitse kameraden van de NVU? daar op te wachten? Je kunt toch ook vreedzaam rondjes lopen met 
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je antifascistische spandoeken? Maar dat was duidelijk niet de bedoeling. Eissens spreekt zelfs van ?

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

kopie van zijn stuk bij.  

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

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

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

publiciteit.  

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

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

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

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

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

Verder lezen ‘Verweerschrift Hemelrijk inz. MDI-klacht’

KPMG start offensief in ethiek
Gepubliceerd door admin 17 juli, 2004 in Accountancy. 7 Reacties 

KPMG: ETHISCH CENTRUM EN VREDESSTICHTER

Medio Juli kondigde KPMG de oprichting aan van het Global Center for Leadership & Business Ethics, 

omschreven als een ‘onafhankelijke organisatie bedoeld om die individuen erkenning te geven die 

blijk geven van buitengewone ethiek in het zakenleven en leiderschapskwaliteiten.’ Mike Rake, 

chairman van KPMG International op Accountingweb.com: “Jazeker, het actief op zoek gaan naar 

leiders die het beste op ethisch gebied in zich dragen is een concrete manier om principieel 

persoonlijk gedrag en op verantwoordelijke wijze zaken doen te erkennen en te belonen.” De 

aankondiging voor het oprichting van het Center volgt direct op de aankondiging dat KPMG Global 

Founding Partner is geworden van het Nobel Peace Center in Oslo, Noorwegen. 

Verder lezen ‘KPMG start offensief in ethiek’

Wie is Ronald Eissens?
Gepubliceerd door admin 16 juli, 2004 in Schiphol en Media. 13 Reacties 

PORTRET VAN ‘ONZE’ INTERNET-POLITIEAGENT

‘Wij krijgen regelmatig rare briefjes van mensen die zich onderzoeker of journalist noemen. Wij 

hebben daar een speciaal postvakje voor, genaamd “oh really”. (.) Nee, wij hebben geen zwarte lijst 

van journalisten, maar als wij die zouden hebben stond u er bij deze op.’ 

Zo reageert Ronald Eissens (1963), directeur van het Meldpunt Discriminatie  

Internet, op onze vragen. Haantje de voorste om iemand af te blaffen die kritische vragen durft te 

stellen. Maar achter het toetsenbord is hij een held, al waakt er wel continu een camera boven de 

buitendeur van zijn woon-werkpand. En mocht het alsnog uit de hand lopen, staat de politie altijd 

voor hem klaar, iets wat moeilijk gezegd kan worden van al die mensen die hij nu al acht jaar te kust 

en keur beschuldigt van discriminatie op internet. 

Zijn collega-activisten noemen hem Oom Ronald. In hun gezelschap blaakt hij van zelfvertrouwen. 

Een oud-medewerkster van een discriminatiemeldpunt: ‘Hij  

brult altijd van het lachen. Om zijn eigen flauwe grapjes. En hij beschikt over een woordenstroom die 

niet valt in te dammen.’ Wie is Ronald Eissens? 

Verder lezen ‘Wie is Ronald Eissens?’
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Gepubliceerd door admin 10 juli, 2004 Geen categoriein . 0 Reacties 

RUZIE SCHIPHOL-MINISTERIE HEVIG GEESCALEERD

Op 15 januari van dit jaar heeft de Luchthaven Schiphol NV de Staat der Nederlanden (Ministerie van 

Verkeer en Waterstaat) gedagvaard voor de rechtbank in Haarlem. Reden voor deze even 

ongebruikelijke als unieke stap is de ecsalerende ruzie wie van de twee partijen moet opdraaien voor 

de schade toegebracht aan Chipshol wegens het bouwverbod dat de staatssecretaris op 14 februari 

2003 afkondigde voor het Groenenberg-terrein van Chipshol. Volgens de Luchtvaartwet dient schade 

als gevolg van bouwbeperkingen te worden vergoed. Uit de dagvaarding die in handen is gekomen 

van klokkenluideronline blijkt dat het gaat om een bedrag van Euro 97.200.000, te vermeederen met 

de wettelijke rente vanaf 20 februari 2003. 

Verder lezen ‘Schiphol dagvaardt Ministerie van V&W’

MDI klaagt klokkenluideronline aan
Gepubliceerd door admin 7 juli, 2004 in Media. 8 Reacties 

EISSENS: KLOKKENLUIDERONLINE SMADELIJK EN LASTERLIJK

nieuw: Jaap de Wreede reageert op de beschuldigingen van Eissens

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

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

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

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

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

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

grote demonstatie in Kerkrade. 

Verder lezen ‘MDI klaagt klokkenluideronline aan’

Heksenjacht bij NautaDutilh
Gepubliceerd door admin 3 juli, 2004 in Advocatuur. 16 Reacties 

BESCHADIGD TOPKANTOOR WREEKT ZICH OP KLOKKENLUIDERS

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

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

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

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

Verder lezen ‘Heksenjacht bij NautaDutilh’

MDI in de praktijk, deel 1
Gepubliceerd door admin 2 juli, 2004 in Media. 6 Reacties 

HOE HET MDI DE SITE GEENSTIJL ATTAQUEERT

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

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

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

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

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

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

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

Verder lezen ‘MDI in de praktijk, deel 1′

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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MDI is extreem links bolwerk
Gepubliceerd door admin 29 juni, 2004 in Media. 59 Reacties 

MDI: LINKSE EXTREMISTEN ‘CONTROLEREN’ INTERNET

door Pamela Hemelrijk 

Ronald Eissens, directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), is actief lid van de AFA (Anti 

Fascistische Aktie), een landelijk netwerk van krakers en autonomen die met grof geweld van leer 

trekken tegen alles wat in hun ogen politiek incorrect of fascistisch is. Nochtans krijgt hij van de 

overheid ruim 100.000 ? subsidie per jaar om met zijn MDI ?Meldpunt Discriminatie Internet? op 

eigen houtje voor politie-agent te spelen op het Internet. De overheid acht een ultralinkse activist 

blijkbaar de meest geschikte persoon om te bepalen waar de grenzen van de vrijheid van 

meningsuiting op internet liggen en zonodig justitie in te schakelen. De AFA, in 1992 opgericht om de 

verrechtsing van Nederland tegen te gaan, legt zich erop toe bijeenkomsten en demonstraties van 

politieke tegenstanders te verhinderen. Het beroemdste wapenfeit van deze activisten is de 

brandstichting in Kedichem in 1986 waarbij de vrouw van Janmaat een been verloor. 

Verder lezen ‘MDI is extreem links bolwerk’

Ruzie tussen Schiphol en VWS om 80 mio
Gepubliceerd door admin 19 juni, 2004 in Schiphol. 13 Reacties 

WIE STELT CHIPSHOL SCHADELOOS?

Geachte mevrouw Van Lier Lels,

Conform uw verzoek heb ik een ontwerpbesluit genomen inzake bouwontwikkelingen die het gebruik 

van de Aalsmeerbaan zouden belemmeren. Hiervan heeft u een afschrift ontvangen. Zoals u weet is 

eventuele planschade die uit het besluit kan voortvloeien conform de Luchtvaartwet voor uw 

rekening. Ten einde misverstanden hierover te voorkomen wens ik zeker te stellen dat u zich van 

deze mogelijke financiele kwestie bewust bent. Gaarne ontvang ik hiervan een schriftelijke 

bevestiging.

Met vriendelijke groet, 

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

namens deze 

DE DIRECTEUR-GENERAAL LUCHTVAART 

Prof. dr. F.L. Bussink 

Verder lezen ‘Ruzie tussen Schiphol en VWS om 80 mio’
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KPMG pleegt nu zelfs openlijk delicten
Gepubliceerd door admin 14 juni, 2004 in Accountancy. 10 Reacties 

KPMG-ACCOUNTANTS: BEDRIEGERS EN DIEVEN

Medewerkers van KPMG Integrity & Investigation Services, de voormalige forensische accountants, 

hebben zich bij het kantoor van een te onderzoeken slachtoffer vervoegd met de mededeling dat zij 

‘namens de gemeente een plakboek bijhielden’ en de daaraan gekoppelde vraag ‘of zij in dat kader 

enige foto’s mochten nemen van het kantoor van het slachtoffer’. De medewerkers (L. Hattenbach en 

G. van Rijt) hebben bij deze gelegenheid een prive-laptop van slachtoffer ontvreemd. De foto’s en 

informatie uit de laptop zijn later als ‘bewijs’ ingezet in een rechtzaak tussen de opdrachtgever van 

KPMG en hun slachtoffer. 

Deze feiten zijn vast komen te staan in de tuchtzaak die accountant J. Poels heeft aangespannen 

tegen KPMG. In deze zaak heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven als appelrechter KPMG-

accountant J. ten Wolde van de betrokken KPMG-afdeling op 4 juni een schriftelijke berisping 

gegeven nadat deze veelvuldig getuchtigde accountant eerder door de Raad van Tucht was 

veroordeeld tot een schorsing voor een maand, een ongekend zware maatregel. 

Verder lezen ‘KPMG pleegt nu zelfs openlijk delicten’

Hoe wordt ik topman van de NS?
Gepubliceerd door admin 12 juni, 2004 in Corporate. 4 Reacties 

FALENDE VEENMAN VLIEGT VAN JSF NAAR DE NS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Verder lezen ‘Hoe wordt ik topman van de NS?’

Update beerput ARN
Gepubliceerd door admin 1 juni, 2004 in Politiek. 3 Reacties 

VERDACHTE AUTOSLOPER: IK HEB BURGERS NIET VERMOORD

Door Pamela Hemelrijk 

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

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

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

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

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

kantoor een gesprek gehad met K. Toen ze samen naar buiten kwamen werd Burgers aan zijn 
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schouder opzij getrokken door een donkere man met een rode zakdoek voor zijn mond, die het vuur 

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

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

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

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

Verder lezen ‘Update beerput ARN’
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Rechterlijke macht verder in diskrediet
Gepubliceerd door admin 21 mei, 2004 in Rechterlijke macht. 3 Reacties 

RECHTSWEIGERING RAAD VAN STATE INZ. ‘DRIE VAN ARNHEM’

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

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

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

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

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

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

moeten leiden maar het tegengestelde bewerkt: rechtsweigering en rookgordijnen. 

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

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

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

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

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

Verder lezen ‘Rechterlijke macht verder in diskrediet’

Endstra had nauwe banden met ING
Gepubliceerd door admin 17 mei, 2004 in Corporate en Media. 17 Reacties 

WORDT KURHAUS-SOAP ENDSTRA NOODLOTTIG?

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

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

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

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

Scheveningen. 

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

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

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

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

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

als ‘bankier van de onderwereld’. 

Verder lezen ‘Endstra had nauwe banden met ING’
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Oorlog tussen Erik de Vlieger en NVJ
Gepubliceerd door admin 13 mei, 2004 in Media. 23 Reacties 

FREELANCERS NTG INZET MACHTSSTRIJD

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

bij de tijdschriften van de NTG, de mediapoot van De Vlieger, een ‘freelancersstaking’ is uitgebroken. 

Reden voor deze staking zou zijn dat NTG te lang wacht met het betalen van de rekeningen. 

Onderstaand bericht stond op de website van de NVJ:

Freelancers boycotten NTG 

De freelancers van de NTG-bladen hebben collectief besloten geen opdrachten van NTG meer aan te 

nemen zolang er niet binnen redelijke termijn betaald wordt. Na mateloos geduld te hebben gehad, 

zetten zij nu via de NVJ en een incassobureau en masse incasso in gang. De NVJ hoopte in overleg 

met de NTG-directie escalatie te voorkomen, maar NTG heeft toezeggingen over het wegwerken van 

de achterstanden niet waargemaakt, en wil dat freelancers blijven werken met een betalingstermijn 

van 90 dagen. Op de kleine NTG-redacties is het aandeel van de freelancers, velen met specifieke 

kennis, onmisbaar. Ook voor de hoofdredacteuren ontstaat een onhoudbare situatie. Bron: NVJ

Erik de Vlieger reageert hierop aldus:

Verder lezen ‘Oorlog tussen Erik de Vlieger en NVJ’

Topadvocaat en journalist gedagvaard
Gepubliceerd door admin 12 mei, 2004 in Rechterlijke macht. 15 Reacties 

VP HAAGSE RECHTBANK ZET SMAADZAAK DOOR

Een vice-president van de Haagse rechtbank, mr. J. Westenberg, heeft advocaat Hugo Smit en 

journalist Micha Kat laten dagvaarden op 20 april. Reden voor deze hoogst ongebruikelijke stap van 

een rechter is een passage in het boek Topadvocatuur van Kat. Hierin wordt Smit als volgt 

aangehaald: “Maar bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er 

gaan opeens gekke dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de 

zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. 

Nederland lijkt wel te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen 

van ons poldermodel.” 

Verder lezen ‘Topadvocaat en journalist gedagvaard’
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De Vlieger geweigerd als NVJ-lid
Gepubliceerd door admin 29 april, 2004 in Media. 15 Reacties 

‘U KOMT NIET IN AANMERKING. GROET: H. VERPLOEG’

Amsterdam, 23 april 2004

Relatienummer 141110 

Behandeld door: Irene Staal

Beste collega,

In dank ontvingen wij uw aanmelding voor het lidmaatschap van de NVJ.

Helaas komt u niet in aanmerking voor het lidmaatschap omdat er te weinig basis aanwezig is in de 

vorm van opdrachtgevers en/of inkomen.

Wij wijzen u erop dat u binnen een maand tegen deze beslissing in beroep kunt gaan bij het bestuur 

van de NVJ. 

Verder lezen ‘De Vlieger geweigerd als NVJ-lid’

Volkskrant verder in problemen door Mabel
Gepubliceerd door admin 25 april, 2004 Geen categoriein . 0 Reacties 

VOLKSKRANT-OMBUDSMAN LIEGT IN EIGEN RUBRIEK

‘De krant heeft een aantal verslaggevers onderzoek laten doen naar het verleden van Mabel en de 

relatie met Bruinsma. Zij hebben zowel in het vroegere studentenmilieu van Mabel gezocht als in 

kringen rond de grote wedstrijd-zeilschepen. Dat leidde tot eigen nieuws. (…) Bruinsma had iets met 

een andere dame. Die dame is door verslaggevers van de krant opgespoord; zij legde een dag later 

op de voorpagina een verklaring af over haar relatie met Bruinsma. De krant bracht het nieuws als 

volgt: ‘Niet Mabel Wisse Smit, de verloofde van prins Johan Friso, maar haar vriendin Ottolien Lels 

had begin jaren negentig een liefdesrelatie met topcrimineel Klaas Bruinsma.’ Een duidelijker bewijs 

van succesvolle vrije nieuwsgaring lijkt mij niet leverbaar’ 

Dit schrijft de ombudsman van de Volkskrant in zijn rubriek op 24 april. Met name die laatste zin is 

bizar te noemen, daar het hier nu juist een enorme canard betreft: Wisse Smit, zo bleek later, had 

wel degelijk een relatie met Bruinsma. Maar ernstiger is misschien nog wel de ‘journalistieke’ leugen 

dat Lels ‘door verslaggevers van de Volkskrant zou zijn opgespoord’. 

Verder lezen ‘Volkskrant verder in problemen door Mabel’
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Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked?
Gepubliceerd door admin 22 april, 2004 in Politiek. 20 Reacties 

BEDREIGER MELKERT & ROSENMOLLER LOST OP IN LUCHT

door Pamela Hemelrijk 

Met de recente aanhouding en berechting van kogelbriefschrijver Peter S. lijkt de golf van 

bedreigingen (Katja Schuurman, Jeroen Pauw, Guus Hiddink, Mat Herben, koningin Beatrix en twintig 

anderen) die Nederland na de moord op Fortuyn teisterde tot ieders tevredenheid opgehelderd. Het 

OM in Rotterdam blijkt alles op alles te hebben gezet om de dader op te sporen: er is forensisch 

onderzoek gepleegd naar vingerafdrukken, lettertypen en DNA, er zijn daderprofielen opgesteld en 

ook het tv-programma Opsporing Verzocht is ingeschakeld. 

Wat echter opvalt is dat er met geen woord meer wordt gerept over de dreigbrieven die indertijd in 

de media verreweg de meeste ophef hebben veroorzaakt: die aan Melkert (’met pistool!’) en 

Rosenmoller. De afzenders daarvan lopen nog steeds vrij rond. Wordt er eigenlijk nog jacht op hen 

gemaakt? Of is het onderzoek nu gesloten?

Verder lezen ‘Bedreigingen Melkert en Rosenmoller gefaked?’

KPMG-aanklacht-site weer in de lucht
Gepubliceerd door admin 20 april, 2004 in Accountancy. 7 Reacties 

XS4ALL HOST DOOR KPMG BESTREDEN WEBSITE

Internetprovider XS4all, een dochter van KPN, heeft het aangedurfd de website www.interintelligence.

net te hosten nadat KPMG deze site eerder door middel van juridische intimidatie uit de lucht had 

laten halen bij de provider IPD Hosting BV. 

Deze site geeft een overzicht van alle veroordelingen die de accountants van KPMG Integrity & 

Investigation Services (vroeger bekend als de forensische accountants) hebben moeten incasseren na 

partijdig en ondeugdelijk onderzoek. Een van de belangrijkse accountants van de afdeling, J. ten 

Wolde, blijkt zelfs voor enige maanden geschorst te zijn geweest als registeraccountant. 

Verder lezen ‘KPMG-aanklacht-site weer in de lucht’

Website voor klokkenluider Vanunu
Gepubliceerd door admin 18 april, 2004 in Klokkenluiders. 34 Reacties 

ISRAEL BLIJFT VANUNU TREITEREN

Mordechai Vanunu was van 1976 tot 1985 technicus bij Isra?l?s nucleaire installatie Dimona in de 

Negev-woestijn. Hij ontdekte dat daar nucleaire wapens werden geproduceerd. Via de Engelse krant 

Sunday Times bracht hij tal van feiten naar buiten waardoor bekend werd dat Isra?l op dat moment 

al ruim 200 kernkoppen had gefabriceerd. In het geheim uiteraard, zonder democratische controle. 

Op 30 september 1986 werd Vanunu van London naar Rome gelokt waar hij door de Isra?lische 

geheime dienst werd verdoofd en ontvoerd naar Isra?l. In een gesloten rechtszitting werd deze 

klokkenluider veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf wegens landverraad en spionage. 

Verder lezen ‘Website voor klokkenluider Vanunu’

Rechter verzet zich tegen advocaten-boek
Gepubliceerd door admin 13 april, 2004 in Rechterlijke macht. 21 Reacties 

WESTENBERG: MIJN EER EN GOEDE NAAM WORDEN AANGETAST

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot
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nu met alle bijbanen van deze buitengewoon druk bezette rechter

“Bij grote claims leert de ervaring dat Nederlandse rechters nerveus worden. Er gaan opeens gekke 

dingen gebeuren, zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de 

Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank. Nederland lijkt wel 

te klein voor grote claims. Iedereen kent elkaar. Laten we dat een variant noemen van ons 

poldermodel.” 

Dit citaat aan het einde van het vierde hoofdstuk van het boek Topadvocatuur van journalist Micha 

Kat, afkomstig van de ervaren ‘topadvocaat’ Hugo Smit, partner bij Simmons & Simmons Trenite in 

Rotterdam, was voor de genoemde rechter J.W. Westenberg aanleiding een advocaat in de arm te 

nemen en een brief te sturen naar Smit, auteur Kat en de uitgever van het boek. 

Verder lezen ‘Rechter verzet zich tegen advocaten-boek’

NRC: ‘Geen oorlog in Irak’
Gepubliceerd door admin 8 april, 2004 in Media. 19 Reacties 

PURE PROPAGANDA IN NRC HANDELSBLAD

VS-defensieminister Rumsfeld spreekt van een ‘test of will’ voor de coalitie in Irak. Twee bommen 

van 500 pond werden gedropt op een Moskee. Volgens de LA Times beschikken de Iraakse strijders 

over ‘anti-aircraft facilities’ die ze afvuren op Amerikaanse helikopters. Meerdere steden zijn 

inmiddels in handen gevallen van de Iraakse strijders; de soldaten uit de Oekraine hebben zich in hun 

kazerne teruggetrokken. Steeds vaker klinkt het ‘V-word’: Irak is Bush’s Vietnam. En tot slot van dit 

summiere feitenoverzicht weer Rumsfeld: ‘Onze troepen moeten langer blijven en er komen er 

misschien meer bij!’ Desalniettemin schrijft NRC Handelsblad op woensdagavond in een grote kop op 

de voorpagina: ‘Oplaaiend geweld Irak is geen (burger) oorlog’. 

Verder lezen ‘NRC: ‘Geen oorlog in Irak’’

Raad veroordeelt Klokkenluideronline
Gepubliceerd door admin 5 april, 2004 in Klokkenluiders. 26 Reacties 

RAAD: ANONIEME POSTINGS ZIJN ‘JOURNALISTIEK’

Bij vonnis van 2 april heeft de Raad voor de Journalistiek een klacht tegen deze website van de 

Haagse onroerend goed-tycoon Arie Gerla gegrond verklaard. Gerla had verwijdering gevorderd van 

een aantal diffamerende anonieme postings aan zijn adres in het kielzog van een artikel over Arnold 

Heertje en de Betuwelijn naar aanleiding waarvan hij zichzelf met naam en toenaam in de on line-

discussie had begeven. Volgens de Raad vormt ‘het toelaten, althans het niet verwijderen van een 

(anoniem) bericht op een website een journalistieke gedraging die op een lijn kan worden gesteld 

met het plaatsen van een ingezonden brief in een nieuwsblad’. Dat op deze site duidelijk staat dat 

‘opmerkingen eigendom van de plaatser zijn en dat de redactie niet verantwoordelijk is voor de 

inhoud’ doet hieraan volgens de Raad niets af. 

Verder lezen ‘Raad veroordeelt Klokkenluideronline’
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‘PCM laat Jensma nooit vallen’
Gepubliceerd door admin 29 maart, 2004 in Media. 4 Reacties 

SLOTOFFENSIEF TEGEN BLUNDERENDE HOOFDREDACTEUR

“Ik vind hem een botte, onbeschaafde man, zo iemand die nooit boeken leest. Die paar keer dat wij 

elkaar hebben ontmoet, werd ik steeds onaangenaam bejegend en in mijn bestaan als columnist 

bedreigd. Of het nu over het afstaan van auteursrecht ging of over acties van freelancers, steeds 

kreeg ik te horen ‘als je niet wilt meewerken, is de kans groot dat je eruit vliegt’. Hij zei ook ‘in dat 

geval kun je je knopen tellen.’ Wat een onbeschaamde uitdrukking! Ik heb van meet af aan het 

gevoel gehad dat hij mij zou dumpen als hij de kans kreeg. Maar ik dacht: ach, ik heb een 

hersenbloeding overleefd, die Jensma overleef ik ook wel. Ik zit hier nog als hij zijn spoor van 

vernieling bij de krant heeft achtergelaten.” Aldus Max Pam in het Parool van vrijdag 26 maart. 

Eerder hadden ook Theo van Gogh www.theovangogh.nl en Micha Kat zich vernietigend uitgelaten 

over de man die door mensen van zijn eigen krant steevast wordt aangeduid als ‘leerling-

hoofdredacteur’. 

Verder lezen ‘‘PCM laat Jensma nooit vallen’’

Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd
Gepubliceerd door admin 20 maart, 2004 in Media. 43 Reacties 

GEDACHTENPOLITIE SLAAT TOE OP INTERNET

Door Pamela Hemelrijk 

‘Onderzoek naar haatzaaiende website’ meldde Trouw op 17 maart prominent op de voorpagina. Het 

gaat hier om de website GeenStijl die verdacht wordt van discriminatie, bedreiging en haatzaaierij. 

Justitie blijkt deze site op het spoor gekomen na een aangifte van het ?Meldpunt Discriminatie 

Internet? (MDI), een voor honderd procent door het Ministerie van Justitie gefinancierde organisatie 

die sinds 1997 het Nederlandse Internet ?bewaakt?. Volgens directeur Ronald Eissens van MDI maakt 

de site zich schuldig aan ?grove discriminerende uitingen?. Daar staat een jaar gevangenisstraf op. 

De Amsterdamse politie onderzoekt nu of er een vervolging kan worden ingesteld. 

Verder lezen ‘Vrijheid van meningsuiting verder bedreigd’

Nieuwe aanwijzing voor fraude bij ARN
Gepubliceerd door admin 19 maart, 2004 in Politiek. 4 Reacties 

OOK KLOKKENLUIDER ZEGT: FRAUDE BIJ ARN
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In het proces tegen de 58-jarige autosloper P.K. die verdacht wordt van de moord op Jan Burgers 

heeft zich een klokkenluider aangediend. Zowel bij K.?s raadsman als de officier van justitie is een 

anonieme brief bezorgd waarin afvalverwerkingsbedrijf ARN ? niet voor het eerst -wordt beschuldigd 

van frauduleuze praktijken (zie ook het verhaal op deze site Beerput Afvalverwerking ARN). Al jaren 

lang zouden bij ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) drugs en wapens die door de politie in beslag 

zijn genomen illegaal worden doorverkocht in plaats van vernietigd. K.?s advocaat mr. J. Kuijpers 

kwam met de brief op de proppen tijdens de pro-forma zitting waar over de verlenging van K.?s 

voorarrest moest worden beslist. K. zit inmiddels een half jaar vast onder maximale beperkingen. Het 

OM had ook zo?n brief ontvangen, maar die was ongeopend gebleven ‘omdat de officier op vakantie 

is’ en zijn vervangster van niks wist.

Verder lezen ‘Nieuwe aanwijzing voor fraude bij ARN’

NRC redacteur uit selectiecommissie rechters
Gepubliceerd door admin 9 maart, 2004 in Media. 3 Reacties 

MAARTEN HUYGEN VERLAAT COMMISSIE ALS DIEF IN DE NACHT

In de aanloop naar de publicatie van het boek Lux. Libertas en Leugens van journalist Micha Kat 

maken NRC-redacteuren schielijk schoon schip. Prominent Maarten Huygen bleek lid van de 

Commissie Aantrekken Leden Rechterlijke Macht, een prestgieus groepje topjuristen dat ‘zij-

instromers’ screent voor een positie binnen de rechterlijke macht. Op de nieuwe ledenlijst zoals 

gepubliccerd op de website www.rechtspraak.nl komt hij niet meer voor. Huygen die slechts een half 

jaar lid is geweest van de commissie wil over zijn vertrek alleen maar kwijt dat hij ‘er genoeg van 

had’. Een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak, verantwoordelijk voor de samenstelling 

van de commissie, zegt dat Huygen zich heeft teruggetrokken ‘om hem moverende redenen en dat 

daarover verder geen mededelingen kunnen worden gedaan’. 

Verder lezen ‘NRC redacteur uit selectiecommissie rechters’

KPMG laat site uit de lucht halen
Gepubliceerd door admin 7 maart, 2004 in Accountancy. 65 Reacties 

KPMG IN DE TEGENAANVAL

KPMG heeft vorige week mr. F. Waardenburg van De Brauw Blackstone Westbroek opdracht gegeven 

de kleine internetprovider IPD Hosting BV zodanig te intimideren dat deze de website www.

interintelligence.net uit de lucht zou halen. Dit geschiedde. Op deze website was een opsomming te 

lezen van alle veroordelingen van de forensische accountants van KPMG door de tuchtrechter voor 

accountants. De forensische accountants van KPMG opereren thans onder de naam KPMG Integrity 

and Investigation Services. 

Elders op deze site (Accountancy nog verder onder vuur) is de aard beschreven van de getuchtigde 

handelingen van deze accountants. De verantwoordelijke voor de website heeft zich in felle 

bewoordingen beklaagd bij de provider en schreef hem: “U heeft op grond van slechts een niet 

geverifieerd telefoontje van een mij onbekend persoon die volgens uw zeggen optreedt voor of 

namens KPMG besloten mijn site af te sluiten.” 

Verder lezen ‘KPMG laat site uit de lucht halen’

Heksenjacht op klokkenluiders geopend
Gepubliceerd door admin 6 maart, 2004 in Klokkenluiders. 10 Reacties 

CONCENTRATIEKAMPEN VOOR KLOKKENLUIDERS?

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
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Bezoekers

●     19 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165254 totaal aantal bezoekers
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De redactie van deze site reageert zeer geschokt op het nieuws dat dit weekeind via De Volkskrant en 

De Telegraaf naar buiten kwam. Het blijkt dat de NMa in strijd met afspraken de naam heeft 

prijsgegeven van de belangrijkste klokkenluider inzake de bouwfraude. Deze man wordt thans 

behandeld als verdachte. Daarnaast kwam naar buiten dat ook klokkenluider Fons Schirris die vorig 

jaar aantoonde hoe makkelijk het is om bankrekeningen te plunderen met behulp van valse 

incassocontracten zal worden vervolgd. 

Waarom is dit nieuws zo buitengewoon schokkend? Om meerdere redenen. Ten eerste: de informatie 

die door de klokkenluiders naar buiten is gebracht heeft geleid tot directe maatregelen. De informatie 

over de bouwfraude was aanleiding voor een onderzoek van de NMa en een flinke boete voor een 

aantal bouwbedrijven, de informatie over de banken heeft geleid tot ingrijpende aanpassingen van de 

incassoprocedure. Hiermee is het nut en het belang van het optreden van de klokkenluiders 

aangetoond. 

Verder lezen ‘Heksenjacht op klokkenluiders geopend’

NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger
Gepubliceerd door admin 4 maart, 2004 in Media. 8 Reacties 

NVJ DEMONISEERT OOK: ERIK DE VLIEGER

Sinds de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) eind januari de directe confrontatie opzocht 

met NTG, de tijdschriften-afdeling van IMCA Mediagroep van Erik de Vlieger, door interne mails van 

NTG naar buiten te brengen (’de Vlieger noemt zijn medewerkers verraders, NSB’ers’) is het conflict 

tussen beide partijen enorm verscherpt, dit ondanks sussende mededelingen naar de pers na een 

onderhoud tussen De Vlieger en de NVJ. Dit blijkt uit emails die ter hand zijn gesteld aan deze site. 

De zaak is thans zo ver op de spits gedreven, dat De Vlieger’s advocaat Benno Friedberg zich op 4 

maart heeft gewend tot E. Speet, een van de secretarissen van de NVJ. Aangezien de NVJ ook al de 

confrontatie zoekt met het gratis dagblad Metro (zie villamedia.nl) kan de conclusie worden 

getrokken dat de ‘journalistenvakbond’ is verworden tot een beschermer van de belangen van de 

bedreigde dagbladuitgever PCM. NTG geeft 14 tijdschriften uit waaronder sterkte titels als Oor, Villa 

d’Arte, Aloha en Ajax Magazine. 

Verder lezen ‘NVJ op ramkoers tegen Erik de Vlieger’

Beerput afvalverwerking ARN
Gepubliceerd door admin 1 maart, 2004 in Politiek. 22 Reacties 

AUTORITEITEN, AFVAL, LEUGENS EN MOORD

door Pamela Hemelrijk 

Voor het eerst in mijn loopbaan heb ik onlangs een rechtszaak verloren: volgens de Amsterdamse 

rechter mevr. Mr. Poelman heb ik de Beuningse burgemeester Zijlmans beschuldigd van 

medeplichtigheid aan moord. (Wat trouwens niet waar is: ik heb verklaard dat ik van de offici?le 

lezing die ons over die moord wordt voorgeschoteld niets geloof. Dat ik nog wel een paar anderen 

weet die voor verdenking in aanmerking komen. Meer niet.) Het ging, als ik uw geheugen even mag 

opfrissen, over de moord op Jan Burgers, de man die een hooglopend conflict had met het 

gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen), waarvan burgemeester 

Zijlmans commissaris is. Zijlmans poogde dit conflict uit de wereld te helpen door met de plaatselijke 

officier van justitie, mr. Leeman, maatregelen te treffen om Burgers gedwongen te laten opnemen in 

een psychiatrische inrichting. Wat niet lukte omdat het Riagg weigerde daaraan mee te werken. 

Waarna Burgers de burgemeester aanklaagde wegens machtsmisbruik en wederrechtelijke 

vrijheidsberoving. Waarna het OM weigerde de burgemeester te vervolgen. Waarna het OM daartoe 

van hogerhand werd gedwongen. Waarna het OM de zaak met grote tegenzin aanbracht, maar bij 
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voorbaat alvast vrijspraak eiste. Waarna de rechtbank burgemeester Zijlmans vrij sprak. Waarna er 

een poosje niks gebeurde. Tot Jan Burgers eind september vorig jaar op zijn eigen bedrijfsterrein 

werd doodgeschoten. 

Verder lezen ‘Beerput afvalverwerking ARN’

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2004/03 (4 of 4) [3/10/2009 11:35:13 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/57/beerput-afvalverwerking-arn.html#more-57
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


2004 februari archive at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

Archief van februari 2004 

Jensma (NRC) op de vlucht
Gepubliceerd door admin 24 februari, 2004 in Media. 12 Reacties 

FOLKERT JENSMA HOUDT ZICH ONBEREIKBAAR

“Meneer Jensma is in elk geval tot volgende week niet op de krant. Waar hij wel is? Dat zeg ik u 

niet.” Aldus het secreatriaat van de hoofdredactie van NRC Handelsblad nadat eerder klokkenluiders 

van de krant melding hadden gemaakt van wat een ‘vlucht’ wordt genoemd. Een vlucht voor de 

media die hem de laatste week bellen met vragen over ‘Folkertgate’: zijn poging om via juridische 

druk uitgeverij De Papieren Tijger af te houden van het uitgeven van het boek Lux, Libertas en 

Leugens van journalist M. Kat. Een bron bij NRC valt met name over het feit dat Folkert ‘dit even 

stiekum buiten iedereen om dacht te kunnen regelen gezien zijn ‘verbod’ aan het einde van zijn 

dreigbrief deze openbaar te maken.’ 

Verder lezen ‘Jensma (NRC) op de vlucht’

‘The Firm’ wordt de gruwelijke werkelijkheid
Gepubliceerd door admin 12 februari, 2004 in Advocatuur. 1 Reactie 

LAATSTE PARMALAT-LENINGEN ZONDER NEDERLANDSE ADVOCATEN

Door Micha Kat 

De laatste obligatieleningen die Parmalat Finance Corporation BV vanuit Nederland uitschreef medio 

2003 ter waarde van 2 miljard Euro zijn tot stand gekomen zonder advies van een Nederlands 

advocatenkantoor. Dit blijkt uit het prospectus. Als adviseur voor the issuer (PFC in Nederland) en 

the guarantor (Parmalat Italie) according to English, Netherlands and Italian law trad het kantoor Zini 

& Associates op, het Italiaanse kantoor van Parmalat. Eerder verklaarde Joan van Marwijk Kooij van 

Nauta dat ?zijn kantoor niet meer optrad voor Parmalat na december 2002?. Van Marwijk Kooij is via 

trustkantoor Forum ook betrokken bij PFC als bestuurder. Name partner Paolo Zini zit al maanden in 

de cel, zijn kantoor dat vrijwel alleen voor Parmalat werkte functioneert niet meer. De Financial Times 

schreef op 5 februari dat Zini grote hoeveelheden documenten en computerbestanden heeft 

vernietigd. 

Verder lezen ‘‘The Firm’ wordt de gruwelijke werkelijkheid’

Klokkenluideronline weer voor de Raad
Gepubliceerd door admin 11 februari, 2004 in Klokkenluiders en Rechterlijke macht. 17 Reacties 

ADVOCAAT SPRINGT IN BRES VOOR FOUTE VRIEND
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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
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De Amsterdamse advocaat Jan van der Steenhoven heeft op 2 februari een klacht ingediend tegen 

ondermeer deze website inzake het artikel ‘Rise and fall van een topadvocaat’, een van de 

bestgelezen stukken van de site. Van der Steenhoven maakt vooral bezwaar tegen de passage ‘Op de 

vraag of Van der Steenhoven Kolle een gevaar acht voor de advocatuur is het even stil. Dan zegt hij: 

ik zal dat tegenover u niet ontkennen.’ Volgens hem heeft hij dat zo nooit gezegd. 

Verder lezen ‘Klokkenluideronline weer voor de Raad’

Nog meer corruptie in rechterlijke macht
Gepubliceerd door admin 10 februari, 2004 Geen categoriein . 0 Reacties 

BENOEMING VAN DE ‘DRIE VAN ARNHEM’: ZALM ZWIJGT

Kun je het met chantage in Nederland tot raadsheer schoppen? Op 1 december 2003 is bij de Raad 

van State daarover openheid ge?ist van Gerrit Zalm. De minister van Financi?n weigert namelijk 

halsstarrig uitleg te geven over de gelijktijdige benoeming in 1999 van drie juristen van het 

ministerie van Financi?n tot raadsheer bij het Gerechtshof van Arnhem. De ?Drie van Arnhem? 

maakten deel uit van een geheimzinnige projectgroep op Financi?n, die van 1996 tot 1998 onderzoek 

gedaan zou hebben naar het fiscale gedrag van vooraanstaande politici en bestuurders als Lubbers, 

Peper en Leemhuis-Stout. Dit onderzoek zou zijn stilgelegd op aandringen van oud-premier Lubbers, 

de huidige hoge commissaris voor vluchtelingen van de Verenigde Naties. Van ??n van de ?Drie van 

Arnhem? is met zekerheid bekend dat zij valsheid in geschrifte gepleegd heeft en bovendien belasting 

ontdoken. 

Verder lezen ‘Nog meer corruptie in rechterlijke macht’

Klokkenluideronline voor de Raad
Gepubliceerd door admin 4 februari, 2004 Geen categoriein . 0 Reacties 

GERLA: KLOKKENLUIDERSITE KRIJGT STRAFKLACHT!

Bij de Raad voor de Journalistiek diende vrijdag 30 januari de klacht van de Haagse ondernemer Arie 

Gerla. Deze klacht kan maatgevende jurisprudentie opleveren over wat mag en wat niet mag op 

internet. Zeker nu Gerla overweegt Klokkenluideronline voor de rechter te slepen. Hoewel de Raad 

allerminst onomstreden is en geen sancties kan opleggen, worden haar uitspraken regelmatig 

overgenomen door de rechter. Maar het leeuwendeel van de media had niet in de gaten dat het hier 

een historische zitting betrof, want de medewerker van Klokkenluideronline zat moederziel alleen op 

de perstribune. 

Verder lezen ‘Klokkenluideronline voor de Raad’
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Noord-Holland handelde onrechtmatig
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2004 in Schiphol. 2 Reacties 

MEGACLAIM CHIPSHOL SCHUIFT DOOR NAAR SCHIPHOL

De schadeclaim van 118,5 mio Euro die bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol had neergelegd bij de 

Provincie Noord-Holland (zie ook de eerdere artikelen op deze site over Henry Meijdam van 8 

november en 1 december 2003) dient te worden doorgeschoven naar Schiphol. Dat heeft de 

rechtbank te Haarlem op 21 januari bepaald. Tevens stelde de rechter echter vast dat de Provincie 

wel degelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Chipshol en daarom de rente over het claimbedrag 

over twee jaar dient uit te keren, de periode waarin als gevolg van het handelen door de Provincie 

het proces van het claimen van de schade is opgehouden. Dit bedrag wordt door Chipshol geschat op 

14 mio Euro. De claim aan het adres van Schiphol valt dus wat lager uit en is 97,2 mio Euro. 

Verder lezen ‘Noord-Holland handelde onrechtmatig’

Junger-Tas over justitieel pedofielenboek
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2004 in Politiek. 1 Reactie 

TOPCRIMINOLOGE TWIJFELDE AAN PEDOFIELENBOEK

Op 25 januari berichtte deze site (Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.) over de opmerkelijke 

subsidie van het Ministerie van Justitie, eind jaren tachtig, aan een boek dat een lans brak voor 

pedofilie. Speelde de van pedofilie verdachte SG van het Ministerie Joris D. (die daar ten tijde van 

deze subsidieverlening reeds werkte) hierin een rol? Op vragen hierover volgen woedende reacties. 

Een van de deskundigen die over dit omstreden boek om advies is gevraagd is criminologe Josine 

Junger-Tas, destijds werkzaam bij het WODC, het onderzoekscentrum van Justitie. Zij reageert nu 

alsnog op deze kwestie met een brief aan klokkenluideronline. Hieruit blijkt dat het verlenen van de 

subsidie nog omstredener was dan gedacht omdat de deskundige grote kritiek had op de kwaliteit 

van het onderzoek. 

Verder lezen ‘Junger-Tas over justitieel pedofielenboek’

Nog meer juridische horror
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2004 in Rechterlijke macht. 33 Reacties 

ZAAK-VAN DEN HEMEL IS TE GRUWELIJK VOOR OPENBAARHEID

door Gert Hage 
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Wat begon met een ongeluk met een ogenschijnlijk eenvoudige schuldvraag ontaardde in een 

jarenlange tocht door de krochten van de Nederlandse en Europese rechtstaat. Op die tocht liep Joop 

van den Hemel tegen de meest bizarre dingen op. Rechters met ongerijmde nevenfuncties, 

witwaspraktijken in de advocatuur, grootscheepse fraude bij de ziekenfondsen en journalisten die 

onder druk worden gezet om niet over zijn zaak te publiceren. Van den Hemel kwam het, naar eigen 

zeggen, allemaal tegen.  

Het was op een ongelukkige avond in 1989 toen Van den Hemel, destijds orthodontist in Utrecht, met 

zijn auto botste tegen een onverlicht karretje dat door uitvoerder KWS werd gebruikt voor 

wegwerkzaamheden. Hij liep ernstig rugletsel op, maar hij hoefde zich absoluut niet ongerust te 

maken, zo werd hem door verzekeraar Royal Nederland een dag later toevertrouwd. De fysieke en de 

materiele schade kwam voor hun rekening. 

Verder lezen ‘Nog meer juridische horror’

Belangenverstrengelingen Ahold-De Brauw
Gepubliceerd door admin 28 januari, 2004 in Advocatuur. 9 Reacties 

DE BRAUW EN AHOLD: TOO CLOSE TO CALL

De symbiose tussen advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en Ahold begint bizarre 

trekken te vertonen. Na het bekend worden in februari 2003 van de grote fraudes stapte de 

belangrijkste juridische externe adviseur, Peter Wakkie, over de De Brauw naar Ahold. Big question: 

wat was de rol van De Brauw als adviseur van Ahold tijdens het ontstaan van de fraudes? 

De VEB maakt vervolgens op 7 januari bekend twee procedures tegen Ahold te beginnen waarbij De 

Brauw nadrukkelijk in beeld komt als mede-verantwoordelijk voor alle ellende. De VEB schrijft 

immers op 13 januari (na een poging van Ahold de rechtszaken af te wenden via een grote 

advertentie): ‘We willen met name ook vastgesteld zien welke externe partijen (mede-)

verantwoordelijk zijn voor de fraude, malversaties en winstmanipulatie’. 

Verder lezen ‘Belangenverstrengelingen Ahold-De Brauw’

Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.
Gepubliceerd door admin 25 januari, 2004 in Politiek. 7 Reacties 

JUSTITIE SUBSIDIEERDE PEDOFIELENBOEK

Het ministerie van Justitie subsidieerde in 1988 een boek waarin seks met kinderen wordt verdedigd. 

De verdenkingen tegen de vermeende pederast en secretaris-generaal Joris D. hopen zich op. Maar 

zijn secretaresse bijt heftig van zich af. We schrijven 1999. Officier van Justitie Fred Teeven doet 

opmerkelijke uitspraken. ‘Er is op dit moment wel degelijk zicht op corruptie binnen het 

overheidsapparaat. Op landelijk niveau. Ik praat over het beinvloeden van politici. Tweede-

Kamerleden, onder anderen. En ik praat ook over het beinvloeden van rechters.’ Aldus Teeven 

destijds in het juristen-magazine Mr. De officier stuurde vervolgens een lijst met zo’n tachtig namen 

van in chantabele posities verkerende politici, rechters en topambtenaren naar het college van 

procureurs-generaal en minister van Justitie Korthals (VVD). Deze tikte Teeven vervolgens stevig op 

de vingers omdat hij ‘voorbarig’ had gesproken. Tot het materiaal dat Teeven aanleverde behoorde 

tips over hoge politici en ambtenaren die seks hadden en/of hebben met minderjarige jongens van 

homo-escortbureaus. Of Teeven ook materiaal aanleverde over Joris D. is niet bekend. Maar speelde 

Joris D. ruim tien jaar eerder een rol bij het subsidieren door zijn ministerie van een boek dat aanzet 

tot pedofilie? 

Verder lezen ‘Opnieuw verdenkingen tegen SG Joris D.’
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Ook De Brauw betrokken bij Parmalat
Gepubliceerd door admin 20 januari, 2004 in Advocatuur. 0 Reacties 

TOPADVOCATEN KOMEN IN GEVARENZONE

In het schandaal rond het Italiaanse zuivelconcern Parmalat komen na de top van het bedrijf zelf, een 

reeks grote investeringsbanken en de accountants van Grant Thornton en Deloitte ook steeds meer 

advocatenkantoren in de gevarenzone terecht. Vast staat dat ook de rol die zij hebben gespeeld deze 

grootste fraude uit de mondiale bedrijfsgeschiedenis mede mogelijk heeft gemaakt. 

Het grootste deel van de schuld van rond de 10 miljard Euro van Parmalat bestaat uit 

obligatieleningen. Vast staat dat vanuit Nederland voor minimaal 4 miljard aan obligaties is 

uitgegeven. Verder zijn er nog weinig harde gegevens omdat deze obligatieleningen werden weggezet 

bij grote institutionele beleggers, de zogeheten ‘private placements’. Hierbij bestaat slechts een 

beperkte of helemaal geen prospectusverplichting zoals bij plaatsingen op de open kapitaalmarkt. 

Verder lezen ‘Ook De Brauw betrokken bij Parmalat’

Belangenverstrengelingen bij Het Parool
Gepubliceerd door admin 17 januari, 2004 in Media. 5 Reacties 

ONDERZOEK COHEN DOORGESTOKEN KAART

door Bernadette de Wit 

Het ‘onderzoek’ naar de populariteit van de Amsterdamse burgemeester Job Cohen dat groots werd 

gebracht in Het Parool van 3 januari onder de kop ‘Iedereen houdt van Job Cohen’ is gemanipuleerd. 

Dit meldt een klokkenluider bij het Parool aan deze site. 

Het onderzoek, zo meldt deze klokkenluider, werd uitgevoerd door een gemeentelijk 

onderzoeksbureau (O+S, Onderzoek + Statistiek) dat onder de directe bestuurlijke 

verantwoordelijkheid valt van de burgemeester (zie ook de website www.onstat.amsterdam.nl). De 

auteur van het begeleidende artikel, Marcel van Engelen, blijkt voorts verloofd met de dochter van 

PvdA-wethouder Hannah Belliot. 

Verder lezen ‘Belangenverstrengelingen bij Het Parool’

Jan Bonjer slaat terug
Gepubliceerd door admin 17 januari, 2004 in Media. 2 Reacties 

BONJER: ‘IK TEKEN BEZWAAR AAN!’

Via een brief aan de redactie van klokkenluideronline heeft Jan Bonjer, hoofdredacteur van het 

Algemeen Dagblad, laten weten dat hij ‘formeel bezwaar aantekent’ tegen de wijze waarop de site 

bericht over zijn extremistische actieverleden. Hij spreekt over ‘grievende omschrijvingen’ en 

‘onjuiste en misleidende weergaves’. Wat precies de status is van dit ‘formeel bezwaar’ maakt Bonjer 

niet duidelijk. Tevens weet hij in zijn hele brief slechts een feitelijke onjuistheid in de artikelen op 

deze site te noemen: in het eerste stuk werd als lokatie voor de ‘trofeeenroof’ landgoed De Horsten 

vermeld. Dit had moeten zijn: hotel Bakker in Vorden. In latere stukken stond dit overigens wel goed.  

Klik door voor de hele brief. Opmerkelijk is dat Bonjer deze dateert ‘12 januari 2003′ 

Verder lezen ‘Jan Bonjer slaat terug’
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Archief van december 2003 

Site voor de Raad voor de Journalistiek
Gepubliceerd door admin 30 december, 2003 Geen categoriein . 0 Reacties 

KLOKKENLUIDERONLINE VOOR DE RAAD

Op 15 december heeft de redactie van klokkenluideronline een klacht ontvangen bij de Raad voor de 

Journalistiek. Klager is de Haagse onroerendgoed-magnaat Arie Gerla. Deze klacht kan maatgevende 

jurisprudentie opleveren over wat mag en wat niet mag op internet. 

Kern van de klacht van Gerla is dat hij in enkele opmerkingen die door anonieme inzenders op de site 

zijn geplaast wordt beschuldigd van allerhande malversaties. Verwezen wordt ondermeer naar het 

Rotterdamse ‘Asklepion-debakel’ waarin hij ‘de gemeente Rotterdam miljoenen afhandig gemaakt zou 

hebben’. In andere inzendingen wordt hij ‘een oplichter’ genoemd met ‘een bizar verleden’ die er 

‘misselijk makende praktijken’ op zou nahouden. 

Verder lezen ‘Site voor de Raad voor de Journalistiek’

Jan Bonjer’s activistenboek
Gepubliceerd door admin 17 december, 2003 Geen categoriein . 0 Reacties 

JAN BONJER BEWERKTE DIERENACTIEBOEK

De nieuwe hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad blijkt belangrijke feiten over zijn verleden te 

verzwijgen. Jan Bonjer bewerkte in 1986 een handboek voor dierenactivisten. In het boek stonden 

teksten van leden van het gewelddadige Dierenbevrijdingsfront (DBF). NRC Handelsblad is recent 

begonnen met een campagne om dierenactivisten met terugwerkende kracht in de hoek te drukken 

van extremisten en terroristen. Op een nieuw online discussieplatform van de krant is dit het eerste 

discussieonderwerp.  

In de zomer van 1976 heeft Jan Bonjer net de propedeuse van de studie diergeneeskunde afgerond 

en mag hij zijn vader vergezellen op een studiereis door Amerika. In een stille, koele bibliotheek in 

Maryland krijgt hij het boek “Animal Liberation” van de Australische filosoof Peter Singer in handen. 

Verder lezen ‘Jan Bonjer’s activistenboek’

Bonjer bekritiseert NRC over dierenextremisme
Gepubliceerd door admin 15 december, 2003 in Media. 0 Reacties 

JAN BONJER WIST VAN DEELNAME LD AAN ACTIES DBF

De hoofdredacteur van het AD, Jan Bonjer, wist als voorzitter van Lekker Dier dat ‘twee of drie leden 

aan enkele (militante) acties (van het DBF) deelnamen.’ Dat zegt hij in een interview met 
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klokkenluideronline. Tevens ‘uit hij zijn ernstige twijfels’ over verklaringen in NRC Handelsblad over 

‘een geldstroom van LD naar DBF’. NRC schreef ondermeer op 29 november dat ‘acties van het 

illegale DBF begin jaren tachtig mede zijn gefinancierd door legale organisaties zoals de 

Dierenbescherming, Lekker Dier en het Anti-Bont Comite.’ Hieronder het volledige interview.

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: redactie@klokkenluideronline.nl 

Verzonden: woensdag 10 december 2003 17:13 

Aan: j.venema@ad.nl 

Onderwerp: vragen aan Bonjer 

dag Jan,

zou je deze vragen willen beantwoorden

1. van wanneer tot wanneer was je vz van Lekker Dier? 

[Bonjer, Jan]  

Ik ben van 77 tot 81 actief geweest voor Lekker Dier. Toen ik begon, was er nog geen 

rechtspersoonlijkheid. Ik heb de actiegroep omgezet in een stichting waarvan ik de eerste voorzitter 

was. Toen ik in 1980 naar Winschoten verhuisde, ben ik opgehouden met de activiteiten. Een paar 

maanden later moest ik nog inspringen omdat het bestuur leegstroomde. Vanaf eind 81 heb ik met 

regelmaat de eindredactie van het kwartaalblad gedaan. 

Verder lezen ‘Bonjer bekritiseert NRC over dierenextremisme’

AHOLD-transactie Boonstra in heel ander licht
Gepubliceerd door admin 13 december, 2003 in Corporate. 2 Reacties 

‘BOONSTRA HAD WEL DEGELIJK VOORKENNIS. EN NIET ZO’N BEETJE OOK’

4 September 2000. Deze datum noemde Ahold als antwoord op de vraag van Pieter Lakeman 

wanneer de Raad van Commissarissen van Ahold voor het eerst op de hoogte was van 

tekortkomingen in de administratie van U.S. Foodservice. In deze raad van commissarissen had op 

dat moment zitting de heer C. Boonstra.  

Op 11 september 2001 deed de toenmalige STE aangifte tegen Boonstra wegens zijn handel in 

effecten van Ahold. Hij is in mei 2003 veroordeeld tot een boete voor het niet melden van deze 

transacties bij de STE. Waarom Boonstra de stukken Ahold ter waarde van 700.000 gulden van de 

hand deed is nooit precies duidelijk geworden, dit in tegenstelling tot zijn transactie in aandelen 

Endemol waar met de overname door Telefonica wel een duidelijk motief aanwezig was. Nu is het 

motief voor de Ahold-tranactie er wel: Boonstra verkocht precies op het moment dat hij als 

commissaris (dat was hij op dat moment pas drie maanden) op de hoogte raakte van de fraude bij U.

S. Foodservice. “Boonstra had wel degelijk voorkennis en niet zo’n beetje ook” zegt een topadvocaat 

die als klokkenluider optreedt en deze causaliteit onder de aandacht bracht van klokkenluideronline. 

Verder lezen ‘AHOLD-transactie Boonstra in heel ander licht’

Amsterdamse rechtbank heeft ’spookpresident’
Gepubliceerd door admin 12 december, 2003 in Rechterlijke macht. 1 Reactie 

PRESIDENT CARLA ERADUS ‘WIL ER NIET OVER PRATEN’

“Nee. mevrouw de President wil er niet over praten. Ze wil eigenlijk alleen iets zeggen over haar 

beleid op de Amsterdamse rechtbank.” Aldus voorlichter Mercedes Grootscholten van de 

Amsterdamse rechtbank. Haar was gevraagd of president Carla Eradus nu eindelijk eens wil gaan 

praten over haar dubieuze optreden als ‘nepotistische president’ van het Hof te Leeuwarden en over 

haar veroordeling door de Ombudskamer van de Hoge Raad in 1991wegens het nodeloos toebrengen 
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van leed aan een procespartij. 

Verder lezen ‘Amsterdamse rechtbank heeft ’spookpresident’’

Nieuwe hoofdredacteur AD was dierenextremist
Gepubliceerd door admin 8 december, 2003 in Media. 0 Reacties 

JAN BONJER VAN AD: GEWELD OF GEEN GEWELD?

De ongekend felle campagne die NRC Handelsblad recent voert tegen dierenactivisten laat een 

cruciaal persoon uit de ‘militante jaren’ tussen 1980 en 1990 onbesproken: de huidige hoofdredacteur 

van het AD Jan Bonjer. In 1990 was het op de redactie van NRC waar Bonjer toen werkte algemeen 

bekend dat hij in de jaren daarvoor zelf heeft meegedaan aan acties die toen nog allerminst werden 

gezien als ‘extremistisch’ laat staan als ‘terroristisch’. Integendeel: er werd met veel lof gesproken 

over de ‘maatschappelijke betrokkenheid’ van Bonjer. In casu: het bevrijden van nertsen. 

Verder lezen ‘Nieuwe hoofdredacteur AD was dierenextremist’

Meer belangenverstrengelingen Dirk van Delft
Gepubliceerd door admin 7 december, 2003 in Media. 0 Reacties 

NRC-WETENSCHAPSCHEF BREEKT LANS VOOR EIGEN OPDRACHTGEVER

“Excellent presterende onderzoeksgroepen moeten de mogelijkheid bezitten aan extra geld te komen, 

dan kunnen ze een kritische massa aannemen die ze in staat stelt de concurrentie met de wereldtop 

aan te gaan, dan zuigen ze talent aan dat anders wegvloeit. Dat onderzoeksgeld moeten die groepen 

in competitie binnen zien te slepen. Daarvoor is een aanzienlijke versterking van de tweede 

geldstroom nodig, het geld dat NWO uitdeelt. Overheveling van geld van de universiteiten (de eerste 

geldstroom) naar NWO is al vaak bepleit, maar van een kale kip is het slecht veren plukken. NWO 

moet van de overheid gewoon extra geld krijgen.” 

Dit schreef Dirk van Delft, chef Wetenschap van NRC Handelsblad, op 9 september 2003 op de 

Opiniepagina van NRC Handelsblad. Van Delft blijkt, zo meldt een klokkenluider bij NRC, zelf grote 

belangen te hebben bij NWO (de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en er 

voor tienduizenden euro’s per jaar bij te klussen. 

Verder lezen ‘Meer belangenverstrengelingen Dirk van Delft’

Meijdam geen VVD-voorzitter
Gepubliceerd door admin 1 december, 2003 in Politiek. 3 Reacties 

HENRY MEIJDAM AFGESTEMD

Het heeft slechts weinig kranten mogen halen, maar de superambitieuze gedeputeerde Henry 

Meijdam, de gedoodverfde winnaar van de eerste directe verkiezing van de VVD-partijvoorzitter die 

de laatste maanden bezig was met een zegetocht door de media, heeft het moeten afleggen tegen de 

Utrechtse wethouder Jan van Zanen. Die laatste won met ruim 500 stemmen verschil, een ruime 

marge omdat van de 46.000 VVD-leden slechts ongeveer 6500 ook een stem uitbrachten. 

Verder lezen ‘Meijdam geen VVD-voorzitter’
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Begin van eerherstel voor Fred Spijkers
Gepubliceerd door admin 30 november, 2003 in Politiek. 8 Reacties 

FRED SPIJKERS KRIJGT RIDDERORDE

“Niet iedereen bij Defensie was daar even blij mee” zei staatssecretaris Cees van der Knaap (CDA) op 

27 november in het voorlichtingscentrum van Defensie in Den Haag. Met deze verkapte 

’schuldbekentenis’ verwees de bewindsman naar de jarenlange tegenwerking en zwartmakerij door 

zijn ministerie van ‘klokkenluider’ Fred Spijkers. Van der Knaap reikte Spijkers de versierselen die 

horen bij de benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Het is de eerste concrete invulling 

van de toezegging die Van der Knaap een jaar geleden aan de Tweede Kamer deed om aan de al 

negentien jaar voortslepende kwestie een einde te maken. 

Verder lezen ‘Begin van eerherstel voor Fred Spijkers’

Weer ruineert OM familie
Gepubliceerd door admin 30 november, 2003 in Rechterlijke macht. 17 Reacties 

Na de Puttense en Deventer-moordzaken is er nu de affaire-Horchner

NIEUWE STAATSTERREUR DOOR HET OM

Hollands tafereeltje, anno 2003. Een journalist van een weekblad is op bezoek bij de familie H?rchner 

in St.-Michielsgestel. ?Kijk?, zegt huisvader Robert (51). ?Dit is het offici?le verslag van het 

afgeluisterde telefoongesprek dat die criminelen hebben gevoerd. En hier heb je het proces-verbaal 

voor de rechter, waarin die telefoontap zogenaamd aangehaald wordt. Het citaat is zo aangepast, dat 

het lijkt alsof ik in het complot zit.” Robert is nog niet uitgesproken of de telefoon gaat. Als hij weer 

neerlegt, zegt hij tegen de journalist, die opkijkt uit de stukken: “Je gelooft het niet. Het was het 

politiebureau. Ze doen aangifte tegen ons wegens smaad. Ik ben opnieuw verdachte.” Het lijkt een 

sc?ne in een ver, totalitair land. Hoe kon de politie het exacte moment weten om haar voormalige 

slachtoffers te intimideren, samen met een journalist die daarover een publicatie voorbereidt? 

Het is het zoveelste kafkaiaanse element in de affaire H?rchner, die de gemoederen steeds meer 

bezighoudt. 

Verder lezen ‘Weer ruineert OM familie’

Rise and fall van een topadvocaat
Gepubliceerd door admin 22 november, 2003 in Advocatuur. 12 Reacties 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Reacties 

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

Demmink   

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

victor d.h, donkey, donkey [...]

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix   

coosie, Arendsoog, coosie, RuudHarmsen, Micha Kat 

citeert uit roddelblaadjes inzake HPV vaccinatie - Dokter 

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

Rees [...]

●     Fortis nu openlijk 'corrupt' genoemd   

coosie, zavasul, Verbeet, RuudHarmsen, johnmans, 

Gebruikersnaam, ethiek, Observator

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman   

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

Dick Twist, DNH, gypsy [...]

●     Raad: geweld tegen extreem-rechts is geen 

terreur   

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

●     Bas Haan totaal in paniek: 'ik gooi hoorn 

erop!'   

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

dinges, donkey

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

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

« Ouder Nieuwer »

RSS
67

32

8

19

10

8

RSS

2003 november archive at Klokkenluideronline

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/date/2003/11 (1 of 3) [3/10/2009 11:35:52 PM]

Laden

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/30/begin-van-eerherstel-voor-fred-spijkers.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/30/begin-van-eerherstel-voor-fred-spijkers.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/30/begin-van-eerherstel-voor-fred-spijkers.html#more-30
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/29/weer-ruineert-om-familie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/29/weer-ruineert-om-familie.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/29/weer-ruineert-om-familie.html#more-29
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/28/rise-and-fall-van-een-topadvocaat.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/28/rise-and-fall-van-een-topadvocaat.html#comments
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26205
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26194
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26190
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26182
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26179
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26173
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26165
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26161
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26160
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comment-26157
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26204
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26203
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26186
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26100
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26022
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26022
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-26022
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-25994
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-25993
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-25992
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-25991
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comment-25990
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-26196
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-26050
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-25382
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-25381
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-25380
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-25373
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-25371
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comment-25367
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26195
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26191
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26180
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26175
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26174
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26172
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26163
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26162
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26156
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comment-26155
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html#comment-26187
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html#comment-1168
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html#comment-1165
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26184
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26183
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26181
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26178
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26167
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26148
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26146
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comment-26144
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1500/fortis-nu-openlijk-corrupt-genoemd.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/118/raad-geweld-tegen-extreem-rechts-is-geen-terreur.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html#comments
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


2003 november archive at Klokkenluideronline

DE OPKOMST EN ONDERGANG VAN TILL KOLLE

Hij was de managing partner van het populairste en meest trendy advocatenkantoor van Nederland, 

Kennedy van der Laan in Amsterdam, toen hij van de ene op de andere dag van het podium 

verdween. Inmiddels heeft zijn oude kantoor beslag laten leggen op zijn woning. Wat ging er mis met 

Till Kolle? 

door Micha Kat 

Verder lezen ‘Rise and fall van een topadvocaat’

NRC heeft affaire-Luyendijk
Gepubliceerd door admin 19 november, 2003 in Media. 3 Reacties 

LUYENDIJK DE MOND GESNOERD BIJ NRC

Klokkenluideronline deed de gehele week verwoede pogingen in contact te komen met Joris Luyendijk 

om uit zijn mond te horen waarom hij heeft gebroken met ’s lands voornaamste kwaliteitskrant. 

Zowel via NRC zelf als via zijn persoonlijke email die we wisten te achterhalen en die begint met zijn 

Arabische bijnaam ‘Zjorzj’ zochten we contact. De centrale vraag: was Luyendijk niet pro-Amerikaans 

genoeg om mee te kunnen draaien in het team satelietjournalisten van Buitenlandse Zaken onder 

leiding van chef Hans Nijenhuis, getrouwd met een topambtenaar van dat ministerie? 

Verder lezen ‘NRC heeft affaire-Luyendijk’

ING speelt dossiers Arnold Heertje door
Gepubliceerd door admin 16 november, 2003 in Politiek. 7 Reacties 

HETZE TEGEN ARNOLD HEERTJE DOOR BETUWELIJN?

de tekst is afkomstig van een anoniemje klokkenluider

De tweede aanval van De Telegraaf op Arnold Heertje, ingezet door de Betuwelijnkliek inclusief de 

ING-bank, is afgelopen weekeind gelanceerd. Heertje is -net als zes andere (emertitus)hoogleraren- 

een fervent tegenstander van de Betuwelijn. In het artikel (De Telegraaf van 15 november)

Volkseconoom met de grote mond grossiert in schulden en conflicten: het ware gezicht van Arnold 

Heertje wordt het dossier dat de ING-bank aan een journalist van de Telegraaf te lezen had gegeven, 

verder uitgediept. Is het normaal dat een bank een dossier van een client aan de media doorspeelt? 

Deze hetze van de belangenverstrengelende organisaties van havenbaronnen, grote banken, het 

Rotterdams Havenbedrijf en megalomane politici tegen Arnold Heertje is getriggerd door een mede 

door Heertje ondertekende oproep tot een moratorium op de bouw en een parlementaire enquete 

over de Betuwelijn uit juni van dit jaar, de grootste politieke beerput van na de oorlog waarvoor de 

verantwoordelijken panisch van angst zijn om ooit verantwoording af te leggen. 

Verder lezen ‘ING speelt dossiers Arnold Heertje door’

NRC verliest supertalent
Gepubliceerd door admin 14 november, 2003 in Media. 7 Reacties 

JORIS LUYENDIJK VERLAAT NRC HANDELSBLAD

Joris Luyendijk, deskundige op het gebied van Islam en Midden-Oosten en voormalig correspondent 

van NRC in Israel en de bezette gebieden, heeft de krant de rug toegekeerd. Na berichten hierover 

van klokkenluiders bij NRC van al enige maanden geleden wordt dit nu ook bevestigd door chef 

Buitenland Hans Nijenhuis. “Joris is thans een boek aan het schrijven in een instituut. We weten niet 
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of hij terugkomt, maar hij blijft lid van de NRC-familie. Als hij een aanbieding krijgt, bijvoorbeeld om 

een televisieprogramma te presenteren, zal hij dat zeker doen. Het is jammer dat het zo loopt, maar 

we kunnen mensen niet met ijzeren kettingen aan de krant vastketenen”. 

Verder lezen ‘NRC verliest supertalent’

Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten
Gepubliceerd door admin 8 november, 2003 in Rechterlijke macht en Politiek. 18 Reacties 

DE BELANGENVERSTRENGELINGEN VAN HENRY MEIJDAM

In de risicoparagraaf van de begroting van de Provincie Noord Holland voor 2004 staan twee claims 

van bedrijfsparkenontwikkelaar Chipshol. Over een van deze claims lezen we: “Door het onthouden 

van goedkeuring aan het wijzigingsplan van de gemeente Haarlemmermeer loopt de provincie het 

risico dat projectontwikkelaars de opgelopen schade op haar zullen verhalen. Ondersteund door twee 

vernietigingen van de Raad van State is inmiddels een schadeclaim ingediend van 21,3 mio Euro. Die 

is recentelijk verhoogd tot 118,5 mio Euro”. Op 20 november zijn de pleidooien (rechtbank Haarlem) 

in deze voor de provincie hachelijke zaak die de complete provinciale begroting in het honderd dreigt 

te laten lopen. De verantwoordelijke voor het onthouden van de provinciale goedkeuring aan de 

wijzigingsplannen is gedeputeerde en beoogd VVD-partijvoorzitter Henry Meijdam. 

Verder lezen ‘Henry Meijdam’s dubbele en driedubbele petten’

Waar is de mogelijk corrupte OvJ Hans Vos?
Gepubliceerd door admin 4 november, 2003 Geen categoriein . 0 Reacties 

OP BEZOEK BIJ MR. HANS VOS DIE CRIMINELEN UIT DE CEL HOUDT

Eddy de Kroes, de voormalige topman van de slagerijketen ‘De Vleeschmeesters’, zal het worst 

wezen hoe vaak hij nog wegens fraude wordt veroordeeld. Hij beschikt immers over een persoonlijk 

door officier van Justitie mr. H.M. Vos ondertekend ‘vrijwaringsbewijs’ op grond waarvan hij de 

gevangenisstraf waartoe hij tot drie keer toe veroordeeld is niet hoeft uit te zitten. Vos is momenteel 

directeur van de Dienst Prisma van het ministerie van Justitie dat als kerntaak heeft ‘Het effectief 

prikkelen van rechterlijke organisaties tot continue verbeteringen’. De internetsite www.prismaweb.nl 

spreekt in dit verband over ‘prismaproducten’ en over ‘klantwaarderingsonderzoeken’. 

Verder lezen ‘Waar is de mogelijk corrupte OvJ Hans Vos?’
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Nog meer puinhopen van Paars
Gepubliceerd door admin 24 oktober, 2003 in Politiek en Advocatuur. 5 Reacties 

AGNES VAN AARDENNE LUCHT HAAR HART:

JELTJE VAN NIEUWENHOVEN HIELD ‘MOEILIJKE KAMERVRAGEN’ WEG BIJ PAARS.

Door Pamela Hemelrijk 

Het was onder de Paarse kabinetten schering en inslag dat gevoelige schriftelijke kamervragen in de 

doofpot verdwenen. De kamervoorzitter heeft formeel de bevoegdheid om schriftelijke vragen te 

onderscheppen ‘indien daartegen overwegende bezwaren bestaan’. Zo staat het in het Reglement van 

Orde. Deze bepaling werd echter regelmatig ‘opgerekt’ om de regering buiten schot te houden. 

Volgens Agnes van Aardenne, toen CDA-kamerlid, thans staatssecretaris 

Ontwikkelingssamenwerking, werden vragen aan het kabinet-Kok door kamervoorzitter Jeltje van 

Nieuwenhoven regelmatig ‘onderschept’. 

Verder lezen ‘Nog meer puinhopen van Paars’

Brokkenpiloot als VVD-voorzitter?
Gepubliceerd door admin 22 oktober, 2003 in Politiek. 12 Reacties 

MAN VAN 120 MILJOEN’ NIEUWE VVD-VOORZITTER?

Op 20 november dient bij de rechtbank in Haarlem de rechtszaak waarin een ontwikkelaar van 

onroerend goed 118,5 miljoen Euro claimt van de Provincie Noord-Holland. Dat is ongeveer een kwart 

van de gehele provinciale begroting. Deze claim aan het adres de provincie is een gevolg van het 

handelen van gedeputeerde en beoogd partijvoorzitter Henry Meijdam (VVD).

lees ook de reactie op dit stuk van Commissaris van de Koningin Borghouts 

Verder lezen ‘Brokkenpiloot als VVD-voorzitter?’

Leuren met Ottolien Lels
Gepubliceerd door admin 22 oktober, 2003 in Media. 1 Reactie 

OTTOLIEN-PRIMEUR EERST AANGEBODEN AAN NOS JOURNAAL

Het verhaal waarmee De Volkskrant op 7 oktober opende en waarin psychologe Ottolien Lels 

verklaarde dat zij en niet Mabel Wisse Smit een relatie met Klaas Bruinsma heeft gehad en dat er 
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sprake was van een ‘persoonsverwisseling’ blijkt eerst te zijn ‘aangeboden’ aan het NOS-Journaal. 

Dat bevestigt hoofdredacteur Hans Laroes. De Volkskrant heeft bij monde van zijn ombudsman Jos 

Klaassen aangegeven dat deze ‘primeur’ voortkwam uit het ‘eigen speurwerk’ van de redacteuren 

Marc van den Eerenbeemt en Weert Schenk. 

Verder lezen ‘Leuren met Ottolien Lels’

Exit de advocaat-commissaris
Gepubliceerd door admin 12 oktober, 2003 Geen categoriein . 0 Reacties 

TOPADVOCAAT EXIT ALS COMMISSARIS

door Micha Kat

Recent verkocht familiebedrijf Pon (jaaromzet: 3,4 mrd Euro), importeur van auto?s, zijn 

dochterbedrijf Pon Financial Services (financieringsovereenkomsten voor de aanschaf van auto?s) aan 

Volkswagen. Voor het 60%-belang betaalde Volkswagen rond de 150 mio Euro. Een baanbrekende 

deal, omdat het iets nieuws is dat automerken bankje gaan spelen en Volkswagen op dit punt een 

voortrekkersrol speelt. Voor Pon trad op het advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann. Een partner 

van dit kantoor, Theo Pothof, blijkt echter commissaris te zijn bij Pon. En daar zit een fors probleem. 

Verder lezen ‘Exit de advocaat-commissaris’

klokkenluider worden?
Gepubliceerd door admin 5 oktober, 2003 in Klokkenluiders, Corporate en Media. 21 Reacties 

DE STRIJD VOOR DE ?BESCHERMING? VAN DE KLOKKENLUIDER

Een werknemer die ontdekt dat zijn baas fraudeert kan twee dingen doen: zwijgen of alarm slaan. 

Zwijgt hij, dan wordt hij in feite medeplichtig aan de fraude, en kan hij zichzelf niet meer recht in de 

ogen kijken. Slaat hij alarm, dan kan hij zijn carri?re wel vergeten. Want wie de vuile was buiten 

hangt wordt als verrader beschouwd en stelt zich bloot aan wraakacties van de baas; overplaatsing, 

degradatie, schorsing of zelfs ontslag. Dat is te wijten aan een leemte in het Burgerlijk Wetboek. 

Daar staat in dat de werknemer zich ?als goed werknemer dient te gedragen?, hetgeen onder andere 

inhoudt dat hij geen bedrijfsgeheimen aan de grote klok mag hangen. Helaas maakt de wettekst 

geen onderscheid tussen volstrekt legitieme bedrijfsgeheimen (het recept van Coca Cola), en uiterst 

laakbare bedrijfsgeheimen (dubbele boekhouding). 

Verder lezen ‘klokkenluider worden?’

De van der Vaart-connection
Gepubliceerd door admin 3 oktober, 2003 in Media. 4 Reacties 

‘Als de voorlichting faalt’

BROER NRC-COMMENTATOR EUROPESE TOP-LOBBYIST

Met dank aan Volkskrant-columnist Ronald Plasterk

De broer van Joost van der Vaart, gewezen lid van de hoofdredactie van NRC Handelsblad en 

fungerend commentator, is dit voorjaar benoemd als hoofd van het Haagse Bureau van het 

Europarlement. Het gaat om Sjerp van der Vaart, voormalig adjunct-directeur van het ANP en 

hoofdredacteur van de Staatscourant. De taak van het Eurobureau, de facto een lobbykantoor, is ‘het 

onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, politici en journalisten’. 

Verder lezen ‘De van der Vaart-connection’
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Noodklok over vernietiging KLM
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2003 in Accountancy. 0 Reacties 

KLOKKENLUIDERS: KLM IS ZONDER EFFECTIEF BESTUUR NAAR DE SLACHTBANK GELEID

Normaal gesproken zijn het hoogtijdagen voor een Raad van Commissarissen als een bedrijf op het 

punt staat te fuseren of te worden overgenomen. Neemt het bestuur wel de juiste beslissing? 

Kloppen de feiten waarop het de beslissing zegt te baseren? Moet er worden ingegrepen? Het zijn de 

klassieke kwesties waar elk controlerend orgaan mee zou worstelen, dus zeker de RvC van de KLM 

daags voor het belangrijkste moment in de bijna honderdjarige geschiedenis van de 

luchtvaartmaatschappij. Laten we deze RvC eens onder de loep nemen. 

Verder lezen ‘Noodklok over vernietiging KLM’

Een goed milieu begint bij jezelf
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2003 in Politiek. 24 Reacties 

AAN DIE 13 MIO KILO ARSENICUM EN DIE 30 MIO KILO CHROOM VI KAN HET NIET 

GELEGEN HEBBEN

Door Pamela Hemelrijk

?Een goed milieu begint bij jezelf?, bezweert de overheid ons via dure voorlichtingscampagnes. 

Waarom zwijgt diezelfde overheid dan over het grootste milieuschandaal uit de Nederlandse 

geschiedenis? Waarom heeft diezelfde overheid willens en wetens toegestaan, en zelfs bevorderd, dat 

er in de afgelopen 15 jaar 13 miljoen kilo arsenicum en 30 miljoen kilo chroom VI illegaal in het 

Nederlands milieu is gedumpt? Oftewel: tien keer de dodelijke dosis arsenicum per Nederlander per 

jaar? Het antwoord is simpel: geld. De overheid verdiende eraan. En niet zo?n beetje ook. 

Verder lezen ‘Een goed milieu begint bij jezelf’
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Trek ook aan de bel!

« Guilty as hell: prof. mr. Jaap Winter van De Brauw Corrupte journalistiek in de praktijk: FD »

Holland Financial Center:index der megalomanen
Gepubliceerd door Micha Kat 18 september, 2008 in Algemeen. 

zuidas.jpeg Het mooie van grootsheidswaan -megalomanie- is dat je niet alleen denkt waarheid 

en wijsheid in pacht te hebben en deze dwingend te moeten opleggen aan de massa, 

maar dat je ook nog eens op de hoogste zeepkist wilt klimmen zodat iedereen je ‘in volle glorie’ kan 

aanschouwen en bewonderen. Het liefst hakken de megalomane masters of the universe hun namen 

eigenhandig in het marmer ‘opdat men hen niet vergete’. Deze neiging zorgt er echter tevens voor 

dat ze fully exposed zijn als blijkt dat ze het land niet naar het Walhalla leiden, maar linea recta 

richting Inferno waarbij ze ook nog eens hun eigen zakken op schaamteloze wijze blijken te hebben 

gevuld. Kunnen we ons nog herinneren hoe in de zomer van 2007 aan de Amsterdamse Zuidas de 

geboorte werd aangekondigd van Holland Financial Center dat Londen, New York en Hong Kong in de 

schaduw moest gaan stellen? Er was sprake van een ‘Manhattan aan de Maas’ en een ‘Harvard aan 

de Amstel’. ‘Coryfeeen’ als Noud Wellink, Wouter Bos, Arthur Docters van Leeuwen en -toen was ie er 

nog- Rijkman Groenink zouden ons bij de hand nemen richting Gouden Bergen. Dat de financiele 

wereld reeds toen in elkaar het aan lazeren was, daar hadden de heren geen boodschap aan. Te druk 

met feesten en partijen. Het is weer zo ongelofelijk Nederland  -Srebrenica, Karremans, Marco van 

Basten- om zo theatraal op de bek te gaan! En de hypocrsie! Terwijl Groenink het champagneglas 

hief op Holland Financial Center probeerde hij zijn eigen bank onder te brengen in the City of Londen! 

En dat lukt dan ook weer niet... Wat een loosers bij elkaar!  Inmiddels, ruim een jaar na het knallen 

van de kurken op de Zuidas, is er niet zozeer sprake van een Holland Financial Center als wel van een 

Holland Financial Graveyard. Maar wanhoopt niet! Nolite desperare! 

Dankzij de genoemde grootheidswaan beschikken we immers over de complete lijst van participants 

in het ambitieuze project!  Kijk, prominent in deze erelijst staat het kantoor van onze 

belangenverstrengelde succes-professor Jaap Winter, De Brauw Blackstone Westbroek dat ook 

nog eens een bestuurslid heeft afgevaardigd naar de Stichting, Sjoerd Eisma, die net als Winter ook 

weer aan de touwtjes trekt bij de door en door gecorrumpeerde AFM. Benieuwd hoe vaak het bestuur 

van deze stichting al bijeen is geweest en nog gaat komen! De erelijst vormt een fascinerende who is 

who van partijen en instellingen die de wereldeconomie in een gigantische samenzwering ten eigen 

bate naar de kloten hebben geholpen!

parmalat1.jpeg Kijk, daar hebben we NautaDutilh, het kantoor dat meer dan vijf miljard euro 

aan obligaties Parmalat in de markt zette terwijl de onderneming reeds op 

apegapen lag! En dat allemaal via een crimineel trustkantoor waar een bestuurslid van Nauta zij aan 

zij opereerde met de CFO van Parmalat! Geinig hoor, zo’n Hollandse Stichting. Deloitte! Mag ook niet 

ontbreken! Recent in hoger beroep nog getuchtigd wegens een nog nooit vertoonde criminele 

samenzwering met het Ahold-management om de belegger te bedriegen! Stibbe! Het kantoor dat 

voor miljoenen bij Deloitte declareert om ze uit de wind te houden en ervoor te zorgen dat de 

bestolen aandeelhouder zijn geld nooit meer terug zal zien! Fortis! De bank van de van sadistische 
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pedofilie beschuldigde bestuursvoorzitter Maurice Lippens die ook nog eens een pathologische 

leugenaar blijkt te zijn en de koers van zijn aandeel door hysterisch wanbeleid van 30 naar beneden 

heeft weten te drijven tot 6! Ja, beste lezers, dat Holland Financial Center zal de wereld nog 

meerdere poepjes laten ruiken! KPMG! Of course! In de VS jarenlang vervolgd wegens de grootste 

fiscale fraude uit de wereldgeschiedenis! De AFM doet ook mee, het compleet gecorrumpeerde 

gekkenhuis van de kotsende corpsbal Hans Hoogervorst, net zoals het Ministerie van Justitie 

waarvan de Secretaris-Generaal een weerzinwekkende pedofiele kinderverkrachter is die overigens 

weer wordt bijgestaan door het kantoor van Jaap Winter.

Tot slot -we zouden de hele nacht wel door kunnen gaan met dit tableau de la troupe- noemen we 

nog McKinsey, de megalomane ’superconsultants’ die noch de dotcom-bubble noch de credit crunch 

zagen aankomen maar wel iconen als Enron en SwissAir naar de verdoemenis adviseerden… Laten we 

dit stuk afsluiten met de opwekkende constatering dat Nederland zo corrupt en verrot is, dat zelfs de 

gebouwen die het Financial Center zouden moeten gaan vormen -dus nog los van de ondernemingen 

die deze gebouwen (moeten gaan) bevolken- thans centraal zijn komen te staan in een maffiose 

mega-fraude waarin -hoe kan het ook anders- een van de participants via dochter Bouwfonds een 

sleutelrol speelt.

7 Reacties op “Holland Financial Center:index der 
megalomanen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

18 Sep 2008 om 13:28 

Wat een tijd, dat je zulke journalistiek kunt bedrijven en indeed een waar tableau kunt opvoeren. Ik ken deze in 
marmer gebeeldhouwde megalomanie in eigen kring van een managementconsultant. Maar al valt alles in 
scherven wat ze hebben bekokstoofd, hun zakken hebben ze allemaal al gevuld…

2.  Wijze van Zion 

18 Sep 2008 om 15:18 

Zo…….Kat is even ‘n rekje eieren kwijt !

3.  Wijze van Zion 

18 Sep 2008 om 16:01 

..mag ook “z’n” rekje zijn, overigens…..

4.  Cornelia 

19 Sep 2008 om 18:40 

Micha, ik wil u iets duidelijk maken, de heer Ronald Jan heijn’ vertelde’ me waneer ik berichten wilde plaatsen, 
ik dit het beste kon doen op uw site. 
Bent u hier van op de hoogte?? 
Voor mij werdt duidelijk, zodra het mis zou gaan voor Heijn,hij de mogelijkheid had geschapen om geruisloos te 
‘ draaien’. 
Waar ik me ook over verwonder is dat hij me toen al ‘ vertelde’ dat je dan vanuit het buitenland zou opereren. 
Welke info een pedo ook geeft, voor mij blijft het een pedo.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

5.  AIRVD 

19 Sep 2008 om 19:10 

Ja Cornelia, daar zijn we van op de hoogte(voor zover ik voor andere mag ’spreken’. Ook op mijn weblog mag 
je reacties plaatsen, al dan niet in codetaal.

6.  Cornelia 

19 Sep 2008 om 20:36 
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Ik ben aangenaam verrast, dank je voor je openheid. 
Maar wat is jullie mening, i.v.m. het toaalbeeld? 
Zoals jullie ondertussen beseffen,ik denk en spreek niet in termen zoals,vijand. 
Ik ben vrij, zal altijd vrij zijn. 
Dat betekent, de beslissingen die ik toen heb genomen, in onvrijheid, waren voor ons allen. 
Voor mij zelf , ik zag verleden, heden,en toekomst. 
Wat hun me boden was totale verwoesting. 
Ik ben de strijd aangegaan, 
God is met mij.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

7.  Maryke 

9 Nov 2008 om 12:04 

Hallo Cornelia,

Ik ben de strijd ook aangegaan, zou je contact met me op willen/kunnen nemen via www.marykje.hyves.nl ?

Hierbij ben je ook uitgenodigt om te posten op www.onderzoekjorisd.hyves.nl

Liefs Maryke

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Affaire-Demmink en de Turkse vliegtuig-crash
Gepubliceerd door Micha Kat 28 februari, 2009 in Algemeen. 

crash.jpg De affaire-Demmink is in ijltempo aan het escaleren tot een gigantisch bilateraal 

conflict tussen Nederland en Turkije. Centraal hierin staat de in ons land tot een 

levenslange gevangenisstraf veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin. Van alle kanten bereikt ons de 

meest alarmerende informatie die het er niet eenvoudiger op maakt een heldere blik te behouden. Zo 

bereiken ons meerdere berichten die de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines linken aan de 

affaire-Demmink. Deze link zou eruit bestaan dat Justitie (Demmink) de hand wil leggen op de zwarte 

dozen om deze te gebruiken als leverage tegen de chantage door de Turken van ons land op basis 

van Demmink’s kindermisbruik in Turkije. Wat hier ook van zij, het conflict over het bezit van de 

zwarte dozen tussen de commissie- van Vollenhoven en Justitie is bizar en alarmerend te noemen.  

Tevens melden wij dat ons recent onderstaande melding bereikte vanuit een zeer betrouwbare bron 

die de zaak nog weer meer op scherp zet: 

Ondanks de ontkenning van Joris Demmink bij monde van zijn advocaat, Mr Harro Knijff, dat hij na 1986 nog in 

Turkije is geweest — een ontkenning die minister Hirsch Ballin onlangs nog aanhaalde in beantoording van vragen 

van de Tweede Kamer — is Joris Demmink maar liefst dertien keer in Turkije geweest. Soms reisde hij om 

veiligheidsredenen met een andere naam, maar de Turkse autoriteiten wisten om dezelfde veiligheidsredenen 

uiteraard precies met wie ze van doen hadden.

demmink2.jpg Eén bezoek springt er in het bijzonder uit. Demmink reisde naar een Interpol-conferentie in 

1996, waarvoor kopstukken uit diverse Europese landen zich in Turkije verzamelden. Joris 

Demmink was één van de sprekers. De belangrijkste onderwerpen waren het bestrijden van internationale 

drugshandel en… het bestrijden van misbruik van kinderen.

Volgens een goed geïnformeerde bron uit Turkije, verbleef Demmink na afloop van de beraadslagingen in een 

luxueus gastenverblijf van de overheid. Vanuit het belendende hotel arriveerden jonge jongens om Demmink te 

gerieven.

Naar deze en andere gedragingen van Demmink stelt de huidige premier van Turkije, Recep Erdogan, een 

diepgravend onderzoek in. Naar verluidt is dit onderzoek onderwerp van koortsachtig overleg tussen de Nederlandse 

en Turkse regering, waarin staatssecretaris Albayrak en minister Hirsch Ballin de Nederlandse belangen 

vertegenwoordigen. De Turkse regering zou zich op het standpunt stellen: de enige reden om dit onderzoek af te 

breken, is als Nederland de zaak zelf grondig uitzoekt. Het onderzoek is al bij de start in alle openbaarheid 

aangekondigd op de website van de Turkse premier. 

We hebben deze website nog niet kunnen vinden. Op de Turkse ambassade was niemand bereikbaar 

omdat men daar met man en macht bezig was met de nasleep van de crash. Bizar tenslotte is ook de 

aard van de crash. Niemand heeft nog enige clue over wat de oorzaak van de ramp kan zijn. Zou het 

kunnen dat we hier te maken hebben met een man made crash die een onderdeel vormt van de 
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steeds verder escalerende spionage en chantage-thriller tussen Den Haag en Ankara?

48 Reacties op “Affaire-Demmink en de Turkse 
vliegtuig-crash”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Gebruikersnaam 

28 Feb 2009 om 12:12 

Haha, sorry moest lachen om de laatste zin. Het zou zo maar eens kunnen. “Ze” (you know who) hebben 
natuurlijk al vaker trucjes uitgehaald met vliegtuigen. Je zou bijna zeggen: dat is “hun” specialiteit.

2.  RuudHarmsen 

28 Feb 2009 om 12:20 

=== 
Het onderzoek is al bij de start in alle openbaarheid aangekondigd op de website van de Turkse premier.

We hebben deze website nog niet kunnen vinden. 
/===

Ik vond wel http://www.sam.gov.tr/default.php , dus kennelijk zitten Turkse regeringssites allemaal onder 
domeinen die eindigen op gov.tr .

Ik ken helemaal geen Turks, weet alleen dat Holanda’da betekent ‘in Nederland’, en de zoekopdracht: 
holanda’da site:gov.tr 
geeft drie bladzijden hits. Maar verder kom ik ook niet. Iemand die wel Turks spreekt, die hier iets mee kan?

3.  RuudHarmsen 

28 Feb 2009 om 12:24 

Dit geeft ook veel hits: 
Albayrak Erdoğan Holanda site:gov.tr 
alleen kan ik er dus weer geen woord van lezen. Iemand anders wel?

4.  RuudHarmsen 

28 Feb 2009 om 12:31 

http://www.byegm.gov.tr/hukumetler/59hukumet/biographies.htm 
in het Engels. Dus misschien is http://www.byegm.gov.tr/ toch de regeringssite? Die aanduiding byegm duikt 
ook in andere hits op.

5.  RuudHarmsen 

28 Feb 2009 om 12:47 

http://www.byegm.gov.tr/yayinlarimiz/tages/alm2008/06/08×06x12.htm 
=== 
Auszüge aus den politischen und wirtschaftlichen Nachrichten der türkischen Presse 
12.06.2008

[…]

HOLLÄNDISCHE JUSTIZMINISTER IN ANKARA

Holländische Justizminister Ernst Hirsch Ballin und die ihn begleitende Delegation besuchten den Justizminister 
Mehmet Ali Şahin in seinem Amt. Minister Şahin erklärte, dass es zwischen der Türkei und dem Holland eine 
jahrhundertenlange Freundschaft gebe, und sagte, dass er mit dem Gastminister ein äußerst vorteilhaftes 
Gespräch geführt hätte. Beim Treffen beider Minister war auch die stellvertretende holländische Justizministerin 
Nebahat Albayrak anwesend. (Cumhuriyet) 
/===

Google: 
Mehmet Ali Şahin site:gov.tr

6.  DNH 

28 Feb 2009 om 12:57 

Kan het misschien zo zijn dan Demmink Turkse jongetjes smokkelde in dat vliegtuig, waardoor door het 
overgewicht van de jongetjes het vliegtuig ging hellen en ter aarde stortte? En om de boel stil te houden 
worden nu de zwarte boxen doorverkocht aan eskimo’s, die de hele zaak op de Noordpool zullen invriezen om 
zo het smokkelen van Turkse hoerenjongens die de gezegende leeftijd van zestien jaren nog niet hebben 
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bereikt in een doofpot te steken?

Wellicht dat de Eskimose minister van buitenlandse zaken er wat mee te maken heeft? 
Misschien is dat ook een pedofiel?

7.  Omega2012 

28 Feb 2009 om 13:49 

Ten eerste, er valt naar mijn mening weinig te lachen. 
Micha, jouw efforts om deze grote vormen van corruptie en verschrikkingen onder de aandacht te brengen gaan 
tot nu toe wonderbaarlijk goed. Dat moet ik je toegeven. 
Echter, Klokkenluideronline schetst naar mijn mening nu een algeheel beeld dat het allemaal om Demmink 
gaat. Het lijkt er sterk op dat er wel een groot verhaal te vertellen valt rond Demmink, maar even zo goed zijn 
er aanwijzingen dat er een veel groter verhaal gaande is. Het probleem is dat jouw lezers nu de blijk geven van 
een zeer onbelezen publiek (dat blijkt uit de kinderlijke blog reacties). 
Als er werkelijk een groter verhaal gaande is (lees: langere historie, globale impact, meerdere partijen die 
wisselend samenwerken en elkaar bestrijden), dan is het te verwachten dat het verhaal rond Demmink op een 
gegeven moment niet meer binnen zijn eigen context te verklaren valt. Dat zal dan het moment worden dat het 
merendeel van jouw lezers zullen afhaken. 
Ik denk dat de affiare Demmink wel een kans maakt om in ieder geval het leven moeilijker te maken voor een 
aantal corrupte lieden, mogelijk zelf een doorbraak te veroorzaken. Echter, voor een doorbraak op een groter 
niveau is het belangrijk dat jouw lezers ‘getriggerd’ worden om: 
- zelf onderzoek te doen 
- een sterk kritisch vermogen voor alle informatie te ontwikkelen 
- zich minder te laten leiden door de reguliere media 
- te leren over de strategieen van disinformatie en deze ook te herkennen 
- te leren over de technieken van ‘mind-control’ 
Vooral dat laatste is een ‘must’, aangezien het verhaal rond kindermisbruik netwerken veelvuldig in verband 
worden gebracht met private intelligentie netwerken die beschikking hebben over deze technieken. Het 
probleem hierbij is dat ‘mind-control’ bijna net zo’n beladen term als ‘ufo’ of iets dergelijks (heel opmerkelijk, 
aangezien er genoeg open wetenschappelijke literatuur over is). Dan krijg je weer dat je lezers blog-reacties 
gaan schrijven over hoe erg ze moesten lachen, in plaats van dat ze zelf hebben nagedacht, onderzoek gedaan, 
en moesten schrikken van de staat van de wereld.

8.  Jos 

28 Feb 2009 om 14:41 

Sorry Micha maar ik vind dit wel een heel suggestieve link, erg respectloos voor de nabestaanden.

9.  esplanade 

28 Feb 2009 om 15:42 

Hoe goed is die bron, dwz is Demmink werkelijk toen in Turkije geweest? 

De samenwerking met Interpol valt in Nederland onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Demmink is 
natuurlijk uitsluitend bij het Ministerie van Justitie werkzaam geweest. Het is dan ook niet logisch dat hij bij die 
conferentie (die de jaarlijkse Algemene Vergadering van Interpol was) aanwezig is geweest.

10.  esplanade 

28 Feb 2009 om 16:04 

Zo moeilijk lijkt die site van Erdogan me niet te vinden. De Duitse Wiki entry voor hem geeft dit:

www.rte.gen.tr , dit lijkt zijn persoonlijke site te zijn; en

http://www.basbakanlik.gov.tr/sour.ce/index.asp?wss=basbakanlik.gov.tr&wpg=ana ; dit is de officiele site van 
het bureau van de minister-president. 

Allebei in het Turks…………..

11.  Herman van Houten 

28 Feb 2009 om 17:44 

Demmink en Hirsch Ballin willen die zwarte doos zo graag hebben om daarmee de Turkse overheid onder druk 
te kunnen zetten.

Net als bij de harde schijf van Pim Fortuyn en de fotorolletjes van Srebrenica (en vele andere 
informatiebronnen) zullen ook in dat geval de gegevens “per ongeluk gewist” of veranderd worden in ruil voor 
vrijspraak van Demmink door Turkije.

12.  Inanna 

28 Feb 2009 om 19:07 

Intussen probeert Ton Biesemaat al maanden tevergeefs om informatie los te krijgen van Albayrak over haar 
reisje naar Turkije, de vorige zomer. Volgens de WOB had die informatie er al lang moeten zijn, maar Albayrak 
blijft zwijgen. 
http://pengun.tonbiesemaat.nl/21662/ 
(zie ook vorige afleveringen)

13.  donkey 
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28 Feb 2009 om 19:17 

Allereerst natuurlijk mijn medeleven voor de nabestaanden!

Een bewuste man made crash lijkt me te ver gaan, dat soort dingen worden beter voorbereid en uitgevoerd. 
http://www.youtube.com/watch?v=3Vbf49kzWFw 
Hoewel ook dit vliegtuig te laag is komen aanvliegen, lijkt het me onwaarschijnlijk dat het toestel van valse 
informatie is voorzien. 
Vlak voor en achter het verongelukte toestel vlogen tenslotte andere toestellen. 

Het vluchtpad 
http://www.openatc.com/THY1951/

Als je de motoren van het Turkse toestel bekijkt, zie je dat de z.g. fanblades redelijk intact zijn. alleen op de 
plaats waar de motoren zijn ingeslagen ontbreken er fanblades. Een motor die op volle toeren zou draaien, zou 
er na een crash meer uitzien als een soort wokkel. Op de vleugelvoorranden, romp of staart zijn geen duidelijke 
inslagpatronen van vogels te vinden. http://www.thestandard.com.hk/
newsimage/20090226/5_2009022522211802175plane3.jpg

Het is natuurlijk een grote schande, dat justitie zich op deze wijze met het onderzoek bemoeit! De piloten zijn 
er helaas niet meer en de technici en chauffeur van de tankauto bevinden zich in turkije. 
Blijft over de verkeersleiding, maar die is onschendbaar als er word meegewerkt aan het onderzoek van van 
Vollenhoven. vreemde zaak weer!

Nu we het toch over zwarte dozen hebben, kennen jullie deze al? 
http://video.google.nl/videoplay?docid=2833924626286859522&ei=8XupSdXQDZPSjgL298GhCA&q=Calum 
Douglas &hl=nl

http://www.youtube.com/watch?v=MUIcyp1JTF4&hl=nl

14.  Bart Bemelmans 

28 Feb 2009 om 19:30 

“Zo bereiken ons meerdere berichten die de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines linken aan de affaire-
Demmink.”

Onzin, gewoon een idee dat kennelijk in het hoofd zit van Kat zelf en hij toeschrijft aan “meerdere berichten”. 
Waaerom dan even niet genoemd welke berichten en van wie. Of is dat weer iets dat Baybasin in een 
onbewaakt ogenblik heeft geroepen?

15.  Verbeet 

28 Feb 2009 om 20:53 

Wat deed die 3e man op de bok van die 737? Die kist wordt gevlogen door 2 vliegers. Was die derde man een 
leerling of erger nog, de vried of broer van de captain, die ook eens een keer een landing mocht uitvoeren, te 
langzaam en te laag vloog, en toen in paniek het gas erop gooide en te vroeg de neus optrok (snelheid nog te 
laag) waardoor hij een overtrek forceerde? 
Het zijn zomaar wat vragen van mij als vlieger.

16.  Commissaris Kassaar 

28 Feb 2009 om 20:57 

Volgens een grote Turkse krant zijn er in de nabijheid van het wrak briefjes aangetroffen in het handschrift van 
de Klusjesman!

The plot thickens …

17.  rabarberke 

28 Feb 2009 om 21:45 

http://translate.google.com/translate?prev=_t&hl=nl&ie=UTF-8&u=http://74.125.77.132/search?q=cache:
miWu6QcLTU0J:www.aksam.com.tr/haberprn.asp%3Fa%3D42404,3+site:com.tr
+demmink&hl=en&gl=uk&strip=1&sl=tr&tl=nl&history_state0=en|tr|secretary%20general

18.  Inanna 

28 Feb 2009 om 22:31 

Rabarber, je link doet het niet helemaal. 
Heb je hem bewaard? 
Plaats hem dan nog eens. 
Zo nieuwsgierig… Ach!!!

19.  Juriste 

28 Feb 2009 om 22:39 

Omega2012, Het lezerpubliek van Kat is veel groter, dan het aantal mensen dat de moeite neemt om te 
reageren. Mijn lezerspubliek is ook veel groter dan het aantal emails dat ik krijg van de lezers. 

Iets heel anders dat mij opviel: 
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Na de crash was op TV was een Turkse vrouw te zien, die de ramp had overleefd. Zij had pleisters op haar 
neus, want zij had in Turkije een operatie aan haar neus gehad, vertelde haar dochter. Een week of zo geleden 
las ik in het AD dat Iraanse vrouwen naar Iran gaan voor een neuscorrectie en dat zij dan bij de 
ziektekostenverzekeraar opgeven dat zij hun neus aan het taxiportier hebben gestoten. http://www.ad.nl/
binnenland/3004104/Te_vaak_nieuwe_neuzen_in_Iran.html

Het conflict over de zwarte doos is raar. Het OM krijgt de zwarte doos niet. Het lijkt niet op een moordaanslag, 
maar iedereen wil nu weten wat er door de piloten is gezegd tijdens de landing. Misschien kan dit toch 
openbaar gemaakt worden via de Wet Openbaarheid van Bestuur.

20.  hallieballie 

28 Feb 2009 om 22:45 

Tekst van rabarberke post:

In het turks:

Güncel

Baybaşin’in Türkiye’ye iade pazarlığında ’seks’ şantajı

ULUSLARARASI uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin, 1998 yılından beri Hollanda’da cezaevinde bulunuyor. 
Türkiye’nin iadesi için uğraştığı Baybaşin’in aynı zamanda ‘pazarlık aracı’ olarak kullanıldığı, yargılandığı 
mahkemeye sunulan resmi belgede açıkça yer aldı. 15 Temmuz 1997 tarihli Hollanda Adalet Bakanlığı antetli 
belgede bakanlık yetkilileri arasındaki telefon görüşmelerinin kayıtları da yer alıyor. Baybaşin’in yargılandığı 
Breda Mahkemesi’ne sunulan belgedeki konuşmalar, Hollanda Adalet Bakanlığı Uluslararası Kriminal İşler Hukuki 
Yardım Ofisi Başkanı N.J.M. Ruyters ile Gradussen adında bir bakanlık yetkilisi arasında geçiyor.

Görüşme tutanağında Hollanda Adalet Bakanlığı’nın iki numaralı ismi Joris Demmink’in de adı geçiyor. İddiaya 
göre, Baybaşin’in açıklamalarından rahatsız olan bazı Türk yetkililer, Demmink’in 10 yıl önce Bodrum’da katıldığı 
seks partisini şantaj olarak kullanıyor.

Türkiye’de işlediği 6 suçtan ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Baybaşin’i iade etmeyen Hollanda, 
yargılamalarını kendisi yaptı.

İŞTE KAYITLAR:

Bakanlık yetkilisi: İade yollanabilir mi?

Ruyters: Yollanamaz. Baybaşin dosyası Türk otoritesinden başka bir davanın halledilmesi için bir baskı aracı 
olarak kullanılabilir. Bay Demmink perşembe günü tatile gideceğine göre, en geç perşembe sabahına kadar 
kararnameyi bitirmeye çalışacağız. Şayet iade devam etmezse, durum yeniden gözden geçirilecek.

Bakanlık yetkilisi: Bay Ruyters, iade istediği her şeye rağmen yine yollanabilir. Mülteci ve Vatandaşlık Kurumu 
gelişmelerle ilgili bize bilgi verecektir.

Süleyman ARIOĞLU

Vertaalt naar NL via google translate:

Huidige

erug naar Turkije in het koopje Baybaşin’in ‘geslacht’ van chantage

Internationale drugshandelaren Hüseyin Baybaşin, sinds 1998 is in de gevangenis in Nederland. Turkije ruil 
voor de deal tegelijkertijd Baybaşin’in ‘onderhandelingspositie agent “wordt gebruikt als de rechterlijke macht is 
het officiële document voorgelegd aan de rechter duidelijk heeft plaatsgevonden. Dd 15 juli 1997 op het 
Nederlandse ministerie van Justitie briefhoofdpapier document verslagen van telefoongesprekken tussen 
ambtenaren van het ministerie hebben ook. In het document wordt voorgelegd aan de rechter in Breda 
Baybaşin’in toespraak, Nederland Ministerie van Justitie Internationaal Strafhof Zaken van de Juridische Hulp 
NJM Door de naam van een afdeling die door Ruyters tussen Gradussen gaat.

Het Nederlandse ministerie van Justitie van de notulen van de nummer twee gaat naar de naam, de naam van 
Joris De Demmink’in. Volgens de beschuldigingen, die sommige Turkse ambtenaren Baybaşin’in lastig uit te 
leggen, in Bodrum Demmink’in 10 jaar geleden bij de orgie die wordt gebruikt als chantagemiddel.

In Turkije, levenslange gevangenisstraf werd werking op 6 criminaliteit terug naar de rechter Baybaşin’i 
Nederland, hij niet oordelen.

Hier Records:

Ambtenaren van het ministerie: Retourneren kan de manier heb je?

Ruyters: Pad niet kunnen worden. Een ander geval van de Turkse autoriteiten Baybaşin bestand handvat voor 
de tool kan worden gebruikt als een print. Ga op vakantie op donderdag, volgens de heer Demmink, ten minste 
tot en met donderdag ochtend, zal ik proberen een einde te maken aan het decreet. Als de terugbetaling niet 
doorgaan, zal de situatie opnieuw worden bezien.

Ambtenaren van het ministerie: Mr Ruyters, ondanks alles wat de manier die u wenst kan worden 
teruggestuurd. Vluchtelingen en Burgerschap Agentschap zal ons informeren over de ontwikkelingen.

Solomon ARIOĞLU

21.  Rudolf Paul 
28 Feb 2009 om 23:44 

Ik niet snap niks van gelees hierboven.
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22.  jang 

1 Mrt 2009 om 02:21 

“Ik niet snap niks van gelees hierboven.”.

knook nie van geskryf davan.

Delen we nog iets @Rudolf Paul.

23.  Wieteke 

1 Mrt 2009 om 10:08 

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3362805/__Boeing_zakte_veel_te_snel__.html?p=4,1

24.  RuudHarmsen 

1 Mrt 2009 om 11:32 

Re: hallieballie, 28 Feb 2009 om 22:45

Staat ook (of alleen?) hier: 
http://www.tumgazeteler.com/?a=1535018

25.  Juriste 

1 Mrt 2009 om 12:37 

Hieronder een samenvatting over veiligheid op start- en landingsbanen. 

Rapportage Themaonderzoek Runway Incursions Regionale Luchthaventerreinen

Op 18 april 2008 heeft Minister Camiel Eurlings de resultaten van dit onderzoek aangeboden aan de Tweede 
Kamer.

Samenvatting: 
Runway incursion wordt in de burgerluchtvaart gezien als een potentieel veiligheidsrisico. vooral omdat de 
gevolgen ervan tot veel slachtoffers kunnen leiden. Het zwaarste ongeval in de geschiedenis van de 
burgerluchtvaart (Tenerife, 27 maart 1977), waarbij 583 doden te betreuren waren, betrof een runway 
incursion. Luchthavenexploitanten. verkeersdienstverleners en luchtvaartmaatschappijen zijn zich van die 
risico’s bewust en hun veiligheidsmanagementsystemen zijn er dan ook (mede) op gericht om runway incursion 
te voorkomen.

Voor de Luchthaven Schiphol staat het voorkomen van runway incursion hoog op de veiligheidsagenda. 

Vanuit de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) komen signalen dat er sprake is van een toename van het 
aantal runway incursions op de Nederlandse regionale luchtvaartterreinen, in het bijzonder op Maastricht 
Aachen Airport. Voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat was dit aanleiding een themaonderzoek in te stellen 
naar runway incursions op Maastricht Aachen Airport, Rotterdam Airport en Groningen Airport Eelde, teneinde 
te kunnen beoordelen of er sprake zou zijn van een veiligheidsprobleem. 
Het themaonderzoek beperkt zich tot de genoemde drie regionale 
luchtvaartterreinen en gaat niet in op de situatie op Schiphol. De reden daarvoor is dat Schiphol de runway 
incursion problematiek permanent adresseert binnen het Veiligheidsplatform Schiphol, een overkoepelend 
orgaan van actoren op de 
Luchthaven Schiphol, dat zich bezighoudt met het signaleren van mogelijke veiligheidsrisico’s en het 
terugdringen van die risico·s. 

De specifieke runway incursion problematiek is toevertrouwd aan het Runway Safety Team, een task force van 
het Veiligheidsplatform Schiphol. Uit de inventarisatie is gebleken dat de ICAO definitie van runway incursion 
onduidelijk is. Het is niet altijd helder wanneer een voorval onder de definitie van runway incursion valt en in 
welke categorie van ernst deze geplaatst moet worden. De kaders hiervoor zijn niet helder.

26.  Herman van Houten 

1 Mrt 2009 om 12:40 

Pedofielen of trollen zoals Rudolf Paul die het “niet snappen” zouden zich aan moeten melden als persoonlijk 
adviseur van Joris Demmink.

Degenen die wel serieus speuren, zoals hallieballie: Dank!

Uit de tekst blijkt (behalve voor pedotrol Rudolf Paul) dat Demmink betrokken was bij een “orgie” en dat de 
Turkse overheid daarvoor de bewijzen heeft. Daarom willen Demmink en Hirsch Ballin zo graag die zwarte doos 
in handen krijgen, als een soort wisselgeld.

27.  RuudHarmsen 

1 Mrt 2009 om 13:43 

Herman van Houten, 1 Mrt 2009 om 12:40 
=== 
Pedofielen of trollen zoals Rudolf Paul die het “niet snappen” zouden zich aan moeten melden als persoonlijk 
adviseur van Joris Demmink.

Degenen die wel serieus speuren, zoals hallieballie: Dank!
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Uit de tekst blijkt (behalve voor pedotrol Rudolf Paul) 
/===

Als dit mijn site was, dan werd Herman van Houten er om deze opmerkingen zonder pardon afgetrapt. Niet 
alleen zijn deze kwalificaties beledigend en onzinnig, maar ook nog eens zonder aanleiding: Rudolf Paul 
beklaagde zich over de wartaal die vertaalrobots gewoonlijk uitbraken. Die klacht is terecht.

28.  Tsjaja 

1 Mrt 2009 om 14:44 

Ik begrijp niet waarom Mischa Kat blijkbaar nog steeds geen Turkse kennis heeft die hem helpt berichten in de 
Turkse taal te vertalen, en te archiveren. Gezien het feit dat de media in Nl de mond gesnoerd wordt, en er in 
Turkije blijkbaar in algemene kranten ed wel over wordt geschreven, zou hij een Turkse vertaler ofzo moeten 
vragen. Vooral ook om correspondentie te voeren met betrokken journalisten, wie hun bron zijn of dat zij het 
van horen zeggen hebben. 

In deze fase zou ik dat als allerhoogste prioriteit stellen. Alles wat over Demmink verschijnt in Turkse kranten, 
en over Baybasin , zou moeten worden bewaard in de originele tekst en context, en de veertalingen daarvan in 
het Nederlands.

29.  Tsjaja 

1 Mrt 2009 om 14:44 

En natuurlijk de Turkse Google eens helemaal te ontleden op de trefwoorden !

30.  Herman van Houten 

1 Mrt 2009 om 16:49 

Hier is een vreemde foto van Joris Demmink: http://www.encod.org/info/local/cache-vignettes/L405xH316/
demmink-b38e9.jpg

Kijk eens naar dat logo. Houdt hij een toespraak voor de Verenigde Naties?

31.  Jo 

1 Mrt 2009 om 17:55 

Omega2012, “een algeheel beeld” voor het “onbelezen publiek” vind je op www.isgp.eu (Beyond the Dutroux-
affaire). Veel leesplezier!

32.  Juriste 

1 Mrt 2009 om 18:10 

De redenering van het wisselgeld en het OM kan ik niet volgen. Het is een vliegtuigongeluk en de 
aansprakelijkheid voor de schade moet worden uitgezocht middels de gegevens in de zwarte doos en onderzoek 
op het terrein en aan het vliegtuig. Het betreft een civielrechtelijke schadeclaim, maar wanneer er aangifte 
gedaan wordt inzake dood door schuld, is het OM aan zet. De nabestaanden van de piloten zijn ook slachtoffer 
en de piloten zelf kunnen zich niet verweren. 

De Turkse luchtvaartmaatschappij zou de LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) aansprakelijk kunnen stellen 
wanneer blijkt dat er een fout is gemaakt in de toren.

33.  Rudolf Paul 
1 Mrt 2009 om 18:20 

@ Herman van Houten

Zag zojuist een filmpje van Gordon Brown die op dezelfde plek (Verenigde Naties) als onze Joris Demmink een 
toespraak hield. Het is toch niet zo dat onze Joris een belangrijke figuur is in de komende New World Order of 
zoiets? Is Joris een belangrijke pief die in het geheim aan een of andere wereldregering-scenario werkt? The 
plot thickens! 
http://www.nujij.nl/ron-paul-ze-werken-aan-een-wereldregering.4970363.lynkx 
Too far-fetched?

34.  Rudolf Paul 
1 Mrt 2009 om 18:37 

hmmm… interessant? 
http://www.wacholland.org/nl/content/de-creatie-van-de-economische-crisis

35.  donkey 

1 Mrt 2009 om 21:07 

@juriste. 
Ik heb heel wat ongevalsrapporten gelezen en naar mijn mening vind een runway incursion altijd op de grond 
plaats. (2 toestellen op dezelfde of kruisende banenstelsel(s).
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De reden die de turkse vliegersbond opgeeft valt onder air proximity. 
Uit de data die ik tot nu toe gezien heb, blijkt dat het toestel voor het turkish toestel 5,6 NM voorsprong had. 
Minimaal mag dit 5NM zijn. De verkeersleiding heeft zich, voor zover ik nu kan zien, aan alle richtlijnen 
gehouden. Nogmaals als de verkeersleiders meewerken aan het onderzoek van van vollenhoven zijn zij 
onschendbaar, tenzij aangetoond word dat dit ongeval met opzet is veroorzaakt.

Dit geld in pricipe voor iedereen in de luchtvaart. Als ik als technicus een incident of ongeval mee maak, ben ik 
verplicht dit te melden. Zodra ik dit heb gedaan,en blijkt dat ik het incident of ongeval niet bewust heb 
veroorzaakt, ben ik onschendbaar.

Dit principe is zeer belangrijk, waarom zou ik iets melden als ik weet dat ik justitie dan achter me aan krijg! 
Laat ze het dan zelf maar uitzoeken, heb ik tenminste kans dat ik er ongestraft vanaf kom. Ik vraag mij af wat 
voor signaal justitie hiermee aan de luchtvaart wil afgeven. 

Als zou blijken dat de CVR/FDR door justitie inderdaad als wisselgeld gebruikt zouden worden in de zaak 
demmink, mogen alle betrokkenen van mij direct tegen de muur. (en dat zeg ik niet vaak!)

36.  Juriste 

1 Mrt 2009 om 23:36 

Runwayincursions gaan over de baan, maar er was aanleiding om onderzoek naar de veiligheid te doen, was 
mijn punt. Er zijn ook wel andere onderzoeken, bijvoorbeeld naar near-accidents, bijna botsingen in de lucht. 
De LVNL is verantwoordelijk voor de veilige afwikkeling van het vliegverkeer en van onschendbaarheid heb ik 
nog nooit gehoord. Ook zonder opzet kan er dood door schuld zijn.

37.  donkey 

2 Mrt 2009 om 01:36 

Juriste het is al laat maar hier heb ik een mooi linkje voor je 
http://www.airwork.nl/bulletinboard/showpost.php?p=146475&postcount=27

@micha 
jij kent dit verhaal vast al wel maar kwam het tijdens mijn zoektochtje tegen, zeer interesant

De Vlieger: “Jij hebt met de AIVD gesproken?” 

Kipuw: “Ik heb met de AIVD gesproken. Maar het verhaal is altijd: we kunnen er niks aan doen, daar willen we 
onze handen niet aan branden. Kijk, het zijn niet de ministers die dat doen. Ministers komen, en na vier jaar 
zijn ze weer opgerot. Het is iemand vaster en die is erg. Die is erger dan wie dan ook. Die duldt echt niemand 
op plekken. En dat is een heel gevaarlijke groep. Ik heb ook veel last gehad met ze. Ze hebben op mijn auto 
geschoten in Breda, vanaf een viaduct. Onze informatie is dat het een doelgericht schot was van een 
scherpschutter. Met de hele familie hebben we met kerst in Brussel gezeten, in de kleine kut, hoe heet het. 
Alles werd beschermd, we hadden politie om ons heen. Die Engelsen namen geen enkel risico. In kranten stond 
dat een of andere gek op een auto had geschoten.” 

http://www.airwork.nl/bulletinboard/showthread.php?t=2853&highlight=justitie

38.  Marthijn Uittenbogaard 

2 Mrt 2009 om 01:58 

Hoi Micha Kat,

Stel je vindt dat de leeftijdsgrens voor seksuele contacten (inclusief met ouderen) op 12 jaar moet komen en 
dat voor kinderpornodeelname dezelfde leeftijdsgrens moet gelden. Zelf vind ik dit niet zo gek, maar goed. Stel 
dat je dit vindt en in de Tweede Kamer zit. Dat zou nog eens nieuws zijn, toch?

Nee hoor, a.s. dinsdag treedt Mathieu Heemelaar toe tot de Tweede Kamer voor GroenLinks (hij vervangt een 
zwangere Azough) en de PNVD heeft zowat alle media gemaild maar niemand schrijft iets over deze hypocrisie. 
Hypocriet want GL distantieerde zich volledig van de PNVD vanwege diens seksuele standpunten.

Schrijf jij er iets over? Niet dat ik uit ben op het aan de schandpaal nagelen van Heemelaar, maar het is 
hoogtijd voor een debat hierover en debatten over taboe-onderwerpen vinden in dit land enkel plaatst via 
schandaaltjes.

— 
PNVD vindt GroenLinks hypocriet

De 53-jarige Mathieu Heemelaar, lid van de Landelijke Werkgroep Politiek (LWP) van het COC, wordt dinsdag 
geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer [1].

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

Dit herhaalde Mathieu Heemelaar op vrijdag 15 juni 2007 op het symposium over pedofilie in de Pauluskerk. Hij 
werd toen gewezen op de door de LWP in 2001 geschreven COC Nota over pedofilie: 
http://www.pnvd.nl/docs/17augustus2007_2.html

Volgens Heemelaar is voorgaande nog altijd het officiële standpunt van het COC. Naast de 12-jaargrens voor 
seksuele contacten wordt in de COC Nota gepleit voor het ongemoeid laten van privébezit van 
kinderpornografie. Ook voor het produceren van kinderporno zou die 
12-jaargrens moeten gelden.

Heemelaar is docent aan de opleiding Sociaal-Pedagogische Hulpverlening van De Haagse Hogeschool. Marc van 
Bijsterveldt, pedagoog, schreef in De Nieuwe Sekstant (het verenigingsblad van de NVSH) van voorjaar 2001: 
“In Heemelaars opvatting moeten [zijn studenten] als professionals hun eigen erotische en seksuele gevoelens 
onderkennen, ook als ze deze koesteren voor cliënten of pupillen.”: http://www.xs4all.nl/~mathieuh/
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seksualiteit/recensies.html

Seksuoloog (en voormalig bestuurslid van de Brongersma Stichting) Frits Wafelbakker, die het altijd voor 
pedoseksualiteit opnam, schreef het voorwoord van Heemelaars boek Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening.

Heemelaar is van GroenLinks. In april 2007 kwam de voormalig landelijke partijvoorzitter van die partij, 
Herman Meijer, in opspraak door diens kijk op pedoseksualiteit [2]. [later distantieerde hij zich ineens, een 
gemiste kans op een debat…]

De Eerste Kamerfractie van GroenLinks stemde in 2002 tegen afschaffing van het klachtvereiste dat een 
juridisch gedoogbeleid voor seksuele contacten tussen minderjarigen en volwassenen inhield [3].

Politieke partijen spreken schande van de PNVD, maar ondertussen worden ook onze meest controversiële 
standpunten gedragen door diverse politici. Toen minister Roger van Boxtel aftrad durfde hij plots te melden 
dat hij van religieus gebonden onderwijs afwil. De PNVD pleit als enige partij al jaren voor de afschaffing van 
religieuze basisscholen. PNVD’ers spelen tenminste direct open kaart. Veel geklaag van politici over ons is 
hypocriet!

[1] http://www.gk.nl/index.php?id=9&a=bericht&bericht=5937 
[2] http://metropoint.metro.lu/20070412_MetroHolland.pdf 
[3] http://www.eerstekamer.nl/9324000/1f/j9vvgh5ihkk7kof/vg1jd28m5000

39.  Frank Black 

2 Mrt 2009 om 16:24 

wanneer men elkaar over en weer onder druk kan zetten, waarbij Turkije duidelijk de overhand heeft, dan zal 
het U niet verbazen dat het voor Justitie uiterst interessant is om als eerste met den tengels aan de informatie 
te kunnen zitten. mogelijk op verzoek van de Turkse overheid (als filter voor meer ellende) of uit eigen 
beweging zoals in dit artikel gesuggereerd wordt. de kans is het grootst dat de eerste optie van toepassing is. 
Turkije heeft meer pressiemiddelen dan Nederland.

40.  Frank Black 

2 Mrt 2009 om 17:21 

65th Interpol meeting to be held in Turkey 

Antalya to host police chiefs from 176 countries 

Turkish Daily News

—————————————————————————- 

ANKARA- The 65th meeting of Interpol, which investigates international

crimes, will be held in Antalya on the Mediterranean coast of Turkey in

October 1996, with police chiefs of 176 countries participating. 

Officials say that the meeting will be a very important opportunity to

promote Turkey and its tourism potential, demonstrating that Turkey is a

safe and secure country. 

The 64th meeting is being held in Beijing this year. Yusuf Vehbi Dalda,

chief of the Interpol department at the Turkish police general directorate,

said that Interpol has 176 member countries and at least 500 police chiefs

are expected to participate in the meeting. 

Dalda added that drug smuggling, anti-terrorism work, nuclear terrorism,

environmental pollution and counterfeit money operations will be discussed. 

Mehmet Agar, chief of the police general directorate, said that it is very

important for Turkey to be the host of the meeting. 

Agar recalled that Interpol organized the anti-drug and terrorism meeting in

Antalya in 1994, and that the international drug conference was held in

Istanbul this year. Police chiefs from most regions of the world attended

those meetings, an important point for Turkey, Agar added. 

Police officials said that the connection between the outlawed Kurdistan

Workers’ Party (PKK) and the drug trade will be outlined to the police

chiefs during the meeting. 

Officials added that the meeting will be one of the biggest to be held in
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Turkey and preparations have already started.

http://www.b-info.com/places/Turkey/news/95-10/oct27.tdn 

http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/AGN65/resolutions/default.asp

International traffic in child pornography 
http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/Agn65/Resolutions/AGN65RES9.asp

Improving international police co-operationin combating offences against children 
http://www.interpol.int/Public/ICPO/GeneralAssembly/Agn65/Resolutions/AGN65RES10.asp

One of Interpol’s priorities is the struggle against the child pornography. At 65th Interpol General Assembly, 
held in Antalya, Turkey in 1996, a special Resolution on child pornography was adopted and it recommends that 
all member states adopt the legislation (if they have not done it yet) which shall declare as crimes any kind of 
production, distribution or possession of child pornography, and consider making the law which would allow 
depriving means that are the products of such crimes. 

The member states were asked to estimate the significance that they give to the investigations of child 
pornography, and to give them a maximum priority and pay the special attention to the protection of children 
interests when they struggle against this kind of abuse. 
http://www.anti-trafficking.gov.ba/fajlovi/Analiza_kapaciteta.doc-126.doc

65TH INTERPOL GENERAL COUNCIL MEETING IN ANTALYA 

The 65th Interpol general council meeting began yesterday with an 
address from Turkey’s Interior Minister Mehmet Agar in Belek near 
Antalya. President Bjorn Eriksson spoke at the opening of the 
general council, an event attended by 926 representatives from 
144 Interpol member countries. 

In his opening speech, Agar reminded delegates that the Turkish 
police force had been amongst Interpol’s founders and that it had 
proved its commitment to international cooperation for the 
prevention of crimes against public order, terrorist activities 
and drug smuggling. Drawing attention to the necessity of the 
struggle against international terrorism and other crimes, Agar 
alleged that the activities of terrorist groups such as the 
Kurdistan Workers’ Party (PKK) and Dev-Sol endangered European 
public security to a serious degree. Agar called upon European 
countries to show decisive action against the activities of such 
organizations and to ensure decision-making from this standpoint. 
/Hurriyet/ 

http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/CHR/ING/10/96×10x24.TXT

41.  RuudHarmsen 

2 Mrt 2009 om 19:03 

=== 
Uit de data die ik tot nu toe gezien heb, blijkt dat het toestel voor het turkish toestel 5,6 NM voorsprong had. 
/===

Wat is NM voor eenheid? Newton-Mega? Dat betekent toch niks?

42.  esplanade 

2 Mrt 2009 om 19:28 

@ Ruud Harmsen:

Wat gegoogle leert mij dat NM moet staan voor nautical miles.

43.  Verbeet 

2 Mrt 2009 om 21:35 

Dus 5,6 NM voorsprong is ruim 2 minuten hetgeen voldoet aan de norm.

44.  Verbeet 

2 Mrt 2009 om 21:39 

Geloof mij maar, die hebben zitten pitten met z’n drieën daar op de bok en toe ze te laat merkten dat ze fout 
zaken hebben ze verkeerd gereageerd met als gevolg een ‘overtrek’, hetgeen eigenlijk een beginnersfout is. Ik 
heb eerder al de suggestie gedaan dat die 3e man voorin mij wel vreemd overkomt. Wie was dat? Een vriend 
van de captain of z’n broer die zweefvlieger is en ook wel een een keertje zo’n grote bak aan de grond wilde 
zetten

45.  donkey 

2 Mrt 2009 om 23:24 

@ verbeet 
Het was een piloot net zoals de andere twee, hij was aan boord omdat hij met een z.g. lijntraining bezig was. 
Dit is waarschijnlijk dus wel een beginnende vlieger, maar dit soort mensen hebben uiteraard genoeg training 
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achter de rug voordat zij met passagiers mogen gaan vliegen. 

Ik ben benieuwd op welke stoel de niet vliegende (instructeur?)vlieger gezeten heeft. In een 737-800 kun je 
volgens mij zowel achter de captain of in het gangpad op een z.g. jumpseat zitten. 
Ik zou voor de stoel achter de captain kiezen als ik regelmatig dit soort vluchten deed. Het is het een echte 
stoel,in tegenstelling tot de jumpseat, en je hebt vanaf die plek mooi uitzicht over de neus. 
Vanuit de stoel achter de captain zou je in een noodgeval echter weinig kunnen uitrichten. 

Een simulatie van de crash 
http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/So-stuerzte-die-TurkishAirlinesMaschine-ab/
story/12210785

@juriste 
Er worden idd constant onderzoeken gedaan naar diverse onderwerpen. 
Helaas heb ik echter zelf meegemaakt, dat als je IVW wijst op haar fouten bij vergunningsverlening, zoals o.a. 
ook bij Air holland is gebeurd. je letterlijk voor gek versleten word door een topambtenaar bij de rechtbank. 
Deze situatie heeft zich 5 jaar lang voortgesleept, voordat het de eigenaar van ons bedrijf te veel werd. Hij zit 
nu ziek thuis. Onze voormalige illegale “concurent” heeft nu een officieel bedrijfje en maakt graag reclame met 
het feit dat hij een ex inspecteur vlieger van IVW is.

46.  RuudHarmsen 

3 Mrt 2009 om 15:39 

> Wat gegoogle leert mij dat NM moet staan voor nautical miles.

Zeg dat dan. Ik HAAAAAT onverklaarde afkortacroletterwoorden. 
Die zeemijlen (1852 meter) zijn in zoverre handig dat ze overeenkomen met een breedteboogminuut, en ze 
sluiten aan bij die eveneens krankzinnige knopen (knots) = zeemijl per uur, die in de luchtvaart nog steeds bon 
ton schijnen te zijn, evenals die idiote hoogteaanduidigen in kubieke klompvoeten.

47.  donkey 

4 Mrt 2009 om 17:05 

http://www.onderzoeksraad.nl/docs/rapporten/Persverklaring_4_maart.pdf

48.  joep 

5 Mrt 2009 om 20:02 

in de persverklaring van de Onderzoeksraad staat het volgende: 
==start citaat== 
Tevens heeft het Openbaar Ministerie het vliegtuig in beslag genomen, waardoor de verantwoordelijkheid van 
de bewaking volledig bij het OM lag.

Daarvoor zijn politiemensen uit het gehele land ingezet. 
Wij zijn hen voor hun voortreffelijke en zorgvuldige werkwijze en de bewaking van het vliegtuig zéér dankbaar.

Er deed zich nog even een meningsverschil voor over het gebruik van de gegevens van de cockpit 
voicerecorder en de vluchtrecorder (blackbox). 
In het Nederlands Recht is echter vastgelegd dat het OM over deze gegevens alleen mag beschikken als er 
sprake is van gijzeling, terrorisme, moord of doodslag. 
In een dergelijke situatie is de Raad ook wettelijk verplicht om deze gegevens aan het OM te overhandigen. 
In principe spelen zich op de plaats van het ongeval twee onderzoeken af. 
• Het justitieel onderzoek. 
Het onderzoek naar strafbare feiten en in het verlengde daarvan naar de beantwoording van de schuldvraag. 
• Het onafhankelijk onderzoek. 
Dit onderzoek richt zich volledig op het achterhalen van wat er zich heeft afgespeeld om uit het gebeurde lering 
te kunnen trekken.

Tussen beide onderzoeken is sprake van een spanningsveld. 
In het strafrecht mag je zwijgen. 
Niemand behoeft bij te dragen aan zijn of haar veroordeling. 
Bij het onafhankelijk onderzoek wil je bewerkstelligen dat juist alles wordt gezegd. 
Om deze reden mogen de rapporten van de Raad niet als bewijs dienen in rechtsgedingen. 
== einde citaat ==

Wat is er nu zo bijzonder? 
- dit is de eerste keer dat er een discussie is tussen OM en Onderzoeksraad die de pers haalt, er was vaker 
sprake van ernstiger incidenten met vliegtuigen waarbij de Onderzoeksraad, niet gestoord door een OM, haar 
onderzoek kon doen. Er is dus iets bijzonders aan de hand, immers de halsstarrige OM functionaris werd niet 
terug gefloten. 
Dit terwijl het imago van het OM al slecht is op het gebied van koste wat het kost haar ‘gelijk’ te halen. 
- inmiddels weten we dat de Onderzoeksraad feiten gevonden heeft waar Turkije niet blij mee is; m.a.w. het 
kunnen verzwijgen of manipuleren van die feiten is van waarde voor Turkije, en daarmee zijn dus andere zaken 
tussen het OM en Turkije onderhandelbaar. 
- en het OM (i.c. Demmink en de lagen er onder en er boven)lijkt een motief te hebben 
- van de Schipholbrand weten we al dat de ambtenaren en de Minister van Justitie een ander beeld van de 
werkelijkheid hebben dan de Onderzoeksraad. Feitelijk liegen wordt verzachtend gerepareerd. Donner wordt 
afgeserveerd en reincarneert op een andere plek. Hoezo zelfreinigend. 
- de rapportages van de Onderzoeksraad zijn glashelder, bevatten geen juridische (cirkel)redeneringen waar 
een eigen waarheid gemaakt wordt. daar houden ze bij Justitie niet van. Zie Schipholbrand

zie ook www.maurice.nl
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Het Farmaceutisch Complot (10): the children
Gepubliceerd door Micha Kat 6 november, 2008 in Algemeen. 

drugskids.jpeg DIT IS EEN NOG WEERZINWEKKENDER MISSTAND DAN JORIS ‘DE 

KINDERVERKRACHTER’ DEMMINK

Bekijk hier het eerste deel van de documentaire Drugging our Children van Gary Null. We 

waarschuwen hier op deze site eens te meer: de farmaceutische industrie is de grootste mafia op 

aarde die uw kinderen verziekt en vermoordt vanuit geldelijk gewin!  In de documentaire wordt een 

complot inzichtelijk gemaakt waarbij ‘big farma’ kinderen vanaf de wieg afhankelijk wil maken van 

hun pillen via deels verzonnen ‘ziektebeelden’ als ADHD, OCD’s (obsessive-compulsive disorders) en 

depressies om ze zo te kunnen misbruiken als lifelong cashcows voor hun giftige produkten die niet 

zelden leiden tot zelfmoord of de meest extreme geweldsdelicten (zie deel 4 van deze serie; hier een 

ellenlange lijst van farma-gruweldaden) zoals high school shootings.  Huisartsen, journalisten en 

specialisten worden omgekocht, trials worden gemanipuleerd en de politiek wordt getrakteerd op 

zoveel uren bordeel als ze maar willen zolang de dodelijke en peperdure pillen maar worden 

toegelaten zodat het management van bedrijven als Pfizer, Novartis, Sanofi-Aventis en Eli Lilly de 

zakken maar kan blijven vullen. Op geraffineerde wijze wordt ingespeeld op de onzekerheid van 

jonge ouders opdat ze hun kroost de vernieling in helpen met pillen als Ritalin. Ook de rol van 

corrupte journalisten als Wim Koher (NRC) en Joop Bouma (Trouw) die deel uitmaken van het 

‘farmaceutisch complot’ dient niet te worden onderschat. 

ssri.jpg De farma-mafia voelt aankomen dat de volwassenen steeds kritischer worden over 

medicijngebruik en dus is besloten de aanval in te zetten op kinderen. In de VS worden 

reeds miljoenen kinderen ‘kapot gedrogeerd’ met desastreuze gevolgen voor hun gezondheid; ze 

ontwikkelen psychoses, diabetes, allergieen en wat al niet meer als gevolg van de ‘wonderpillen’ 

tegen ADHD en andere medische nieuwlichterij. Maar het is allemaal nog veel erger: niet alleen 

worden dodelijke pillen gepushed, ook worden natuurlijke ‘alternatieven’ die wel werken uit de markt 

gedrukt. Een goed voorbeeld is de ADHD-therapie van Lidy Pelsser; bekijk hier een filmpje over haar 

succesvolle behandelingswijze. Pelsser wordt belachelijk gemaakt en zelfs bedreigd door de farma-

mafia die in haar -terecht- een bedreiging zien voor hun moorddadige miljoenen-handel. Van 

‘journalisten’ als Kohler en Bouma krijgt zijn natuurlijk geen enkele aandacht.

Recent verscheen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (31, 2008) een artikel met als titel 

Plaats voor SSRI’s (een type medicijn, selectieve serotonine heropnameremmers) bij de behandeling 

van ernstig depressieve kinderen en pubers. Enkele zinnen uit dit verbijsterende artikel van de hand 

van T. Roobol en J. Buitelaar van het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te 

Nijmegen:

Het werkingsprofiel van de onderzochte groep SSRI’s wordt als gunstig beoordeeld, ondanks een 

geringe toename van het aantal suicidepogingen bij gebruik van deze middelen door depressieve 
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Het Farmaceutisch Complot (10): the children at Klokkenluideronline

kinderen en pubers.

Voor de ernstig depressieve groep zijn er nog geen andere behandelvormen waarvan de effectiviteit 

is bewezen. Op dit moment verdienen de SSRI’s dus een vaste plaats in ons behandelaanbod.

Tegenwoordig moeten auteurs in ‘onafhankelijke’ medische tijdschriften hun belangenconflicten 

melden (journalisten hoeven dat gek genoeg nog altijd niet). Onder het stuk staat het volgende: J. K. 

Buitelaar is de afgelopen jaren opgetreden als adviseur, lid van een adviesraad en/of spreker voor 

Janssen Cilag BV, Eli Lilly, Bristol-Meyer Squibb, Organon, UCB, Shire, Medice, Servier, Bioproject en 

Pfizer.

31 Reacties op “Het Farmaceutisch Complot (10): 
the children”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

6 Nov 2008 om 17:47 

Daders van high school shootings slikten bijna allemaal antipsychotica of antidepressiva of waren daar net 
meegestopt. Sommige daders hoorden stemmen die ze opdrachten gaven. Schizofrenie is dan de analyse of zou 
er meer aan de hand zijn?

Kip Kinkel is zo’n voorbeeld van handelen in opdracht van stemmen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kipland_Kinkel

Voor de Ruud Harmssens onder ons: (die de kennisstroom van de 21ste eeuw niet kunnen bijbenen). Ik zeg 
niet dat er zeker iets anders aan de hand is, maar dat het een mogelijkheid is. 

De pillenindustrie is symptoombestrijding. Wortels van de problematiek worden niet aangepakt.

2.  E-bee 

6 Nov 2008 om 18:11 

Bij het woord serotonine heropnameremmers denk ik aan drugs. Bij het woord selectieve erbij, aan een 
programmeerbare(.) gek. Dit is weer een goed artikel van Micha Kat. Ik vind alleen dat de rol van de overheid 
zwaar wordt onderbelicht. En ik denk nog niet eens alleen aan NL maar aan de zaken die in 
Bilderbergconferenties worden besproken. Daar wordt dit beleid namelijk bepaald. Hier voeren gewetenlozen 
het alleen maar uit. Net als de gewetenlozen die dit in opdracht fabriceren, marketen en verkopen. En dat gaat 
ook niet zonder de huisartsen. Hoe zit het daar mee?

3.  Inanna 

6 Nov 2008 om 19:53 

Wat een wereld. Mijn advies: slik niks! En kijk vooral je ogen uit je kop!

4.  Blogsom 

6 Nov 2008 om 21:44 

Sorry Micha, maar als je niet uitkijkt kun je nog paranoïde worden. Bij de journalistiek is een gezonde doos 
wantrouwen toegestaan, maar bij jou gaat het nu wel heel erg mis. Ik ben momenteel bezig met de examen 
klinische psychologie en ik kan je vertellen dat er alle stoornissen en intoxicaties beschreven zijn; zowel 
alternatieve als reguliere geneeskunde, geen voorkeuren voor overbodige chemische intoxicatie. Zij hebben 
juist en dankzij geneesmiddelen een daling van suïcide pogingen weten te realiseren. Als jou gestoorde 
realiteitsbesef lang blijft bestaan, kun je in een niet nader te gespecificeerde atypische psychose raken (volgens 
DSM IV - TR) APA 2000. Dat is echt geen grapje en is goed bedoelt; je draaft maar door.

5.  E-bee 

7 Nov 2008 om 00:24 

Ach, al die medicijnen worden weer door het riool gespoeld en komen in het drinkwater terecht, lees ik zeer 
regelmatig. Komen weer geslachtsveranderingen van(tegenwoordig zie je veel rare kikkers in NL) en anders 
lekkers, ook in de derde wereld waar ze alles dumpen. Moet je overal voor behandeld worden? Is er ook een 
DIN norm voor normale mensen? En waartoe rekent u zichzelf? Ik verzeker u dat er geen sprake is van 
paranoia anders dan door degenen die ons dat wijs willen maken. Gewetenlozen.

6.  victor 
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7 Nov 2008 om 08:07 

Mw/hr Blogsom,

U studeert nog klinische psychologie en reageert op een artikel van onafhankelijk journalist Kat. Micha heeft 
niets anders gedaan dan uit wetenschappelijke bladen en documentaires een stuk op te bouwen. Daarop mag u 
kritiek hebben. Wat niet mag is zonder een patient gesproken en gezien te hebben deze sowhat voor gek te 
verklaren. Dat is in uw geval -studeert u echt nog psychologie- bovendien een staaltje van onbevoegd 
uitoefenen der geneeskunst. Strafbaar dus. Ik wens u sterkte want volgens mij heeft u last van 
bijverschijnselen. Dat is geen grapje. Succes met de studie.

7.  Charles 

7 Nov 2008 om 08:57 

Wat Blogsom hier zegt is niet helemaal overdreven. Gezien de materie waar Micha zich mee bezighoudt moet je 
wel degelijk op je eigen psychische gezondheid letten. Nu lijkt hij door zijn staat van dienst niet echt vatbaar 
voor problemen maar het blijft oppassen.

Een mooi (!) voorbeeld van iemand die wel doordraaft, zeg maar rustig doorslaat, is de oud cardioloog Pim van 
Lommel die de verklaring van een Bijna-dood-ervaring ergens in de kosmos zoekt. Als je zijn verleden nagaat 
ontdekt je zelfs waar het fout is gegaan met deze man, nota bene als arts. Het kan ons allemaal overkomen 
waar Blogsom op doelt. 

Verder kan ik zelf niet beoordelen of de farmaceutische industrie maffia trekken heeft. Wel is duidelijk dat grote 
organisatie-structuren zich als psychopaten lijken te gedragen.

8.  Inanna 

7 Nov 2008 om 09:08 

De volledige documentaire staat hier: 
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=-3609599239524875493 
Drugging our Children duurt een uur en drie kwartier.

9.  Charles 

7 Nov 2008 om 09:09 

Ik hoor net in het nieuws dat Nederlanders voor 86 miljoen aan griep en verkoudheidsmiddelen hebben gekocht 
afgelopen jaar. Artsen zeggen zelf dat die doorgaans niet werken. Hmm…

10.  Inanna 

7 Nov 2008 om 10:08 

De volledige docu is al weer verdwenen. Helaas! 
Ik zou willen dat dit soort documentaires werden uitgezonden op de TV. Dubbel helaas!

11.  victor 

7 Nov 2008 om 10:10 

De wetenschap heeft een wonderpil (lovedrug) uitgevonden. Hij werkt alleen in gekkenhuizen. (vertaald en 
bewerkt, oorspronkelijk van David Byrne van Talking Heads)

12.  E-bee 

7 Nov 2008 om 10:34 

You Tube - Urgent Warning H5N1 DNA in Flu vaccine. 
Wordt in Engeland voor gewaarschuwd, vogelgriep in griepvaccin?

13.  Inanna 

7 Nov 2008 om 10:35 

De docu doet het weer en is ten zeerste de moeite waard!

14.  Charles 

7 Nov 2008 om 10:57 

Als 53-jarige kreeg ik onlangs een uitnoding van mijn huisarts om een griepprik op te halen. Ik kan hier de 
farmaceutische industrie wel achter zoeken maar ik vermoed dat het meer een administratieve fout is. Die prik 
is toch vanaf 60 jaar?

15.  victor 

7 Nov 2008 om 11:14 

Beste Charles 
doe nauw niet zo moeilijk over leeftijd, 
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handel is handel, 
heb toch een beetje vertrouwen, 
en luister naar Balkenende, 
consumeren mot je, 
is goed voor de economie. 
Ga je prikje gauw halen en vraag ook om wat remmers. 
Wat voor remmers? Maak niet uit man. 
Desnoods sigaretten, conditieremmers, 
als je maar consumeert, 
begrijppie.

16.  M. 
7 Nov 2008 om 12:57 

Charles schrijft: ‘Een mooi (!) voorbeeld van iemand die wel doordraaft, zeg maar rustig doorslaat, is de oud 
cardioloog Pim van Lommel die de verklaring van een Bijna-dood-ervaring ergens in de kosmos zoekt. Als je 
zijn verleden nagaat ontdekt je zelfs waar het fout is gegaan met deze man, nota bene als arts. Het kan ons 
allemaal overkomen waar Blogsom op doelt. ‘

Wat een onzin. Van Lommel zoekt ‘de verklaringen van BDE’s’ niet ‘ergens in de kosmos’. Als je zijn boek 
gelezen hebt, weet je dat hij een theorie poneert. Hij geeft argumenten waarom veel van de verklaringen over 
BDE’s niet kloppen, en de theorie die hij aanhangt is dat het menselijk bewustzijn niet ophoudt na het sterven 
van het fysieke lichaam, en dat er aanwijzingen zijn dat er een centraal bewustzijn is, mogelijk in de vorm van 
een quantum vacuumveld, het ‘nulpuntveld’. En hij is niet de enige wetenschapper die deze theorie aanhangt.

Maar da’s off topic, maar zoiets roepen over hetgeen Van Lommel uitdraagt zonder zinnige argumenten slaat 
natuurlijk als een bepaald mannelijk lichaamsdeel op een drumstel.

17.  Charles 

7 Nov 2008 om 13:04 

M;

Als je eerst even de mening van de wetenschap over Van Lommel had gelezen, dan had je dit niet geschreven.

18.  E-bee 

7 Nov 2008 om 13:36 

Al die psychoses hangen veeleer samen met een zwaar verstoorde cultuur van een samenleving, waar, door de 
wetenschap begeleid, specialisten chemische oplossingen aandragen. Daar ligt de achtergrond ook van de 
oorzaak van dit criminele gedrag. Het is massa mind control allemaal. Ook het ontstellende aanbod aan zware 
pornografie en kids op het internet en geweld, draagt niet bij aan het voorkomen van gestoorde zienswijzen in 
de samenleving, depressies en/of psychoses, en is wetenschappelijk bewezen. En ook de gepropageerde 
leefwijze kent fysieke ongemakken waar chemische troep voor moet worden ontwikkeld. Diegenen die iets 
nodig hebben kunnen zich beter eerst eens orienteren op (natuurlijke)alternatieven aleer zij klakkeloos op hun 
huisarts vertrouwen. Er wordt belasting geheven op sigaretten $ alcohol die ontzettend schadelijk zijn, maar 
wettelijk toegestaan, terwijl voor veel van deze zaken cannabis een goede remedie zou zijn, wat weer onder 
een gedoogbeleid valt. De geestelijke en daarmee samenhangende lichamelijke gezondheid worden al lang 
gesaboteerd en ze worden steeds geraffineeerder. Geen paranoia.

19.  M. 
7 Nov 2008 om 13:54 

Charles,

‘de wetenschap’? Wiens mening bedoel je precies?

Ik weet dat velen het niet met hem eens zijn en zijn werk bekritiseren, ik heb me zeker ook geprobeerd te 
verdiepen in de kritiek op zijn bevindingen. 

De klassieke wetenschap houdt inderdaad geen rekening met het bestaan van het Nulpuntveld. Een nieuwe 
stroming binnen ‘de wetenschap’ doet dat echter wel.

Daarbij, ‘de wetenschap’ is niet heilig of alwetend, ook voor veel wetenschappers blijkt het een langdurig en 
moeizaam proces te zijn om oude opvattingen los te laten en nieuwe te aanvaarden. En dat is altijd al zo 
geweest.

20.  Observator 

7 Nov 2008 om 15:41 

Niet-gedrogeerde mensen die zich (gelukkig) nog zéér kwaad kunnen maken over het vele onrecht, de talloze 
misleidingen, het superbedrog, de volstrekte oneerlijkheden -en noem maar op- die in deze (wereld)
maatschappij plaatsvinden kunnen uit woede wel eens - in de ogen van tammere, dus min of meer 
geconditioneerde soortgenoten- wat vreemd lijken over te komen, maar ze dan ook nog kwalen toedichten, 
zoals hier door sommigen gebeurde, is natuurlijk een heel andere zaak. 
Die andere zaak hoort volgens mij thuis in het eerder genoemde rijtje onwelvoeglijkheden. 
Nou, en is die laatste kwalificatie niet een prachtig voorbeeld van genuanceerd formuleren?

21.  Charles 

7 Nov 2008 om 15:41 

M; 
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Onder meer op de Nederlandse en vooral Vlaamse website van skepsis komen een hele reeks profs. en medici 
aan het woord die het niet eens zijn met Van Lommel. Eigenlijk is het heel simpel: binnen de bekende medische 
wetenschap zijn er zoveel aanknopingspunten voor de BDE dat het zoeken naar een verklaring die een totaal 
andere weg inslaat niet voor de hand ligt. Er is zoveel wat we niet 100 procent kunnen verklaren, daar is de 
BDE geen uitzondering op. 

Samenvattend komt de nederlandse skepsis tot de conclusie: “Van Lommels onderzoek naar BDE’s tijdens 
reanimatie na hartstilstand bewijst op geen enkele manier het bestaan van een ‘eindeloos bewustzijn’ los van 
en buiten het lichaam. De zogenaamde wetenschap die hij daarvoor aanhaalt slaat nergens op”.

Als oud-paramedici kan ik het een eind volgen en heb verder geen behoefte om de mening van deze mensen 
(inclusief een topneurowetenschapper als Swaab) in twijfel te trekken. 
De vraag is nu wie M. is dat hij/zij? dit wel meent te moeten doen.

E-bee; 
De huidige samenleving verleidt een bepaalde groep mensen tot ongewenst gedrag (alhoewel we de gruwel die 
mensen eeuwen terug uithaalden niet moeten onderschatten, ik vermoed dat die zelfs erger was). Het vreemde 
is echter dat niet iedereen zich door een verdorven omgeving tot stelen, moorden en verkrachten laat 
verleiden. Er is blijkbaar nog wat anders aan de hand. Afwijkingen in het brein van mensen, doorgaans vanaf 
de geboorte, spelen hier de hoofdrol. Er komen steeds meer mensen met hersenafwijkingen 
die in zekere zin de cultuur beinvloeden. Maar een westerse cultuur, 
ook als die minder fraai is, beinvloedt naar mijn mening niet een gezond stel hersenen tot wangedrag 
(oorlogstijd uitgezonderd). 

Dat medicijnen ons kunnen vergiftigen is duidelijk, maar de meeste problemen ontstaan door (huis)artsen die 
onbedoeld (onkundig) de patient vergiftigen. Vijftien procent en mogelijk veel meer komt door deze oorzaak in 
het ziekenhuis terecht. Ik ben dol op komplotten, maar binnen de farmaci zie ik vooralsnog eerder de onkunde 
en de gemakzucht als hoofddader. Wel, tot zover maar even.

22.  Observator 

7 Nov 2008 om 16:07 

Beste Charles,

Evenals jij, een oud-’paramedici’, die binnen de ‘farmaci’ kwalen ontdekt heeft, heb ik bij vele zaken mijn 
bedenkingen. 
De pharmacie staat bij een paramedicus niet al te best bekend, inderdaad. En vaak terecht. 
Maar afgezien daarvan: er zijn beslist meer zaken tussen hemel en aarde waarvan wij het bestaan niet 
bevroeden. 
Pantha Rei, wij bestaan uit trillingen, bibberende onderdeeltjes zo je wilt, zoals alles. 
Daarvan uitgaande -en wie doet dat nog?- is veel mogelijk.

23.  E-bee 

7 Nov 2008 om 16:27 

@Charles. 
Er is blijkbaar nog wat anders aan de hand. 
Er komen steeds meer mensen met hersen afwijkingen.

Ik weet wel wat er aan de hand is. Sluit ook wel aan bij die meningen die hier wat off-topic (lijken te) zijn. 
De samenleving genereert steeds meer vreemde geesten die afwijkingen vertonen. Bezetenen. 

Tja, hoe zou dat nou komen…(.)

24.  M. 
7 Nov 2008 om 17:00 

@ Charles,

de uitspraak ‘Als oud-paramedici kan ik het een eind volgen en heb verder geen behoefte om de mening van 
deze mensen (inclusief een topneurowetenschapper als Swaab) in twijfel te trekken. 
De vraag is nu wie M. is dat hij/zij? dit wel meent te moeten doen.’ maakte me zowaar aan het lachen.

Ik ben geen oud-paramedicus (spreek je altijd over jezelf in de meervoudsvorm?); ik ben maar een heel 
gewoon iemand, een redelijk onwetend mens, zoals wij mensen nu eenmaal zijn, al denken overschatten velen 
van ons de intelligentie en ‘beschaving’ van de mensheid. Die wetenschap weerhoudt me er echter niet van om 
mijzelf zo goed als mogelijk te informeren en zo objectief mogelijk mijn eigen ideeen/mening te vormen. En 
altijd bereid te zijn om een mening of idee bij te stellen, als daar aanleiding toe is.

Natuurlijk ben ik zeer geinteresseerd in opinies van wetenschappers als het om dit soort vraagstukken gaat, 
zowel van voor- als tegenstanders van de hypothese waar we het hier over hebben. Ik sta wel zeer skeptisch 
tegenover Skepsis (ha!), men doet daar naar mijn mening te vaak aan eenzijdig berichtgeving, en erger, 
‘andersdenkenden’ worden regelmatig door deze stichting op een lage manier belachelijk gemaakt. 
Echter, van beide kanten zal ik nooit zomaar iets aannemen omdat het nu eenmaal ‘wetenschappers’ zijn, als 
een arts mij vertelt dat het goed voor mijn gezondheid zou zijn om in de sloot te springen, om maar eens een 
oud cliche te gebruiken, waag ik het als simpele leek op mijn eigen overtuiging en gezond verstand af te gaan 

en niet in die stinksloot te springen :-D  

Over het wel of niet ‘geloven’ (want meer dan dat is het in wezen niet, en minder ook niet overigens) van de 
diverse wetenschappelijke meningen is voor ieder mens een persoonlijke keuze denk ik. Voor mij klinkt de 
theorie die Pim van Lommel aanhangt in veel opzichten geloofwaardig. Deels ook door persoonlijke ervaringen. 

Voor jou niet, en dat is beiden prima. Wel ben ik er zeer op tegen om zomaar iemand als ongeloofwaardig of 
erger, als gek of niet integer af te schilderen, omdat diens ideeen niet in jouw wereldbeeld passen. En de eerste 
uitspraak in dit draadje die je deed over Van Lommel vond ik ongepast en ongefundeerd, vandaar dat ik weer 
op jou reageerde.
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25.  Charles 

7 Nov 2008 om 17:26 

Beste Observator,

Ja, er gaan veel dingen fout, maar veel onbedoeld, misschien. 
De media heeft een dagtaak en een broodwinning aan het dagelijks in beeld brengen van zaken die in feite 
ontstaan door menselijke beperkingen. Het betreffen eigenschappen die een groep mensen zelfs minder 
geschikt maakt om aan deze samenleving deel te nemen. Belangrijk is daarbij op te merken dat zij daar zelf 
geen erg in lijken te hebben. 

Het aantal gestoorde mensen neemt wereldwijd toe en als er niets gebeurt zijn de inrichtingen (buffers) die 
deze mensen moeten opvangen niet langer daar tot in staat. In feite zitten we al in die fase en die is lang 
geleden door de psychologie al voorspeld (Piet Vroon schreef er lang geleden ook over). 

O ja, wat die menselijke beperkingen betreft, de media noemen dat elke dag opnieuw: NIEUWS! 

De gezondheidzorg is een speciale omgeving waar ’speciale’ regels gelden. Probleem is, denk ik, dat er geen 
’speciale’ mensen bestaan. 
En door de ervaring rijker geworden, vraag ik me af of in de zorg die speciale regels uberhaupt wel altijd 
bestaan… 

Het merendeel tussen hemel en aarde en daarbuiten kennen we inderdaad niet, maar dat is nog geen reden om 
onze eigen wetenschap maar vast opzij te schuiven (Van Lommel) en dat zie ik nogal wat mensen (op internet) 
doen. Een nederlandse wetenschapper in Brazilie 
(Albert Jarsin) formuleert het zo: mensen zijn niet geinteresseerd in de waarheid. En dat klopt natuurlijk ook 
wel want onze referentie is wat in ons eigen hoofd zit en dat is bij een ieder weer net even anders.

26.  Charles 

7 Nov 2008 om 17:43 

E-bee;

Je zei, `de samenleving genereert steeds meer vreemde geesten die afwijkingen vertonen. Bezetenen`. 

Ja, akkoord maar wel in de goede volgorde. Die mensen die door (in) deze samenleving misstapen begaan, 
hebben veelal een latent hersenprobleem waardoor die slechte omgeving vat op hun heeft. 
Anders zouden toch veel meer mensen in deze krankzinnige wereld de fout in gaan?

27.  E-bee 

7 Nov 2008 om 18:32 

@Charles. 
Dit wordt, voor het moment, tezeer een off-topic onderwerp, wat mij betreft. Het is iets waar occulte groepen 
zich meer van bewust van zijn dan de gemiddelde sterveling. Zij maken er een doelbewust gebruik van. Het 
heeft met bewustzijn te maken. 
De geest vormt zich een lichaam naar gelang zijn aanleg, niet andersom. Ze worden dus zo in de samenleving 
geboren.

28.  Charles 

7 Nov 2008 om 19:02 

M;

Even voor de duidelijkheid, je doelde op onderstaande tekst? 

“Een mooi (!) voorbeeld van iemand die wel doordraaft, zeg maar rustig doorslaat, is de oud cardioloog Pim van 
Lommel die de verklaring van een Bijna-dood-ervaring ergens in de kosmos zoekt. Als je zijn verleden nagaat 
ontdekt je zelfs waar het fout is gegaan met deze man, nota bene als arts”. 

In dat geval een toelichting. 
Het eerste deel van zijn boek is prima, het probleem zit in het tweede deel, zijn mogelijke verklaring voor de 
BDE, en ik vermoed mede verantwoordelijk voor de hoge verkoopcijfers van zijn boek. Meer dan 50.000 stuks 
eerder dit jaar en dat is ongekend. Wat ook ongekend is dat hij met koeienletters het woord ‘wetenschappelijk’ 
op de cover zet terwijl eigenlijk niemand uit de wetenschap het met hem eens is. Je weet best hoe wetenschap 
werkt en zijn ‘methode’ zonder reviews etc. voldoet daar niet echt aan. Zelfs zijn eerdere publicatie in de Lancet 
werd naderhand bekritiseerd. Niet alleen de inhoud maar ook dat het uberhaupt door de Lancet gepubliceerd 
was. 

Mensen kunnen ergens zo diep in duiken, zo gebiologeerd ergens van raken dat het psychologische gevolgen 
heeft. Op zich niets bijzonders, het overkomt ons allemaal af en toe en verdwijnt na een tijd vanzelf weer. Er 
kan echter een probleem optreden als je van begin af aan je zinnen hebt gezet op iets wat niet juist is, wat 
achteraf pas blijkt (nadat je er lange tijd intensief mee bezig bent geweest). Dan is het afkicken geblazen en 
dan moet je wel kunnen. Mensen kunnen in dat verhaal verdwalen. Kom je er niet uit dan ga je de ingeslagen 
weg gewoon verder. Om een andersoortig nivo leidt dit menselijke probleem zelfs tot vliegtuigongevallen omdat 
ons brein een eenmaal verkeerd afgelezen meterstand niet meer weet te corrigeren. (Het is een denkfout om te 
menen dat we de wereld om ons heen altijd door onze ogen zien. Vrijwel constant komt 90 procent van dat 
beeld uit ons brein zelf.) 

Het boek van Van Lommel lijkt veel BDE-ers troost te bieden. Als arts is het hem kwalijk te nemen dat hij “zijn 
patienten” bij de neus neemt want zijn verhaal is nergens op gebaseerd. Uiteraard zijn er meer mensen die 
denken zoals hij. Zoals de BDE-ers omdat ze graag antwoorden op hun vragen willen hebben (niet omdat ze 
zijn quantum verhaal begrijpen, want dat doen wetenschappers al niet). 

Uiteraard mogen mensen zijn boek kopen en er troost uit putten. Ik ben van mening dat die troost nergens op 
gebaseerd is. En het is kwalijk dat Van Lommel op basis van zijn theorie mensen aanzet om na overlijden hun 
organen niet langer te doneren, omdat het bewustzijn in zijn visie blijft doorleven. Daarmee gaat hij in ieder 
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geval over de grens. En als ik, en anderen, dat vinden dan is een krachtige respons, in onze ogen, op zijn 
plaats. Anders gebeurt er simpelweg niets. Dat zouden bezoekers van een site als deze, ook al zijn ze het met 
mijn verhaal niet eens, zich moeten kunnen voorstellen ;). 
Een en ander is als reactie op de opmerking van M. die vond dat ik Van Lommel met wat meer egards moet 
benaderen. 

De link naar Micha is er nog steeds, voor wie de draad kwijt is geraakt. Overigens beweer ik niet dat wat ik over 
Van Lommel hier zeg ook op Micha slaat.

29.  Blogsom 

7 Nov 2008 om 21:19 

& Charles bedankt voor je heldere uitleg. Het was niet mijn bedoeling om Micha te kwetsen, wel valt me op dat 
hij soms doordraaft en ook al ben ik geen SP-er dan nog kan ik niet begrijpen dat hij zo een zelfingenomen 
oordeel over meneer de Wit kan publiceren zonder een kritische weerwoord te verwachten. Meneer de Wit is 
altijd bedaard, rationeel en rustig en ik kan me echter niet voorstellen dat hij, zomaar onbeleefd is gaan 
reageren. Vandaar mijn opmerking. 
Indien hij een onafhankelijk en objectief (beschrijvend) beeld wilde schetsen van bepaalde farmaceutische 
praktijken, dan had hij op zijn minst ook een tegenbeeld kunnen weergeven. Dan denk ik aan alle (soms 
tevergeefse) inspanningen in de ambulante e.a. zorg voor verslaafden. Dan denk ik ook aan alle kosten die 
deze problemen met zich mee brengen, afgezien van langdurig lijden van de personen zelf en hun omgeving. 
Dan had hij ook neer kunnen pennen over het innen van accijns op allerlei verslavende middelen door de staat 
en het belang om het in stand te houden (kassa) en dan spreek ik niet eens over het verval tot crimineel 
gedrag als secundair probleem. Ja Micha, ik kan me herinneren ca. 10 jaar geleden hoe normaal het was om op 
straat te dealen (ook de politie in uniform kocht het goedje). Alles mocht. Ook herinner ik me dat de zoon van 
een PvdA burgemeester bepaalde “rookwaar” elke dag naar een middelbare school bracht. De rest van de 
kinderen dacht dat het normaal was. Nu weten de PvdA elite waarschijnlijk niet meer (verkeren in totale 
amnesie), zijn christelijk geworden. De wanen overvallen ze in de vorm van virtueel geld. 
Dus, behalve medicijn verslaving (het farmaceutisch complot), zijn er nog drugsverslaving, alcoholverslaving, 
nicotine -verslaving en de rest. Niet voor alle verslaafde is een farmaceutisch oplossing (complot); sommige 
ziekte kunnen cognitief behandeld worden en hebben bijna 80% genezing (ook zonder medicijn), goed he! 
Nu, succes verder met je schrijven.

30.  Charles 

7 Nov 2008 om 23:37 

@ Blogsom; 
Graag gedaan.

@ E-Bee; 
Ik had je laatste mail nog niet gelezen toen ik mijn laatste schreef. Ja, het gaat enigzins off-topic. Van de 
andere kant gaat het over de menselijke factor en daar staat deze site bol van. 

Wat occulte groepen met het onderwerp van doen hebben is mij niet bekend.

31.  M. 
14 Nov 2008 om 16:18 

Charles,

ik was niet eerder in de gelegenheid te reageren. Ik zal niet meer inhoudelijk ingaan op je laatste reactie over 
Pim van Lommel, omdat ik denk dat we daar teveel offtopic gaan. 

Wel wil ik nog zeggen dat ik het niet met je eens ben, en dat Pim van Lommel zeker nooit heeft opgeroepen tot 
het niet doneren van organen. Het ging me er ook niet om dat je PvL met ‘meer egards’ moest behandelen, wat 
mij vooral tegenstaat is dat iemands afwijkende visie door een aantal tegenstanders fanatiek wordt afgebrand 
zonder daarbij volledig te zijn, en de persoon aan wie die afwijkende visie toebehoort ook zonder pardon in 
diskrediet wordt gebracht. Maar goed, zo gaan die dingen, eens hoeven we het niet te worden en ik respecteer 
jouw mening, ook al strookt deze volstrekt niet met de mijne.

Hoe dan ook, ik wil het daar verder graag bij laten, want nogmaals, ik denk dat de inhoudelijke discussie over 
dit onderwerp niet op deze site thuis hoort.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Zaak-Demmink: email aan Krista van Velzen (SP)
Gepubliceerd door Micha Kat 4 november, 2008 in Algemeen. 

krista_van_velzen_2006.jpg Dag Krista,

Misschien weet je wel wie ik ben, heb wel contacten gehad met Jan de Wit als juridisch journalist over 

diverse kwesties. Of misschien heb je wel stukken van mij gelezen vroeger in NRC Handelsblad of 

later op bijvoorbeeld de site van Theo van Gogh.

Op ondermeer mijn weblog Klokkenluideronline (bijna 80.000 bezoekers per maand) besteed ik al 

geruime tijd veel aandacht aan de kwestie-Demmink, de pedofiele SG van Justitie, jou wel bekend. Jij 

stelde in de uitzending van Een Vandaag van 13 juni 2007 immers dat Demmink onder deze zeer 

ernstige en aanhoudende beschuldigingen niet kan functioneren.

Ik heb op mijn site ondermeer een feitenoverzicht gemaakt dat steeds wordt geupdate:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

Uit dit feitenoverzicht blijkt dat er geen enkele reden meer bestaat aan de schuld van Demmink te 

twijfelen, maar desalniettemin menen wij dat ook hij recht heeft op een ‘eerlijk proces’.

Thans komt de zaak opnieuw in een stroomversnelling. 

Er is een Hyves-pagina gemaakt waarop het werkelijk storm loopt met bijna 2000 aanmeldingen in 3 

dagen.

http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

Op deze pagina kun je ondermeer het interview beluisteren dat Adam Curry met mij had over de 

kwestie en ook je eigen optreden terugzien in de genoemde uitzending van Een Vandaag.

De reden voor de hernieuwde aandacht is het ongehoorde optreden van het Haagse Gerechtshof dat 

niet eens wilde kijken naar het bewijs tegen Demmink.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1210/hof-wilde-bewijs-tegen-demmink-niet-bekijken.html

Onze vraag is thans of wij nu de zaak naar een climax gaat opnieuw op jou en op de SP kunnen 

rekenen vanuit de gedachte dat het tegengaan van klassenjustitie voor een partij als de SP tot de 

allerhoogste politieke prioriteit behoort.

Ik publiceer deze email aan jou ook op mijn weblog en op HetVrijeVolk, de bekende ‘vrijdenkers-

website’ waarvan ik een van de redacteuren ben.

Met vriendelijke groet,
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1.  AIRVD 

4 Nov 2008 om 17:30 

Demmink wordt langzamer maar zeker de verpersoonlijking van alles wat fout, corrupt, pervers en duister is in 
politiek Den Haag.

2.  joep 

4 Nov 2008 om 19:41 

laten we hopen dat dankzij de Fortis affaire niet alleen Demmink maar ook Maurice Lippens getoetst wordt op 
mogelijk fout, corrupt en pervers gedrag. 
Realiseer je overigens dat verdachten het recht hebben zich te verschonen. 
De mannen die weten van en toch laten voortbestaan, ik denk daarbij aan Donner, Hirsch Ballin, Bak Ellende en 
vele anderen zijn in het geval van bewezen fout gedrag de echte criminelen.

PS 
Welke wikpediaan(en) zorgt(en) trouwens is voor een voldoende neutrale update van de lemma’s Joris 
Demmink en Maurice Lippens? Dit dus op een zodanig neutrale wijze dat de wiki censors het toch laten staan?

3.  victor 

5 Nov 2008 om 01:01 

WAKKER WORDEN NEDERLAND! 

Maarten Van Traa zei in zijn laatste dagen op het spoor te zijn van een “geheime directeur in de bovenwereld”, 
of zoiets. Ik kan mij zijn woorden niet precies herinneren. Wel, dat hij niet lang meer leefde. Waarom moet een 
geheime directeur perse een manspersoon zijn, waardoor Joris wordt beschermd?

4.  somber zicht 

5 Nov 2008 om 03:23 

Geheime diensten e.d. willen chantabele personen op sleutelposities. 
De Demmink’s en Tonino’s. Nare wetenschap.

Welk clubje, welke handelingen maken iemand zo chantabel dat er geen weg meer terug is. Doet het ergste 
vrezen.

5.  michelkraay 

5 Nov 2008 om 10:20 

Demoncratie !!!

Ook ik heb de zaak Demmink aangesneden in de gesprekken die ik had met Jan de Wit en andere politieke 
vertegenwoordigers over mijn zaak. De reden is gelegen in het feit dat het OM in 2003 proces-verbaal tegen 
één van mijn opdrachtgevers heeft opgemaakt maar ondanks keihard bewijs nooit heeft vervolgd. Weekblad 
Panorama vroeg bij deze opdrachtgever, te weten Goderie van Groen BV, regelmatig persoonsgegevens op. In 
oktober 2003 verscheen het artikel ‘het dubieuze dubbelleven van een topambtenaar op justitie’ in de 
Panorama. Saillant is dat tijdens mijn detentie - van 16 april 2003 tot 14 oktober 2003- twee 
medegedetineerden mij toespelingen deden vanuit de wetenschap die ze over deze zaak hadden. Na mijn 
detentie heb ik één van deze heren nagetrokken en bleek hij te zijn veroordeeld voor ………ontucht met een 
minderjarig kind. Waarschijnlijk zijn zij benaderd door een inlichtingendienst teneinde mij uit te horen. Naar 
verluid zouden de honderden onderzoeksopdrachten die door het OM bij de inval in mijn huis zijn buitgemaakt, 
uitgerechercheerd zijn door het CRI. 

Ook ik heb in mijn zaak met mr U. van der Pol te maken gehad. Op 5 juni 2003 schrijft mijn voormalig 
advocaat dr. mr. P.M. van Russen Groen aan de voorzitter van de raadkamer Gerechtshof ’s-Gravenhage het 
volgende: na terugkomst op mijn kantoor heb ik mij nog even beraden over de situatie die op de zitting van 
hedenochtend was ontstaan, temeer omdat ik daaromtrent door cliënt werd gebeld nadat deze was 
teruggekeerd in het HVB. Justice should not only be done, but should also be seen to be done, en daarom neem 
ik de vrijheid uw aandacht te vragen voor het volgende: Het bevreemdde mij om als raadsheer in de raadkamer 
van hedenochtend in bovenvermelde zaak aan te treffen de heer mr. U. van de Pol, die, zoals u bekend is, als 
lid van het College Bescherming Persoonsgegevens in deze zaak niet alleen onderzoek heeft gedaan, maar ook 
aangifte heeft gedaan bij de officier van justitie te Den Haag tegen Mariëndijk Intermediair BV alsmede tegen 
mijn cliënt. Naar aanleiding van een opmerking daarover mijnerzijds deelde u mij mede dat mr. U. van de Pol 
niet zal deelnemen aan de beraadslaging van de raadkamer in deze zaak. Ter voorkoming van misverstanden 
hierover moge ik u verzoeken er op toe te zien dat uw mededeling dienaangaande door de griffier wordt 
opgenomen in het proces-verbaal van de zitting van hedenochtend. 
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Het OM liet zich tijdens de zitting vertegenwoordigen door hoofd Advocaat Generaal M. van Capelle (ondermeer 
officier in de IRT affaire) . En passant meende hij tegen de rechters te moeten opmerken dat er veel kennis in 
mijn hoofd zat.

Tot slot wil ik opmerken dat begin december mijn internetsite www.michelkraay.nl actief zal zijn. Het doel van 
deze site is een stuk bewustwording over privacy bij burgers te bewerkstelligen en een misstand aan de kaak 
stellen. Slechts weinigen zijn bekend met de onderzoeksmethoden die recherche- en handelsinformatiebureaus 
hanteren. Aan de hand van het tonen van orginele onderzoeksopdrachten zal ik ook de klassenjustitie 
aantonen. De opdrachtgevers konden heel goed weten dat de gekochte informatie illegaal verkregen was, zei 
Bob Hoogenboom, hoogleraar Fraudewetenschappen aan de Nyenrode Universiteit. ‘Die bedrijven hebben boter 
op hun hoofd’, zegt hij. ‘Enerzijds benadrukken ze het belang van eerlijk en transparant bestuur en zakelijke 
ethiek, anderzijds maken ze gebruik van dit soort schimmige methodes om aan informatie te komen.’

6.  victor 

5 Nov 2008 om 10:33 

CHANGE 
Lopen wij een paar jaar achter op de VS? Te hopen valt dat het change-virus snel ons land bereikt en wij ook 
een democratisch gekozen staatshoofd krijgen. Thans is het in de Tweede Kamer niet de bedoeling of niet 
toegestaan vragen te stellen over Justitie. Zogenaamd in het kader van de staatsveiligheid en de 
terreurbestrijding. Van de SP kan dus niets verwacht worden. 
Bush wordt in de VS door de meerderheid als een misdadige terrorist gezien die het land aan de afgrond heeft 
gebracht. Zal dat hier met de zijn afkomst verloochende Kok, de Bush-lakeien Balkenende, Zalm, Bos en vele 
anderen die vuile handen hebben ook gebeuren?

7.  E-bee 

5 Nov 2008 om 17:28 

Die mogelijke aanstelling van Davignon is een teken aan de wand dat het klimaat niet gunstig is hier iets aan 
gedaan te krijgen. Het is alles hypocrisie. Diverse gelegenheden waar pedofielen hun gang wel kunnen gaan 
met kinderen en minderjarigen, zijn bekend bij de politie, maar leveren zoveel chantabele lieden op dat ze daar 
echt niets aan doen. Anders waren kinderen ook niet te zien op internet, want dat is zo op te lossen. Ze weten 
hierdoor wie gevoelig is voor deze materie. En het zal u misschien verbazen maar dat zijn ook de plaatselijke 
politiebureau,s. Het heeft een doel en dat is dus niet het beschermen van kinderen. 
Die overdreven actie op Geenstijl van Cohen past daar ook in. Dat is een kleintje, hoe erg ook. Cohen, 
getrouwd als alibi, liet wel ergere wel zijn gang gaan. Met dodelijke afloop. 
En het staat niet eens in verhouding tot de misdaden van de elite. 
Er is een afspraak op vragen over justitie dus via de politiek is in principe niets mogelijk, HB en JPB zullen dat 
niet beantwoorden.

8.  euro999 

9 Nov 2008 om 20:41 

Als het O.M, Justitie, de gerechtelijke macht al zo corrupt zijn hoe erg zal het niet zijn met al die geheime 
diensten die de BV Securetate Nederland tot zijn dienst heeft.Er is werkelijk niemand in Nederland die deze 
diensten daadwerkelijk controleerd en is de commissie (stiekum) wat betreft de AIVD een farce. Alle geheime 
diensten lijken zich bezig te houden met duistere zaakjes zoals, wapen en vrouwenhandel, handel in drugs, enz. 
Dit aangezien het legale budget van de overheid nimmer toerijkend schijnt te zijn.(Zoek onder Gladio, de IRT 
affaire)

9.  AIRVD 

9 Nov 2008 om 21:22 

@euro999 
Exact euro, dat is een hele duistere wereld waar geen toezicht of recht geldt.

10.  indian 

28 Nov 2008 om 00:03 

het draait hier om geld en zieke machtgevoelens bij dit soort tuig. 
Hitler keek ook graag in de kampen hoe mensen doodgingen, dat wond hem op. zo ook kinderverkrachters, die 
hebben de totale macht over hun slachtoffers en daar genieten ze vreselijk van.Ze geven geen stuiver voor het 
leven van een ander. dat geldt ook voor de leden der bilderberg groep, het zijn allemaal NAZI”s, en het geld 
hun drijfveer.Draken zijn het, duivels tuig, is het ook toevallig, dat beatrix in DRAKENSTEIN woont, een boot 
heeft die als naam voert DE GROENE DRAAK, en dat op het nieuwe belastinkantoor te apel;doorn de daken met 
HONDERDEN DRAKEN versierd zijn? 
Toeval bestaat niet in de politiek en bij de machtigen der aarde. 
Dus dit is een BEWIJS 
Wij groeten U

11.  E-bee 

28 Nov 2008 om 00:45 

Ze hadden die nazi,s moeten uitroeien toen het nog kon. 
Maar dat was nooit de bedoeling. Met innige medewerking van het kununkluk kot. Ze hebben nu echt 
internationaal de macht compleet gegrepen. Met dank aan de intellectuelen en intelligentsia die nu snel 
applaudiserend ten onder zullen gaan. Ik schat nog een 3 jaar. 
Achter die nazi,s gaat iets schuil. Dat is de werkelijke drijvende kracht en is al eeuwenoud. Ze zien hun 
slachtoffers het liefst radeloos worden van hun intriges en zo lang mogelijk lijden. 
Als die koets voorbijkomt staat iedereen hier weer met vlaggetjes te zwaaien. Hun ergste vijand zijn niet deze 
nazi,s maar hun eigen domheid en hun apathie. Ze stapelen onmogelijke ramp op onmogelijke ramp en zullen 
dat net zo lang blijven doen tot er een opstand van komt. Hier genieten zij van. Ik heb er meerdere van in mijn 
familie zitten. Het zijn satanisten.
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12.  RuudHarmsen 

28 Nov 2008 om 07:48 

Victor: 
=== 
Thans is het in de Tweede Kamer niet de bedoeling of niet toegestaan vragen te stellen over Justitie. 
Zogenaamd in het kader van de staatsveiligheid en de terreurbestrijding. 
/===

Ik heb al eens eerder gevraagd waar dat soort berichten op gebaseerd zijn. Maar toen kreeg ik geen antwoord.

13.  Shades 

28 Nov 2008 om 08:35 

Offtopic (maar ik wirst niet waar ik het kwijt kon, de reden waarom het hier staat zal zo duidelijk zijn)

“Obstructie in het naar buiten komen van de informatie over Joris Demmink:

Via deze site zijn er al een aantal prominente mensen benaderd, om aan deze zaak meer ruchtbaarheid te 
geven. Allemaal pogingen zonder reslutaat:

Mevrouw van Velzen (en de sp incluis) wil afwachten, (op dit moment) geen hulp van te verwachten.

Peter R. de Vries schijnt hier zijn handen niet aan te willen branden, terwijl het verzoek meermalen bij hem is 
neergelegd.

Lidy Nicolasen (en de volkskrant) zien alle berichten m.b.t. J. Demmink, die mensen plaatsen in hun “zegt u het 
maar” oproep, over het hoofd. Uiteraard geen opzet maar incompetentie, maar feit blijft dat er waarschijnlijk 
niet veel van te verwachten valt.

Waarschijnlijk zie ik nog mensen over het hoofd, MAAR…. In onze strijd voor eerlijke rechtspraak en tegen 
kinderporno, misbruik en zulk soort delicten, zien we natuurlijk een “bondgenoot” over het hoofd…

Hoe kon ik het vergeten? Er is namelijk een man, die het toen “de pedo partij” wilde gaan meedoen aan de 
verkiezingen, zich met hand en tand hiertegen verzette. Iemand die zijn luisteraars opriep vooral massaal te 
mailen, tegen de partij en natuurlijk tegen kinderporno.

Ergens midden augustus stuurde RUUD DE WILD (want daar heb ik het over) in samenwerking met radio 538 
het onderstaande mailtje rond:

Hallo allemaal, 

Onlangs is er een nieuwe partij opgericht: de partij voor 
naastenliefde, 
vrijheid en diversiteit. 
Een van hun ideeën is dat kinderporno gelegaliseerd moet worden en dat 
de 
leeftijd waarop je seks mag hebben verlaagd moet worden 
van 16 naar 12 jaar. Vieze mannen willen seks kunnen hebben met 
kinderen 
van 12 jaar. 
Dat kan natuurlijk niet. Er is een actie van radio538: stuur een 
mail naar ruud@radio538.nl met de tekst: stop de partij voor 
kinderporno. 
48.000 stemmen kunnen ervoor zorgen dat er in de kamer over gesproken 
gaat 
worden. 
Op dit moment zijn er 15.000 stemmen binnengekomen. Dus: MAILEN 
ALLEMAAL!! 

Thanks, 

Ruud de Wild 

PS: stuur deze mail door naar vrienden, bekenden, collega’s, familie, 
klanten en leveranciers. 
En dus vergeet niet iedereen te mailen en ruud@radio538.nl te bcc-en!!

Zoals sommigen misschien weten is Ruud de Wild niet langer werkzaam bij 538. Momenteel is hij werkzaam bij 
qmusic, maar ik kan me niet voorstellen dat die move wezelijk verschil maakt voor de manier waarop Ruud 
tegen dit soort dingen aankijkt.

Toen was er de mogelijkheid dat deze partij iets met kinderporno (de legalisering ervan) zou gaan doen. In het 
geval Demmink, gaan de feiten, geruchten en (eigen) uitspraken (van JD), niet meer uit van VERMEEND, maar 
HOOGSTWAARSCHIJNLIJK gepraktiseerde pedofilie.

Het lijkt me dus zaak om Ruud de Wild, zo snel mogelijk te informeren, zodat hij kan inhaken op de Demmink 
hyves en in zijn show, net als toetertijd, aandacht kan besteden aan deze zaak, totdat deze is opgelost.

Helaas kon ik geen e-mail adres vinden, maar hem contacteren kan ook via onderstaand formulier.

http://www.ruuddewild.nl/page/postduif

Fijn, dat we in deze barre tijden, zeer hoogstwaarschijnlijk, een medestander hebben kunnen vinden…

Groet,

Shades
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14.  tess 

28 Nov 2008 om 09:21 

Ik heb ook een mailtje naar Ruud gestuurd. Zodra ik iets hoor laat ik het weten.

15.  tess 

28 Nov 2008 om 09:25 

Trouwens ik heb ook wel begrip voor de mensen in Den Haag. Gek genoeg. Ik ben zelf wel eens herhaaldelijk 
held geweest en dat heb ik duur moeten bekopen. Dan doe je het voortaan liever wat rustiger aan. Ik begrijp 
heel goed dat het ‘levenswerk’ van Micha voor hem anders ligt. Ik steun hem, maar ik ga mijzelf niet in een 
gevaarlijke positie brengen. Dan heeft niemand er meer wat aan! Wel blijven berichten en blijven doorvragen 
dat is wat ik wil en kan doen. En bovendien het feit van Van Velzen mij ook geantwoord heeft vind ik goed:

http://www.tessonome.com/?p=1623

In ieder geval meer dan de rest doet, nietwaar?

16.  E-bee 

28 Nov 2008 om 12:20 

Ik kan er geen begrip voor opbrengen dat je beroepshalve bent aangesteld om dienstbbar te zijn aan de 
samenleving en intussen gemene zaak maakt met een criminele overheid ten koste van die samenleving. En je 
daar vorstelijk voor laat betalen. Let wel; het gaat hier over chronisch kindermisbruik.

17.  tess 

28 Nov 2008 om 14:48 

En klaarblijkelijk is het wel zo. 

Overigens geloof ik echt wel dat heel veel mensen op dat departement het niet geloven. Had ik ook in het begin.

18.  tess 

28 Nov 2008 om 14:56 

Daarbij heeft het volgens mij geen zin om mensen ‘zwart’ (niet racistisch bedoeld) te maken. Belangrijker is het 
om Joris Demmink voor de rechter te krijgen. Daar hoef je niet persé de moraalridder voor te spelen. Mag wel 
overigens. Iedereen moet doen wat hij nodig acht om de rechtszaak te realiseren. Het kan ook zijn dat mensen 
op een bepaald moment, onder druk van een Micha die daar dan wekelijks met de camera staat, geestelijk in 
het gedrang komen met zichzelf en gaan praten, aangeven etc. Misschien moeten er ook maar flyers komen.

Maar goed wat weet ik ervan? Ik richt me op het positieve en dat is Micha steunen door hem een 
punbliciteitsplek te geven op mijn blog en er ook over te praten met mensen in mijn omgeving die ik dan weer 
verwijs naar dit blog. En dan slaat het wel een keer om. Het is klaarblijkelijk een zaak met een lange adem. 
Logge molens en veel oud gezag.
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MAAR DIE GETIKTE ZIELKNIJPER ZIET GEEN ENKEL VERSCHIL

Door Pamela Hemelrijk 

De analyses van die qualiteitskoeranten! Die zijn tegenwoordig zo stapelkrankzinnig dat een mensch 

er draaierig van wordt. Neem nou deze, in de NRC van vorige week: 

?Gebrek aan informatie leidt tot etnische spanningen. Mensen gaan groepen verdenken in plaats van 

individuen. Dit leidt tot stigmatisering. In politiek instabiele tijden zoeken mensen een zondebok. Zo 

is het gegaan met antisemitisme, en hetzelfde gebeurt nu met anti-moslim gevoelens.? 

Aldus ene B. Gersons, hoogleraar psychiatrie bij het AMC, en, -geloof het of niet - rampenadviseur 

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? 

 
Als je geen groepen mag verdenken, zoals onze rampadviseur betoogt, dan volgt daar dus uit dat je 

ook nazi?s niet als groep over ??n kam mag scheren. Gelukkig maar dat B. Gersons in de jaren 30 

nog geen rampenadviseur was bij het ministerie. Want dan zou hij er ? conform zijn eigen 

voorschriften ? op hebben moeten wijzen dat heus niet alle NSDAP-stemmers deelnamen aan 

pogroms; dat het merendeel bestond uit gewone, hardwerkende, fatsoenlijke burgers, die geen vlieg 

kwaad deden, maar w?l op die pogroms werden aangekeken; dat je vanwege het gedrag van een 

paar ge?niformeerde knokploegen niet een hele arische bevolkingsgroep mocht stigmatiseren; dat er 

ook ?hele goeie dingen? in het partijprogramma van de NSDAP stonden, zoals betaalbaar onderwijs 

en goede gezondheidszorg voor iedereen, en studiebeurzen voor het proletariaat; dat het de schuld 

was van lui als Menno ter Braak, met zijn kwetsende en grievende gescheld op het nationaal-

socialisme, dat steeds meer NSB?ers het gevoel kregen ?er niet meer bij te horen?, en zich 

gefrustreerd afkeerden van onze maatschappij; dat er onder geen voorwaarde een ?wij-zij? gevoel 

mocht ontstaan; dat de woorden van Ter Braak net zulke diepe wonden sloegen als de stoeptegels 

die bij joden door de ruiten werden gegooid; dat we geld moesten vrijmaken om NSB?ers met 

voorrang aan stageplaatsen te helpen, om te voorkomen dat ze zich lieten rekruteren door de 

Germaanse SS of Organisation Todt; dat sommige Obersturmf?hrers inderdaad een beetje radicaal 

waren, en dat we dus zelf gematigde Obersturmf?hrers moesten gaan opleiden aan de Nederlandse 

universiteiten; dat mensen in politiek instabiele tijden nu eenmaal een zondebok zoeken, en dat daar 

al dat bedenkelijke anti-nazisme op terug te voeren was; en dat deze onderbuikgevoelens 

schaamteloos werden aangewakkerd door handelaren in angst als Menno ter Braak. 

Op gevaar af in herhaling te vervallen: de joden werden hier indertijd vervolgd, en uiteindelijk 

vergast, omdat zij grote neuzen hadden en matses aten. Moslims worden hier niet vervolgd, laat 

staan vergast, maar wel gewantrouwd en gevreesd, omdat de fanatieksten onder hen bommen 

leggen, homo?s tot moes slaan, groepsverkrachtingen plegen, hele stadswijken onleefbaar maken, 
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politici bedreigen en columnisten vermoorden. Maar die getikte zielknijper ziet geen enkel verschil: 

hij noemt ze allebei zondebokken. En door zo?n gek laat het ministerie zich adviseren. Hoeveel zou 

die hansworst betaald krijgen voor zijn adviezen? Ik wil het niet eens meer weten.

0 Reacties op “Rampenadviseur”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« De kunst van het liegen Lijk milieu-ambtenaar gevonden »

Bezoekers

●     16 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165256 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/177/rampenadviseur.html (2 of 2) [3/10/2009 11:37:19 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/177/rampenadviseur.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/177/rampenadviseur.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/176/de-kunst-van-het-liegen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/178/lijk-milieu-ambtenaar-gevonden.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Kankerverwekkend hout at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Lijk milieu-ambtenaar gevonden How to succeed in business without really trying »

Kankerverwekkend hout
Gepubliceerd door admin 2 september, 2005 Geen categoriein . 

PRODUKTIE KANKERVERWEKKEND HOUT GAAT GEWOON DOOR

Door Pamela Hemelrijk 

Ondanks een Europees verbod gaat de Nederlandse regering ijzerenheinig door met het op grote 

schaal vergiftigen van het Nederlandse volk. De productie van met arsenicum ge?mpregneerd hout is 

nog steeds in volle gang, hoewel staatssecretaris Van Geel al anderhalf jaar geleden, in het 

staatsblad nog wel, maatregelen heeft aangekondigd. VROM hult zich in een ijzig stilzwijgen, en 

vertikt het om vragen te beantwoorden. Het begint erop te lijken dat Saddam Hoessein niet het enige 

staatshoofd was dat chemische wapens inzette zijn eigen bevolking. Lees en huiver. 

 
Aan Bas Vereecken 

Hoofd Persvoorlichting 

Ministerie van VROM

Geachte meneer Vereecken,

Al een volle maand stel ik nu pogingen in het werk om van uw afdeling antwoord te krijgen op ??n 

simpele vraag. Die vraag luidt: hoe staat het met de maatregelen die staatssecretaris Van Geel, bij 

besluit van 17 mei 2004, in het staatsblad heeft aangekondigd tegen het gebruik van ge?mpregneerd 

hout? 

Voor de goede orde sluit ik de tekst van dat besluit bij, alsmede de tekst van de Europese richtlijn 

waarbij dat hout in de ban is gedaan, en een achtergrondverhaal van mijzelf:

biomassa.polie

katholieknieuwsblad

klokkenluideronline

Talloze malen is mij toegezegd dat uw medewerkster Joyce Veekman mij op de hoogte zou brengen 

van de stand van zaken in deze. Ook door u. Maar ik verneem taal noch teken, en telefonisch tot u 

doordringen blijkt een onmogelijkheid. Ik krijg keer op keer te horen, dat Joyce “niet op haar plek 

zit”, “in bespreking is”, of “vandaag niet aanwezig is; probeert u het morgen maar weer”, enz. enz. 

Mag ik u erop wijzen dat uw salaris door de belastingbetaler wordt gefourneerd, en dat u in ruil voor 

die centen geacht wordt voorlichting te verstrekken aan de pers? 

Ik vraag u nogmaals vriendelijk doch dringend om te reagerern. 

Kopie van deze mail gaat naar diverse kamerleden, websites, krantenredacties en de nationale 

ombudsman. 

Hoogachtend,
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Vrijdag 16 februari: zitting inzake ‘Liegende 
Rechter’
Gepubliceerd door admin 13 februari, 2007 in Rechterlijke macht. 

‘LIEGENDE RECHTER’ LIEGT VRIJDAG WEER VERDER TE ROTTERDAM

Hans Westenberg, de vice-president van de Haagse rechtbank die vorige week in een coververhaal in 

de Nieuwe Revu is neergezet als de ‘Liegende Rechter’ (gaat lekker zo, we hadden al de ‘Rammende 

Rechter’ en ook de ‘Rukkende Rechter’, al is die laatste een Amerikaan) zal vrijdag 16 februari 

opnieuw verschijnen voor de Rotterdamse rechtbank (aanvang: 9:30 uur) in de zoveelste episode 

van zijn kruistocht om de waarheid over zijn gecorrumpeerdheid en intimidaties onder het tapijt te 

moffelen met slechts als resultaat dat deze waarheid steeds weer ongenadiger aan het licht komt. 

Nadat eerder vier getuigen onder ede verklaarden dat Westenberg per telefoon advocaten intimideert 

hetgeen Westenberg eveneens onder ede heeft ontkend (’dat doe ik dus nooit’) waardoor de vice-

president ook nog eens meineed pleegde komt de Liegende Rechter vrijdag met zijn eigen getuigen 

op de proppen. Komt dat zien, burgers van Nederland! 

 
Het zit in die zin wat ingewikkeld in elkaar, dat Westenberg een procedure is begonnen tegen 

journalist Micha Kat en advocaat Hugo Smit. Hij eiste dat in een ‘verklaring voor recht’ wordt 

vastgesteld dat Kat en Smit onrechtmatig hebben gehandeld en vordert schadevergoeding. De 

journalist die Smit citerend opvoerde dat Westenberg ‘met advocaten belt’ gaat inmiddels geheel 

vrijuit, maar Smit die de toprechter dus heeft beschuldigd nog niet. Hij kreeg een ‘bewijsopdracht’ 

van de rechtbank: hij moet bewijzen dat Westenberg inderdaad (met hem) heeft gebeld. Nou, dat is 

dus ruimschoots gelukt met maar liefst vier verklaringen onder ede. Maar ja, de Rotterdamse 

rechtbank kan het blijkbaar niet aan op grond hiervan de eisen van Westenberg af te wijzen 

(waarmee dus in feite vast komt te staan dat hij heeft gebeld) en rekt de procedure nu door 

Westenberg in de gelegenheid te stellen met eigen (ontlastende) getuigen te komen. Wie zijn die 

getuigen dan? Wie is zo gek dat hij of zij onder ede verklaringen gaat afleggen pro-Westenberg als er 

inmiddels een karrevracht aan bewijs is, zowel via de getuigen als in het dossier, dat deze rechter zo 

fout is als de hel? De enige die nu weten wie Westenberg laat komen zijn advocaat Hugo Smit en zijn 

advocaat, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. Immers: deze getuigenverhoren vinden 

plaats in het kader van de ‘deelprocedure’ van Westenberg tegen Smit (die tegen Kat is immers in 

eerste aanleg afgelopen). En Smit wil de namen niet priijsgeven. Wat wel bekend is, is dat 

Westenberg twee griffiemedewerkers laat opdraven (worden die ook betaald door de Raad voor de 

Rechtspraak, net als de advocaat van Westenberg?) die ‘verklaringen zullen gaan afleggen over het 

belgedrag van Westenberg in het algemeen’. Wat een wanvertoning op kosten van de 

belastingbetaler! Het is de vraag in hoeverre president Van de Laarschot zal toelaten dat er absurde 

verklaringen worden afgelegd die op geen enkele wijze bijdragen aan het afwikkelen van de 

procedure.  

De getuigenverhoren beginnen vrijdag 16 februari om 9:30, rechtbank Rotterdam
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1.  Anoniem 

13 Feb 2007 om 17:21 

De rechters stellen steeds, dat de werkdruk zo hoog is.

Of dat ook zo is, dat is mij niet duidelijk. Wel weet ik uit ervaring, dat er vele rechtszaken komen door knoeien 
van rechters bij Kort Geding. Door te gemakzuchtig eisen toe te wijzen, moet de andere partij in appel en 
komen er bodemprocedures, executiegeschillen…. En zo stapelt de werkdruk zich nodeloos op.

Neem nu het geval Westenberg. Als nu 4 getuigen kunnen verklaren, dat hij met advocaten belt, wat heeft het 
dan voor zin dat Westenberg nog eens griffie-medewerkers wil laten getuigen. 

Mijn conclusie is dat we niet meer maar minder rechters moeten hebben. Maar dan wel graag: integer en 
behoorlijk niveau. Nu ontbreekt dat er nogal eens aan.
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‘Pas podium voor advocatuur na uitspraak rechter’
Gepubliceerd door Micha Kat 6 december, 2007 in Algemeen. 

runderkamp.jpg In een podcast van Lex Runderkamp van het NOS Journaal zegt de crime-

verslaggever dat advocaten (in belangrijke strafzaken) geen aandacht hoeven 

te krijgen van de media totdat de rechtbank uitspraak heeft gedaan. Als die uitspraak in lijn is met 

wat de advocaten hebben betoogd, dan verdienen deze strafpleiters het om enige aandacht te 

krijgen. Deze podcast is in feite te huiveringwekkend voor woorden. De door de Staat betaalde 

Runderkamp, werkend voor het Staatsjournaal, zegt in feite dat de publieke opinie niet moet worden 

‘belast’ dan wel ‘besmet’ met informatie die in het voordeel kan zijn van de verdachten. Alleen de -

ook door de Staat betaalde- Officier van Justitie dient ruime aandacht te krijgen opdat er ‘alles aan 

kan worden gedaan’ een veroordeling uit het vuur te slepen. Terecht roepen drie advocaten uit het 

Holleeder-proces Runderkamp hiervoor ter verantwoording maar getuige de repliek van de 

Staatsverslaggever zal dat weinig soelaas bieden. 

Is Lex Runderkamp gek geworden? Is hij niet op de hoogte van de fundamentele beginselen van onze 

rechtstaat? Beseft hij niet dat een zaak niet alleen in court wordt bepleit maar ook in de ‘publieke 

arena’ (die overigens steeds belangrijker wordt) en dat beide arena’s gelijk op dienen te gaan, vooral 

omdat de rechter zeker ook wordt beinvloed door hoe een rechtszaak zich in het publieke debat 

ontwikkelt? Dat begrijpt hij vermoedelijk allemaal best. Maar om zijn baantje te behouden dient hij 

onder het juk door te gaan van het grootste monster uit de journalistiek: propaganda door de Staat.

1 Reactie op “‘Pas podium voor advocatuur na 
uitspraak rechter’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Ex falso sequitur quod libet 

6 Dec 2007 om 17:28 

En hiermee worden de contouren van de nieuwe rechtsstaat zichtbaar. 

In schitterende samenwerking met hare excellentie van justitie worden onder het motto van 
*verschoningsrecht* journalisten opgepakt. 
Legaal, want het verschoningsrecht zal alleen van toepassing zijn op *serieuze* journalisten.

Allicht dat een heropvoeding in Drenthe in de toekomst journalisten *serieuzer* kan gaan maken.
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Rechters beloond voor ‘dienstbaarheid’ aan Staat?
Gepubliceerd door Micha Kat 12 december, 2007 in Algemeen. 

rechter.jpg De president van de rechtbank Haarlem Frits Bakker is recent gepromoveerd tot 

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? 

 
De Raad voor de Rechtspraak gaat over de benoemingen binnen de rechterlijke macht. Er wordt in de 

procedure geen onderscheid gemaakt tussen presidenten en andere bestuursleden. De kandidaten 

solliciteren zelf bij de betreffende rechtbank of hof. Hierop doet het gerecht (na interne consultatie 

van ondermeer de medewerkers van het gerecht en de Ondernemingsraad) een voordracht bij de 

Raad. Deze stelt een aanbeveling op voor de minister en die stuurt de voordracht naar HM voor 

ondertekening. M. Boer, woordvoerder van de Raad: “Kennelijk hebben de rechtbank Den Haag en de 

Raad voor de Rechtspraak een positief oordeel over Bakker.” Wat vindt de Raad van het verwijt dat 

iemand wordt gepromoveerd op grond van diens ‘gouvernementele houding’? Boer: “Iemand wordt 

niet geselecteerd op basis van publikaties in de media maar op basis van leidinggevende kwaliteiten.”

Over van den Emster zijn geen negatieve feiten bekend dus zou voor hem een felicitatie op zijn 

plaats kunnen zijn. Toch knaagt de twijfel. Want kort nadat hij in Den Haag aan de slag ging moet 

zijn voormalige rechtbank vonnis wijzen in een zaak waarin de geloofwaardigheid van de rechterlijke 

macht in ons land meer dan ooit tevoren op het spel staat, de zaak-Westenberg. Deze vice-president 

van de Haagse rechtbank kwam in 2004 in het geweer tegen een beschuldiging van een advocaat dat 

hij voorafgaand aan een cruciale zitting een procespartij telefonisch heeft geintimideerd. Voor de 

rechterlijke macht een zaak van leven en dood, zou je kunnen zeggen, want als deze rechter zijn 
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Rechters beloond voor ‘dienstbaarheid’ aan Staat? at Klokkenluideronline

zaak verliest, zou voor het eerst in onze geschiedenis zijn vastgesteld dat een rechter ‘niet deugt’ in 

de uitoefening van zijn beroep. Opvallend genoeg viel ook het omstreden optreden van Westenberg –

net als dat van Frits Bakker- in het nadeel uit van Chipshol. Het moge duidelijk zijn dat de 

rechterlijke macht er alles aan gelegen is Westenberg ongeschonden uit dit gevecht naar boven te 

trekken. Zou het zo kunnen zijn dat de promotie van Van den Emster tot voorzitter van de Raad voor 

de Rechtspraak net zo’n soort beloning is als die van Bakker, namelijk voor het ‘gouvernementeel 

ingrijpen’ in een lopende zaak, in het geval van Van den Emster zodat ‘zijn’ rechtbank te Rotterdam 

eind januari zal vonnissen ten faveure van zijn Haagse collega?

M. Boer van de Raad over de benoeming van de voorzitter: “Deze moet gezag hebben in de 

presidentenvergadering waar 25 presidenten aanzitten: 19 van de arrondissementen, 5 van de 

ressorten en die van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

Blijkbaar heeft Van den Emster dat gezag.”

Daarbij komt dan nog de complicerende omstandigheid dat de Raad de procedure voor Westenberg 

financiert. Dat zorgt ervoor dan Van den Emster als ‘hoogste man’ van juridisch Nederland na de 

minister een rechtstreeks belang heeft bij de uitkomst van deze zaak. En als Westenberg mocht 

verliezen, moet Van den Emster beslissen over de financiering van het hoger beroep tegen het vonnis 

van zijn voormalige rechtbank. Is het in het licht van dit alles waarschijnlijk dat de rechtbank 

Rotterdam in onafhankelijkheid kan vonnissen over het lot van rechter Westenberg?

Deze ‘samenzweringstheorie’ wordt minder onwaarschijnlijk als we ons realiseren dat er reeds een 

duidelijk voorbeeld is voor het ‘belonen van falen’ binnen de rechterlijke macht: Carla Eradus, 

president van de rechtbank te Amsterdam. Als enige ‘hoge’ rechter in ons land werd zij ‘veroordeeld’ 

door de Hoge Raad wegens misbruik van macht en toen ze president was van het Hof Leeuwarden 

brak er een opstand uit onder de raadsheren wegens haar nepotisme. De raadsheren smokkelden een 

brandbrief naar buiten –ondertekend door 23 van hen- waarin werd gesteld dat de geloofwaardigheid 

van het Hof onder Eradus op het spel stond. Vervolgens werd zij uit Leeuwarden weggehaald om op 

het ministerie te Den Haag mee te werken aan de oprichting van de Raad voor Rechtspraak en loyaal 

de orders uit te voeren van ‘hogerhand’. Zij werd vervolgens gepromoveerd tot president van de 

belangrijkste rechtbank van ons land.
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1.  harry van groen 

2 Jan 2008 om 12:44 

Dat moge ook wel blijken ,dat mijn ex advocaat,de heer R Th van Leeuwen al 20 jaar rechtertje mag spelen ,in 
mijn corrupte zaak ,zo ook ter bescherming van VVD leden en de Oranjes.Een klacht bij de Hoge Raad in deze ,
zelfs geen HOOGVERRAAD ,terwijl je toch zou zeggen ,zoals HM, dat daar wel een flinke dialoog voor zou 
komen,al zou het niet waar zijn,immers valse aanklachten zijn ook strafbaar. 
Net als het intrekken van lintjes ,wat niet gebeurd ,in deze,zou dat pas de GELOOFWAARDIGHEID van onze 
democratische rechtsstaat ten goede komen.

2.  harry van groen 

1 Sep 2008 om 20:00 

Beste mijnheer Kat. 
Wilt U voor mij onderzoeken of deze rechter ook behoort tot de orde van pedo’s. 
Deze rechter was zo brutaal opeens voor mijn neus te staan in de rechtszaal in Alphen a/d Rijn.Ik heb hem 
meteen gewraakt en medegedeeld dat hij zijn geweten maar eens moest aanspreken ,na een paar 
kabinetsvallen ,18 doden,heel veel geld ,maar dat is nog steeds niet in zijn hersens opgekomen.Dat hij geen 
terme de grace had gevraagd ,daar heeft hij nooit zijn excuses voor aangeboden ,maar dat is dus nog het 
minste. 
U kent mijn verhalen. 
Deze stelde dood leuk dat ik een ziekelijke geest heb. 
Buiten dat dat niet aan rechters is om dat te beoordelen ,maar psychiaters ,voel ik mij nu wel erg in mijn kruis 
getast als hij ook een pedo blijkt te zijn. 
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Ik heb hem al altijd een eigenaardig ventje gevonden. 
Want wie heeft er nu dan een ziekelijke geest? 
Ik beschouw het nog steeds als een belediging,maar ja als lieden met een zieke geest hier maar obstructie in 
blijven voeren ,is er voor mij geen eer te behalen. 
U begrijpt nu zeker wel beter ,dat de leugen regeert ,en dat de heer Lubbers vond dat Nederland ziek is, in de 
jaren 80 en 90-Een ieder heeft er niet aan gedacht dat hij dit bedoelde.

3.  A-nonima 

1 Sep 2008 om 21:11 

Het zijn demonische lieden, zij vertegenwoordigen het fascisme en het ergste kwaad. Feitelijk dienen zij een 
vreemde mogendheid. Op dit niveau zijn zelfs koningshuizen chantabel gebleken, hun macht is enorm. Op basis 
hiervan worden zij geselecteerd. Ook helpt het als zij in hoge mate chantabel zijn en /of de graad van hun 
lidmaatschap. Zij zijn het die hen die internationaal kinderen transporteren voor sinistere doeleinden, de hand 
boven het hoofd houden of daar bij betrokken zijn.

Aanvulling: Voor zo ver bij mij bekend is Lubbers ook waarnemer bij de de Bilderberg conferenties en los 
daarvan discutabel te noemen.

4.  AIRVD 

1 Sep 2008 om 21:35 

Jezuïet Lubbers is ongetwijfeld op de hoogte van de duistere praktijken. 
Lubbers was gewend om iedere vrouw in Den Haag bij de kont te grijpen totdat hij bij de VN een verkeerde 
tegen het lijf liep.

1.  Is er leven op Pluto? « ‘Stichting’ “De Vrienden van Matt Hoorn” 

Pingback op 16 Dec 2007 om 23:35 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Edwin de Roy en de vastgoed-mafia Te koop: de Henri Sijthoff-prijs van het FD »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/565/rechter-gepromoveerd-om-dienstbaarheid-aan-staat.html (3 of 3) [3/10/2009 11:38:08 PM]

http://airvd.wordpress.com/
http://devriendenvanmatt.wordpress.com/2007/12/16/is-er-leven-op-pluto/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/565/rechter-gepromoveerd-om-dienstbaarheid-aan-staat.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/563/edwin-de-roy-en-de-vastgoed-mafia.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/567/te-koop-de-henri-sijthoff-prijs-van-het-fd.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2007/12/edwin.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2007/12/edwin.jpg [3/10/2009 11:38:09 PM]



De Roy onthult geheime Oranje-bijeenkomsten pers at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Hoe ver gaat het bedrog door NRC Handelsblad? Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit »

De Roy onthult geheime Oranje-bijeenkomsten pers
Gepubliceerd door admin 15 maart, 2006 in Media. 

‘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.” 

 
Nou, ik kan wel raden wie daar aanzitten… Volkert natuurlijk en Pieter ‘de zoon van Bernhard’ 

Broertejs…. En natuurlijk Daniela Hooghiemstra en Dorine Hermans die Edwin ooit in de NRC 

ongenadig hebben genaaid… Nu weten we in wiens opdracht dat gebeurde… 

Het is macaber dat er door internet twee volledig gescheiden werelden en waarheden gaan ontstaan… 

de ‘officiele’ van de kranten en het Journaal en de ‘incorrecte’ op internet. Nu begrijp ik ook hoe het 

kon dat alle kranten en andere media steeds op eenzelfde negatieve wijze over Edwin berichtten: dat 

moesten ze van Waldeck die waarschijnlijk ook de informatie aanleverde zoals bijvoorbeeld dat Edwin 

vroeger inbraken zou hebben gepleegd en dat hij vrouwen zou hebben mishandeld en zo meer. 

Intussen begrijpen we niets meer van hoe het nou zit met die tapes die Margarita heeft opgenomen 

van Trix. Uit een brief die de Roy op zijn site publiceert aan de directie van Audax zou kunnen blijken 

dat journalisten van HP/de Tijd over die tapes hebben beschikt en deze als keurige burgers hebben 

ingeleverd bij het Huis van Oranje. Maar dat dan niet alvorens ze een kopietje hebben gemaakt en 

die hebben doorgespeeld aan de collega’s van Weekend die er vervolgens uit en over publiceerden. 

Kijk, als Weekend de mega-scoop brengt maakt dat niet uit, want niemand gelooft toch wat er in dat 

blad staat. Ik vermoed dat HP/de Tijd onder extreme druk is gezet te tapes af te geven en dat ze bij 

wijze van protest, om hun journalistieke integriteit nog een beetje overeind te houden, de zaak aan 

Weekend hebben doorgespeeld vanuit de gedachte: dat wordt er tenminste nog iets over geschreven. 

Moet u zich voorstellen hoe groot de schade voor Oranje zou zijn als er tapes vrijkomen waarom en 

scheldende Bea te horen is! Dan kunnen ze daar de tent wel sluiten, ‘Club Huis ten Bosch’ ten spijt! 

Dan horen we Bea vast en zeker ook dingen roepen als: ‘Die eikel van een Balkenende moet niet 

denken dat hij in dit land iets te vertellen heeft! De enige die ertoe doet ben ik!’ Kijk, dan zitten we 

staatsrechterlijk met een diepe crisis die het land aan het wankelen kan brengen. Best belangrijk dus, 

die tapes! De gleufhoeden zullen niet terugdeinzen voor moord om te voorkomen dat ze openbaar 

worden!
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1.  Anoniem 

15 Mrt 2006 om 22:12 

De zaak De Roy van Zuydewijn lijkt mij een lakmoesproef voor de onafhankelijkheid van de Nederlandse 
journalistiek. 

Internet zorgt ervoor, dat de uitkomst van die proef voor velen vast te stellen is…..

2.  Anoniem 

15 Mrt 2006 om 22:18 

Dat de ‘vaderlandse’ pers aan de leiband van Orange loopt, is niets nieuws; en ook wel begrijpelijk. Een familie 
met zulk een verleden kan immers niet anders. Het meest stuitend is het feit dat het volk een middeleeuws 
sprookje nodig heeft. Al zou Beanix of het moordenaarsdochtertje ‘Labilia’ zich te buiten gaan aan een stevige 
executie, dan nog zal het plebs de oranje vlag hijsen voor zo veel moed! 
En de stadhoudersbrief is gewoon nep, die bestaat niet. Ook de diepe buiging voor Adolf H door Bernardo moet 
niet als zodanig opgevat worden.

3.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 10:31 

Het zijn niet alleen de media die worden ingeschakeld om de Oranjes wit te wassen. Ook hooggeleerde 
academici worden voor het royalistische karretje gespannen. Dat begon met ene rijks geschiedvervalser L. de 
Jong en is nu ontaard met de inzet van ene prof. Schrage (o.a. ex-bestuur RIOD) voor een flauwekul boekje 
over Tolle Lola en haar stalknecht en de nieuwe ‘de Jong’ prof. mr. Cees Fasseur. Die mag na het witwassen 
van Wilhelmina beginnen aan het zwart maken van Greet Hofmans en Juliana. Omdat in de bananenmonarchie 
alles mag als Trix dat besluit krijgt Fasseur toegang tot het Koninklijk Huis-archief. Als U dat wilt moet u 
oprotten. De gemiddelde burger heeft geen idee in wat voor orangistische, regenteske dictatuur hij/zij leeft en 
belasting aan betaalt.

4.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 11:27 

pas op voor de aivd jongens!

5.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 11:27 

pas op voor de aivd jongens!

6.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 13:11 

Het “meewerken” van deze en gene is tamelijk begrijpelijk. 
Deze mensen/ instellingen die worden gepaaid met allerlei moois zoals nieuwtjes (de pers), studie-opdrachten, 
adviseurschappen en leuke posities. 
Immers de overheid is slechts een soort verlengstuk van Beatrix.

Petje af voor De Roy die door een groot deel van de nationale pers (onder druk van Beatrix/ RvD e.d.) als dief, 
joker, nepbaron e.d. is geportretteerd. Deze De Roy blijkt toch een flinke kerel te zijn.

De aanpak van Beatrix cs is rekken en blijven pesten.

7.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 14:20 

Ook zo leuk dat we niemand van de pers meer horen over de DNA-kwestie. De achterlijkheid van het 
koninklijke systeem wordt wel bewezen door de grote DNA-doofpot. Die Oranjes zijn bang voor hun eigen 
sprookje dat ze afstammen van Willem de Zwijger of Willem III. Club Huis ten Bosch zal wel verordonneerd 
hebben dat hier niet meer over gepubliceerd wordt.

8.  Anoniem 

19 Mrt 2006 om 14:57 

De moord op Pim Fortuyn is gepleegd door ene Volkert van der Graaf, maar uitgedacht door bijvoorbeeld deze 
club. 
Zo’n GroenLinkse luis moest het klusje klaren omdat hij goed getraind was en al had bewezen en moord als op 
milieuambtenaar Chris van der Werken uitstekend kon uitvoeren. 
Pech alleen dat die Smolders er op dat moment liep, anders was Van der Graaf vrijuit gegaan. 
Met een flinke zak geld vanuit het koningshuis/ politiek. 
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Maar dat is een in dit land: koningshuis/politiek en media. 
Dat b;ijkt.

De haat tegen GroenLinks leidde mooi af van de werkelijke uitvoerders: de club rondom Beatrix.

Komt heus nog wel een keer uit.

Goed dat klokkenluider er aandacht aan besteed.t

9.  Anoniem 

6 Apr 2006 om 18:50 

Ton Biesemaat - Boeken:

De Soltikow Affaire - Ton Biesemaat

Mei 2005 verschijnt bij Bruna Ton Biesemaats boek ‘De Soltikow Affaire’. Dat boek doet nu al veel stof 
opwaaien. Het boek gaat over de medewerker van de Duitse inlichtingendienst Abwehr in de Tweede 
Weredloorlog Michael Graaf Soltikow. Deze Soltikow lag na 1945 tientallen jaren lang ‘overhoop’ met de familie 
zur Lippe-Biesterfeld. Het is een verhaal van spionage en intriges dat begint in 1934 in het door de nazi’s 
beheerste Berlijn en doorloopt tot anno 2004.

Naast historische feiten is het ook een persoonlijk verhaal over de zoektocht van Ton Biesemaat naar de 
waarheid achter het ‘geheim van het Oranje-huis’..

10.  Anoniem 

6 Apr 2006 om 19:15 

Waarom ligt dat boerk nog niet in de boekhandel? Het is bijna mei 2006! 
Wim

11.  Anoniem 

7 Apr 2006 om 19:03 

Vraag het zelf maar aan (hier kun je het bestellen: http://www.tonbiesemaat.nl/content/boeken.html 
http://www.beslist.nl/boeken/d0000353297/Soltikow_Affaire.html 
http://winkel.bruna.nl/Boeken/Geschiedenis/Historie_koningshuizen/9022988384.htm 
http://www.vanstockum.nl/?page=%2Fproduct.php%3Fid%3D1577915 
..hier artikels: 
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel/TLIV1096454200.html 
http://www.stelling.nl/kleintje/389/klinkenberg.htm 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/article7856121.ece 
Succes

12.  Anoniem 

8 Apr 2006 om 10:58 

Ach, destijds is ook al in het Centraal Boekhuis een boek van Kikkert op onverklaarbare manier verdwenen. Het 
is een bekende tactiek van de regenten en Oranjes. Begon al in 1956 met het verbod van Der Spiegel om in 
Nederland te verschijnen.

13.  Anoniem 

9 Apr 2006 om 14:04 

http://www.inghist.nl/Nieuws/Actueel/20050412Willem_van_Oranje

14.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 13:20 

“Schaduwcommando van de Prins” 
http://www.stelling.nl/morgenster/archief.html#Schaduwcommando 
….” Een van de katalysatoren van dit bewustwordingsproces vormde het faillissement van de Nugan Hand Bank 
in 1980. Onderzoek wees uit, dat de bank zich jarenlang schuldig had gemaakt aan het witwassen van winsten 
uit de illegale handel in wapens en drugs. De duisterlingen achter de schermen hoorden lang niet allemaal thuis 
bij de zogenoemde onderwereld, maar ook bij een paar geheime diensten en parallelle organisaties als de OSJ. 
Zoals wij in een vroeger stadium al hebben vermeld moet prins Bernhard een prominente figuur binnen deze 
orde zijn.”…..Crime International BV
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« WOB-vragen over Demmink aan Albayrak “Waar zit de ware crimineel? In die toren!” »

Zembla-journalist krijgt dagvaarding
Gepubliceerd door Micha Kat 28 januari, 2009 in Algemeen. 

zembla1.jpg 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 affaire-

Demmink. 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.

30 Reacties op “Zembla-journalist krijgt 
dagvaarding”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Verbeet 

28 Jan 2009 om 21:58 

Zie op Elsevier.nl forum over AH-vonnis:

Klagmerot op woensdag 28 januari 2009 21:44 
Liegen, bedriegen, zelfverrijking, het is de norm. Ik doe daar dus niet aan mee. Maar schorem als V.d. Hoeven 
komt ermee weg. 
Ook de hoogste baas op het Ministerie van Justitie, de SG Joris Demmink (JD) lijkt zo’n figuur te zijn volgens de 
journalist Micha Kat. Op o.a. de site klokkenluideronline.nl heeft hij een tsunami aan feiten, documenten, 
registraties verzameld waarmee hij aantoont dat JD, door zijn kindermisbruik o.a. in Turkije, zodanig is 
gecorrumpeerd, dat hij ervoor gezorgd heeft (door Turkije gedwongen) dat de Turk Baybasin door de 
Nederlandse rechter onschuldig tot levenslang is veroordeeld en al 10 jaar in Nederland vast zit. Google ook 
eens naar de advocaat Adèle van der Plas; zij geeft in een aantal video interviews een beeld van een totaal 
corrupt Nederlands rechtssysteem. JD houdt blijkbaar het hele juridische apparaat in zijn macht. Hij mag niet 
worden vervolgd. Hij heeft zijn tentakels ook gewikkeld om regering en parlement, de media en alle 
journalisten.

2.  Charles 

28 Jan 2009 om 22:16 
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Zo!! Adele van der Plas laat er geen gras over groeien!

3.  Maar... 
28 Jan 2009 om 22:23 

Fantastisch ! In mijn ogen is mevrouw Van der Plas de enige die de kennis heeft dit alles juridisch aan te 
pakken en daarbij het hoofd koel weet te houden. Deze mevrouw weet al jaren mijn bewondering op te wekken.

4.  joep 

28 Jan 2009 om 22:45 

lees hier het vakwerk van Van der Plas:

http://www.pj-design.nl/pdf/aangifte-baybasin.pdf

5.  ger 

28 Jan 2009 om 22:52 

Frits Bolkestein in Irak 
In oktober 1983, bezoekt Bolkestein, die zich in het buitenland Minister van Buitenlandse Handel mag noemen, 
de Bagdad International Fair. Verder heeft hij ontmoetingen met de Iraakse vice-premier Ramadhan en met 
enkele andere ministers. Op dat moment is de regering al bekend met verhalen over gifgasgebruik door Irak. 
Bolkestein tekent tijdens dit bezoek een overeenkomst tussen Nederland en Irak die als doel heeft 
mogelijkheden voor economische en technische samenwerking te vergroten. 
Uit het ambtelijk verslag van Bolkestein’s bezoek aan Bagdad blijkt dat hij vraagt “om pleitbezorging voor 
concrete Nederlandse belangen te vatten in een setting van sympathie voor het door drie jaar oorlog beproefde 
Iraakse volk. Van Iraakse zijde werd hierop positief gereageerd. Vermeld werd dat Irak nu zijn vrienden telde 
en dat hieruit na beëindiging van de oorlog voor de aldus geïdentificeerde landen consequenties zouden 
voortvloeien”. 
Begin jaren ’90 past Bolkestein zijn indrukken over het Iraakse regime weliswaar aan, maar in het kader van de 
Nederlandse handelsbelangen had hij eerder weinig moeite dit nu door hem als ‘luguber’ betitelde gezelschap 
de hand te schudden en er een overeenkomst mee te sluiten. 
Bedrijven 
Met name in de eerste jaren van de opbouw van het chemische wapenprogramma van Irak, kwamen vrijwel alle 
grondstoffen en apparatuur voor dit programma uit het buitenland, vooral uit het westen. Het geheime ‘Full 
Final and Complete Disclosure’ (FFCD) rapport van de Verenigde Naties is de verantwoording die Irak in 1992, 
met latere aanvullingen, aan UNSCOM heeft afgelegd over zijn chemische wapens programma. In het rapport is 
een lijst opgenomen van bedrijven (voor zover bekend) die aan Irak geleverd hebben. 
Dus mede wellicht dankzij Frits beschikte Irak over anti-mensengas. Met name ook drie Nederlandse bedrijven 
hebben 50% van de troep geleverd. Nou dat hebben we geweten. Dikke claims van miljarden staan Holland te 
wachten mede dankzij onze Frits. Zou handig zijn om dit gelijk mee te nemen in de enquete die ons Fritske zo 
graag wil 
tegen J.P-tje. 
Heeft natuurlijk niks met links of rechts te maken. Doei

6.  Charles 

28 Jan 2009 om 22:57 

Nederland is wereldkampioen in het in- en exporteren van problemen.

7.  Frank Black 

28 Jan 2009 om 23:27 

In de telefoongesprekken die zijn gebruikt in de rechtszaak tegen de Koerdische leider Baybasin is 
gemanipuleerd. Mogelijk is dat gebeurd terwijl deze gesprekken digitaal waren opgeslagen in de computers van 
de tapkamers van de Nederlandse politie. Dat blijkt uit de Zembla-documentaire ‘Afluisteren’.

Deskundige J.W.M. van de Ven, voormalig hoofd signaal-analyse van de Militaire Inlichtingendienst, heeft door 
deze uitzending van Zembla schade ondervonden. Hij krijgt sinds de uitzending vrijwel geen opdrachten meer 
van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven. 

en wie zou dat decreet hebben uitgevaardigd? 
http://redir.vara.nl/tv/zembla/welcome2.html?20030206/zembla

8.  joep 

28 Jan 2009 om 23:37 

@Frank Black:

lees hier alles over manipulaties met telefoongesprekken (pag 18 van de PDF en verder), nog veel concreter 
dan Zembla dat op een rij zet:

http://www.pj-design.nl/pdf/aangifte-baybasin.pdf

dit is ook een iformatieve site:

http://alt-f4.org/161.html

9.  rabarberke 
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29 Jan 2009 om 00:01 

Ik voorspel binnen 14 dagen een tipping point in de zaak Demmink.

10.  ertwrt 

29 Jan 2009 om 01:07 

Ik ben er van overtuigd dat binnen 4 a 5 maanden het kabinet valt … 
hahahaha , wedden dat ? .. denk het niet hoor , de hufters houden het allemaal netjes in de doofpot, en er is 
echt een heel lange periode van stilte of demo nodig om dit soort zaken te stoppen. 
Het uitvallen van stroom zou juist dan leuk kunnen werken, kan nu nog , over 7 jaar heeft iedereen eigen 
stroomvoorzieningen. maar stel dat er eens 2 weken geen radio tv internet magnetron licht etc. zou zijn, zou 
dat niet enorme revolutie zijn.. of ben ik ni 
o ach … en dan. hoe gsan we dan handelen, ruilen ? zoals vroeger ? 
en gaan ze dan aan de strop of wordt het een cel welke democratie of wat bepaalt dat… ? Eerst maar eens 
Anarchie , is altijd mooi in onzekere tijden.

11.  ertwrt 

29 Jan 2009 om 01:16 

Sorry, een beetje te veel … en dan ook typefouten maken.. Neemt niet weg dat ik het verhaal JD om te kotsen 
vindt! en ben daar echt misselijk van!

Micha . Topwerk deze site.

12.  groot 

29 Jan 2009 om 04:12 

Mocht mevrouw van der Plas dit lezen, wil ik haar mijn diepe bewondering en respect betuigen.

13.  indian 

29 Jan 2009 om 05:18 

Ger, van jouw stuk wist ik niets, prima dat je dat vermeld. Over die Bolkenstein. 
Maar nu nog iets: 
Let op: 
a) eind 60 jaren studeert een zekere Kahn, technische of theoretische natuurkunde aan de TH Delft. Hij is 
Pakistani. 
Zijn ned landse studievriend toen heet van der berg als ik me niet vergis. 
Beide lopen stage bij Urenco te Almelo, VdB merkt op een zondatmiddag tijdens bezoek aan de studentenkamer 
van Kahn, dat er blauwdrukken van de hele urencofabriek in zijn kamer liggen. dit waren geheime stukken die 
illegaal door kahn meegenomenwearen uit Almelo. Urenco is het ultracentrifugeproces van Prof Kistemaker uit 
NH die via ultrasnelle centrifuges urasniumhexafloride 235 en 238 kon scheiden met 80000 rpm en in tientallen 
stappen om een verrijkingsgraad te krijgen voor kernbrandstof, van 0.7 procent tot boven 2,5 tot 3 procent.
Kistemakler werkt via degussa voor de nazis. 
Van de berg als jonge man voelt dat dit niet pluis is en informeert de bvd te denhaag,(die naam vdb weet ik 
niet zeker) De bvd doet onderzoek, wil kahn aanhouden , maar door de cia wordt dit tegengehouden en kahn 
wordt geen strobreed in de weg gelegd en steel nog meer documenten en lijsten van toeleveranciers. hij wordt 
Ir en vertrekt begon 70 naar Karachi, back home Pakisten heeft jaren later zijn eerste atoombom. Met dank aan 
Nederland. Kahn leeft nog steeds en woont naast Miusharraf in Karachi en is de tweede machtigste man van 
Pakisttan en heft zijn kennis verkocht aan Nrd Korea, Iran en enkele ander staten. 
Waarom? India was toen Russisch gezind en had al een atoombom via Ussr kennis en hulp. Nu zonder directe 
hulp van het westen had Pakistan dat ook, the balance was equal again. 
De cia overulede de bvd, die niets meer mocht doen van onze regering, 
What the Hell was going on? We were puppies of the yankees. en dat zijn we 35 jaar later nog steeds. 
b) Frans van Anraat een nederlander leverde via een Liechtensteinfirma de chemische basisstoffen voor 
Saddam Hoessein en woonde jaren pal naast het paleisa van SH, tot op 1 dag voor de usa inval inik geloof 
2002. hij vluchtte via rusland naar ned en zit nu tijdelijk in de bak. Maar de koerden in dat kleine dorpje zijn 
wel dood met zn 6000 stuks.door het gifgas van van Anraat. 
c) Kouwenhoven een ander enederlander, heeft nogal wat wapens naar westafrika vervoerd en gebruikt, 
duizenden doden, hij loopt nog vrij rond , volgens mij. 
d)ceaucescu en vrouw zijn door de Roemenen doodgeschoten vabwege, moord, verdwijning, onderdruklking in 
Roemenie tijdens het communisme, zij waren en zeer gezien gast op Soestdijk, tot hun dood. 
e) Soeharto was een zeer geziene gast op soestdijk, die mopordenaar. 
f) de sjah van perzie, mt zijn 40000 savak geheime politie in teheran tot 1978, was zelfs huisvriend van 
soestdijk, maar wwerd zijn land uitgegeooid, hij vluchtte net op tijd per heli anders was hij ook doodgeschoten 
door eigen volk.vanwege marteling en moord op de thuisbasis. 
g Putin de moordenaar van de Kaukasus, en van russen in het westen( echt veel, iedere week 1, nog steed) is 
een grote vriend van BEA BIG, 
die in st petersburg , naar musea kwam kijken en deze gore moordenaar zelfs uitnodigd naar ned. 
f) de schoonvader van Bea Big, is een NAZI uit ARG

14.  indian 

29 Jan 2009 om 05:22 

enz enz. 
democratie? demoncrazy zul je bedoelen. 
dit jaar nog zullen alle varkens opgevreten worden, wereldwijd.

de mieren zullen de BIGGEN vreten.

JPB? Judas Pedo Beelzebub.

15.  Bart Bemelmans 
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29 Jan 2009 om 08:46 

Tijd voor je pilletje, Indian?

16.  E-bee 

29 Jan 2009 om 10:42 

Goed werk dit keer van van der Plas. Vond eerst het laten overkomen van de getuige een wat zwak optreden, 
vooral omdat hij werd aangehouden na voorafaankondiging in NL. Dit ziet er goed uit maar het zal niet gaan 
meevallen verwacht ik. 
@Indian 
Wat deed Demmink voortdurend in het buitenland? Drugs, wapenhandel wellicht, herinner je die zaak met 
Krikke? Net als Ahmadinejad is Putin satanist en naar het schijnt uit een oude prinselijke familie, staat onder 
invloed van Londense Rothschilds bankers. Communisme is hun instrument.

17.  johnmans 

29 Jan 2009 om 11:04 

Micha, als het zo is dat main stream media in NL geen aandacht aan jouw zaak durven te geven, heb je dan al 
een internationale aanpak overwogen? 
Druk uit het buitenland op de NL regering maakt vaak veel vloeibaar…

18.  loudon 

29 Jan 2009 om 11:32 

De kern van het verhaal is toch het volgende ?

Als je in Nederland een publieke functie vervult dat zul je integer, 
functionerend, niet chantabel en brandschoon dienen te zijn. 

Zo niet dan vlieg je eruit. 
Ook al kom je bijv. bij Trix over de vloer.

Kunnen we ons daar allemaal in vinden ? 
Zo ja, dan is het allemaal snel opgelost.

19.  Charles 

29 Jan 2009 om 11:45 

@indian 29 Jan 2009 om 05:18 

Inderdaad, de wat ouderen onder ons kennen dat verhaal van die Kahn.

Zoals ik hierboven al ergens eerder riep: Nederland is wereldkampioen in het in- en exporteren van problemen. 
Daar moet toch raar volk wonen, zou je denken.

20.  Juriste 

29 Jan 2009 om 11:53 

Het is een interessant feit dat juist een staatsecretaris van Justitie van Turkse afkomst is benoemd. De hoogste 
ambtenaar van Justitie is Demmink. Demmink zou jarenlang gechanteerd zijn door Turkse ambtenaren, volgens 
Baybasin. Misschien was het de bedoeling dat Albayrak de hele kwestie zou sussen vanwege haar Turkse roots. 
De benoeming van Albayrak zal de Turkse overheidsambtenaren zeker gunstig hebben gestemd. ‘In Turkije is 
het ondenkbaar dat een daar opgegroeide Nederlander parlementslid wordt.’ (Bron Intermediair, 31-10-2007). 

De eerste staatsecretaris van Turkse afkomst in Nederland is Nebahat Albayrak. Nebahat is sinds 1998 Tweede 
Kamerlid. Op campagne in Nederland  Albayrak is in ‘98 nummer veertig op de PvdA-kandidatenlijst. . 

Bij de verkiezingen in november 2006 wordt haar populariteit duidelijk: ze krijgt ruim 120 duizend 
voorkeurstemmen, goed voor twee Kamerzetels. Het hadden er duizenden meer kunnen zijn. Een 
campagnehype over de Turkse massamoord op de Armeniërs in 1915 voorkomt dat echter. Als Turkse CDA-
kandidaten die genocide  het officiële Nederlandse standpunt  ontkennen, richt de media-aandacht zich op 
andere Turkse kandidaten. Hoe staan zij in deze kwestie? Erdinç Saçan, PvdA-kandidaat van Turkse komaf, 
weigert het woord genocide in de mond te nemen. Dat is tegen het zere been van Wouter Bos die zetelverlies 
vreest door de negatieve publiciteit. ‘De pleister moet zo snel mogelijk van de knie’, zegt Bos tegen 
partijvoorzitter Michiel van Hulten. ‘Alles beter dan dat het doorettert.’

Albayrak beseft dat het schrappen van Saçan van de lijst haar in een benarde positie brengt. Achter de 
schermen probeert ze een verzoenende rol te spelen en hem voor de lijst te behouden. Tevergeefs. Van Hulten 
is de onduidelijkheid van Saçan zat en knikkert hem, per sms, van de lijst. Albayrak stoort zich geweldig aan de 
handelswijze van Van Hulten en Bos, die haar als nummer twee nergens bij betrekt, maar uit dat niet. Zelf gaat 
ze ook in de fout. Aanvankelijk zegt ze zich ‘nog nooit echt in de Armeense kwestie te hebben verdiept’ om na 
aanhoudende mediadruk te stellen dat ‘ze zich geen oordeel kan vormen omdat alle bronnen besmet zijn’. Een 
opmerkelijke contradictie. ‘Het was haar ultieme poging om de Turkse kool en de Nederlandse geit te sparen’, 
zegt een ingewijde. De PvdA verliest uiteindelijk opnieuw, maar komt wel in het kabinet.

Hoewel Albayrak hoopt op een ministerspost is ze blij als Bos haar belt voor haar huidige functie. Met haar 
portefeuille, asielzaken en tbs, kun je in Den Haag gezien worden 
Als asielwoordvoerder moet ze het standpunt verdedigen dat in Nederland verblijvende Koerden terug moeten 
naar Noord-Irak. Levensbedreigingen, in die tijd nog een zeldzaamheid, zijn haar deel en permanente 
persoonsbeveiliging is het gevolg. Ze beleeft een paar onrustige nachten maar legt zich dan neer bij de situatie.
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21.  janick 

29 Jan 2009 om 12:16 

@Ger,

Khan had werktuigbouwkunde aan de TH-Delft gestudeerd, maar dit terzijde. 
Opmerkelijk is dat de dossiers van het spionage-proces tegen Khan uit de archieven van de rechtbank aan de 
Prinsengracht zijn verdwenen. En dat lang na zijn veroordeling Khan rustig Nederland kon blijven bezoeken 
zonder opgepakt te worden. 
Maar dat is niet zo vreemd voor dit land, het land dat het transport en handel tot zijn grootste activiteiten heeft 
gemaakt. 
Niet alleen nu, maar ook tijdens WOI, het interbellum en WOII stond Nederland eerst neutraal in WOI als 
doorvoerhaven en later als hulpje van de schurkenstaat NAZI-Duitsland vooraan bij de herbewapening van 
Duitsland. De eerste twee jaren van WOII ging het Nederland economisch voor de wind. 
Heinrich Himmler zei dat het transport van de Joden naar het Oosten, waar ze de vernietigd werden 
(Willemientje had slechts een zin in een radio-oranje uitzending in die 5 jaren daaraan vuil gemaakt en Gretta 
Duisenberg was daar ook niet zo geod van op de hoogte), dankzij de Nederlandse goeie gemeente nergens 
anders zo goed was georganiseerd. 
Zo geldt dat na WOII voor het transport van de SS-ers en andere landverraders door de KLM naar bijvoorbeeld 
Argentinie. Zorguita wist al bij voorbaat dat zijn dochter goed met de inwoners van dit land, Nederland, zou 
kunnen opschieten. Vandaar dat door de vader Zorguita en grootvader Prins Bernhard gearrangeerde huwelijk 
tussen burgermeisje Maxima en prins Minimum. 
Dat blijkt ook uit de bemanning van de Zuiveringsraad na WOII, want de zakenvriend van Afdolf Hitler, hij 
kreeg 2 vet-lederen medailles van der Adolf, werd voorzitter van deze Zuiveringsraad, zie bijvoorbeeld http://
bizniz.blog.nl/bedrijfskunde/2006/04/20/morris_tabaksblat_is_ziek

Ach, ik kan wel blijven schrijven over dit land, dat zelfs de nagedachtenis van Anne Frank exploiteert voor het 
goede doel. 
Laat haar nagedachtenis toch met rust.

22.  Verbeet 

29 Jan 2009 om 13:14 

De volgende post is te vinden op de het forum van elsevier.nl. Dus mensen het kan. Gebruik de Main Stream 
Media (MSM) zoveel mogelijk om het probleem Joris Demmink bij een zo breed mogelijk publiek aan de kaak te 
stellen.

Klagmerot op donderdag 29 januari 2009 11:36 
“Pedofielen in tbs-kliniek kijken kinderporno” is nog niet zo heftig als de kop: “De pedofiele hoogste baas van 
het Ministerie van Justitie Joris Demmink misbruikt(e) kinderen”, zoals blijkt uit hetgeen de journalist Micha Kat 
o.a. op de website klokkenluideronline.nl heeft vastgelegd aan feitenmateriaal. 
Toch wordt, nog steeds volgens klokkenluideronline.nl, deze JD niet vervolgt omdat hij, zittend bovenin de 
juridische structuur van ons land, elke poging daartoe in de kiem weet te smoren. JD blijkt een octopus te zijn 
met lange sterke tentakels die zich uitstrekken tot regering en parlement, en ook de media en journalisten 
wordt door hem het zwijgen opgelegd, zo blijkt. 
Ga naar de website klokkenluideronline.nl en / of google naar o.a. joris demmink, adele van der plas, en …. Zie 
maar. Je raakt niet uitgekeken. Gruwelijk en vooral beschamend voor Nederland.

23.  Verbeet 

29 Jan 2009 om 13:17 

En ook op GeenStijl.nl als volgt:

“Kinderporno in de tbs-kliniek, waarom ook niet” is nog niet zo heftig als de kop: “De pedofiele hoogste baas 
van het Ministerie van Justitie Joris Demmink misbruikt(e) kinderen”, zoals blijkt uit hetgeen de journalist Micha 
Kat o.a. op de website klokkenluideronline.nl heeft vastgelegd aan feitenmateriaal. 
Toch wordt, nog steeds volgens klokkenluideronline.nl, deze JD niet vervolgt omdat hij, zittend bovenin de 
juridische structuur van ons land, elke poging daartoe in de kiem weet te smoren. JD blijkt een octopus te zijn 
met lange sterke tentakels die zich uitstrekken tot regering en parlement, en ook de media en journalisten 
wordt door hem het zwijgen opgelegd, zo blijkt. 
Ga naar de website klokkenluideronline.nl en / of google naar o.a. joris demmink, adele van der plas, en …. Zie 
maar. Je raakt niet uitgekeken. Gruwelijk en vooral beschamend voor Nederland. 
Klagmerot | 29-01-09 | 13:05

24.  Verbeet 

29 Jan 2009 om 13:18 

Mensen, doe wat …..!

25.  johnmans 

29 Jan 2009 om 13:32 

Als GeenStijl had gewild waren ze natuurlijk al lang op JD gedoken. Als.

26.  Verbeet 

29 Jan 2009 om 13:39 

Helaas, op Elsevier.nl is de laatste nu “weggejorist” (zoals ze dat bij GeenStijl noemen).

27.  E-bee 

29 Jan 2009 om 15:08 
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De beeldvorming in het buitenland is niet terug te vinden in de NL media, die staan vol met onzin eigenlijk. 
Beeldvorming van Nl in het buitenland, mind you, Pravda ken ik als betrouwbare bron:

Secretaris Generaal van de NATO, Jaap de Hoop Scheffer, Jezuiet gevormd/achtergrond, ambitieus advocaat, 
beperkte intellectuele capaciteiten, waait met de wind mee en weet zijn loyaliteiten tijdig te verleggen, gaf in 
2003 tesamen met de rest van de NL regering officieel onvoorwaardelijke steun aan de VS inzake de koloniale 
oorlog in Irak. 
Nl, meest serviele vazal staat van de VS in Europa. De NL overheid heeft meer dan 20 jaar de VS belangen 
laten prevaleren boven die van de eigen bevolking, de regering heeft iedre contact met de bevolking verloren. 
Er is veel bitterheid en haat tegen de eigen overheid die steeds verder gaat de rechten en vrijheden van de 
eigen bevolking in te dammen. De NL overheid is een door en door corrupte staat waar de regerende elite ieder 
gevoel voor normen en waarden heeft verloren. Joris Demmink bijvoorbeeld is een zelfverklaarde pedofiel die 
niet voor het gerecht is verschenen door intimidatie en uitschakelen van zijn opponenten. De zoon van de 
Koningin, broer van de toekomstige koning, is getrouwd met Mabel Wisse Smit, de voorm. minnares van de 
grootste , meest gewetenloze en gewelddadige NL Mafiabaas. Nadat haar vriendje gewelddadig aan zijn einde 
kwam werd ze de minnares van George Soros en daarna Mohammed Sacirbey. In NL zijn normen en waarden 
en regels voor de gewone man en vrouw niet voor de elite die schaamteloos zijn gang kan gaan.

Verder lezen, lees de ge-wel-di-ge link van Karin. 
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106986-0/

28.  E-bee 

29 Jan 2009 om 15:30 

PM Balkenende is een Bilderberger, een jezuiet, democraat in CDA is een vals voorwendsel want Bilderberg is 
per defintie ondemocratisch, sterker, nazistisch/fascistisch georienteert. Net als het koningshuis dat is. 
Christelijk in CDA is Rooms, Rooms dat is een pedofielen priestersekte, een occulte broederschap, is genoeg 
documentatie over hoe Ratzinger zijn pedofiele priesters instrueert. 
Zo werkt dat, occulte broederschappen, zou je zo niet zeggen, achter dat Potter koppie. 
www.bilderberg.org/2008.htm#dutch 
www.bilderberg.org/index.htm

29.  E-bee 

30 Jan 2009 om 10:31 

Geen toeval… 
Die Pravda link werkte 8 uur geleden nog prima, nu niet meer. Mediabeinvloeding van AIVD?

30.  groot 

30 Jan 2009 om 10:52 

Site zal wel down zijn. Zelfs een russische proxy doet het niet.

http://www.anonymizer.ru/cgi-bin/webprox?session=demo&url=http://english.pravda.ru/opinion/
columnists/106986-0/
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Op de bres voor kindermisbruiker Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 1 februari, 2009 in Algemeen. 

 

In dit filmpje dat we afgelopen donderdag opnamen bij het ministerie van Justitie zien we duidelijk 

hoe ver de macht gaat bij het beschermen van de criminele pedofiel Joris Demmink: zelfs de basale 

regels van vrije nieuwsgaring worden met voeten getreden. Bedenk daarbij dat de -geheel met 

belastinggeld gefinancierde- SG nog nooit in een interview is ingegaan op de hardnekkige 

beschuldigingen die nu al zo’n jaar of 15 aanhouden. Inmiddels wordt steeds duidelijker dat Demmink 

het complete Nederlandse rechtssysteenm in een verlammende en corrupte greep houdt waarbij 

ondermeer journalisten worden geintimideerd, bedreigd en omgekocht. Bas Haan van NOVA lijkt 

hiervan een nieuw voorbeeld te zijn. Een ‘onafhankelijke’ journalist wordt omgekocht, de 

geslachtofferde fiscalist krijgt een spreekverbod, het team van Klokkenluideronline wordt bijna in 

elkaar geslagen: Justitie in Nederland anno 2009.
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1.  Rudolf Paul 
1 Feb 2009 om 18:19 

Het lukt niet om dit onderwerp op http://www.nujij.nl/ te plaatsen. 
Gaat NuJij nuook al GeenStijl achterna?

2.  Charles 

1 Feb 2009 om 18:46 

Alleen de geluidsproductie bij het Filmpje is al een Oscar Nominatie waard. Wat een vondst die ‘hijsende paal’ 
op de achtergrond! Gelukkig was de spraak nog wel verstaanbaar. Camerawerk deze keer ook prima: kopjes 
van de beveiliging keurig uit beeld gehouden. Zo hoort dat. Je komt steeds dichterbij. Oké, Demmink wel net 
gemist, maar niemand zegt dat je opdracht eenvoudig is. Ik herinner je nog even aan de Breekijzer-methode 
van Pieter Storms.

3.  Jan van Dijk 

1 Feb 2009 om 18:49 

Micha,

Dat was nou niet zo verstandig om je paspoort af te geven aan die waakzame en dienstbare juffrouw! Als die lui 
je vragen om je Ausweis moet je eerst eisen dat zij zich identificeren, dat zijn ze namelijk verplicht. Bovendien, 
het is nu geloof ik carnavalstijd en iedereen kan wel een politiepak aantrekken en zich uitgeven voor een 
waakzaam dienaar van de publieke zaak. De overheid wil toch dat we de terreur bestrijden? Nou dan. Begin dan 
met nooit iemand van de zogenaamde politie te vertrouwen. Het zijn misschien verklede en vermomde 
terroristen! Misschien zijn het zelfs wel echte terroristen, het verschil is namelijk helemaal niet zo duidelijk, kijk 
maar eens naar de definitie van terrorisme op de site van de NCTb.

Verder een moedige poging. Nog een advies: vermom je de volgende keer als ambtenaar, misschien dat dat 
helpt om die lafaards van dat ministerie aan de praat te krijgen. Of vraag een bevriende Turk of hij wil 
doorgaan voor iemand van de Turkse TV. Zodra er een buitenlandse camera draait wordt dat geboefte van 
Justitie misschien wat spraakzamer. Enfin, ik noem maar wat suggesties. Ik heb altijd nog zulke mooie 
herinneringen aan het werk van Günther Walraff indertijd.

4.  rabarberke 

1 Feb 2009 om 20:52 

Het is gewoon niet waar!

5.  wimheitinga 

1 Feb 2009 om 21:37 

FOLKERT JENSMA!, MEVROUW DONKER, NRC/HANDELSBLAD-Redactie! GEEF MICHA KAT WAT REGELS OP UW 
ACHTERPAGINA! GEWOON UIT SOCIAAL OOGPUNT. DAN DOET IE TENMINSTE NIET MEER ZO RAAR AAN DE 
SCHEDELDOEKSHAVEN!

met vriendelijke groet,

Wim Heitinga

6.  groot 

1 Feb 2009 om 22:09 

@”wimheitinga”

Wat leuk, de capslock-meiden van “Geen Stijl. 

“wimheitinga” ipv “Wim Heitinga”. Hahaha.

7.  Arendsoog 

2 Feb 2009 om 01:06 

Tot mijn stomme verbazing werd mijn hieronder weergegeven reactie onder een artikel in Trouw online 
geplaatst. Het artikel gaat over een wetenschappelijk onderzoek naar het kuddegedrag van mensen bij het 
maken van overtredingen.

“Wanneer wordt er een wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het kuddegedrag bij de heersende elite, die 
alle internationale en morele wetten aan hun laars lappen? Het zou interessant zijn om eens iets te weten 
komen over de achtergrond van het kuddegedrag van pedofielen op hoge posten, zoals Joris Demmink en het 
machtsnetwerk dat hem omgeeft en hem de hand boven het hoofd houdt. Hoogst interessant om eens te weten 
hoe het komt dat dit soort mensen zo gemakkelijk te chanteren zijn, waardoor zij meelopen in de elitaire 
ganzenpas. Welke wetenschapper zou het lef hebben om dat eens te onderzoeken? 

Arend Zeevat, Dieren op 01-02-2009, 11:1

Zie: http://www.trouw.nl/nieuws/Wetenschap/article1906146.ece/
In_overtredingen_zijn_we_echte_kuddedieren_.html
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8.  Barbelo Perfect Glory 

2 Feb 2009 om 01:47 

De Wereld op zijn Kop.

In de huidige systemen, structuren en hiërarchieën heeft iedereen een plekje. 
Iedereen heeft een plekje gevonden, bewust of onbewust.

De uitvoering van het plekje gaat in dienstbare beroepen volgens een verwacht patroon of systeem. 
Uit zelfbehoud of voor financieel inkomen voor je zelf, of gezin, proberen we allemaal het verwachte patroon te 
volgen die bij een functie hoort.

Echter de bewuste wereld wordt bewuster, en men ziet nu meer door de illusies van vele gedachte, vele 
schijnzekerheden of verwachtingspatronen uit het verleden heen.

Het is dus tijd voor iedereen om zijn eigen moraal te vinden, een beetje ethiek te voelen, en zich afvragen wat 
is mijn kwaliteit van leven, wat geeft me de kans om leven. In welke maatschappij wil ik mijn kinderen zien 
opgroeien.

Het maakt niet uit in welke functie men nu zit, van politieman of vrouw, journalist, binnenlandse 
veiligheidsdiensten, koningshuis, fiscalisten, bouwvakkers, media, de slager of groenteman, boer of fietsen dief.

Er komen momenten dat er een gevoel ontstaat dat enorm pijn gaat doen, dat er nieuwe inzichten ontstaan en 
dat oude denkbeelden en gedachten veranderen. 
Dat kan wrijving geven in het uitvoeren van een huidige functie.

Belangrijk voor iedereen is dan bij je moraal te blijven en je functie net zolang uit te voeren tot je zover bent 
dat je kunt veranderen van plaats, tijd of functie.

Voor iedereen in alle mogelijk functies is het belangrijk te doen wat nodig is. 
Het kan zijn, het verzamelen van informatie op beeld, geschrift of tekst van situaties die je eigen moraal niet 
meer dienen, of niet meer bij je nieuwe ethiek of gevoel passen. 
Zeker als je toegang hebt tot gevoelige informatie of je begeeft je in kleine veilige elite kringen waar iedereen 
elkaar kent en enorm veel vertrouwen in elkaar hebben.

Vertrouw in deze kringen niemand, want velen hebben al een enorm hoog moraal en ethiek wat past bij een 
veilige samenleving voor kinderen, een vruchtbare toekomst voor nieuwe generaties, en meer vrijheid voor een 
individuen met meer respect voor het leven.

Velen zijn al bezig terwijl ze hun huidige functies gewoon uitvoeren, om de informatie te verzamelen en vast te 
leggen, zodat ze later hun maskers af kunnen zetten, en dan zullen vrienden vaak nooit meer vrienden of 
vertrouwelingen zijn.

King Arthur (2004) Final Speech 
http://nl.youtube.com/watch?v=yLud2ONqXM8

“Knights, the gift of freedom is yours by right.”. “But the home we seek do not reside in some distant land. It’s 
in us and in our actions on this day.” “If this be our destiny, then so be it. But let history remember that as free 
man we chose to make it so.” “Rus!!.

** 
Never fear when you hear the divine pipes or the ancient war drums. 
**

Flower of Scotland - Scotland The Brave 
http://nl.youtube.com/watch?v=RAWs-QarLiw&feature=related

“I am William Wallace. And I see a whole army of my countrymen, 
here in defiance of tyranny! You have come to fight as free men. And 
free man you are! What will you do without freedom? Will you fight?” 
“Two thousand against ten?” - the veteran shouted. “No! We will 
run - and live!” 
“Yes!” Wallace shouted back. “Fight and you may die. Run and you 
will live at least awhile. And dying in your bed many years from now, 
would you be willing to trade all the days from this day to that for 
one chance, just one chance, to come back here as young men and tell 
our enemies that they may take our lives but they will never take 
our FREEDOM!”

Clann An Drumma ~Culloden 
Oh Flower of Scotland, when do we see you againg 
http://nl.youtube.com/watch?v=PrIUwo_GgmE

9.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 10:50 

Inhakend aan Arendsoog (2 Feb 2009 om 01:06) herhaal ik hier mijn oproep die ik al diverse keren heb 
geplaats. 
Het lijkt erop dat de Main Stream Media (MSM) het niet onprettig vinden dat zij via hun lezersforums tenminste 
nog iets kunnen bijdragen aan de jacht op Joris Demmink. Ook in heb inmiddels tientallen blogs kunnen 
plaatsen op elsevier.nl en geenstijl.nl. Ik durf te wedden dat ook andere media dergelijke blogs maar al te 
graag zullen toelaten, omdat zij gefrustreerd zijn door de tentakels van JD, maar hun forum beschouwen als 
een, voorlopig althans nog risikoloze uitlaat van vrije meningsuiting voor hun lezers. 
Derhalve, lees dagelijks de artikelen op je favoriete media en zodra je een artikel leest dat ook maar enigszins 
te linken is aan de zaak Joris Demmink, schrijf dan een commentaar waarin je wijst op deze absurde kwestie en 
verwijst naar klokkennluideronline.nl en / of andere sites die deze kwestie behandelen. Adviseer de lezers ook 
om te googlen naar woorden als joris demmink, micha kat, adele van der plas, enz. 
De groep van mensen die zich op de hoogte stellen van de desastreuze situatie in juridisch Nederland, moet als 
een olievlek worden uitgebreid zodat uiteindelijk de MSM en de politiek er niet langer omheen kunnen draaien.
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10.  Rudolf Paul 
2 Feb 2009 om 11:10 

Demmink een bekende Praag-bezoeker: http://www.nujij.nl/praag-is-een-leuke-stad.4731916.lynkx

(op NuJij werd twee keer mijn bijdrage over Demmink en Praag “weggejorist”. Mag je Demmink nogwel 
noemen op NuJij, vraag ik me af)

11.  Juriste 

2 Feb 2009 om 11:15 

N.a.v. Arendsoog. In de link naar het artikel in Trouw staat: “Wij kuddedieren volgen elkaar in het kwaad. En de 
ene overtreding rechtvaardigt de andere, zelfs een ergere”

Dit klopt inderdaad. Wanneer een persoon wordt aangeduid in de politierapporten met de beledigende 
kwalificatie ’sukkel’, dan wordt daar vervolgens nog een schepje bovenop gedaan en kan zo iemand zomaar 
veroordeeld worden voor moord. Gewoon, omdat het kan - om met Geen Stijl te spreken. Een journalist schrijft 
een boek, gewoon, omdat het kan en de veroordeelde krijgt zwijgplicht, zodat hij zich niet kan verweren.

In de situatie rond de hooggeplaatste ambtenaar van Justitie, worden kritische geluiden afgedaan als 
kwaadsprekerij. De vraag luidt dan:’Wie heeft er belang bij de kwaadsprekerij’. Hoe is het gerucht over de 
ambtenaar ontstaan? Is het misschien een afleidingsmanoevre om een andere - nog hoger geplaatste - persoon 
af te schermen. 

Doekle Terpstra was de enige persoon, die serieus inging op de vragen van Micha Kat en oprecht niets leek te 
weten van de beschuldigingen ten aanzien van de Justitie ambtenaar. Mij was het ook helemaal ontgaan. Ik ben 
met name geinteresseerd in de beinvloedingslijnen van de MSM en het OM.

12.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 11:37 

De moed en de hoop zakken echt in je schoenen als je ziet hoe de “toppers” uit het old boys network de handen 
boven het hoofd worden gehouden en zij de dans telkens weer ontspringen. Wie weet dit: kan ik als gewoon 
burger, aangifte doen tegen deze criminelen? 
Leest het artikel zoals dat op GeenStijl staat.

Geen gevangenis voor prachtwijken-directeur 
Het prominente PvdA-lid en directeur van woningcoöperatie Rochdale, Hubert Möllenkamp, hoeft voorlopig niet 
naar de gevangenis. Möllenkamp is na een schorsing van drie maanden alsnog op staande voet ontslagen 
wegens zelfverrijking, schimmige vastgoedtransacties en verduistering. Via duistere vriendjes kocht 
Möllenkamp van taxpoet een villa in Spanje en een Maserati met chauffeur. De directeur van de 
woningbouworganisatie die vuistdiep in Vogelaars prachtwijken zit, hoeft ondanks de vele verdenkingen niet 
naar het gevang. Vooralsnog weigert de woningbouworganisatie zelfs aangifte te doen. Aanleiding voor zijn 
ontslag is een intern onderzoek dat wetsovertredingen aan het licht bracht. Maar het lijkt erop dat iedereen 
lekker relaxed te werk gaat. Zelfs het ministerie van VROM, de eindverantwoordelijke, onderneemt geen enkele 
actie maar wil nog eens een extra onderzoek instellen naar de handel en wandel van Möllenkamp. 
Laatstgenoemde hoeft zich trouwens niet te vervelen. hij woont midden in een golfbaan. Zijn eigen woning met 
aanbouwtjes is zichtbaar vanuit Google Earth… Zakkenvuller gefeliciteerd!

13.  Frank Black 

2 Feb 2009 om 11:54 

alternatieve filmlocaties

Societeit de Witte (wil je zo’n man als lid hebben?) 
http://www.sdnl.nl/demmink.htm

Roosevelt Stichting (wil je zo’n man als adviseur hebben?) 
http://www.fourfreedoms.nl/index.php?lang=en&id=8

Parket Generaal (waarom geen vervolging of onderzoek?) 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harm_Brouwer

Landelijk Parket (waarom geen vervolging of onderzoek?) 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Openbaar_Ministerie_in_Nederland#Het_Landelijk_parket

14.  Juriste 

2 Feb 2009 om 11:58 

Verbeet: Gewoon niet op de PvdA stemmen, maar op een rechtse partij. De burger kan door het stemgedrag 
aan te passen enigszins invloed uitoefenen. 

Wouter Bos, PvdA, geeft miljarden euro’s overheidsgeld weg aan de ING en dat moet ook weer ergens vandaan 
komen. “Bos verlost de bank van een belangrijk deel van de portefeuille met risicovolle Amerikaanse 
hypotheekbeleggingen. In ruil daarvoor krijgt hij de inkomsten die ING normaal gesproken uit die beleggingen 
zou incasseren. De belastingbetaler is dankzij Bos voor 21,6 miljard euro vastgeklonken aan de bereidheid en 
het vermogen van Amerikanen hun hypotheken af te lossen” (www.nrc.nl).

15.  indian 

2 Feb 2009 om 12:03 
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gerard hamer! 
De cia had al in 1965 of omstreeks die tijd een wapen ontwikkeld, waaruit een kogeltje van IJS komt , met 
daarin een stof die direct een hartverlamming teweeg brengt. 
Alleen bij zeer nauwkeurig onderzoek van het lichaam is dan een minuscuul gaatje te vinden, wat moeilijk 
traceerbaar is. het IJS lost op in de lichaamsvloeistof, dus is NIET terugte vinden. 
De hartverlamming treedt direct op. 
Hoover , hoofd FBI die het verband tussen CIA-BUSH men(grootvader vader en zoon) bij de moord op JFK Sr 
onderzocht ontliep net op tijd een dodelijke aanslag opzijn leven in zijn eigen kantoor.de link george bush en de 
dood van jfk.jr is ook gelegd. 
Wat putin uitvoert, het afleggen van iedereen die protesteerd tegen hem, wat in de usa op dezelfde manier 
gebeurt, iedere keer opnieuw, gebeurt hier in nederland ook iedere keer weer. 
De systemen zijn hetzelfde, de doden ook, de GOEDEN worden 1 voor 1 omgelegd, dat valt niet op, maar gaat 
wel eeuwig door.

Blackmail tbv oorlogsvoering, voortkomend uit pedoschandalen en chantage om landen in de oorlog waar dan 
ook te betrekken, en zo via de zakelijke kant ENORM veel geld te verdienen, is niet weggeweest. 
Wij worden “geregeerd”" door Duivelse machten die overal geinfiltreerd zijn, tot in de gemeentepolitiek aan toe. 
zie laatste uitzending van Zembla, over gemeentes in nederland.

16.  Emiel 
2 Feb 2009 om 12:06 

Dit is wel een mooie aktie van Micha.

Hoe kan het als de hoogste man van Justitie tw SEG Demmink zo expliciet (voor zijn eigen kantoor !) van 
pedofiele praktijken wordt beschuldigd, dat Justitie/ OM, dat zo maar laat voortduren ? 
ALS SG Demmink toch onschuldig zou zijn, dan zou er toch aktie worden ondernomen dwz Micha Kat zou dan 
voor de strafrechter moeten komen vanwege smaad e.d.

Als er geen aktie komt, dan mag je aannemen, dat Justitie/ OM/ Demmink de aktiviteiten van Demmink niet ter 
discussie wil brengen. Dan moet je aannemen, dat deze SG Demmink mogelijk een strafbare pedofiel is. 
Als SG Demmink zo begeschermd wordt, dan mogen we ook aannemen, dat er nog meer fout zit bij Justitie. 
Immers wie beschermen SG Demmink, waarom ?

17.  E-bee 

2 Feb 2009 om 12:07 

Ook de rechtse partijen zitten in dit old-boys netwerk. Bos of welke partij dan ook heeft maar iets te vertellen, 
de bankiers en de internationale ontwikkeleingen bepalen de opzettelijke ramkoers en de snelheid waarmee nu 
en straks de pensioenen worden leeggeroofd. 
Directeuren van Woning Bouw Verenigingen zijn per definitie lid van netwerken omdat daarmee veel invloed 
kan worden uitgeoefend.

18.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 12:12 

@ Juriste 2 Feb 2009 om 11:58 
Je stemadvies heb ik niet nodig. Ik stemde mijn hele leven lang VVD maar sinds anderhalf jaar heeft die partij 
het wat mij betreft, volkomen verbruid. Overigens, heb niet de illusie dat de VVD in het Demmink verhaal stapt. 
Ook daar zitten ze tot aan de nek in het old boys network en als ze al wat zouden willen doen dan heeft de 
octopus Joris Demmink wel een of meerdere tentakels om die, ogenschijnlijk keurige partij heen geslagen. 
Nee, ik stem de eerst volgende keer op de PVV. Ik steun Wilders en de PVV, zowel met mijn stem als financieel. 
Zouden meer mensen moeten doen. 
Ik teken daarbij echter wel aan dat ik het niet op alle punten eens ben met Wilders. Zo vind ik dat hij met zijn 
onvoorwaardelijke steun aan Israël al te gemakkelijk voorbij gaat aan de diepere achtergronden van het conflict 
in het Midden Oosten. 
Maar goed, ik zie geen ander alternatief / breekijzer dan de PVV. Ze doen het overigens goed na de juridische 
aanslag op de vrijheid van meningsuiting. 
Ik zag gisteren overigens een filmpje over een ogenschijnlijk overweldigende politiemacht in Londen die op de 
vlucht werd gejaagd door een meute “alla hakbak” en vooral ook “palestine” roepende moslims. Hilarisch maar 
ook beangstigend. De referentie aan Palestina geeft overigens de kern van het probleem weer.

19.  Observator 

2 Feb 2009 om 12:27 

@ E-BEE 
2 Feb 2009 om 12:07 

E-BEE, een aantal mensen zal je naar aanleiding van je publicaties voor gek verklaren:

Zwakke mensen die lijden aan verkeerde beïnvloedingen, 
Goedwillende maar helaas erg argeloze mensen, 
‘Slimme’ maar in feite ‘Sluwe’ mensen met kwade, zelfzúchtige, bedoelingen, 
Onnadenkenden die gemakzucht als geloofsovertuiging hebben. 
Ik vergeet er vást een paar.

Wie wat slimmer (en DUS níet sluwer!) is, steunt je in jouw verdenkingen en vaststellingen. Dat soort lieden wil 
duidelijkheid!

Onze enige hoop is dat dit type in aantal groeien zal.

20.  Juriste 

2 Feb 2009 om 13:46 

Verbeet, Ik ben liberaal, maar stapte tijdens de machtsstrijd in de VVD-top over van de VVD naar het CDA. Ik 
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vind Maxime Verhagen een diplomatiek talent, maar het waren minister president Balkenende en De Geus, die 
mij hartelijk welkom heetten binnen het CDA en mij stimuleerden actief te worden binnen het CDA. 

De PVV ken ik ook, maar ik ben nogal geschrokken van de PVV, want de partij kent geen partij-democratie, d.w.
z. alles wordt bepaald door Wilders. Mijn visie is dat de PVV geen vrijheid brengt voor de burgers, maar dat er 
een dictatoriale of feodale samenleving zal ontstaan, zoals thans nog het geval is in Zuid-Limburg. 
Het verbaast mij dat de de corrupte ambtenaren in Zuid-Limburg onlangs zijn opgepakt inzake fraude bij 
aanbestedingen. Kennelijk hebben bouwbedrijven, die de opdrachten niet kregen, goede banden met het OM, 
want Zuid-Limburg staat bekend om z’n corruptie, door de bittere armoede na de mijnensluitingen.

21.  Observator 

2 Feb 2009 om 14:13 

@ Juriste 
2 Feb 2009 om 13:46 

Nou, ‘Juriste’, mijn eerdere, door twijfeld onderkoeld gebrachte, ‘verdenkingen’ te jouwer aanzien, worden nu 
door jouzelf bevestigd. 
Wie denk je nou eigenlijk dat hier aan het ‘posten’ zijn? Een stel imbecielen? Met een wegens gebrek aan IQ 
nóg lagere opleiding dan ‘recht’?

Maxime Verhagen: Erg goed in handenwringen, gelijk de eerste de beste woekeraar. En jij vált voor hem? 
Gossie!!!

CDA-adept geworden en blij met de erkentelijkheden van een miezerig en leugenachtig ‘man’ als Balkenende en 
een ernstig te betwijfelen iemand als De Geus?

De PVV op een smerig-insinuerende manier in verband brangen met Limburgse fraudes? Omdat Wilders wenst 
te voorkomen dat er mollen zoals jij een vinger in de pap krijgen?

Simpeltje, wat bén je doorzichtig.

22.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 14:18 

@ Juriste 2 Feb 2009 om 13:46 
Ik ben telkens weer verbaasd over de u-turns die u steeds weer neemt in uw betogen. 
Nou wordt de corruptie aangepakt in Limburg en nou ziet u een complot. Vreemd. 
Overigens, u mag Verhagen dan behagen, ik vind het een slijmert eerste klasse. 
De PVV is inderdaad geen partij zoals we gewend zijn. Neemt niet weg dat er een programma van de PVV 
bekend is en daar zal de PVV op worden afgerekend door haar kiezers. Blijkbaar spreekt dat programma de 
huidige aanhangers van de PVV wel aan. Goed uitgangspunt dus.

Even iets anders. Ik heb zojuist Balkenende bekeken in zijn persconferentie, waarin hij een “onafhankelijke” 
commissie benoemd onder leiding van de voormalige president van hoge raad. Dus ook iemand die onder de 
octopus-tentakels van Joris Demmink leeft. Hoe onafhankelijk kan iemand zijn? Balkenende denkt dat hij 1e en 
2e kamer nu bij de ballen heeft, maar als die kamers dan echt ballen hebben dan laten ze zich niet zo de mond 
snoeren. wat een schandelijke doofpot tactiek. 
Balkenende geeft mij de creaps. Wat heeft die goser te verbergen? Aanpakken die dictator.

23.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 14:44 

Op elsevier.nl staat onderstaande post van Klagmerot. Ik ben benieuwd hoe lang nog, hoewel, tot nog toe zijn 
degelijke posts over Demmink nog nooit verwijderd. Hoopvol dus. Doet allen hetzelfde s.v.b.

Klagmerot op maandag 2 februari 2009 14:24 
Jaja, onafhankelijk commissie o.l.v. Davids, de oud-voorzitter van de Hoge Raad. 
Onafhankelijk en justitie / hoge raad is een contradictio in terminis. Degenen onder u die de zaak Joris 
Demmink kennen (JD is secretaris generaal op Justitie) zullen dat begrijpen. Oh, u weet niet wat de affaire JD 
inhoudt? Wel, kijk dan eens naat het feitenmateriaal op klokkenluideronline.nl, verzameld door onafhankelijk 
onderzoeksjournalist Micha Kat. In het kort komt het hier op neer. 
JD is kindermisbruiker, gepakt in Turkije, toen gechanteerd door Turkije om ervoor te zorgen dat de Koerd 
Baybasin levenslang in NL gevangenis zit. Baybasin wist teveel over de Turkse overheid / regering maar men 
kon hem daar niet pakken, dus heeft Demmink dat hier gedaan. 
Ook is het onmogelijk om JD veroordeeld te krijgen voor zijn misdagen, o.a. dat kindermisbruik, omdat hij op 
de hoogte is van seksuele geaardheid en uitspattingen van een niet gering aantal zeer “hoge” personen, tot in 
koninklijke kringen toe.

24.  E-bee 

2 Feb 2009 om 14:49 

Zo bezien is Demmink nog een mooie afleider van de politiek die internationaal gevoerd wordt. Of dat iets met 
CDA, PVV of PvdA te maken heeft is zeer twijfelachtig die politiek is al bepaald in ondemocratische overleggen 
bij o.m. CFR en Bilderberg. Hij zit daar bv. mede omdat int. drugshandel ook een belangrijk deel van het pakket 
is wat facties uitvoeren zoals Bilderg/CIA. Dat hoef je allemaal niet meer te bewijzen. In VS worden nu ook 
getuigen opgeruimd en nu dus in Afghanistan en elders. In opdracht. Iemand nog ooit iets over Krikke gehoord? 
Verder kun je met Baybasin wel zeggen dat dit gewoon politiek is die justitie mede uitvoert en een mogelijkheid 
om bewijs tegen de staat te verduisteren, wellicht dan dus drugshandel. Dit land loopt onder een nogal 
fascistische jezuietenpartij bewust achter een fraud aan die een andere fraud opvolgde en diens schuld werd 
door deze staat op de burgers afgewenteld. En dan een praatje maken over de armoe in de mijnen? Nog even. 
Demmink dient een veel groter belang. 

Terug slaan op het BilderbergCIA/Bush drugsempire, onze jezuit vindt die doden niet echt een probleem maar 
wel het uitlekken van deze shit. 
www.spiegel.de/international/world/0,1518,604183,00.html
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25.  Observator 

2 Feb 2009 om 14:50 

@ Verbeet 
2 Feb 2009 om 14:44 

‘Nog nooit’ zal wel bedoeld zijn als ‘altijd’, mag ik aannemen?

26.  Charles 

2 Feb 2009 om 14:51 

Ja, verhip er komt dan toch een onderzoek voor Irak. 
Maar geen parlementair onderzoek en getuigen zullen niet onder ede worden verhoord. En wie weet is deze 
klucht wel ter afleiding van Demmink. 

Als Micha verder wil komen met Demmink dan moet er een flinke stunt ondernomen worden, alles binnen de 
wet uiteraard, die zoveel stof veroorzaakt dat de MSM het wel moeten melden. 
Scenario’s in te leveren bij Uw webmaster!

27.  Verbeet 

2 Feb 2009 om 15:04 

@ Observator 2 Feb 2009 om 14:50 
Ik weet niet wie, wat of waar u bent, maar u probeert in elk geval verwarring te zaaien. 
De postings over Demmink op elsevier.nl, die ik heb gezien, staan nog altijd op de site elsevier.nl. 
Dus: “…. tot nog toe zijn degelijke posts over Demmink nog nooit verwijderd”. 
Had je niet verwacht hè(of gehoopt wellicht).

28.  Observator 

2 Feb 2009 om 15:20 

@ Verbeet 
2 Feb 2009 om 15:04 

Nou, nee, Verbeet, dat die postings niet verwijderd zijn op de Elsevier-site verheugt me eigenlijk bijzonder! 
Ik lees daar niet, maar ging er van uit dat je je had vergist. Volkomen ten onrechte dus! Waarvoor mijn 
excuses. 
Ik had dit inderdaad niet verwacht, maar verheug me er dus in dat dat soort postings er blijft staan. 
En zéker had ik niet gehoopt dat ze verdwenen! 
Waar zie je mij voor aan, zeg?!

29.  Observator 

2 Feb 2009 om 15:23 

@ Charles

Die Balkenende is in feite ook nu weer ‘afwezig’. 
In het AD postte ik:

“Het is op zijn minst gezegd een érg vreemde zaak dat Balkenende een commissie (alwéér één) vraagt (?) 
onderzoek te doen naar hemzelf. Want dáár komt het op neer, nietwaar? 
Welke bedrieglijkheden zullen er nú weer gedebiteerd worden? 

Als die Balkenende een vént is, geeft hij zélf uitsluitsel (en treedt daarna af, naar aanleiding van wat iedereen 
al weet of weten kan). Maar hij ís geen vent”. 

[ Citeer ] Observator - Rotterdam - 02/02/09 - 14:16:46 2967111

30.  Frank Black 

2 Feb 2009 om 15:25 

Willibrord Davids

Mr. Willibrord Davids was in de periode 1965-1975 werkzaam als kandidaat-notaris. Na enkele jaren in het 
wetenschappelijk onderwijs werkzaam te zijn geweest, trad hij in 1979 aan als rechter-plaatsvervanger in 
Assen. In de periode 1980 - 1986 was hij in die rechtbank werkzaam, als rechter en vice-president. In 1986 
werd hij benoemd tot raadsheer in de Hoge Raad en in 1998 tot vice-president van de Hoge Raad. Sinds 2004 
is Willibrord Davids de president van de Hoge Raad. 
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/39949523/items/40145407/

Het Hoge Rechtsorgaan waarvan de elf raadsleden van de strafkamer deel uitmaken is gebouwd op een hechte 
ondergrond van behoudzucht en traditie. Formeel worden de raadsheren benoemd door de Kroon, op 
voordracht van de Tweede Kamer. Na hun benoeming – voor het leven, dat wil zeggen tot hun zeventigste – 
moeten ze bij de Koningin langs om de eed af te leggen en krijgen ze een kopje thee. In feite echter benoemen 
ze elkaar, en wel in een geheime procedure. Zelfs de kandidaat weet niet dat er over hem of haar inlichtingen 
worden ingewonnen. De Tweede Kamer die daar wel het recht toe heeft, is sedert mensenheugenis niet meer 
van de Hoge Raad-keuze afgeweken. En de minister volgt die ook tamelijk blindelings. 

Alleen al de benoemingsprocedure geeft de Hoge Raad iets geheim-genootschapachtigs. Zo ook de nadruk die 
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er ligt op anciënniteit. Binnen de Raad bepaalt het aantal dienstjaren de rangorde. Voorzitter van de strafkamer 
wordt de langstzittende raadsheer. President van de Hoge Raad wordt de raadsheer met de meeste dienstjaren, 
ongeacht de vraag of hij, behalve een goed raadsheer, ook een goed Manager is. En ongeacht de vraag of hij in 
de strafkamer werkzaam is dan wel in de belastingkamer of de civiele kamer, de twee andere rechtsgebieden 
die de Hoge Raad bedient en die in dit artikel buiten beschouwing blijven. Zelfs de interne telefoonlijst is, 
behalve op alfabet, op anciënniteit gerangschikt. 

In hun arresten dienen de elf raadsheren, als waren het gezworenen, met één mond te spreken. In de 
raadkamer zelf worden de oordelen mogelijk met een minderheid aan tegenstemmen geveld. Maar daarvan 
blijkt niets in de uitspraak. 
http://www.nrc.nl/binnenland/article1681226.ece/Het_hoogste_woord

Op het Arubahuis hield de Gevolmachtigde Minister mevr. Ella 
Tromp-Yarzagaray en de voorzitter van de Staten van Aruba de heer 
Marlon Werleman een ontvangst voor de deelnemende delegaties 
aan het Contactplan en relaties van het Arubahuis. 
Aanwezig waren de Minister van Buitenlandse Zaken dr. Ben Bot, 
de voorzitter van de Tweede Kamer dhr. Frans Weisglas, de president 
van de Hoge Raad mr. W. Davids, de leden van de Raad van State, 
ir Gilbert Wawoe en prof. Ernst Hirsh-Ballin, de voorzitter van 
de Vaste Kamercommissie voor Antilliaanse en Arubaanse Zaken 
dhr. Willibrord van Beek, parlementariërs en personeel van het 
Arubahuis. 
http://www.arubahuis.nl/documents/noticiero/2005mei-juni.pdf

Interview: Willibrord Davids 
De Deventer en Puttense moordzaak en de Schiedammer parkmoord. Deze drie zaken kwamen in het nieuws 
als strafrechtelijke dwalingen. Onschuldigen gingen de gevangenis in vanwege een tunnelvisie bij politie en 
justitie. Het hoogste rechtscollege in Nederland, de Hoge Raad, lijkt de aangewezen instantie om in 
voorkomende gevallen de rechtsgang nog eens goed onder de loep te nemen. Maar de Hoge Raad doet eigenlijk 
niets meer dan de werkwijze en motivatie van de rechters beoordelen. Eventueel beslist de Raad tot herziening 
van een zaak, bijvoorbeeld in het geval van nieuwe feiten. Die zaak moet dan weer terug naar een Gerechtshof, 
de Raad mag zich er niet verder over uitspreken. 
http://www.ochtenden.nl/afleveringen/25899660/

NIEMAND DOET WAT AAN SLECHT PRESTERENDE CIVIELE CASSATIEADVOCATEN 
De enige partij die daadwerkelijk een verandering kan bewerkstelligen is de Hoge Raad. Die kan bij het 
ministerie 
van Justitie erop aandringen dat er iets gedaan moet worden.” 
Dat gebeurt ook, zegt mr. Willibrord Davids, president van de Hoge Raad, die erkent “dat het wat stil is”. Raar 
eigenlijk, want er móet wat gebeuren. “Het Haagse monopolie werkt niet. Een regionaal criterium is niet meer 
te verdedigen en het monopolie is ook uit Europeesrechtelijk oogpunt niet te handhaven.” 
http://www.xs4all.nl/~maknapen/artikelen/advocatuur/Mr cassatieadvocatuur.pdf

De Rotterdamse hoofdofficier Henk Korvinus heeft samen met de korpschef Meijboom een balletje opgegooid 
om mensen die definitief zijn vrijgesproken opnieuw voor de rechter te brengen als er achteraf nieuw 
doorslaggevend bewijs beschikbaar is gekomen.Gelukkig heeft de president van de Hoge Raad, Willibrord 
Davids, meteen bij de aanbieding van het tweejaarlijkse verslag van zijn gerecht op 28 juni flinke afstand 
genomen. De Hoge Raad zal dus waarschijnlijk in zijn advies tegengas geven. 
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1645829.ece

De Hoge Raad zal in de toekomst een strengere selectie maken van zaken die hij in behandeling neemt. Dat 
komt omdat het aantal kwesties dat op het bordje van het hoogste rechtscollege in Nederland komt, de laatste 
jaren er groot is. Dat zei Willibrord Davids, president van de Hoge Raad, zondag in het televisieprogramma 
Buitenhof. Volgens hem komt er daarom in de nabije toekomst een soort filtersysteem. Dat moet het voor de 
Hoge Raad mogelijk maken om kansloze zaken en zaken die niet bij de raad thuishoren, te weren. 
http://www.indianfeelings.nl/hoge-raad-gaat-drempel-verhogen.html

Hij is de enige in de hele Nederlandse rechterlijke macht die op zijn toga een hermelijnen bontkraag draagt: 
mr. Willibrord Davids, president van de Hoge Raad der Nederlanden. 
http://www.tvblik.nl/uitzending/buitenhof-de-kredietcrisis-en-onze-pensioenfondsen

Het interview van Clairy Polak met Willibrord Davids, voorzitter van de HR, was illustratief voor de rigide 
denkwijze van de HR. De HR onderzoekt de aangedragen feiten alleen op juridische consistentie. Dat de HR de 
zaak Lucia bij de cassatie had beoordeeld en toen expliciet had verboden de inhoud te mogen beoordelen was 
volgens hem geen falen. Voor Davids lijkt vernieuwing en vooruitgang in het rechtssysteem gewoon een andere 
wijze van organiseren van het rechtspreken te zijn. 
http://www.luciadeb.nl/heropening.html

President van de Hoge Raad Willibrord Davids liet zich in een vraaggesprek met het NRC eveneens afwijzend uit 
over de dubbelfunctie van rechter en senator. 
http://www.njcm.nl/site/newsposts/show/174

Willibrord Davids is vanaf 1 januari 2009 voorzitter van de Adviescommissie restitutieverzoeken 
cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog. 
http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/35684/nieuwevoorzitterrestitutiecommissie.html

The Presidents of the Supreme Judicial Courts of the Member States of the European Union decided to form an 
Association whose Constituent Assembly was held on March 10, 2004 at the Cour de cassation with the financial 
support of the European Commission (AGIS program).The Network of the Presidents provides a forum through 
which European Institutions are given an opportunity to request the opinions of Supreme Courts and to bring 
them closer by encouraging discussion and the exchange of ideas. The members gather for colloquiums to 
discuss matters of common interest. 
Treasurer: President Willibrord Davids, Hoge Raad (Netherlands) 
http://www.network-presidents.eu/spip.php?rubrique1

Tussen november 2003 en februari 2004 keek de civiele kamer van de Hoge Raad eens extra goed naar 123 
cassatieberoepen, ingediend door 65 advocaten. Een kwart van hen stelde cassatiemiddelen van onvoldoende 
kwaliteit op, elf advocaten dienden zelfs uitsluitend slechte middelen in. In dertig procent van de 123 zaken 
waren de middelen van onvoldoende kwaliteit. Meestal waren de formuleringen onduidelijk of onbegrijpelijk, 
werd naar de bekende weg gevraagd of maakten advocaten onvoldoende onderscheid tussen feitelijke en 
rechtsvragen. Advocaat mr. Marc Ynzonides (De Brauw Blackstone Westbroek) is niet verbaasd over die 
percentages. “Er zijn advocaten die voor de cassatiepraktijk niet in de wieg zijn gelegd. Zij stellen desondanks 
veelvuldig cassatieberoep in en krijgen dan vaak het lid op de neus. Verder zijn er nog advocaten die zich niet 
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eens echt in de cassatiematerie verdiepen en zo nu en dan 
een kansloos beroep instellen.” Ynzonides’ kantoor behandelde vorig jaar 250 cassatiedossiers. In het 
merendeel van de gevallen werd gevraagd of De Brauw mogelijkheden zag tot het instellen van cassatieberoep, 
de minderheid betrof de vraag of De Brauw in cassatie verweer wilde voeren. Van de tien uitgebrachte 
cassatieadviezen zijn er zeven à acht negatief, schat 
Ynzonides. Binnen De Brauw houden zich ongeveer elf compagnons in meer of mindere mate bezig met de 
cassatiepraktijk, ondersteund door tal van medewerkers en stagiaires. 
http://www.xs4all.nl/~maknapen/artikelen/advocatuur/Mr cassatieadvocatuur.pdf

31.  E-bee 

2 Feb 2009 om 18:05 

Ik vind de beweegredenen van mensen als Juriste interessant … 
Ik ben met anderen eens dat Juriste nogal lenig is. Ook is Juriste voorgesteld aan al heel wat bekende 
personen, blijkens haar verslagen, zoals nu Balkenende en de Geus, die haar hartelijk welkom heetten en 
stimuleerden actief te worden binnen het CDA. 
Eerder meldde ik iets over mijn ervaringen met fraude en oplichting van de masonic Job Cohen,(ook de politie 
en de gemeente) en die kende ze ook al, als integer. Dat kan niet want hij is corrupt getuige mijn ervaringen 
met onder meer het corrupte beveiligingsbedrijf To Serve And Protect. Ik denk dat Juriste inderdaad wel van 
het CDA is en ik ken een persoon die heel hoog in deze broederschapssnetwerken van het CDA zit, in Alphen ad 
Rijn, en vooral voor de Overheid werkt. En diens broer is een part. managementcoach van een bureau uit 
Haarlem die ook voor de Overheid, de Gemeente Amsterdam en de Politie werkte en werkt. En die is in het 
verleden betrokken betrokkene geweest bij een zaak met een zedenkantje, een daar uit voortkomende 
zelfmoord en heeft altijd de opleiding opgevoerd die hij juist om die redenen moest verlaten. En anderen vals 
beschuldigen, zoals hij deed binnen kringen van ambtenaren. Zo werken netwerken. 
Dus in haar eigen woorden: is Juriste voor mij interessant.

32.  Juriste 

2 Feb 2009 om 21:19 

Haha, E-bee. Een hoogleraar van de Universiteit Maastricht vroeg mij een paar jaar geleden of ik soms een 
spion was, haha. Ik kom niet meer bij van het lachen. Ik verzamel informatie omdat ik lobbyiste ben en 
daardoor spreek ik met veel mensen. Door mijn werk voor de overheid ken ik de ambtelijke wereld goed. 

Ik kreeg toevallig mijn doctoraal bul rechten overhandigd door Job Cohen in Maastricht, pas later werd hij 
Burgemeester van Amsterdam. Hij kwam op mij over als een integere persoon. 
Ik ontmoette minister president Balkenende, omdat ik aan hem werd voorgesteld en hij wenste mij succes in 
mijn politieke carriere bij het CDA. Nu is het wel zo dat ik door een medewerker van het Steenkamp Instituut in 
Den Haag er uit gekicked ben.

33.  Juriste 

2 Feb 2009 om 22:55 

Of ik er uit gekicked ben bij het Steenkamp Instituut is niet helemaal duidelijk, want een journalist van NRC 
Next kickte, zelf geen CDA-lid, maar vriend van een medewerker van het Steenkamp Instituut, viel mij aan 
door mij zwakbegaafd te noemen in een forum. 
De Nederlandse debatkampioen, die mij zwakbegaafd noemt, bezorgde mij een IP Ban door Steven de Jong van 
NRC, omdat ik publiceerde dat hij debatkampioen was geworden met de argumenten voor de legalisering voor 
de ontkenning van de Holocaust. Dat mocht niemand weten. Ik vond dit toevallig op Google, omdat de 
journalist citeerde uit Mein Kampf en ik wilde weten waarom. Ik typte de naam van de journalist in met 
Holocaust erbij en voila: Nederlands Debatkampioen inzake de legalisering van de ontkenning van de 
Holocaust. 

Over de aanbestedingsfraude in Zuid-Limburg en de aanhouding van corrupte ambtenaren, las ik in NRC 
Handelsblad. Kennelijk heeft het OM prioriteit gegeven aan dat onderzoek.

34.  DNH 

3 Feb 2009 om 14:24 

Nu, ik heb het filmpje eens aandachtig bekeken, en weet je wat ik me nu afvraag? 
Kijk, op zich is er weinig aan de hand. Justitie doet altijd vervelend, als IK er had gestaan en gevraagd naar 
Paulus de boskabouter die kleine meisjes zou hebben misbruikt doen ze óók geheimzinnig. 
Mij echter gaat het erom of de kwestie van de hele zaak, namelijk het beschermen van kinderen, met dit 
vervolgen van Joris gebaat is. 
Is dnh Demmink nu werkelijk een tweede Dutroux, of speelt de man gewoon in op gebruiken en gewoontes die 
in die landen (Turkije) als normaal gelden. 
Pedofilie mag hier dan misschien een halsmisdaad zijn, in Arabische landen is het een normaal gegeven en daar 
wordt er ook niet zo hysterisch over gedaan. 
Iedereen die daar wel eens op vacantie gaat weet dat er altijd jonge jongens om je heen komen zeuren die wat 
geld willen verdienen. 
Wij westersen doen daar zo obsessioneel hysterisch om. 
Echt waar, het is alleen maar een beetje SEKS!

Denk eens na en wordt eens wakker.

35.  groot 

3 Feb 2009 om 15:06 

@DNH 3 Feb 2009 om 14:24 

U vergeet nog een heleboel andere vormen van machtsongelijkheid in arabische landen. Het zijn voor mij Allah-
maal redenen om dit NIET NORMAAL te vinden.
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peterr.jpg Niet alleen Zembla van de VARA, maar ook SBS6 speelt een dubieuze rol in de zaak-

Demmink. Dit komt naar voren in een interview van Onderzoekjorisd.hyves.nl met 

Frank Leenders die in 2003 aangifte deed tegen Demmink. Deze aangifte krijgt thans weer veel 

belang vanwege een nieuwe aangifte tegen Demmink op grond van dezelfde feiten die thans bij het 

OM ligt (een vierde aangifte is aanstaaande). In het interview bevestigt Frank Leenders het verhaal 

van de ’seks-moord’ op de minderjarige waarbij Demmink betrokken was en waarover hij voor het 

eerst sprak in 2003. Opmerkelijk is dat hij zegt dat het SBS is geweest die hem heeft gekoppeld aan 

de recent overleden advocaat Gerard Hamer. De rol van deze laatste werpt steeds meer vragen op. 

Curieus is dat getuigen Klokkenluideronline melden dat Harm Brouwer, de hoogste man van het OM, 

aanwezig was bij de begrafenis van Hamer terwijl beiden geen enkele relatie hadden. Wat had 

Brouwer hier te zoeken? Waarom ondernam Hamer geen actie toen zijn client Leenders door justitie 

werd ‘ontvoerd’ om zijn eerdere verklaringen tegen Demmink onder extreme druk weer in te trekken, 

een overduidelijk delict? Waarom werd de dood van Hamer niet onderzocht? Heeft zijn dood iets te 

maken met de nieuwe aangiftes tegen Demmink? Was Hamer van plan -zoals hij in het ‘Journaal-

fragment‘ in feite ook aankondigt- het ‘dossier-Demmink’ weer uit de kast te trekken? Wat is precies 

de rol geweest van Ilse Colson van SBS? Hoe groot is de greep van Joris Demmink op de media?  

Waarom blijft Peter R. de Vries maar zwijgen ook na talloze oproepen van lezers en kijkers de zaak 

op te lossen?

26 Reacties op “Frank L.: “Ook SBS heeft me 
bedrogen””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  hanss 

17 Jan 2009 om 08:26 

Ik wordt kotsziek van die Demmink en dit plaatste ik even terug bij Maurice de Hond wat door door hem werd 
verwijderd waarop ik het opnieuw plaatste met een vraag: 
(Zie dit onderwerp: http://www.maurice.nl/index.php?itemid=700#nucleus_cf )

hanss schreef:

Maurice

Ik had gezegd als je een vent bent laat je dit staan en je haalde dit toch weg

============================ ======

Ik word nog extremer in mijn uitlatingen:
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Op justitie zit een smerige pedofiel op de hoogste post die om wat voor reden dan ook de ware dader van de 
walgelijke moord op de weduwe Wittenberg vrijuit laat gaan!

Omdat die ware dader dingen weet die het daglicht niet kunnen verdragen van o.a. die hoge piet op justitie en 
andere hoge pieten, moest iemand anders opgeofferd worden als zondebok om de aandacht af te leiden!

Maurice de Hond: wordt wakker! 
Deze zaak gaat helemaal NERGENS heen als niet EERST die laffe schoften op justitie en in de regering en het 
parlement worden aangepakt die verantwoordelijk zijn voor de VERNIETIGING van rechtsstaat Nederland en ik 
roep je op jouw krachten te bundelen met Micha Kat!

Hond en Kat: breek los en grijp die schoften!

Het indienen van aangiften bij dezelfde instantie die je aanklaagt heeft GEEN nut hoe goed bedoeld ook: ga op 
het DOEL af!

Als je een vent bent laat je dit staan.

17 jan ‘09 06:02

========================== =====

Waarom haalde je het weg?

Ik zeg hier niets wat niet waar is.

Ik ben 100% zeker van mijn zaak.

Niemand durft die Demmink aan te pakken en er zijn zelfs al 5 mensen op mysterieuze wijze om het leven 
gekomen vanwege die schurk. 
Ik ben nergens bang voor: ik klaag ze recht in hun gezicht aan omdat ze mijn land kapot maken! 
17 jan ‘09 07:15 
=============================

Nederland wordt getiranniseerd!

on topic:

Iedereen is blijbaar als DE DOOD voor Demmink en kornuiten.

Ik heb niets te verliezen, want ik heb alles en ik zeg: ER MOET EEN EINDE KOMEN AAN DEZE SMEERLAPPERIJ!

Nederland wordt uitgeleverd aan de corrupte EU en aan de Nieuwe Wereld Orde en dit soort zaken maken 
Nederland boterzacht om zonder verzet in de braadpan te verdwijnen van dat complot.

Micha toonde eerder al aan dat ook Jan Peter Balkenende via zijn broer tot aan zijn nek betrokken is bij dit 
sinistere plan en de scheidende president Bush draagt binnenkort zijn macht over aan een NOG GROTERE 
LEUGENAAR ( http://xandernieuws.punt.nl/?id=489799&r=1&tbl_archief=0& en http://xandernieuws.punt.nl/?
id=489959&r=1&tbl_archief=0& ) en hier http://endtimes.punt.nl/?id=500230&r=1&tbl_archief=& masseert 
Bush het Amerikaanse publiek al vast voor wat komen gaat.

Wat heeft dat met Demmink te maken?

Het zal me niets verbazen als zal blijken dat hij binding heeft met sinistere genootschappen want daarin is 
pedofilie heel ‘normaal’ en zelfs moord! 
Het doel van zulke sleutelfiguren op machtsposities is om een land of organisatie naar de hand te zetten van de 
NWO. 
Kijk ter vergelijking maar hier (niet nieuw, dat weet ik, maar het gaat me om de verbanden) “When Pedophile 
Judges Fear Exposure” http://www.henrymakow.com/when_illuminati_shills_fear_ex.html

2.  tess 

17 Jan 2009 om 08:33 

Er zijn een paar opties voor zijn zwijgen:

1. Hij gelooft het niet 

2. Hij heeft informatie over hoe ernstig het is en wie er allemaal bij betrokken zijn en kiest eieren voor zijn geld

3. Hij denkt: laat een ander maar die kastanjes uit het vuur halen, ik brand me er niet aan, kijk maar wat er 
gebeurt is met Adam Curry en alle overige media die zich er mee bezig hebben gehouden: doodstil en ontslagen

4. Hij is bang om geliquideerd te worden: hij heeft aanwijzingen over eerdere liquidaties in deze afaire

5. Hij heeft veel geld gekregen om het niet te doen

6. Hj heeft informatie in ruil gekregen over een andere zaak die ook erg is, maar waar niet zoveel 
hooggeplaatste figuren bij betrokken zijn; IMMERS ALS HET ZO IS DAT DEMMINK DIT ALLEMAAL ( zie: De 
affaire Demmink: het feitenoverzicht op deze site) OP ZIJN GEWETEN HEEFT, DAN MOET deze GEDEKT 
WORDEN DOOR zeer veel HOGE PIETEN

7. Hij gaat voor de reconstructie achteraf en niet voor de constructie: de zaak is te ingewikkeld voor hem: 

of misschien is hij toch stiekempjes bezig en strijkt hij straks met de eer! Micha watch the guy!!! ;-)  
8. De deuren zullen zich sluiten voor Peter R. de Vries, als klokkenluider; we weten wat er gebeurd met 
klokkenluiders: stacaravan ergens op een afgelegen weilandje. Hij gaat dus niet zijn met zorg opgebouwde 
carrière weggooien. (verslaafd aan roem?)

Gaarne aanvullen:

Bezoekers

●     13 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165259 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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9.

3.  tess 

17 Jan 2009 om 08:43 

@ hanss

Ik denk dat niemand helemaal vrij van leugens is. Dat kan niet als je geboren wordt in ons systeem!

Het is echter wel heel goed om feiten en kantttekeningen te plaatsen ook voor wat de nieuwe aankomende 
president van Amerika betreft!

Het leven is niet zwart wit!

4.  hanss 

17 Jan 2009 om 08:54 

@ tess

Het gaat hier niet over Obama maar ik vind het een grote leugenaar en jij mag van hem vinden wat jij leuk 
vind: ik doe niet mee aan de Obamania. 
Hij is niet mijn redder en verlosser.

5.  drs _jvanw_ 

17 Jan 2009 om 09:26 

Ze hebben bij SBS6 de moraal van de firma list en bedrog. Op www.michelkraay.nl las ik dat Kraay de 
kastanjes voor Peter R de Vries uit het vuur heeft gehaald. Maar als Kraay dan voor overtreding van de 
privacywet, waartoe hij door de Vries is aangezet door justitie wordt vervolgd zegt de Vries Michel Kraay niet te 
kennen. Dit pretendeert dan de grootste ‘moraal ridder’ van Nederland te zijn. 
http://www.michelkraay.nl/michel-kraay-media.php?Section=DeRevu en http://www.michelkraay.nl/peter-r-de-
vries.php?Section=1

6.  Blogsom 

17 Jan 2009 om 09:27 

Micha, over sex-toerisme gesproken, het kan dus ook ongezien via het delen van de server waarop je website 
gehost wordt. Gister heb ik deze site gevonden: http://www.yougetsignal.com/tools/web-sites-on-web-server 
Daar vul je de IP van klokkenluider of een andere website in en zie alles wat rood is (dat deel je mee). Ik had al 
lang vermoedens dat men mij manipuleerde (mijn website is nooit bereikbaar) op mijn nieuwe telefoon 
(nummer die niemand wist) krijg ik plots een dronken zoon van een politieagent uit het zuiden des lands (mijn 
nummer was doorgeschakeld naar het nummer van zijn vader)???? Gister ontdekte ik dus twee porno-sites met 
extentie .be die samen met mij mijn domein delen. Smerig gewoon. Dus als je het niet weet, kunnen ze je 
alsnog manipuleren?

7.  hanss 

17 Jan 2009 om 09:32 

Ik zie dat Maurice opnieuw http://www.maurice.nl/index.php?itemid=700#nucleus_cf mijn bijdrage met daarin 
de oproep om de krachten te bundelen met Micha Kat 

“ik roep je op jouw krachten te bundelen met Micha Kat!

Hond en Kat: breek los en grijp die schoften!” 

heeft weggehaald en het leek me nu juist een mooi duo; “Hond en Kat stoppen Demmink in het vat”, maar ik 
snap dat Maurice binnenkort opnieuw vader wordt en om dan opnieuw zo’n risico te moet lopen begrijp ik wel, 
en hij heeft zich al zoveel op de hals gehaald met zijn aanwijzen (dat is wat anders dan beschuldigen) van ‘de 
klusjesman’ (wat ik 100% met hem eens ben) als de dader van de Deventer moordzaak, en bovendien komt 
Ernest Louwes in april vrij een kan dan zelf zijn zaak gaan voeren.

Maar goed: het gaat hier dus over Joris (kloris) Demmink!

8.  RuudHarmsen 

17 Jan 2009 om 09:51 

Micha Kat: 
=== 
vanwege een nieuwe aangifte tegen Demmink 
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1887614.ece/Aangifte_minderjarige_tegen_topambtenaar_justitie.
html 
/===

Dat was toch die aangifte waarvan Krista van Velzen van de SP zei “laten we het even afwachten” (of woorden 
van gelijke strekking), doelend op de aanstaande behandeling van die aangifte door het OM?

Dat artikel in Trouw dateert van 27 oktober 2008, dus alweer dik 2,5 maand geleden. Dan is dat “even” nu toch 
wel voorbij? Vindt u niet, mevrouw van Velzen? (Ik zal haar de link naar deze reactie ook even sturen.)
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Bovendien had al die tijd dat het OM zich over die aangifte boog, Joris Demmink al geschorst moeten zijn 
(tijdelijk uit zijn functie gezet), omdat er anders de ernstige schijn van belangenverstrengeling is. Want Joris 
Demmink is (op de minister na) de hoogste baas van het ministerie van Justitie, en daarmee indirect ook de 
baas van de OM-mensen die die aangifte al dan niet voor onderzoek en vervolging in behandeling moeten 
nemen.

(Ik stuur mijn e-mail met de link naar deze reactie ook naar enkele PvdA-Kamerleden, omdat ook Aleid Wolfsen 
(toen justitiewoordvoerder, nu burgemeester van Utrecht) ferme taal uitte (in 2007 al!), waar later niets van 
overbleef: http://www.youtube.com/v/26h4TLmpe0A ).

9.  RuudHarmsen 

17 Jan 2009 om 10:04 

Hanss tegen Maurice de Hond (dus off-topic voor dit blog) 
=== 
Als je een vent bent laat je dit staan. 
/=== 
Maurice heeft gelijk dat hij het weghaalt. Je bent ongenuanceerd en gaat niet uit van feiten. Dat is mijn mening.

10.  hanss 

17 Jan 2009 om 10:09 

@ tess

>>7. Hij gaat voor de reconstructie achteraf en niet voor de constructie: de zaak is te ingewikkeld voor hem: of 
misschien is hij toch stiekempjes bezig en strijkt hij straks met de eer! Micha watch the guy!!!

11.  RuudHarmsen 

17 Jan 2009 om 10:11 

Blogsom, 17 Jan 2009 om 09:27 
=== 
Ik had al lang vermoedens dat men mij manipuleerde (mijn website is nooit bereikbaar) […] 
/=== 
Welke website is dat dan? Dan probeer ik hem ook eens.

=== 
Gister ontdekte ik dus twee porno-sites met extentie .be die samen met mij mijn domein delen. 
/===

Je bedoelt: het IP-nummer en de server delen? Als je een VPS-actige oplossing hebt (Virtual Private Server; 
heb ik ook, ergens in Duitsland), dat zitten er inderdaad ook andere websites op dezelfde server (maar niet op 
hetzelfde IP-nummer, bij mij), daar doe je niks aan. Onder een VPS kunnen ook nog meerdere gescheiden 
domeinen draaien, die hebben dan een andere URL, maar hetzelfde IP-nummer.

Over de inhoud van die andere sites heb je dan niks te zeggen.

Kwestie van geld: zo is het goedkoper. Wil je dat allemaal niet, dan moeten je een server helemaal voor jezelf 
huren, maar dat is een stuk duurder.

Dus geen manipulatie of kwade machinaties, gewoon techniek en economie.

12.  hanss 

17 Jan 2009 om 10:16 

Helaas: dit schijnt ook zo’n website te zijn die niet goed overeenkomt met Mozilla Firefox.

Ik schreef dus (wat voor de helft was weggevallen)

@ tess

>>7. Hij gaat voor de reconstructie achteraf en niet voor de constructie: de zaak is te ingewikkeld voor hem: of 
misschien is hij toch stiekempjes bezig en strijkt hij straks met de eer! Micha watch the guy!!!

Het zal mij eerlijk gezegd worst wezen wie met de ‘eer’ gaat strijken voor het oplossen van de zaak Demmink: 
als het maar gebeurt, ongeacht de consequenties.

Alle eerlijke journalisten en andere speurders zouden bondgenoten moeten zijn omdat het een zaak van 
nationaal (van ons allen) belang is.

13.  Gebruikersnaam 

17 Jan 2009 om 11:21 

Roman Polanski blijkt al meer dan 30 jaar op de vlucht te zijn voor een veroordeling voor het verkrachten van 
een 13 jarig meisje. 
Bleek gisteren in Rtl Boulevard. Dit slippertje moest maar vergeten worden vond John Van den Heuvel. Het 
verkrachten van een 13 jarige noemt John van den Heuvel een slippertje.

Frank L. moet alles opnieuw op beeld vast laten leggen voor bewijs en duidelijkheid.

14.  hanss 
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17 Jan 2009 om 12:00 

Ach…meer dan een miljard mensen volgen een profeet na die op z’n 52ste een kind van 9 meende te moeten 
ontmaagden toen het arme wicht net ongesteld was geworden. 
Vrome navolgers van die kerel zeggen dat het evengoed netjes was van hem dat hij 3 jaar wachtte tot ze 
begon te menstrueren want hij trouwde haar al toen ze 6 was…tja…wat een wereld..

Ik ken persoonlijk iemand die op haar 9de werd verkracht en wat dat heeft uitgewerkt voor die persoon is niet 
te filmen

Pedofilie is gewoon schofterig en bij de beesten af: punt!

15.  Inanna 

17 Jan 2009 om 13:47 

@ Tess, 
PR de Vries is echt zo vals als een parelsnoer van een tientje, dus zet gerust onder 9: 

PR is ijdel, doortrapt, egocentrisch en dom, daarom is hij stinkend beroemd geworden.

Zet dan onder 10: 

De PR-show is professioneel crimineel bedrog!

Lijst van getuigen: 
- Steve Brown 
- Michel Kraay 
- Louis Hagemann 
- Ernest Louwes 
- Kevin Sweeney 
- Robert Hörchner 
- Joran van der Sloot 
en eventueel nog anderen.

Volgens mij kunnen Jacqueline en Annelies dit wel beamen!

Dan zetten we op den duur onder nummer 11:

De PR-show is OVER en PR de Vries is UIT!

16.  gypsy 

17 Jan 2009 om 14:37 

@Innana

Ja hoor, ik kan zeker beamen dat Peter R de Vries de ballen niet heeft om Louis zijn zaak opnieuw onder de 
loep te nemen. 
De opdracht was dan ook “Peter, nail him”

Zoals het de recherche en officieren wel meer opdrachten geven.

De PR-Show heet tegenwoordig Kabouter Plop Show. 
Plop = Peter loert op pedofielen

Alleen speelt Peter hier een zeer vreemde rol. 
Tegenwoordig laat hij kinderen optreden in zijn show. 
Vandaar die naam Kabouter.

17.  E-bee 

17 Jan 2009 om 14:40 

Peter RdeV. is een politie en justitie medewerker en daarnaast in dienst van het ministerie van propaganda. 
@Hans 
Dat vind ik nou altijd het verkeerde, gekleurde voorbeeld. En wel erg lang geleden ook, je kunt beter de 
Talmoedigen en het Vaticaan in de gaten houden, is straks weer helemaal terug als machts en religieuze factor 
met Nazi/Duitsland. Onze fascistische rechtspraak is daar al een paar decennia een voorbeeld van. Valt 
weinigen echt op hier, ben dus benieuwd hoe dit afloopt met Demmink.

18.  michelkraay 

17 Jan 2009 om 14:52 

Volgende week te beluisteren op www.michelkraay.nl bij de rubriek ‘geluidsfragmenten’. Een redactioneel 
ondersteunend medewerker van Peter R de Vries die een vergunning van justitie heeft voor het exploiteren van 
een recherchebureau vertelt aan Michel Kraay: “Ik krijg natuurlijk die informatie niet die u aan mij vraagt, dat 
moet weer via bronnen en informanten, als u begrijpt wat ik bedoel. Wij hebben een vrij ruim netwerk van 
personen die bij bepaalde instanties betrokken zijn en kunnen raadplegen tegen een x bedrag. Daar krijgen we 
dan de informatie van, want normaal gesproken kun je natuurlijk niet aan saldo informatie van de buurman 
komen”.

19.  Blogsom 

17 Jan 2009 om 14:56 

@RuudHarmsen inderdaad (heb verschillende websites en hier gaat het om een iets goedkopere hosting). Bij 
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die andere hosting heb ik geen last, dus moet ik alweer alles verhuizen (inmiddels heb ik ook verschillende 
websites verwijderd). Maar dat verklaart niet hoe iemand mijn nieuwe telefoonnummer (die niemand kent) is 
naar een politieman doorgeschakeld ergens in Enschede terwijl ik in de regio Alkmaar woon. Soms ging zijn 
telefoon per ongeluk af en dan hoorde ik hem parkeren of roepen naar mensen (met een zachte “g”). Ik ken 
niemand die in d.b. regio woont. Als ik dan in de telefoon riep naar zijn naam, kon hij me niet horen; immers 
dat gebeurde altijd per ongeluk. Tot op een avond midden in de nacht zijn zoon dronken mij opbelde via zijn 
vaders telefoon en wilde weten wie ik was? Heb het volgende dag uitgezocht, zo hoorde ik van zijn vrouw dat 
hij een politieman is en dat ze een schoonheidssalon aan huis hebben. Zo goed? Was niet per ongeluk, ik zat in 
zijn telefoongeheugen.

20.  Charles 

17 Jan 2009 om 15:54 

Ik haal er alleen maar uit dat die juf van SBS onfatsoenlijk of niet integer heeft gehandeld, meer vooralsnog 
niet!

“Waarom blijft Peter R. de Vries maar zwijgen ook na talloze oproepen van lezers en kijkers de zaak op te 
lossen?”

Wel, dat lijkt me nogal duidelijk! PRdV heeft beroepsmatig zoveel contacten bij politie en OM dat hij zich geen 
fout op dit niveau kan permiteren. 
Een andere reden dat hij er niet aan begint zou kunnen zijn dat hij de zaak niet voldoende hard denkt te 
kunnen maken. Daar kunnen wij ons beter druk om maken. 
Frank Leenders loopt nog steeds levend rond, begrijp ik. Vreemd, na al die eerdere doden waarvan sprake zou 
zijn.

21.  Bart Bemelmans 

17 Jan 2009 om 16:13 

Lijst van getuigen: 
- Steve Brown 
- Michel Kraay 
- Louis Hagemann 
- Ernest Louwes 
- Kevin Sweeney 
- Robert Hörchner 
- Joran van der Sloot

Nou, dat zijn nog eens lekkere getuigen. Geen spatje boter op het hoofd, zeker.

22.  Juriste 

17 Jan 2009 om 17:00 

Mijn inschatting over Peter R. de Vries is dat hij samenwerkte met Joran, want Joran was zijn kip met de 
gouden eieren. Joran wordt nimmer veroordeeld, omdat zijn vader hem helpt. Mijn visie op de verdwijning van 
Nathalie: Joran heeft het meisje in leven achtergelaten en heeft zijn Indiase vrienden (die geen meisje kon 
krijgen) opgebeld dat hij klaar was met het meisje en dat het hun beurt was met haar en dat ze laveloos was of 
zo. Dat hij in de auto van de Indiase vriend wachtte en naar huis liep, toen het meisje gilde om hulp. Ik vind 
dat hij respectloos over het meisje sprak. 

Peter R. de Vries kan natuurlijk niet met belastend materiaal tegen een hoge ambtenaar bij Justitie aankomen, 
want hij heeft immers contacten bij Justitie, waar hij mee samenwerkt. Dan zou hij zijn eigen infonetwerk 
vernielen.

23.  Samantha 

17 Jan 2009 om 18:08 

@Micha

–”Hoe groot is de greep van Joris Demmink op de media?”–

Vraag is hoe groot de greep van die àchter Demmink is… Rockefeller dankte toch ooit uitbundig de media voor 
hun medewerking om het grote complot achter de schermen te verzwijgen. 

In Juni 1991 zei David Rockefeller bij een bijeenkomst van de Trilaterale Commissie; 

“Wij zijn dank verschuldigd aan The Washington Post, The New York Times, Time magazine en andere grootse 
publicaties, waarvan de directeuren onze vergaderingen hebben bijgewoond en hun beloften van discretie bijna 
40 jaar hebben eerbiedigd. Het zou voor ons onmogelijk geweest zijn om ons plan voor de wereld te 
ontwikkelen, wanneer wij gedurende die jaren onderworpen waren geweest aan het daglicht van de publiciteit. 
Maar het werk is nu nog meer verfijnd en voorbereid om richting een wereldoverheid te kunnen marcheren. De 
supernationale soevereiniteit van een intelectuele elite en wereldbankiers is zeker verkieslijk voor nationale 
beslissingen, uitgevoerd in de verstreken eeuwen” 

Het staat ook ergens op YouTube of GoogleVideo, maar ik kan het voorlopig niet vinden… 

Als internationale dictatoriale nieuwsbron geldt Reuters. Alle andere media moeten naar die pijpen dansen, 
zoniet zullen ze niet lang meer overleven (vaak letterlijk), om het zacht uit te drukken. Ze verkiezen dat 
pijpendansen blijkbaar braaf te doen… 

Men gaat er nog steeds vanuit dat slechts de gesubsidieerde media DE nieuwsbronnen zijn… Waarom worden ze 
gesubsidieerd? Juist, om ze onder controle te kunnen houden wat hun geloofwaardigheid ineens een heel eind 
naar beneden haalt. 

Gezien Demmink maar een radartje is in het netwerk van internationale satanische pedofilie, moet die 
beschermd (of vermoord) worden om al de rest te beschermen… Verder moet men het niet zoeken. Lippens 
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wilde al eens een keer “zogezegd” zelfmoord plegen; zo’n slappe lul die daar absoluut de moed niet voor heeft! 
Maar ze denken dat ze ons alles wijs kunnen maken.

Sam

24.  Charles 

17 Jan 2009 om 19:03 

@Samantha 
Blijf vooral verder zoeken naar die interessante tekst van Rockefeller. Ben benieuwd.

Even een persoonlijk probleempje. 
Mijn ID kaart is verlopen. Heb begrepen dat ik voor een nieuwe mijn vingerafdrukken moet inleveren. Ik heb 
nog niet gehoord waar ik 
van verdacht wordt. Wat moet ik doen? (Een rel schoppen bij mijn plaatselijke krant?)

25.  Samantha 

17 Jan 2009 om 19:31 

@Charles

Het zijn vaak lange filmpjes en dan moet ik tijd maken om ze nog eens helemaal door te luisteren… Die tijd is 
me niet altijd gegeven. Maar zodra ik het tegenkom, zet ik de link ook hier. 

Blijkbaar is in Nederland inderdaad de volgende stap ingezet: bio-opslag… En dat gaat allemaal in Braak Bama’s 
‘Black Widow’, in zijn super spy computer! Daarna volgt DNA… en dan de inplantbare chip. Voor dat laatste 
wordt al die info nu verzameld; ook je foto werd daar al netjes voor opgeslagen, om over al je andere gegevens 
nog maar te zwijgen. 

Als jij alleen rel schopt, doe je alleen jezelf tekort. De mensen zouden massaal rel moeten schoppen - zonder 
kranten; wedden dat journalisten zich erbij zullen scharen! Het kan altijd en het is zeker niet te laat. De massa, 
daar kan het kliekje satanische pedofielen niet tegenop! 

Sam

26.  E-bee 

17 Jan 2009 om 23:00 

Diverse filmpjes en docu,s en nog veel meer, met de Rockefellers. 
www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_rockefeller.htm
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1.  rabarberke 

18 Jan 2009 om 14:14 

petities.nl!

E-mailen haalt allemaal niets uit. Bovendien monitort justitie die e-mails, dus is het gedaan met je anonimiteit.

2.  Observator 

18 Jan 2009 om 14:25 

@ Micha Kat

4 Van de 6 aangegeven doelen heb ik zelfs zonder jouw oproep reeds benaderd, Micha.

Je opmerking dat ‘we’ elkaar hier in de haren (zouden) zitten zou juist zijn als we niet aan trollenbestrijding 
moesten doen.

Voor het overige is het een bijsturingsproces, laten we zeggen een cybernetisch proces dus. Dat laatste klinkt 
wat beter.

Energie vanuit deze site naar buiten richten vraagt om bundeling. 
En die bereikt je met name door zo’n genoemd proces. 
Individuele energie kun je uiteraard altijd richten op een van je zes doelen.

3.  Verbeet 

18 Jan 2009 om 14:26 

Micha, ik heb deze posting zojuist bij het voige onderwerp geplaatst en intussen heb je deze bijdrage 
toegevoegd. Ik kan het echter niet nalaten mijn posting hieronder te herhalen.

Micha, het wordt inderdaad te gek op dit forum. Je moet je nu echt gaan bezinnen op de vraag: “Bereik ik mijn 
doel als ik deze vervuiling op dit blog tolereer?”. Als je eerlijk bent Micha, moet het antwoord daarop “NEE” zijn. 
Ook ik begin mij de vraag te stellen of ik hier nog moet terugkomen, met al die ellenlange onzin, die in 
sommige gevallen op de grens van het fatsoenlijke, zoniet erover, ja zelfs strafrechtelijk laakbaar. 
Ik ben het volledig eens met een van de reacties waarin wordt gesteld dat het nieuwe lezers in verwarring 
brengt en zelfs afschrikt, zodat je doel onbereikbaar wordt. 
Micha, ik heb bewondering voor je. Dit moet je dan ook zien als opbouwende kritiek. 
Probeer eens met een goeie vriend te sparren over die vraag. Bedenk daarbij maatregelen als: 
- maximale lengte per bijdrage van bv 1500 tekens. 
- maximaal één link per bijdrage. 
- bijdragen die discriminerend en beledigend zijn onmiddellijk verwijderen. 
- bloggers bannen als ze (al dan niet meerdere malen) over de schreef gaan 
Ik hoop dat je deze (aanbevelingen (die van mij maar ook van anderen) ter harte zult nemen. 
Ik wens je veel succes en ik hoop dat je mij niet de moed en de zin ontneemt om deze site te bezoeken en dan, 
net als Tess, definitief afscheid van je te nemen. 
Laat deze site, en daarmee je werk, niet door je eigen succes ten onder gaan.

4.  Observator 

18 Jan 2009 om 14:41 

@ Verbeet 
18 Jan 2009 om 14:26 

Verbeet, je begint bijna op een trol te lijken. 
Ik heb wel eens anders over je gedacht. 
Natuurlijk zijn er (echte) trollen, maar voor het overige betreft het geen vervuiling, maar een poging om 
consensus te bereiken. 
Ojee! ‘Overéénstemming’ dus, want ik acht de Nederlandse taal hoger dan barbaristische taal. 
Aan delaatstewelke ik mij helaas ook wel eens bezondig.

Ook maar effe kopiëren dan.

Verbeet, je hebt natuurlijk ook praktische aanbevelingen. En wat was ik onrechtvaardig om die in mijn andere 
reactie niet deels te loven:

1. JA:

- maximale lengte per bijdrage van bv 1500 tekens. 
- maximaal één link per bijdrage.

Praktisch dus en de leesbaarheid cq de impact bevorderend.

2. ERG twijfelachtig:

- bijdragen die discriminerend en beledigend zijn onmiddellijk verwijderen.

Want wie oordeelt over wat discriminerend (heel simpel: het onderscheid maken) of beledigend dan wel correct 
is?

3. ERG dan wel ZEER twijfelachtig: 

- bloggers bannen als ze (al dan niet meerdere malen) over de schreef gaan

Bezoekers

●     13 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165259 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Welke schreef? Zie 2.

5.  rabarberke 

18 Jan 2009 om 14:43 

Amen

6.  Inanna 

18 Jan 2009 om 15:14 

Micha, dit is jouw blog en iedereen die hier iets schrijft, is jouw gast. Gasten zijn welkom, zolang ze de wetten 
der gastvrijheid niet schenden.

Er zijn mensen die vinden dat men op internet alles mag schrijven(vaak onder een schuilnaam), maar als 
iemand jouw gastvrijheid misbruikt om een eigen stokpaard te berijden, of wanneer de gasten elkaar in de 
haren vliegen, wijs hen dan de deur.

Je kunt zo’n reactie verwijderen, misschien met een waarschuwing, maar als mensen zich onbeleefd blijven 
gedragen, dan kun je hen de verdere toegang ontzeggen. Je hebt daartoe het volste recht en soms zelfs de 
plicht. De webmaster is namelijk óók aansprakelijk voor de inhoud van de comments.

7.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 15:17 

Micha Kat: 
=== 
Uw webmaster constateert dat zijn gewaardeerde inzenders veel energie besteden aan het leveren van 
commentaar op elkaar. Laten we gezamenlijk de energie naar buiten richten op de mensen die ervoor kunnen 
en moeten zorgen dat de criminele ‘baas’ van Justitie het eerlijke proces krijgt waarvoor zijn eigen ministerie 
zich zozeer inzet als het ‘gewone’ pedofielen betreft! 
/=== 
Helemaal mee eens.

=== 
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7505 
/=== 
Maar van uitdrukkingen als “publiciteits-hoer” distantieer ik me dan weer nadrukkelijk. Ieder zijn stijl, en dit is 
niet de mijne. Het is ook mogelijk (zeker voor iemand die goed kan schrijven, zoals de webmaster duidelijk 
kan) om scherp te zijn en tóch beleefd te blijven. De impact en overtuigingskracht is dan veel groter.

8.  buscadordelaverdad 

18 Jan 2009 om 15:49 

“De webmaster is namelijk óók aansprakelijk voor de inhoud van de comments.”

Vooral daar waarbij ze exposeren wie en hoe ik daadwerkelijk voorkom! Want hoe ik er mogelijk uitzie ( http://
www.nwo-info.nl/downloads/Middelburg4.jpg ) of waarvoot ik mij uitgeef, is als het verschil tussen dag en 
nacht zo erg… ( http://www.goddessgift.net/images/Goddess Inanna White 8 in.jpg )

9.  Frank Black 

18 Jan 2009 om 15:56 

Zaak-Menten

Met de Zaak-Menten wordt een reeks affaires aangeduid rond de Blaricumse miljonair Pieter Menten (1899-
1987). 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Menten

Menten zou zich in 1941 in Polen als SS’er aan ernstige oorlogsmisdaden hebben schuldig gemaakt. Na de 
Tweede Wereldoorlog de hand zouden verschillende kabinetten hem de hand boven het hoofd hebben gehouden.

In juli 1976 kwam Menten in opspraak toen hij kunstwerken wilde laten veilen. Het zou daarbij om roofkunst 
gaan. Daarop werd het oorlogsverleden van Menten aan het licht gebracht door een Israëlische journalist en 
vervolgens door het weekblad Accent en het televisieprogramma Tros-Aktua.

Op 15 november 1976 ontstond deining in de Nederlandse politiek en in de hele samenleving toen Menten 
verdwenen bleek te zijn, juist één dag vóórdat de rijksrecherche hem had willen arresteren. De affaire bracht 
verantwoordelijk minister van justitie Dries van Agt in ernstige problemen, maar de Tweede Kamer zou hem 
uiteindelijk niet tot aftreden dwingen.

Dankzij vasthoudend speurwerk van Accent-redacteur Hans Knoop werd Menten op 6 december van dat jaar 
alsnog gearresteerd in een hotel bij Zürich.

Menten zei tijdens zijn proces eind jaren ‘70 dat hij in bezit was van een bevel uit het bevrijde zuiden van 
Nederland om een aantal communistische verzetsmensen in de regio Haarlem te vermoorden (zie de Velser 
Affaire).

http://www.nationaalarchief.nl/toegangen/pdf/NL-HaNA_2.09.63.ead.pdf 
pagina 7 
Besluit van de Minister van Justitie, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de 
Commissie van Onderzoek inzake Menten en de aan voormelde commissie verstrekte documenten uit het 
centraal archief van het ministerie van Justitie en uit de archieven van de verschillende rechterlijke organen 
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betreffende de 
zaak Menten, met gedeponeerd archief van de Velser-affaire en documentatie betreffende de zaak Schallenberg 
(1934-) 1942-1979 (-1985)

Getekend te Den Haag. 
De Minister van Justitie, 
namens deze, 
de Secretaris-Generaal, 
J. Demmink

http://nl.wikipedia.org/wiki/Velser_Affaire 
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Zaak_Schallenberg

10.  RuudHarmsen 

18 Jan 2009 om 16:02 

=== 
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7505 
/===

Wel heb ik gisteren al Krista van Velzen en ook partijgenoten van Aleid Wolfsen gewezen op hun eerdere 
dappere uitspraken ( http://www.youtube.com/v/26h4TLmpe0A ), waar later niets van overbleef. 

Ook op het feit dat Trouw al op 27 oktober 2008 ( http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1887614.ece/
Aangifte_minderjarige_tegen_topambtenaar_justitie.html ) berichtte over een nieuwe aangifte tegen Demmink. 
Krista van Velzen wilde de behandeling daarvan door het OM eerst even afwachten. Ik vind dat dat afwachten 
nu (januari 2009) wel lang genoeg heeft geduurd. Ik heb haar gevraagd of ze dat ook vindt. 

Bovendien is al die tijd Demmink gewoon in functie gebleven, zodat hij alle gelegenheid heeft gehad om zijn 
macht te misbruiken om het onderzoek te traineren. Vanuit het principe “zelfs de schijn van 
belangenverstrengeling vermijden” is dat ronduit onacceptabel.

Reactie van PvdA en SP hierop: nog geen, maar het is ook nog weekend. Ik ben benieuwd.

Als er in de loop van de week weer niks komt en niks gebeurt, ga ik het eens bij de Eerste Kamer proberen. Die 
hebben in de zaak “onderzoek naar Iraq-besluitvorming?” al laten zien principiëler te zijn en zich minder van 
achterkamertjespolitiek aan te trekken. Dat geeft hoop.

11.  Verbeet 

18 Jan 2009 om 16:21 

Ruud Harmsen: vergeet het maar; je krijgt geen reactie van de “geachte afgevaardigden”.

12.  rabarberke 

18 Jan 2009 om 17:01 

Als je in de VS een brief schrijft naar je representative krijg je altijd reactie.

13.  Michi 
18 Jan 2009 om 17:41 

@rabarberke

Ja, en vervolgens gebeurt er nog niks.

14.  Samantha 

18 Jan 2009 om 17:53 

–”Ruud Harmsen: vergeet het maar; je krijgt geen reactie van de “geachte afgevaardigden”.”–

Hoe zou dat komen, Verbeet?.. Zolang nogal wat mensen blijven weigeren het groter plaatje te erkennen, te 
onderzoeken - uit angst?, zal er niets veranderen, inderdaad. Lachen ze de vlijtige schrijvers galmend uit, zal 
men over de bevolking heen blijven lopen dus en kindjes blijven ontvreemden om ze op de meest gruwelijke 
manieren te blijven misbruiken: 
http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm 
Welk ander woord dan satanisme kan men aan zulk monsterlijk gedrag meegeven? 

Men kan het ego boven alles plaatsen en er dus van gaan lopen zoals sommigen, inderdaad, men kan mensen 
dus voor gek uitmaken zoals sommigen, inderdaad, maar daardoor laat men die (ge)slacht(e)offertjes en hun 
familie in de steek… 

Sam

15.  Blogsom 

18 Jan 2009 om 18:22 

Ik vond een aantal linken die je waarschijnlijk al kent. Is het mogelijk om daar verder op door te gaan? 
Citaat: “Een nieuwe loot kan worden toegevoegd aan het steeds omvangrijkere Haagse justitiele pedo-
schandaal in de figuur van Hans H., de huidige griffier van het Joegoslavie-tribunaal, mochten de beschuldingen 
waar zijn.” 
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http://www.telegraaf.nl/index.jsp?view=google&q=demmink&x=&y=&s= 
www.revu.nl/5473.Officier_chantabel_door_seksuele_voorke 
www.onderwereldblog.nl/wp-content/uploads/parool.doc 
http://metropoint.metro.lu/20070620_MetroHolland.pdf 
http://juridischdagblad.nl/content/view/5200/53

@RuudHarmsen complimenten (empathie is alleen maar toegenomen); wat vertaalt u?

16.  seekingjusticeuk 

18 Jan 2009 om 21:40 

Whistleblowers - worth a read > new on wikileaks.

Lists of allegedly illegal websites always leak

http://www.wikileaks.org/wiki/Lists_of_allegedly_illegal_websites_always_leak

http://www.demorgen.be/dm/nl/991/Multimedia/article/detail/606707/2009/01/12/Overheid-zet-slot-op-sites-
met-kinderporno.dhtml

http://www.yle.fi/uutiset/news/2009/01/list_of_child_porn_sites_leaked_to_public_477084.html

17.  Frank Black 

18 Jan 2009 om 22:04 

voor Victor. over de eerste klokkenluider in Nederland die geen regeling nodig had

Het IRT deed onderzoek naar de criminele organisatie van Bruinsma. Na 
de moord op Bruinsma richtte het IRT zich op de erven Bruinsma die 
bestond uit drie criminele leiders. Dit drietal was de reden dat het 
IRT-onderzoek de naam Delta kreeg. De criminele organisatie hield zich primair bezig met de handel in 
verdovende middelen, maar ook met 
handel in vuurwapens inclusief explosieven en vermoedelijk met 
liquidaties. De leiding van het IRT verwachtte niet dat met de gebruikelijke opsporingsmethoden een causale 
relatie tussen het driemanschap en de deelnemers in het criminele netwerk aangetoond zou kunnen worden. 
Daarom werd nieuw, creatief onderzoek noodzakelijk geacht 
http://ikregeer.nl/static/pdf/KST12612.pdf

Van Kastel schreef diezelfde dag een nota over de gebruikte methode.29 Nordholt en Van Riessen gingen 
onmiddellijk naar hoofdofficier van justitie Vrakking, en later ook naar procureur-generaal Van Randwijck, om 
hen in te lichten over de gebruikte methode. Vrakking en Van Randwijck waren niet op de hoogte van het 
gebruik van deze methode. Hoewel procureur-generaal Van Randwijck in januari 1993 toestemming had 
gegeven voor een vergelijkbare methode, namelijk het doorlaten van harddrugs, was toen niet gesproken over 
deze zaak. Met hem was door de IRT-officieren van justitie Van der Veen of Van Capelle niet gesproken over 
het doorlaten van softdrugs. Van der Veen en Van Capelle hadden zelfstandig toestemming voor deze methode 
gegeven. Later die dag werden ook minister van Justitie Hirsch Ballin en burgemeester van Amsterdam Van 
Thijn ingelicht. 
http://ikregeer.nl/static/pdf/KST12612.pdf

,,Toen ik het rapport had ingeleverd, lag het nog dezelfde avond bij de minister.” 
http://www.nrc.nl/W2/Lab/IRTvervolg/kastel.html

Tienduizenden kilo’s softdrugs werden op de markt gebracht en criminele informanten mochten hun 
drugswinsten houden. Het was een gevaarlijke, onstuurbare methode, oordeelde Van Kastel. In een notitie voor 
de korpsleiding beschrijft hij in november 1993 hoe hem ‘regelmatig de kriebels over de rug lopen en mijn 
haren overeind gaan staan’. De handel van het mikpunt in die tijd, topcrimineel Klaas Bruinsma, floreerde er 
niet minder om. De groep van de Nederlandse godfather werd uiteindelijk niet ontmanteld, maar het IRT zelf 
wel. Door toedoen van klokkenluider Van Kastel, die een landelijke bekendheid wordt. 
http://www.detrouwehonden.nl/dbid=5619/tpl=1901

Na het IRT-debâcle was gekozen voor ‘de korte klap’: snel toeslaan, niet wachten tot de baas van de bende ‘in 
zicht is’, zoals destijds gebeurde. Criminele burgerinfiltranten konden daardoor met medeweten van leden van 
het IRT een drugslijn runnen. 
http://www.vn.nl/Verhalen/Dossiers/Crime/DossierMinkK./ArtikelMinkK./KogelregensAanDeAmstel.htm?
print=true

Van Kastel: 
“Toen bekend werd, dat het IRT werd ontbonden werd ik op een avond thuis opgebeld door Klaas Langendoen. 
Hij maakte mij duidelijk wie er naar zijn mening verantwoordelijk waren voor het IRT debâcle. in zijn ogen 
waren dat: Nordholt, Van Riessen en ik. Hij vertelde, dat hij met meerdere mensen uit het criminele milieu 
kontakt had gehad en dat zij hem hadden gezegd, dat als een en ander voor hen mis zou gaan, het ook mis zou 
gaan voor die verantwoordelijken. ik heb dit telefoontje als nogal bedreigend opgevat. Hij zei, dat wij er mee op 
moesten houden. ik heb dit gesprek aan Van Riessen gemeld. ik heb vervolgens Langendoen opgepiept en hij 
belde mij terug. ik heb hem gezegd, dat hij ervoor moest zorgen, dat die bedreiging van tafel zou gaan en als 
hij daar niet voor kon zorgen, ik dat zelf wel zou doen. Hij nam wat terug van zijn woorden en zei, dat hij 
ervoor zou zorgen. De volgende dag moest ik bij Nordholt komen. Hierbij waren ook aanwezig: Van Riessen en 
Vrakking. Zij verzekerden mij, dat er kontakt was geweest met justitie Haarlem en dat er nu genoeg over 
gesproken was en dat de dreiging daarmee weg was. 
http://www.burojansen.nl/cid/h1-8.htm

—- 
Johan van Kastel, hoofd van de nationale recherche en in 1993 klokkenluider van wat later de IRT-affaire werd, 
verlaat de politie. Hij wordt directeur veiligheidszaken bij Holland Casino.

De overstap van Van Kastel (48) is opmerkelijk; hij heeft zich altijd een politieman in hart en nieren getoond. 
Recent wees hij een verzoek van de hand om tweede man te worden bij het politiekorps Amsterdam-
Amstelland, omdat hij nog te kort bij de nationale recherche zat om een nieuwe functie te ambiëren. Waarom 
hij nu wel overstapt, is niet bekendgemaakt. 
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http://www.ad.nl/archive/?service=archive&articleID=2613042

Johan van Kastel (50) trad in september 2007 in dienst als commissaris bij NEC. 
http://www.detrouwehonden.nl/dbid=5619/tpl=1901

“Al zolang er casino’s bestaan, wordt gesuggereerd dat een avondje gokken bij uitstek geschikt is om zwart 
geld wit te wassen. 
Het blijkt een wijdverbreid en moeilijk uit te bannen misvatting.” Aan het woord is Johan van Kastel, directeur 
Security & Risk Control: 
“We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: Holland Casino wil zich niet laten gebruiken voor het witwassen 
van illegale of criminele 
gelden. 
http://www.hollandcasino.com/NR/rdonlyres/1DB7CDC9-89CA-4484-B416-AC072CBCFB64/597/
jaarverslag2005.pdf

—

18.  Frank Black 

18 Jan 2009 om 23:25 

voor Victor. deel 2

http://www.trouw.nl/nieuwsenachtergronden/koningshuis/demonarchie/artikelen/ 
1065589434539.html 
Terugblik / De kwestie-Mabel Wisse Smit; door Malika el Ayadi/ 2003-10-08 
Mabel Wisse Smit (35) werd eind juni feestelijk voorgesteld als de verloofde van prins Johan Friso. Drie 
maanden later lijkt weinig heel van de jonge vrouw die in een smetteloze witte jurk op het toneel verscheen. 
Een reconstructie van haar val en terugkomst.Nieuwsfeiten over de ‘hele lieve’ en ‘hele begaafde 
schoondochter’, zoals koningin Beatrix haar omschreef, houden nu nog geen 24 uur stand. De affaire-Mabel 
begon afgelopen donderdagavond in een uitzending van Peter R. de Vries met uitgestrekte Zuid-Amerikaanse 
landschappen. Een pafferige Chileen kijkt de camera in en zegt geheimzinnig: ,,Ken je me nog, Mabel? Ik jou 
wel.” 
De ex-lijfwacht van Bruinsma verzekert dat ‘die meid sliep met de Lange’. Dit wordt beaamd door een tweede 
criminele bron: boekhouder van het hasj-imperium Ed S. 
http://nederland.nozw.info/landdos/landen/nederland/00/01-Koningshuis.html

Waren niet Johan Friso en Mabel Wip Eens de trendsetters in het aanpassen van Wikipedia teksten? Dat zij zo 
dom waren dit te doen via een computer waarvan het zgn. IP nummer ( afzender) te herleiden was naar een 
computer in Huis ten Bosch was een schoonheidsfoutje. Mabel trachtte haar verleden met drugsbaron Klaas 
Bruinsma een beetje op te poetsen. Sex met hem gehad ? Wel nee, keurig iedere avond pyamatjes aan en 
ieder in zijn eigen nestje. 
http://www.nederlandkritisch.nl/2007/11/18/een-oranje-bitter/ 
http://www.elsevier.nl/web/internetgadgets/frisoenmabelveranderdenzelfinformatieopwikipedia.htm

Er zijn eigenlijk maar drie categorieën die met miljarden kunnen schuiven: hele rijke mensen, politici en 
mafiosi. En die komen dus onvermijdelijk met elkaar in contact. Postzegelverzamelaars komen met elkaar in 
contact, duivenmelkers komen met elkaar in contact, bloembollenhandelaren komen met elkaar in contact, en 
mensen die beroepshalve met miljarden schuiven komen ook met elkaar in contact. Sneller dan gemiddeld 
zelfs, want er zijn er niet zoveel van. Klaas Bruinsma en Beatrix waren lid van dezelfde exclusieve koninklijke 
jachthaven. De Neeltje Jacoba lag in Muiden broederlijk aangemeerd naast de Groene Draeck. Je kunt elkaar 
domweg niet ontlopen, al zou je het willen. Ik durf de stelling aan dat het onmogelijk is om een gigaproject als 
de Betuwelijn aan te besteden en te “realiseren” zonder ergens langs de lijn in de armen van de mafia te lopen. 
http://209.85.229.132/search?q=cache:9ZkutOipWCQJ:www.meervrijheid.nl/?pagina=1395

Samen met Dorine Hermans schreef Hooghiemstra het boek ‘Vertel dit aan niemand’. Daarin analyseren zij de 
relatie van de Oranjes als werkgever met de hofhouding. Ook de mechanismen die in werking treden als 
personen in contact treden met het Koninklijk Huis komen aan bod. 
http://www.briskmagazine.nl/00/nieuws/18698/Verleden_Mabel_en_Bruinsma_taboe.html

Vis trakteert de lezer op een inkijkje in een familie die voor de buitenwereld een gesloten bolwerk is, maar van 
binnen een vermolmd anachronisme. Er volgen wat moorden, Mary weet met de hulp van de beide broers en 
zus, gebruik makend van hun kwetsbare karaktertrekken waarvoor ze een instinct heeft, haar vermogen los te 
weken en samen de broers, zelfs de kroonprins blijkt wel eens een slim advies te geven, ontwikkelt ze een 
constructie van moeilijk te doorgronden omwegen zodat ze het kapitaal in een schijnbaar bonafide 
verzekeringsmaatschappij kan parkeren. Dit alles buiten medeweten van Mama, die wel vermoedt dat er iets 
speelt, maar er niet echt grip op kan krijgen. De apotheose is spectaculair en verrassend. Maar de echte kracht 
van dit boek ligt in de betrokkenheid van Vis bij een familie die eigenlijk helemaal buiten de samenleving staat 
en een code heeft ontwikkelt om eenheid naar buiten te suggereren. 
http://www.ellessycrime.nl/Recensies/wij/wij.html

Waarom vertelde Ottolien Lels aan De Volkskrant dat zij de vriendin was geweest van Klaas Bruinsma en niet 
Mabel Wisse Smit? Voor Ottolien moet het geen pretje zijn geweest deze stap te nemen: de rest van haar leven 
zal ze hier op worden aangekeken.

De foto’s zijn gemaakt op de Neeltje Jacoba en in een restaurant. De foto’s moeten al die jaren als het zwaard 
van Damocles boven het hoofd van Mabel hebben gehangen: ze wist dat ze bestonden, maar niet wie ze had en 
ze kon er ook onmogelijk toegang krijgen. 

Waarom het voormalige liefje van Bruinsma de foto’s van Mabel en Klaas zolang onder zich gehouden heeft, 
heeft overigens in de ogen van Yenis een goede reden. Ze kreeg een telefoontje van een onbekend iemand, die 
zijn naam niet wilde zeggen. 

‘Hij bood 10.000 euro voor de foto’s. Ik begrijp niet hoe hij aan mijn telefoonnummer kwam, bijna niemand 
heeft dat. Ik kon hem ook niet terugbellen. Het zou mij niet verbazen als het iemand was die optrad namens 
het koninklijk huis, of de veiligheidsdienst. Daarom heb ik de foto’s op een veilige plek verstopt’. 

‘Ik dacht dat het over zou zijn, maar nu wil iedereen met mij contact. Natuurlijk moet het wel ontmaskerd 
worden, kom op. Ik vind het alleen maar leuk als koningin Beatrix en de regering zich erover buigen, ik wil ze 
gewoon hard aanpakken en zien van: jullie doen het gewoon niet goed, en dan ‘pom’!, kom ik met die foto’s, 
dan is iedereen op zijn knieën. Maar ik vind het allemaal een beetje eng worden, het gaat mij niet om geld, 
maar bij wie kom ik terecht, dat het eerlijk is. Er zijn zoveel mensen geïnteresseerd’.
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http://www.koningkeizerrijken.info/mabelgate-05.htm

—

Ottolien Lels 
Sr. Consultant at Talent Archipel 
http://www.talentarchipel.nl/consultants.php 
http://www.talentarchipel.nl/contact.php 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ottolien_Lels

19.  groot 

19 Jan 2009 om 10:22 

-Off Topic-

Hoe te worden uitgesloten van deelname aan Wikipedia in 3 simpele stappen.

1.Bezoek de vermelding in Wikipedia van een bekende journalist die is voorgedragen om te worden verwijderd 
uit Wikipedia. 
http://i41.tinypic.com/b3jrfa.jpg 
2.Argumenteer tegen verdwijning (niet noodzakelijk, helpt wel) 
http://i40.tinypic.com/350j90i.jpg 
3.Ontmasker de Wikipedia-censor 
http://i40.tinypic.com/2cypksi.jpg 
4.Het resultaat is een prachtige IP-ban vanwege “Vandalisme”, gespecificeerd als (1)“Het voordoen als 
geregistreerd gebruiker”(wat ik ook was), en (2) “Manipulatie verwijderlijst en gestook erbij plaatsen” 
http://i39.tinypic.com/ay6muw.jpg

De ironie is dat het werkelijk vandalisme bestaat uit:

1. Een Wiki- censor die zich voordoet als gebruiker, 
2. Een zeer bekend journalist als “niet encyclopedisch” wordt verklaard 
3. Dit op Wikipedia ongestraft kan worden “onderbouwd” met moddergooien en gestook.

Mijn conclusie is daarom dat Wikipedia “herhaald misbruik” fingeert om onwelvallige informatie buiten te sluiten.

20.  RuudHarmsen 

19 Jan 2009 om 10:59 

Groot:

Of er is gewoon een technisch probleempje waardoor ze je IP-nummer niet kunnen reverse-DNS’en?

21.  groot 

19 Jan 2009 om 11:11 

@RuudHarmsen 19 Jan 2009 om 10:59 

http://i39.tinypic.com/ay6muw.jpg

Laatste twee regels.

Greetz.

22.  RuudHarmsen 

19 Jan 2009 om 11:16 

Reserve look-up, is waarschijnlijk de juiste technische term.

23.  Wim 

19 Jan 2009 om 13:05 

Zou dat niet ‘reverse look-up’ moeten zijn?

24.  Observator 

19 Jan 2009 om 14:04 

Wat zeiken(zijken kan ook) we nou over dit soort dingen? 
Ga toch geevedee eens ter zake komen!!!! 
‘Technisch juiste termen’, godnogantoe!!!!

En die Bla ck slaat weer, alwéér AAN HET DOODSLAAN

25.  Wim 

19 Jan 2009 om 14:11 
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@Observator: wat een constructieve bijdrage alweer.

26.  Observator 

19 Jan 2009 om 14:19 

@ Wim 
19 Jan 2009 om 14:11 

Wimmie, kom es bij zinnen?

KOM TERZAKE !!!!

Dit was de tekst op een van mijn t-shirts die ik heel bewust droeg op vergaderingen die ik, helaas, MOEST 
bijwonen.

Een andere was: EERST WETEN !!!

Wakker worden, joh!

27.  groot 

19 Jan 2009 om 14:20 

@Frank Black,

Wederom geweldige bijdragen. Super!

28.  M. 
19 Jan 2009 om 14:44 

Een eerdere link naar een artikel over Mabel door Frank Black gepost heb ik met interesse gelezen, hier werd 
een scenario geschetst van Mabel als geheim agente.

Het zou zo maar eea kunnen verklaren.

Verder, Micha, ik zal gehoor geven aan je oproep en al die luitjes nog eens een mail sturen.

29.  Observator 

19 Jan 2009 om 14:58 

@ Groot 
19 Jan 2009 om 14:20 

Toch nog maar effe déze dan? Geplukt uit een ander item hier:

‘Frank Black, wie dat dan ook is, moet es un keer inzien dat hij deze site totaal verpest voor de normaal 
geïnteresseerde bezoeker, en dat hij aldus de impact van Micha’s site volkomen verziekt (VERZIEKT ja) door 
deze te specialistisch te maken. Afgezien nog van zijn overbodigheden. Geef je info op een andere manier door 
aan Micha, Frankenstein!

En wat móet dat kereltje nou? Zichzelf etaleren als vreselijk deskundig in goegelen?? Dat lijkt er soms werkelijk 
op. 
Of moet hij zich zó manifesteren dat deze site ten onder gaat aan zijn ego?

WAKKER worden, Micha. Hoe informatief Frank Black dan ook moge zijn voor jou, je BEDOELING van deze site 
gaat compleet ten onder aan deze figuur’.

Vervolg op deze - hier wellicht- schokkende teksten:

WAT is nou de bedoeling? WAT? WAT?

Een inside-site voor intimi?

OF een site waarop IEDEREEN die sreieus geïnteresseerd is in de onderwerpen zijn informatie kan vinden en die 
deze daarna, na geïnformeerd te zijn, uitdragen. Ten behoeve van de verspreiding van gezonde inzichten 
bijvoorbeeld?!

MICHA, MICHA KAT, Ik wil hier graag een duidelijk antwoord op van jou. 
En dat het liefst zónder gemekker.

30.  M. 
19 Jan 2009 om 15:07 

Overigens, reactie op de eerste reactie van Rabarberke die schreef: 
‘

petities.nl!

E-mailen haalt allemaal niets uit. Bovendien monitort justitie die e-mails, dus is het gedaan met je anonimiteit.’

Het ligt m.i. zeer voor de hand dat men wel meer dan ‘alleen’ e-mails monitort, maar ik denk niet dat ik je daar 

iets nieuws mee vertel ;-)  
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Ik acht het aannemelijk dat ook de bezoekers en hun surfgedrag op deze (en andere) sites gemonitord worden, 
dus wat maken die paar e-mails dan nog uit?

31.  Observator 

19 Jan 2009 om 15:14 

@ M. 
19 Jan 2009 om 15:07 

Maakt inderdaad niks uit, M. 
We moeten ons geen illusies maken omtrent het (en dat mag ik natuurlijk zo niet benoemen) ‘gestapo’-gedrag 
van welke overheid dan ook.

32.  groot 

19 Jan 2009 om 15:29 

@ Observator

Schandalig. Onderstreept maar weer eens Kat’s oproep om die megafoon naar buiten te richten. Niet op elkaar. 

Ook een trollenkoning kan nuttig werk doen, zolang de energie maar op het andere kamp gericht wordt.

Ik probeer geen boze opzet te vooronderstellen bij ge-trol -discussie’s in technisch geneuzel laten verzanden, 
reageerders tegen elkaar uitspelen, etc.

33.  RuudHarmsen 

19 Jan 2009 om 16:00 

Over e-mail aan de Tweede Kamer gesproken (misschien off-topic, maar ik moet even mijn hart luchten, 
sorry): 

Ik krijg zojuist een mailtje van de postmaster daar, dat mijn bericht niet kon worden afgeleverd aan de heren 
Rouvoet, Wolfsen, Dittrich, Nawijn, Eerdmans en Varela. Nee, duh, die zijn minister resp. burgemeester, D’66 is 
kleiner geworden, en de LPF zit al jaren niet in de Kamer. Dus ik denk “ben ik nou gek? Heb ik een heel 
verkeerde lijst gebruikt?”

Maar wat blijkt? Het ging over een mailtje van 2 november 2006 (zegge: tweeduizen en zes), dus dik twee jaar 
geleden! Zou ik daarom zo weinig respons krijgen, omdat ze daar mijn berichten pas twee jaar later afleveren?

Geklaagd bij diezelfde postmaster, maar dat bericht komt meteen onbestelbaar terug!

34.  Observator 

19 Jan 2009 om 18:37 

Snap je het nou juist wél of juist niet, De Groot? Dat wordt me niet zo duidelijk uit je reactie. Ik zou deze graag 
positief zien.

Wat ik blijf zeggen is, dat als je een groot dan wel groter publiek in je zaken wenst te betrekken, wat me gezien 
het daarvan uitgaande effect redelijk slim lijkt, dat je dan niet zo specialistisch te werk moet gaan.

Dat deed Micha niet, maar dat doet ene Frank Black wel, in veel gevallen. 
Daarmee schaadt de laatste de impact van Micha’s site.

Happy few, prima hoor. Maar nogal beperkt.

35.  Wim Heitinga 

19 Jan 2009 om 18:54 

@ Frank Black

Wederom dank voor je geweldige bijdrages.

36.  groot 

19 Jan 2009 om 22:57 

@Observator

De kapstok, die meneer Kat met zijn verhalen biedt, is sterk; ook al wordt ie overstelpt, het verhaal blijft 
overeind en overvleugelt. 

Het vertrek van een Tess door de toegenomen “ruis” kan ik helaas erg goed plaatsen, is onnodig en erg jammer. 
Tegelijk word ik persoonlijk bijzonder vrolijk van aanzwellende reacties op een doogezwegen blog. 

Helaas kan ik om deze twee redenen niet duidelijker zijn. Waarvoor ik begip vraag.

37.  Observator 

20 Jan 2009 om 10:24 
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@ Groot 
19 Jan 2009 om 22:57 

Alle begrip, Groot. 
Ik hoop dat je er wederzijds ook begrip voor hebt, dat ik meer zie in een site die veel mensen bewust en alert 
maakt, dan een site die weliswaar bijzonder veel nuttige informatie bevat, maar die voor velen te specialistisch 
en wat overdadig zal overkomen, waardoor men kan afhaken. Lange artikelen worden beduidend slechter of 
minder gelezen dan korte die essenties bevatten. Dat is bekend. 
Vandaar mijn ‘gezeur’.

38.  groot 

20 Jan 2009 om 11:13 

@ Observator 20 Jan 2009 om 10:24 

Begrip EN respect, Observator!

Het adagio van dr. Josef Goebbels, communicatiewetenschapper van het eerste uur, was dat informatie moest 
worden behandeld als een militair konvooi; het allertraagste voertuig bepaalt het tempo.

De allertraagste kolonne heet Mainstream.

Het tempo van Micha Kat ligt hoger en bepaalt het tempo van dit blog. Er moet hoe dan ook instroom uit 
Mainstream mogelijk blijven. Het gemiddelde tempo mag daarom misschien niet te hoog liggen. Eens. 

Misschien heeft het konvooi scouts nodig die sneller zijn EN zijn er krachten nodig die de boel bij elkaar houden 
en de aansluiting waarborgen. 

Hou dan ook, in voorhoede of achterhoede, een boel revolutionair ongeduld speur je overal.

39.  Observator 

20 Jan 2009 om 13:51 

@ Groot 
20 Jan 2009 om 11:13 

Dank je, Groot. 
En wat moet ik er méér van zeggen? 
Je zéi het al.

40.  victor 

20 Jan 2009 om 15:15 

Frank, 
Bedankt voor jouw reacties van 18-1 22.04 en 23.25. Ik denk je te begrijpen en kom erop terug

41.  E-bee 

20 Jan 2009 om 15:20 

Ik vind het geweldig dat Micha Kat hier de gelegenheid bied aan allen, die hun persoonlijk gemotiveerde mening 
willen geven en die daar reden voor hebben, en waartoe ik mezelf reken. Maar een beetje minder op elkaar 
letten en meer naar de boodschap luisteren kan geen kwaad. Ieders mening geeft een stukje van dit 
opkomende fascistische systeem weer waar ze pedofielen staan af te dekken en anderen vals beschuldigen, 
intimideren en vervolgen door politie, justitie en overheden.

42.  Wim 

20 Jan 2009 om 19:43 

@Groot: je bedoelt hier “adagium”, niet “adagio” (dat is een langzaam muziekstuk).

43.  Wim 

20 Jan 2009 om 20:17 

@Groot: je bedoelt hier “adagium”, niet “adagio” (dat is een langzaam muziekstuk).

44.  Juriste 

20 Jan 2009 om 20:36 

HP/de Tijd zou ook wel eens een goed achtergrondstuk kunnen schrijven, lijkt mij, al was het maar om alle 
geruchten over Demmink te ontzenuwen. De laatste aflevering van 16 januari 2009 bevat een interessant 
artikel over BZ (Min. Buza). Vergelijkbaar zouden ingewijden over het Ministerie van Justitie kunnen schrijven, 
wanneer zij daar toch al zijn vertrokken. 

Ik vind het juridisch interessant dat vele mensen (mannen, vrouwen, kinderen) zonder enig strafbaar feit 
worden veroordeeld tot gevangenisstraf door verpleegsters en psychiaters (zonder tussenkomst van een 
rechter) en kunnen worden misbruikt en uitgebuit zonder enige rechtsbescherming. Duizenden kinderen worden 
van huis weggehaald en opgesloten in instellingen en af en toe is er dan wel eens een melding bij het 
programma “Vermist” van Jongbloed, omdat de meisjes van huis weglopen (voordat ze gepakt kunnen worden 
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door de hulpverleners). TV-kijkers worden dan opgeroepen om het meisje terug te bezorgen, omdat zij 
hulpverlening nodig zou hebben in de gesloten instelling. Triest. Misbruik in instellingen is een erkend probleem 
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

45.  groot 

21 Jan 2009 om 07:55 

@Wim

Je hebt natuurlijk gelijk.

Adagio is een traag ritme. Het verhaal handelde over het trage verzadigen van de massa’s met voorgekookt 
nieuws. In zo een geval grijp je snel mis. 

Bedankt.

46.  groot 

21 Jan 2009 om 08:56 

@Wim

Omdat het adagio hier wordt gebruikt in de zin van het trage verzadigen van het volk met voorgekookt nieuws 

door de massamedia, is deze benaming hier zelfs op zijn plek ;-)  .

47.  groot 

21 Jan 2009 om 09:15 

@Wim

Adagium werd gebruikt voor het trage verzadigen met informatie door massamedia. Is zowaar correct :-)  .

48.  groot 

21 Jan 2009 om 10:09 

@Wim

Adagium werd gebruikt voor het trage verzadigen met informatie door massamedia. Is zowaar correct :-)  .

49.  groot 

21 Jan 2009 om 12:27 

Mijn excuses voor de overdaad. Het “versturen” bleef hangen, na annuleren en verversen bleken geen 
wijzigingen doorgevoerd.

50.  Wim 

21 Jan 2009 om 13:05 

@Groot: ik had hetzelfde probleem, het scherm bleef bij versturen een half uur hangen, en toen heb ik het 
maar afgesloten en het opnieuw geprobeerd. Dus als zoiets gebeurt, gewoon maar iets anders gaan doen, het 
bericht komt kennelijk uiteindelijk toch wel door.

51.  victor d.h 

25 Feb 2009 om 17:19 

Frank, 
Enigszins vertraagd kom ik terug op jouw reacties onder bovenstaand artikel van Micha. 
Je hebt denkelijk goed mijn visie begrepen, dat ik van mening ben, dat de meeste misdaden van onder-tot 
bovenwereld drugs-gerelateerd zijn. Bij drugs-legalisering stromen de gevangenissen leeg.Zover zal het niet 
komen, omdat juist het verbod op de handel de elite kapitalen verschaft. 
Als we verder willen komen is het van het grootste belang transparantie te verkrijgen naar de grote 
geldstromen. Uit het IRT-dossier kan ik mij herinneren, dat indertijd is uitgekomen, dat bij het ABN-kantoor 
Vijzelstraat zogenaamde nummerrekeningen liepen. Dat zijn rekeningen waarvan de eigenaren onbekend zijn. 
In Nederland verboden. Is ooit uitgekomen hoeveel dat er waren en wie de eigenaren waren van de daar 
geparkeerde vermogens? Zijn er ex-ABN-ers die informatie hebben? 

Frank, je schreef, “dat Alex Mabel adviseerde haar vermogen te parkeren bij een schijnbaar bonafide 
verzekerings-maatschappij”. Is na te gaan welke verzekeringsmaatschappij dat was? 
Het is algemeen bekend, dat als je “fout” geld voor lange termijn wil parkeren een koopsomstorting(zonder 
lijfrenteclauseule) een goede oplossing is. Zijn er lezers die hier meer informatie over kunnen geven?
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“Zembla-journalist werkt voor Joris Demmink”
Gepubliceerd door Micha Kat 15 januari, 2009 in Algemeen. 

driehuis.jpg “Sinan Can probeerde journalisten om te kopen en bedreigde Baybasin met 

de dood” 

“Wij hebben al veel onderzoek gedaan naar deze zaak, maar de doofpot niet kunnen vinden. Weet u 

meer dan wij weten? Vriendelijhe groet, Kees Driehuis“. Dit antwoordde de hoofdredacteur van het 

actualiteitenprogramma Zembla (VARA) op een verzoek van een Nederlander aandacht te besteden 

aan de zaak-Demmink. 

Het eerste deel van het antwoord van Driehuis is juist: Zembla heeft zich zeer intensief met de zaak-

Demmink bezig gehouden. Maar op een merkwaardige manier. Merkwaardig? Zembla ‘verhuurde’ zich 

als een ware bende criminelen aan het Nederlandse Ministerie van Justitie en Joris Demmink in 

aanhoudende pogingen de zaak te killen, Joris Demmink ten dienste te zijn en de reputatie van zijn 

aartsvijand Baybasin te vernietigen. Hiertoe werd een Zembla-journalist van Turkse afkomst ingezet, 

Sinan Can. Dat zijn athans de onthutsende beschuldigingen die de Turkse journalist Burhan Kazmali 

heeft geuit en op video en tape heeft vastgelegd. Kazmali heeft het materiaal verzameld over de 

seksuele escapades van Demmink in Turkije en de chantage door de Turken van Nederland om 

Baybasin uit te schakelen. Ook spoorde hij cruciale getuigen op tegen Demmink waarvan er een 

recent een nieuwe (de derde) aangifte tegen de SG heeft gedaan. Kazmali haalde het nieuws toen hij 

ter ondersteuning van de aangifte tegen Demmink van Baybasin (de tweede aangifte) naar Nederland 

wilde vliegen om verklaringen af te leggen tegen de SG. Hij werd op het vliegveld van Istanbul 

vastgenomen ‘in opdracht van de Nederlandse Staat’ en heeft ons land aldus niet kunnen bereiken. In 

zijn verklaringen beschuldigt Kazmali Can en Zembla van het volgende: 

*Sinan Can heeft geprobeerd hem te laten stoppen met het doen van onderzoek in de zaak-

Demmink. Daarbij heeft hij Kazmali ‘een dure auto’ aangeboden.

*Sinan Can handelt in hechte samenwerking met het Ministerie van Justitie. Hij bezocht Kazmali ‘met 

een persoon die zei voor het Nederlandse Ministerie van Justitie te werken’.

*Sinan Can proobeerde Kazmali door het bieden van geld een verklaring te laten publiceren op zijn 

website die was opgesteld door Joris Demmink.

*Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gedreigd ‘de reputatie van advocate Adele van der Plas 

te zullen breken’. De advocate heeft hierover brieven geschreven aan Harm Brouwer, de hoogste 

man van het OM en aan haar deken van de Orde van Advocaten.

*Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gezegd dat Baybasin ‘in de gevangenis zal sterven’.

*Sinan Can heeft samen met zijn ‘team’ de broers van Baybasin ontmoet ‘in Ankara en in het 

buitenland’ waarover zij stukken hebben opgemaakt ‘die reeds in het bezit zijn van de Nederlandse 
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Koninklijke familie en het Ministerie van Justitie’.

*Sinan Can bereidt een publicatie voor in Turkije die de reputatie van Baybasin definitief moet breken 

onder de titel ‘De val van een drugsbaron’.

*Sinan Can heeft pogingen gedaan Tukse media tegen betaling van geld artikelen tegen Baybasin te 

laten publiceren.

Journalisten ‘a charge’ en journalisten ‘a decharge‘ 

De rol van Can is met name opmerkelijk omdat hij het was die Kazmali er eerder (voorjaar 2007) toe 

aanzette onderzoek te doen naar de handel en wandel van Demmink in Turkije. Op dat moment 

opereerde hij nog als een ‘journalist a charge’ die iets aan de kaak wil stellen. Echter, in de tijd rond 

de aangifte van Baybasin tegen Demmink in de zomer van 2007 veranderde hij in een ‘journalist a 

decharge’ die uit is op het beschermen van gezagsdragers en het killen van verhalen. In januari 2008 

verklaarde Kazmali voor het eerst over het optreden van Can. Zijn draai van 180 graden in deze zaak 

werpt de vraag op of Can zelf is geintimideerd door Justitie en Demmink. 

Zembla heeft zich bezig gehouden met de zaken Baybasin en Demmink (die immers geheel zijn 

verknoopt) vanaf februari 2003 toen het de documentaire Afluisteren uitzond over het fake-proces 

tegen Baybasin en de vervalste taps. De research werd toen gedaan door Wim van de Pol. Deze heeft 

Zembla inmiddels verlaten, volgens meerdere bronnen uit onvrede over het journalistieke klimaat 

aldaar. Justitie zou voorts invloed uitoefenen op de redactionele koers van Zembla via de partner van 

een belangrijke redacteur die een hoge positie bekleedt bij Justitie.

63 Reacties op ““Zembla-journalist werkt voor Joris 
Demmink””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Dorotee 

15 Jan 2009 om 10:10 

Ik duizel nu even…. Wat is waar en wat is niet waar? Micha doet aan nieuwe jourlistiek, zonder altijd weerwoord 
te halen. Dat kan, maar het wordt er allemaal niet helderder door.

2.  Ron C. de Weijze 

15 Jan 2009 om 10:24 

Ik geef toe dat het een zeurende vraag is, of De Publieken in opdracht van de Staat werken en ‘omgekeerde 
journalistiek’ bedrijven (namelijk als smaakmaker en marketing-machine te opereren), maar de vraag wordt 
nooit geloofwaardig ontkennend beantwoord, eerder bevestigend, dus zet dit maar door tot de laatste steen 
boven is. Ook een inmiddels behoorlijk open deur, maar dit zou ook keurig passen in het ‘correcte’ landschap, 
waar politiek correct per definitie journalistiek incorrect is. Bel eens aan bij Endemol voor een programma á la 
dat van onze nationale misdaadverslaggever. Of bij GSTV want die komt er wel..

3.  Micha Kat 

15 Jan 2009 om 10:30 

@Dorotee 
Ik heb vescheidene malen geprobeerd met Zembla in contact te komen, maar reeds bij het eerste telefoontje 
werd gezegd dat Driehuis ‘geen tijd voor mij zou hebben’. Gisteren werd ik teruggebeld door een secretaresse 
die mij meldde dat Zembla reeds antwoord zou hebben gegeven op al mijn vraqgen ‘via een brief of een email’ 
aan mij. Deze heb ik echter nooit ontvangen. Deze mededeling was des te merkwaardiger daar ik nooit eerder 
contact heb gezocht met Zembla waardoor het vrij lastig wordt vast te stellen waarop deze ‘brief dan wel email’ 
een antwoord zou moeten zijn. Overbodig te zeggebn dat ik nooit een brief of email van Zembla heb mogen 
ontvangen. 
Ik heb de secretaresse gezegd dat haar antwoord waarin is en dat ‘ze het verder zelf maar moeten uitzoeken’.

4.  Wim Heitinga 

15 Jan 2009 om 10:54 

Zeer verhelderend artikel!
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‘Justitie zou voorts invloed uitoefenen op de redactionele koers van Zembla via de partner van een belangrijke 
redacteur die een hoge positie bekleedt bij Justitie.’

Het zou mij niets verbazen als Justitie die clown -laatste uitzending van Zembla- als afleiding van de Demmink-
affaire heeft ‘uitgeleverd’ aan dat programma.

5.  Irma 

15 Jan 2009 om 10:59 

Even een vraag, niet zozeer over dit topic. 
Weten jullie dat de pagina over Micha Kat bij Wikipedia op de nominatie staat om verwijderd te worden 
(misschien voor jullie oud nieuws, maar ik zag het zojuist pas.

Dit is de betreffende pagina (laatst bewerkt 14-1-09 10.02): 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Micha_Kat

Groet, 
Irma

6.  Verbeet 

15 Jan 2009 om 11:07 

Micha: 
“Ik heb de secretaresse gezegd dat haar antwoord waarin is en dat ‘ze het verder zelf maar moeten uitzoeken’.” 
Graag verheldering.

7.  Verbeet 

15 Jan 2009 om 11:10 

Als ik al die verhalen hier lees dan vraag ik mij af of er in deze zaak niet erg veel naïviteit en geschutter in het 
spel aan de kant van de mensen die JD voor de rechter willen zien. 
Als men weet dat de staat alles uit de kast trekt om getuigen, journalisten en wie dan ook de mond te snoeren, 
zelfs door arrestaties, hoe kan het dan b.v. zijn dat Adele van der Plas vooraankondiging doet van de komst van 
de Turkse journalist Kazmali naar Nederland. 
Wat is er overigens gebeurd met die man? 
Waar is Kazmali nu? 
Wat is er met zijn “bewijsmateriaal” gebeurd, is dat verdwenen in de staats-versnipperaar of zijn de originelen 
nog steeds beschikbaar, en zo ja waar /veilig? 
Moet er in deze zaak niet veel meer stil worden geopereerd, en uitsluitend de successen en de mislukkingen 
achteraf publiceren? 
Hoe gaat het met Adele van der Plas? 
Wordt zij in de gaten gehouden, en dan bedoel ik door haar medestanders, zodat ze niet ook tussen de 
molenstenen terecht komt? 
Deze hele affaire gaat veel te veel in cirkels. Er zou nu eindelijk eens een doorbraak moeten komen. 
Waarom is er van al die gesprekken, welke dan ook, waarin personen worden bedreigd of anderszins wordt 
geprobeerd ze op andere gedachten te brengen, zo weinig bewijs? 
Ik kan melden dat ikzelf door bepaalde instanties in de problemen ben gebracht, en dat ik mij al vrij snel een 
digitale voice recorder heb aangeschaft. Die heb ik dus altijd aanstaan als zich de gelegenheid aanbiedt. Ik 
neem dus alle gesprekken op en sla dan zo snel mogelijk kopieën daarvan op als backup. Vervolgens sla 
daarmee keihard terug naar de belagers. Het werkt.

8.  groot 

15 Jan 2009 om 11:18 

@Irma

Goed dat dit nogmaals wordt genoemd door jou.

Je kan tegen verwijdering argumenteren op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina’s/Toegevoegd_20090114#Toegevoegd_14.2F01:
_Deel_1

Onder de lijn “te verwijderen vanaf 28/01″ klik op “bewerk”, rechts.

Onder het kopje in het tekstvlak:

” 
*[[:Micha Kat]] - weg - Niet encyclopedisch (NE), gewone journalist met een website. Bovendien zelfpromotie 
door Micha Kat (= Die Vandaal) met sokpoppen feest {{Gebruiker:JacobH/Handtekening}} 14 jan 2009 10:04 
(CET) 
”

Plak een regel met jouw commentaar waarom je tegen verwijdering bent

**{{tegenweg}} - VOEG HIER JE COMMENTAAR - [[Gebruiker:JOUW GEBRUIKERSNAAM|JOUW 
GEBRUIKERSNAAM]] 15 jan 2009 11:11 (CET) 

Klik daarna op knop “Toon bewerking ter controle”

Controleren en eventueel wijzigen

Klik vervolgens op de knop “pagina opslaan”

Hoe meer commentaar hoe beter. Misschien.
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9.  groot 

15 Jan 2009 om 11:30 

De link moet dus zijn:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina’s/Toegevoegd_20090114

Interessant: degene die Micha Kat wil uit Wiki wil hebben zit tot over zijn oren in de financiele wereld.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:JacobH

Zijn medestander “Art Unbound” heeft “sociologie en Neerlandistiek gestudeerd, met bijvakken in psychologie 
en geschiedenis”, 
“probeer mijn activiteiten als gewone gebruiker gescheiden te houden van mijn lidmaatschap van de 
Arbitragecommisie, om neutraliteit en onpartijdigheid zoveel mogelijk te waarborgen” 
“op Wikipedia heb ik onder meer geschreven over Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog en diverse 
varia. ” 
“Patrouille naar Potocari, of de laatste dagen van Dutchbat in Bosnië (1995) en Over Stach (1996, 
muziektheater naar Jan Terlouw)”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Art_Unbound

Verder commentaar onnodig.

10.  Irma 

15 Jan 2009 om 11:49 

Ik ben bang dat die ‘ in pagina’s in de link de boosdoener is. 
De ‘ (apostrophe) moet vervangen worden door % 2 7 (maar dan zonder de spaties ertussen, die heb ik er 
tussen gezet om te voorkomen dat deze editor er opnieuw ‘ van maakt).

11.  groot 

15 Jan 2009 om 11:54 

@Irma

Je hebt gelijk.

12.  snakeman 

15 Jan 2009 om 12:02 

meer over Kees Driehuis is te lezen over zijn houding op www.robinduck.hyves.nl in blog 1 en 3 . Misbruikt door 
hoge machthebber binnen Jeugd en Gezin.

13.  Gebruikersnaam 

15 Jan 2009 om 12:36 

Micha schreef: “draai van 180 graden in deze zaak werpt de vraag op of Can zelf is geintimideerd door Justitie 
en Demmink.”

Ik denk niet geïntimideerd maar of hij omgekocht is. In wat voor auto rijdt Sinan Can zelf? Gaat Sinan Can vaak 
op vakantie? Heeft hij een buitensporig uitgavepatroon? etc

Overigens vind ik het wel vreemd dat Kazmali een auto zou hebben aangeboden gekregen terwijl als de 
slachtoffers zoiets aangeboden zouden krijgen gelijk hun aanklacht intrekken. Het waren of zijn immers 
zwerfjongeren die zeer arm zijn. Vraag me dus af of dat verhaal klopt.

14.  Frank Black 

15 Jan 2009 om 12:56 

Demmink zou chantabel zijn vanwege misbruik van Turkse minderjarige jongens. De Turkse regering zou met 
deze wetenschap Demmink onder druk hebben gezet om in Nederland zijn invloed aan te wenden om Baybaşin 
achter de tralies te krijgen. De Turken zouden gedreigd hebben anders uitlevering van Demmink te verlangen 
omdat ze over bewijs beschikken van het door Demmink gepleegde misbruik. Er zou sprake zijn van 
tapverslagen, getuigenverklaringen, foto’s en video’s. De Turkse regering, zo beweerde Baybaşin, wilden van 
hem (Baybaşin) af omdat hij kon bewijzen dat de Turkse regering betrokken was bij drugshandel. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Joris_Demmink

Naar aanleiding van Hirsi Ali’s interview in Trouw, waarin zij stelde dat de profeet Mohammed naar de huidige 
westerse maatstaven een «perverse tiran» was, schreven de voorzitters van de zeven grootste islamitische 
koepels in Nederland, verenigd in het CMO, een brief op poten aan VVD-lijsttrekker Gerrit Zalm. Zij eisten 
excuses van de partij en drongen aan op haar terugtrekking als kamerlid. Daarnaast richtten de organisaties 
zich tot het Openbaar Ministerie met het verzoek om haar te vervolgen. En dat allemaal namens «de 
achthonderdduizend moslims in Nederland» die zij in hun zwaar gesubsidieerde heerlijkheid menen te 
vertegenwoordigen.

Een goed voorbeeld van die verstrengeling is de persoon van Ayhan Tonça, voorzitter van de Stichting Turks 
Islamitische Culturele Federatie. In die hoedanigheid is hij de hoogste vertegenwoordiger van de 130 
Nederlandse moskeeën die vallen onder het gezag van Dyanet, het Turkse ministerie van Godsdienstzaken. 
Daarnaast is hij voorzitter van het Inspraak Orgaan Turken (IOT) dat namens «alle Turken in Nederland» 
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overlegt met de overheid. En ten slotte is hij ook nog gemeenteraadslid voor het CDA in Apeldoorn. 
Uitgerekend Tonça sloeg vorige week wel heel ver door toen hij stelde dat Hirsi Ali een fatwa (Iraans religieus 
doodvonnis) riskeert als haar uitspraken in het Farsi worden vertaald. 
http://www.groene.nl/2003/6/Moslims_zijn_verdeeld

Zembla kan hij (Sinan Can) zijn ei kwijt al is hij zeker van plan in de toekomst in Turkije te gaan werken. ‘Dat 
komt nog, eerst een fatsoenlijk journalist in Nederland worden.’ 
http://omroep.vara.nl/fileadmin/uploads/VARA/be_users/documents/leden/ledenblad/2007/
Var_0307_Uitgesproken__3_wt.pdf

Volgens Sinan Can heeft Kazmali vele journalistieke onthullingen op zijn naam staan. Hij is al vijfentwintig jaar 
werkzaam als een gerespecteerd journalist. Ook heeft hij een gigantisch netwerk opgebouwd, vooral door zijn 
onverschrokken en kritische journalistieke aanpak. Kazmali werkt als verslaggever voor de grootste krant van 
Turkije, Sabah, terwijl hij hoofdredacteur is van de grootste regionale krant van Turkije, Yalova Cizgi. Via deze 
laatste krant kan iedereen contact met hem opnemen. Burhan Kazmali lijkt een integere en ervaren, 
betrouwbare onderzoeksjournalist. 
http://www.nwo-info.nl/2008/06/03/langendoen-en-burhan-kazmali/ 
http://www.standejong.nl/wp-content/2008/06/rapport-baybasin-langendoen.doc

15.  Frank Black 

15 Jan 2009 om 12:59 

De Zembla documentaire De heilige Ayaan werd op donderdag 11 mei 2006 op Nederland 3 om 21:00 
uitgezonden. Samenstelling en regie stonden op naam van Jos van Dongen. Voor de research was Sinan Can 
verantwoordelijk. 
http://oaithesis.eur.nl/ir/repub/asset/4272/Thesis Sanne Tegelaar.pdf

16.  victor 

15 Jan 2009 om 13:58 

Naar aanleiding van de IRT-affaire heeft Justitie een -zogenaamd onafhankelijk- onderzoek laten doen of en in 
welke mate Justitie en Politie zijn geinfiltreerd door de georganiseerde misdaad. 
Volgens het rapport -ik weet niet meer hoe dat heet- zou daar nauwelijks sprake van zijn. 
Het is triest gewaar te worden, dat de corruptie en misdaad inmiddels ook Zembla heeft bereikt. Na het lezen 
van Micha’s artikel moest ik even een frisse neus halen.

17.  Juriste 

15 Jan 2009 om 14:19 

“Hij werd op het vliegveld van Istanbul vastgenomen ‘in opdracht van de Nederlandse Staat’ en heeft ons land 
aldus niet kunnen bereiken. In zijn verklaringen beschuldigt Kazmali Can en Zembla van het volgende………
Sinan Can heeft ten overstaan van Kazmali gedreigd ‘de reputatie van advocate Adele van der Plas te zullen 
breken’. De advocate heeft hierover brieven geschreven aan Harm Brouwer, de hoogste man van het OM en 
aan haar deken van de Orde van Advocaten”

Dat hij werd vastgenomen op het vliegveld zal wel bewezen kunnen worden lijkt mij. Dan zal toch ook vermeld 
staan op basis van welke aanklacht hij is vastgenomen. Turkije wil lid worden van de EU en moet dan voldoen 
aan bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld op het gebied van de mensenrechten. Wanneer Kazmali zomaar wordt 
vastgenomen op het vliegveld, voldoet Turkije niet aan de voorwaarden op toegelaten te worden tot de EU. 
Turkije zal dus in zo’n geval inzage moeten verschaffen aan Kazmali over wie degene is die opdracht gaf om 
hem te beletten Nederland te bezoeken. 

Ik vind dat Adele van der Plas, als advocate, niet zomaar moet aankondigen dat een getuige Nederland zal gaan 
bezoeken, maar in zo’n geval zelf moet afreizen naar Turkije om deze getuige te begeleiden (wie financiert 
Adele van der Plas???). Haar rol is mij niet geheel duidelijk.

Naar aanleiding van de posting van Frank Black: Hirschi Ali staat hier overigens buiten volgens mij en zij 
bereikte wereldwijd een voorname positie door zich af te keren tegen de moslims.

18.  victor 

15 Jan 2009 om 14:27 

Zou er in de kringen van Demmink enigszins sprake zijn van schuldbesef? Het antwoord is neen, duizendmaal 
neen.

Rondom Huis ten Bosch is men totaal losgezongen. In welke mate daarbij Chablis, coke en Prozac een rol 
spelen laat zich raden. 
Sinds het Den Uil-tijdperk heerst er een totaal fobie voor een rechtvaardige en sociale samenleving. Ook het 
nut van belasting betalen wordt niet gezien. 
Drugshandel ofwel het doorlaten van drugs en het misbruik maken van kinderen wordt gezien in het besef 
onder het motto; als wij het niet doen, doen de anderen het wel. 

Die anderen zijn dan de gewone mensen en de onderwereld. 
De arrogantie van de macht gaat echt zover, dat men daar echt van mening is zelfs goed werk te doen met het 
gecontroleerd importeren van bijvoorbeeld heroine uit Turkije en Uruzgan. 
Wie denkt er nog, dat we daar zitten om daar de democratie te vestigen? Het draait om handel. 

En ach… die arme junks in het Anne Frankplantsoen dan? Die moeten toch ook wat centjes hebben om de 
verslaving te financieren. 
Effe lekker in een warme limo genomen worden.. waar maken die linkse klokkenluiders zich nou druk om? 

Zo, ja zo beste lezers zitten die mensen in elkaar.

19.  groot 
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15 Jan 2009 om 14:31 

Nog even over de dubbelrol van Wikipedia.

“Art Unbound”, uitgesproken voorstander van het verwijderen van Kat op Wikipedia, en tevens lid van de 
arbitragecommissie, is geconfronteerd met die dubbelrol op de “overlegpagina”

http://i40.tinypic.com/23jfngl.jpg

Uiteraard heeft het democratische Wikipedia hier geen gras over laten groeien en dit commentaar meteen 
verwijderd, zonder dat hierover iets is terug te vinden in de geschiedenis.

20.  Observator 

15 Jan 2009 om 14:46 

@ VICTOR 
15 Jan 2009 om 14:27 

LINKSE klokkenluiders, Victor? 
Leg es effe uit?

21.  seekingjusticeuk 

15 Jan 2009 om 15:21 

@groot 15jan - 14.31 
Engelse info gevonden over Art Unbound: 
Art Unbound is mijn pseudoniem…enz 
My internet user name has been Art Unbound (Art) for the past five years. My real name is Maarten Vonder 
(1953) (Amsterdam, Holland). I joined Dutch wikipedia on Jan 4, 2007. My main interests are Second World 
War (Dutch resistance), Theatre. I am also involved in the discussion about Arbitration Committee reglements 
trying to resolve problems there. Recently, I have joined the German WP as well, cooperating on a WWII 
subject. I would like to see this project grow to a worldwide standard of exchange of knowledge and of global 
friendly cooperation. I am a writer, dramatist and teacher. I studied sociology, history and Dutch Literature and 
graduated 1982 on the Interbellum. Since, I wrote or edited 30 plays, translated Christopher Marlowe’s Dr 
Faustus and wrote Patrol to Potocari, a play on the Fall of Srebenica (1995). 
http://www.xs4all.nl/~mgvonder/ArtUnbound/Newsletter1.htm 
Maarten .G. Vonder•
 
Willem Passtoorsstraat 12-1•
 
1073 HX AMSTERDAM•
The Netherlands•
 
0031-20-6738551•
 
mgvonder@xs4all 
maartenvonder@hetnet.nl

22.  E-bee 

15 Jan 2009 om 15:25 

Juriste: Ik vind dat Adele van der Plas, als advocate, niet zomaar moet aankondigen dat een getuige Nederland 
zal komen bezoeken maar in zo,n geval zelf naar Turkije moet afreizen/ Wie financiert Adele van der Plas? / 
haar rol is mij niet duidelijk. 
========================================== 
U bent scherp, Juriste, u kan wel eens gelijk hebben.

23.  victor 

15 Jan 2009 om 15:49 

Obervator, 15-1-9/14.46. Wilt u svp uw vraag iets duidelijker stellen?

24.  Frank Black 

15 Jan 2009 om 16:17 

@ juriste

Nadat Can zijn bijdrage had geleverd aan de geruchtmakende documentaire over Ayaan Hirsi Ali kon hij bij 
Zembla blijven. 
maar ongetwijfeld ook omdat Can ervaring had opgedaan bij Rondom Tien, de Turkse tak van CNN in Istanboel, 
de Nederlandse Moslim Omroep en Premtime. 
http://omroep.vara.nl/fileadmin/uploads/VARA/be_users/documents/leden/ledenblad/2007/
Var_0307_Uitgesproken__3_wt.pdf

In De maffia van Turkije beschrijven de criminologen Frank Bovenkerk en Yücel Yesilgöz hoe in Turkije staat en 
onderwereld onontwarbaar verstrengeld zijn geraakt. Dreigender nog dan de mededeling dat Europa grenst aan 
een narcostaat is de constatering dat de Turkse maffia ‘besmettelijk’ werkt op de Turken die naar West-Europa 
zijn geëmigreerd. 
http://www.nrcboeken.nl/recensie/tasten-in-het-turkse-labyrinth

Op z’n best krijg je dan als resultaat een dubbele ofwel gespleten loyaliteit, zoals bijvoorbeeld bij de andere 
Albayrak (staatssecretaris), of in het slechtste geval helemaal geen loyaliteit meer aan Nederland. In de ogen 
van de Turkse politiek is bovendien alles ondergeschikt aan de islamitische staatsleer en wordt democratie 
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slechts tot zoverre getolereerd indien zij bijdraagt aan het bereiken van de gewenste doelstelling: moskee en 
staat zijn één! 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5395

De Turkse politieke elite geeft op deze wijze een duidelijke boodschap af aan het Westen: je laat ons als Turken 
in Europa met rust en onze eigen goddelijke gang gaan of anders heb je een groot probleem met ons. 
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=5395

2004 Ayaan Hirsi Ali 
“Does Turkey belong to the EU?’ - ‘Yes, but.’ … I am optimistic about the changes taking place in Turkey. I am 
sure that like Europe, Turkey will one day move away from gender discrimination and a culture that oppresses 
women. Until then, it is necessary for the Turkish government, to see to it that any obstacles which limit the 
fundamental rights and freedom of the individuals are removed. It is also a duty for the EU to see to it that 
equal rights for women becomes a condition for EU accession, not only for the sake of Turkey, but also for our 
members and other candidate countries. […] Dear leaders of Turkey, are you willing to meet the cultural 
requirements necessary to improve the daily lives of all individuals, and especially of women? What are your 
ambitions?” 
http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=281&story_ID=6&slide_ID=16

2005 
Piper publishes Hirsi Ali in Turkish 
The Turkish edition will initially only be distributed in Germany. The translator of the Turkish addition makes 
use of a pseudonym. 
http://www.nlpvf.nl/news/piper_publishes_hirsi_ali_in_t.php

2005 Ayaan Hirsi Ali 
“I was recently together with some Arab journalists and I took out a Koran from my bag and put it on the 
ground. A Turkish girl who didn’t wear a headscarf and seemed in every way secular, said: I demand that you 
pick up the Koran and put it back into your bag. I answered that it was my copy and that I would do with it 
what I liked. What is happening now is that you cannot analyse the content of the Koran because everything 
about it - the cover, the letters, the ink - is sacred.” 
http://www.sappho.dk/Den loebende/hirsi_english.htm

2005 
Last week in Amsterdam, a Dutch court may have unwittingly issued a death warrant for the Somali born Dutch 
MP, Ayaan Hirsi Ali. This is because the court dismissed a cease and desist complaint filed by Islamic 
fundamentalists to prevent Hirsi Ali from airing anymore of their dirty laundry. 
http://www.theipinionsjournal.com/index.php/2005/03/ayaan-hirsi-ali-the-female-salman-rushdie-and-susan-b-
anthony-of-the-muslim-world/

2005 
Hirsi Ali is on a Jihad against religion. She reminds me very strongly of Turkish people belonging to the secular 
elite of Turkey. For these people the attraction of secularism lies purely in its opposition to Islam. 
http://www.brusselsjournal.com/node/558

2006 Ayaan Hirsi Ali 
De reportage ziende, dacht ik na over de onverdraagzaamheid van een Turkse regering die meent dat zij 
desondanks voldoet aan de EU-eisen van grotere vrijheid van godsdienst voor ondermeer Turkse christenen. 
Het maakt de geregelde uitbarstingen van diezelfde Turkse politici richting westerse collega’s en zelfs de Paus 
over ‘belediging’ van de Islam, tot een schijnvertoning. 
http://ayaanhirsiali.web-log.nl/ayaanhirsiali/2006/11/tolerantie_op_z.html

2007 Ayaan Hirsi Ali 
The proponents of Islam in government, such as Prime Minister Recep Tayyip Erdogan, Foreign Minister 
Abdullah Gul and their Justice and Development Party, have been remarkably successful. They have exploited 
the fact that you can use democratic means to erode democracy, employing a powerful strategy. 
http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-ali9may09,0,4766893.story?coll=la-opinion-rightrail

25.  groot 

15 Jan 2009 om 16:38 

@ seekingjusticeuk 15 Jan 2009 om 15:21 

Super. Thanks man!

26.  Gebruikersnaam 

15 Jan 2009 om 17:07 

De schaduwmachthebbers hebben in het verleden al vaak aangedrongen op muilkorving van Zembla bij monde 
van Geenstijl en de Telegraaf omdat Zembla te kritisch was. 
Alleen de schijn van zogenaamde kritiek mag opgevoerd worden, daadwerkelijke kritiek is uit den boze. 
Vandaar ook dat Geenstijl fel van leer trok tegen Zembla in het verleden. Nu werkt Nico Dijkshoornd daar, in 
ieder geval als presentator van een aflevering daarvan.

27.  Bart Bemelmans 

15 Jan 2009 om 18:07 

Niet erg geloofwaardig al die zogenaamde beschuldigingen.

28.  Frank Black 

15 Jan 2009 om 18:14 

redactie zembla 
Elma Verhey 
http://zembla.vara.nl/Redactie-ZEMBLA.1958.0.html
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In juli 2007 werd Verhey door de top van de Socialistische Partij geschorst vanwege haar voornemen om in de 
Tribune een artikel[1] te plaatsen over de discussies binnen de partij over de kwestie-Düzgün Yildirim.[2] 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elma_Verhey

Mevrouw Okci zegt dat de gemeente haar en haar man heeft gekgemaakt. 
De gemeente blijft de zaak dwarsbomen 
Voor andere horeca-ondernemers lijken andere regels te gelden. 
Ahmet Okci vertelt vanuit het Pieter Baan Centrum zijn verhaal, de burgemeester wil niet reageren. 
Samenstelling & regie: Thomas Blom 
Research: Sinan Can 
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=8008&tx_ttnews[backPid]
=1974&cHash=81756371d4 
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4091808/Almelo-kan-na-Zembla-borst-natmaken–ANALYSE.ece

Ook Frank du Mosch, Kees Driehuis en Peter van Ingen duiken regelmatig op in de loonadministratie van 
ministeries.

Kees Driehuis (in 1999 presentator NOVA, sinds november 2002 eindredacteur Zembla)

-Dagvoorzitter congres Nota Ruimte (2004) voor het ministerie van VROM. Betaald. 
-Spiegeldag 2003, Habiforum, opdrachtgever: het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Geen opgave. 
-Relatiedag DGR (2003) VROM. Betaald. 
-Congres Toekomst Bouw (2003) VROM. Betaald. 
-Dagvoorzitter 11 november 2002 voor de Raad voor Werk en Inkomen. Vergoeding 3.000 euro, excl BTW. 
-Spiegeldag 2002, Habiforum i.s.m. NWP/ en het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Geen opgave. 
-Spiegeldag 2001, Habiforum i.s.m. het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Geen opgave. 
-Is op 4, 17, en 25 maart en 24 november 1999 Dagvoorzitter Gemeentedag Introductie Euro en Dag 
Ambtenaren Introductie Euro. Opdrachtgever: de Directie Voorlichting van het ministerie van Financiën. Betaald. 
-’Sluitende aanpak’ (waarschijnlijk dagvoorzitter), voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
Jaar onbekend. Betaald. 
-Opening ‘Koningskade’, opdrachtgever Directie Facilitaire Zaken, ministerie van Verkeer en Waterstaat. Jaar 
onbekend, geen opgave.
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29.  harry50 

15 Jan 2009 om 18:20 

Het word steeds gekker met die ,,DEMMINK,, maar hij komt !!! 
Zeker weten en let maar op.Binnen 3 jaar vast.

30.  RuudHarmsen 

15 Jan 2009 om 18:39 

Micha Kat: 
=== 
De rol van Can is met name opmerkelijk omdat hij het was die Kazmali er eerder (voorjaar 2007) toe aanzette 
onderzoek te doen naar de handel en wandel van Demmink in Turkije. Op dat moment opereerde hij nog als 
een ‘journalist a charge’ die iets aan de kaak wil stellen. Echter, in de tijd rond de aangifte van Baybasin tegen 
Demmink in de zomer van 2007 veranderde hij in een ‘journalist a decharge’ die uit is op het beschermen van 
gezagsdragers en het killen van verhalen. 
/===

Lijkt wel wat op de merkwaardige rol van Bas Haan in Deventer moordzaak. Schermt er ook mee dat vaak heel 
kritisch was tegen het OM. Maar de laatste jaren is hij vooral bezig de veroordeelde Ernest Louwes extra zwart 
te maken. Binnenkort komt een boek van hem uit, Benieuwd wat erin staat.

31.  Observator 

15 Jan 2009 om 20:28 

@ victor 
15 Jan 2009 om 15:49 

Je schreef: “Ober-vator, 15-1-9/14.46. Wilt u svp uw vraag iets duidelijker stellen”?

Je schreef eerder: ‘waar maken die linkse klokkenluiders zich nou druk om’?

Wat is er dan onduidelijk aan mijn vraag: “LINKSE klokkenluiders, Victor? Leg es effe uit’?

32.  tess 

15 Jan 2009 om 20:44 

@ Verbeet

Moet er in deze zaak niet veel meer stil worden geopereerd, en uitsluitend de successen en de 
mislukkingen achteraf publiceren?

Een schaduwoperatie? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens!

IK DOE MEE.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1411/zembla-journalist-werkt-voor-joris-demmink.html (8 of 15) [3/10/2009 11:39:48 PM]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Elma_Verhey
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=8008&tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=81756371d4
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=8008&tx_ttnews[backPid]=1974&cHash=81756371d4
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4091808/Almelo-kan-na-Zembla-borst-natmaken--ANALYSE.ece
http://reporter.kro.nl/dossiers/bijklussende_journalisten/intro_2004.aspx
http://reporter.kro.nl/dossiers/bijklussende_journalisten/lijst_journalisten.aspx
http://n.v.t/
http://rudhar.com/
http://tessonome.com/


“Zembla-journalist werkt voor Joris Demmink” at Klokkenluideronline

33.  tess 

15 Jan 2009 om 21:20 

Langendoen reisde naar Turkije af en heeft een verklaring van een van de politiemannen gekregen, 
die de topambtenaar tijdens een bezoek aan Turkije heeft beveiligd. Deze beveiliger bevestigt dat de 
justitieman een jongetje van ongeveer 14 jaar onder ’straatkinderen’ voor de topambtenaar heeft 
geregeld. De jongen vertelde na afloop dat hij seks met de Nederlandse ambtenaar had gehad. Ook 
is er een verklaring op videoband van het toenmalige slachtoffer zelf, die vertelt dat hij seks met de 
Nederlandse overheidsdienaar had. Zowel de beveiliger als de persoon die zegt te zijn misbruikt, 
herkenden de ambtenaar op een foto, aldus Langendoen.

Is dit niet genoeg voor een vervolging?

Bron Trouw:http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1887614.ece/
Aangifte_minderjarige_tegen_topambtenaar_justitie.html

34.  donkey 

16 Jan 2009 om 01:39 

Hierbij wil ik Micha kat feliciteren met de 1.000.000 ste bezoeker voor Klokkenluider online. Het lijkt er op dat 
elke dag meer mensen deze site weten te vinden, een goede zaak lijkt me. Het is tijd dat heel Nederland 
wakker geschud word!

35.  donkey 

16 Jan 2009 om 01:57 

voor franck, 
http://zoeken.beeldengeluid.nl/internet/index.aspx?
chapterid=1164&filterid=974&contentid=7&searchID=1127220&columnorderid=-
1&orderby=1&itemsOnPage=10&defsortcol=12&defsortby=2&pvname=personen&pis=expressies;
selecties&startrow=1&resultitemid=5&nrofresults=29&verityID=/16414/16435/16435/66673@expressies

Wil je je kicha mat dingetje nog een keer voor me doen franck? 

Ben een prutser ;-)

36.  victor 

16 Jan 2009 om 10:42 

Observator, 
Ik meen mij te herinneren, dat u ergens heeft geschreven lid te zijn van het Simplisties Verbond. Moet ik nu als 
medelid met de mattenklopper bij u er in slaan wat het woord LINKS betekent? En dat ook nog, bezien door de 
ogen van een ander. In het onderhavige geval door het type medeburger als meester Joris Demmink. Een 
klokkenluider heeft een negatief imago en geniet historisch gezien in mijn ogen weinig symphatie. Gelovigen 
wekken met een hoop kabaal wordt door ongelovigen niet leuk gevonden. Die willen rust en doorslapen. De 
gevestigde orde tot de orde roepen zoals u wenst, steun ik van harte.

37.  tess 

16 Jan 2009 om 10:51 

@ Victor

“Een klokkenluider heeft een negatief imago en geniet historisch gezien in mijn ogen weinig symphatie. ”

Heb jij er dan ook weinig sympathie voor?

38.  Frank Black 

16 Jan 2009 om 12:52 

@ donkey

die uitzending is nog niet door iemand opgevraagd. ben je bevriend met iemand bij een willekeurige 
onderwijsinstelling? dan kan je de uitzending langs deze weg automatisch bestellen. als het wordt geweigerd 
dan weet je dat de staatsnieuwszender ook deze uitzending gecensureerd heeft.

Document ID 294825 
BG_21608-out.wmv

http://www.academia.nl/bestelformulier 
http://www.teleblik.nl/startenold/startformulier

39.  victor 

16 Jan 2009 om 13:32 

Misschien ben ik niet helder geweest. Maar voor de duidelijk; ik heb heel veel sympathie en respect voor deze 
site, het werk van Micha en voor de meeste reageerders. Al zou maar voor de helft waar zijn wat sommigen 
door de autoriteiten is aangedaan, is het nog traumatisch te noemen. Ongelofelijk wat een drama’s je leest. Ik 
bespeur bij velen een ongekende boosheid en teleurstelling in dit land.Ik zit mij suf te piekeren op welke wijze 
de aandacht voor deze site vergroot kan worden. Ik ontkom niet aan de gedachte, dat we vroeg of laat 
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vanachter het scherm naar buiten moeten en uit de anonimiteit treden.

40.  tess 

16 Jan 2009 om 13:46 

@ Victor

“Ik ontkom niet aan de gedachte, dat we vroeg of laat vanachter het scherm naar buiten moeten en uit de 
anonimiteit treden.”

Wat bedoel je met anonimiteit? De webmaster en verreweg veel reageerders zijn niet anoniem, waaronder ik 
zelf!

Anonimiteit op internet is een wassen neus! Ze ( van AHeyn tot aan de overheid) weten al lang wie wij zijn, wat 
we doen, waar we wonen, hoeveel geld we uitgeven. En ze mogen van mijn part.

41.  Observator 

16 Jan 2009 om 15:18 

@ Victor 
16 Jan 2009 om 10:42 

Ik wilde je slechts tot wat duidelijkheid naar minder ingewijden toe lieden, Victor. 
We zijn het niet oneens. 
Maar doe es ‘recht voor zijn raap’ zijn. 
IK weet wat je bedoelde, maar weet iedereen dat?

42.  Observator 

16 Jan 2009 om 15:20 

toelieden= toeleiden.

Wat produceer ik toch een bende tikvouten zo nu en dan!

43.  victor 

16 Jan 2009 om 18:07 

Observator, 
Sociaal van u, dat u ongevraagd voor andere lezers aan mij dingen gaat vragen, welke u zelf al weet. Wat 
mijzelf verwijtbaar is, althans wat mij verweten mag worden is, dat ik niet “recht voor zijn raap ben” als het 
gaat om mijn persoonlijke ervaringen. Ik ben daarvoor bang, omdat anders de rapen gaar zijn. 
Wat Tess schrijft,dat ook al zit je niet opgesloten je toch feitelijk dag en nacht onder geheim toezicht staat is 
een ernstige inbreuk op de vrijheid, maar went. Ik zie graag een discussie op gang komen over de vraag of de 
verzameling van lezers van deze site in commissie of comite misschien meer kunnen bereiken. Het ontbreekt 
mij nu aan de tijd uitgebreider hierop door te gaan. Zie graag reacties.

44.  Observator 

16 Jan 2009 om 18:48 

@ Victor 
16 Jan 2009 om 18:07 

Medestanders of potentiële medestanders moet je vooral niet ironisch benaderen, Victor. 
Dat kan geen kwaad bij de tamelijk bijdehandten daaronder, maar anderen (en dat betreft de méésten, als je 
aan aantallen wilt komen) denken dat je hen minkukelt of dat ze je hebben gekwetst - en dat je dus erg 
kwetsbaar bent! - en dus niet sterk!

‘Recht voor zijn raap’ kan beslist geen kwaad, maar je identiteit prijsgeven eventueel wel. Daartussen zit 
verschil natuurlijk.

Ik lees uit je reactie dat je de rijen zou willen sluiten en de krachten bundelen. Dat is ook mijn idee. Maar ik 
beschik helaas niet meer over de energie die daarvoor nodig is. Beetje te oud helaas.

45.  Cornelia 

16 Jan 2009 om 20:07 

Het zal de zaak goed doen, als we de rijen sluiten. 
Met b.v. buitenlandse media, 
Dit zal de dader(s) een realiteit doen inzien, die zijn weerga niet kent, en niet alleen in Nederland. 
Zoals Tess al zei; ze weten wie we zijn, als we de rollen omdraaien,’ verslaan’ we ze met hun eigen wapens. 
Dit was en is vanaf het moment dat ik ben opgestaan, mijn tactiek. 
Het werkt.

Voor Micha: je bent een kei, gefeliciteerd!!

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

46.  Art Unbound 
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18 Jan 2009 om 00:38 

Ik hoorde net van een wikipediacollega dat mijn naam hier genoemd was inzake Mischa Kat. Groot en 
seekingjusticeuk - doe me effe een lol zeg. Het is totale flauwekul om mijn naam, adres en telefoonnummer 
hier te gaan rondtetteren, ook al heb ik daar nooit een geheim van gemaakt. Dat hoef ik helemaal niet, omdat 
ik niet ben wat jullie ervan denken te maken. Ik ben toneelschrijver en ik heb mijn stukken op internet gezet. 
Daar heb ik mijn naam dus bij gezet. Vervolgens ben ik vrijwilliger geworden op wikipedia, en ik ben verkozen 
in de arbitragecommissie. Jullie maken er een totale hype van. Mischa Kat was Die Vandaal op wikipedia, zoals 
ik inmiddels heb vernomen, hij heeft een beetje rondgeneukt en zich voorgedaan als christenfundamentalist. Ik 
kon de grap best waarderen, maar heb hem wel ontmaskerd toen ik de kans kreeg, en dat had niets te maken 
met mijn “functie” in de arbitragecommissie. Er is nooit een zaak Die Vandaal of Mischa Kat geweest bij de 
arbitragecommissie van wikipedia. Persoonlijk heb ik nooit iets tegen hem gehad. 
Om nu mijn volledige persoonsgegevens openbaar te maken, in een kader waar ik niets mee te maken heb, 
waar ik niet van op de hoogte ben gesteld, en waarbij ik volkomen in verkeerd daglicht word gesteld, daar 
maak ik ernstig bezwaar tegen. - Art Unbound.

47.  Wim Heitinga 

18 Jan 2009 om 02:40 

@ Art Unbound 

”Mischa Kat was Die Vandaal op wikipedia, zoals ik inmiddels heb vernomen, hij heeft een beetje rondgeneukt 
en zich voorgedaan als christenfundamentalist.”

Kunt u dit bewijzen? 
Ik heb namelijk hele andere vermoedens van wie er achter ‘Die Vandaal’ schuilgaat. 
Komt u niet met bewijzen, dan kunnen wij er vanuit gaan dat dit onderdeel is van een lastercampange om 
Micha Kat in diskrediet te brengen.

48.  tess 

18 Jan 2009 om 09:35 

@ Wim Heitinga

“”Mischa Kat was Die Vandaal op wikipedia, zoals ik inmiddels heb vernomen, hij heeft een beetje rondgeneukt 
en zich voorgedaan als christenfundamentalist.”

Ik weet helemaal niet waar het over gaat.

49.  Wim Heitinga 

18 Jan 2009 om 09:57 

@ Tess

Dat is een beschuldiging van Art Unbound. 
Zie zijn post van 18 Jan 2009 om 00:38 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Art_Unbound

Meer info kun je terug lezen op onderstaande link 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Die_vandaal

50.  Gebruikersnaam 

18 Jan 2009 om 11:12 

Wikipedia wordt steeds vaker belaagd door personen zoals art unbound. Die het fenomeen wiki proberen te 
verzieken en te pas en te onpas censureren, verwijderen en aanpassen. 
Een persoon als Micha Kat behoort met recht in een ecyclopedie te staan, helemaal als het een internet 
encyclopedie betreft. 
Art unbound, een toneelschrijver. Stasi agent zul je bedoelen. Daar zijn er vele van actief op wiki, helaas.

51.  BL 

18 Jan 2009 om 18:34 

Victor,

Organiseren is essentieel. De zaak Demmink laat een beetje de omvang van het probleem zien. Er komt zoveel 
bij kijken. Als we willen dat er dus echt iets verandert moet dat op grote schaal. Om dit bereiken moet het 
leven onder de mensen. Het platform moet worden verbreed. Er moet een landelijke beweging komen, 
gesteund door mensen uit alle milieu’s, van elk opleidingsniveau, tegen de grootschalige leugens, misbruik, 
sadistische praktijken van de machthebbers. Iedereen moet gaan beseffen dat hiermee onze “beschaving” de 
vernieling in wordt geholpen en dat het zo niet langer kan. Vooral zij die nu voor deze mensen werken en 
denken uit staatsbelang te handelen, ik hoop dat zij die deze site bezoeken goed bij zichzelf te rade gaan over 
wat nu echt belangrijk is in het leven en de toekomst van dit prachtige planeet.

52.  Art Unbound 

20 Jan 2009 om 00:18 

Nog een keer dan. Ik heb hierboven bezwaar gemaakt tegen het dumpen van mijn NAW-gegevens in het kader 
van het “volgen” van mijn activiteiten op Wikipedia, die bovendien zeer verdraaid worden weergegeven. Als je 
daar iets over te zeggen hebt, kun je mij op twee manieren bereiken: via mijn overlegpagina aldaar of via de 
emailfunctie. Ik zie de relevantie niet om mijn functioneren aldaar aan de kaak te stellen in een weblog over 
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Joris Demmink, het lijkt mij dat jullie daarmee onnodig de kwaliteit van de discussie naar beneden halen. 

Heb ik nagetrokken of Mischa Kat werkelijk als “Die Vandaal” op Wikipedia heeft geopereerd? Nee, dat is door 
een collega vermeld op de betreffende verwijderpagina die jullie gelezen hebben, waarna ik mondeling op de 
hoogte ben gebracht van de inbreuk op mijn privacy. Maar nu ik toch de gelegenheid heb wil ik het best vragen, 
want Mischa Kat is de schrijver van bovenstaand artikel. Dus, Mischa Kat: ben jij degene die als Die Vandaal 
was geregistreerd op Wikipedia rond 2007-2008? Was jij degene die als Die Vandaal een keer of veertig op niet 
terzake doende plaatsen heeft aangedrongen op handhaving van de zondagsrust? Was jij ook degene die een 
stuk of drie uit-de-lucht-vallende stemmingen heeft aangekondigd over procedurezaken en verder nauwelijks 
inhoudelijk op Wikipedia heeft bijgedragen? Dat bedoelde ik dus met “rondneuken en zich voordoen als 
christenfundamentalist”. Dat bedoelde ik ook met “ontmaskeren”: een belijdend gereformeerde was het laatste 
wat Die Vandaal kon zijn, maar misschien was het geen pose, en ook geen toneelrol, maar is Mischa Kat in het 
werkelijke leven belijdend gereformeerd; in dat geval is een excuus voor mijn scepsis gepast.

De geïnteresseerden in Wikipedia mag ik er voorts op wijzen dat ik als redacteur/gebruiker het artikel “Mischa 
Kat” gelezen en onder de maat heb bevonden, o.a. met het argument: “Een artikel dat voornamelijk bestaat uit 
“Controverses en relletjes” is wat mij betreft Voor verwijderen”. Gebruiker Gebruikersnaam verwart hier de 
kwaliteit van een artikel met de persoon over wie het gaat. Degene die als gebruiker BarristoT aan de 
verwijderlijst toevoegde: “Aan ””Art Unbound””: Dus U [[stemt VOOR verwijderen]], bent [[tevens lid]] van de 
WIKI [[arbitragecommissie]] ”en” u probeert uw activiteiten als gewone gebruiker gescheiden te houden van 
uw lidmaatschap van de Arbitragecommisie, om neutraliteit en onpartijdigheid zoveel mogelijk te 
waarborgen”?” kan ik meedelen dat deze bijdrage gewoon bij de door dit IP-adres toegevoegde bijdragen staat; 
ik ben geen moderator en over de verwijderlijst ga ik niet. Wie verder iets te melden heeft over mijn activiteiten 
op Wikipedia kan gewoon terecht op mijn overlegpagina - dat is de plek om open en eerlijk te overleggen over 
zaken die Wikipedia aangaan, en waar ook iedereen het kan lezen.

53.  groot 

20 Jan 2009 om 02:14 

@Art Unbound 
20 Jan 2009 om 00:18 

Weledelgeleerde heer Vonder / Beste Maarten,

Ik heb met u te doen. 

U doet bijna vergeten dat u VOOR het verwijderen van bekende nederlandse journalisten uit Wikipedia stemt.

Uw verontwaardiging is zodanig dat gevreesd mag worden dat u hier nog zelf in gelooft ook. 

Om u te confronteren met uw eigen overweging VOOR het verwijderen van de vermelding in Wikipedia van een 
bekend nederlands journalist:

“Een zeer ranzig artikel, dat het midden houdt tussen de Bob Sijthoff-affaire en GeenStijl. Daarnaast roept het 
alle mogelijke reminiscenties op met de Walter van Kalken-controverse, in die zin dat vele feiten moeilijk na te 
trekken zijn, en dat er lijnen getrokken worden met een (voormalig) wikipedia-auteur. Een artikel dat 
voornamelijk bestaat uit “Controverses en relletjes” is wat mij betreft ‘voor verwijdering’”

De kern van uw erudiete rookgordijn: 

-moddergooien (”ranzig artikel”, “houdt midden tussen ..affaire en ‘geen stijl’”) 
-suggestief (”moeilijk na te trekken”) 
-stoken (” bestaat voornamelijk uit controverses en relletjes

Dit alles heeft natuurlijk niets te maken met de vraag of de gewraakte vermelding wel of niet encyclopedisch is. 
Omdat u tevens lid bent van de Arbitragecommissie van Wikipedia, bezoedelt de kakofonie van uw hand tevens 
Wikipedia. 

Klokkenluideronline biedt u bijna honderd pagina’s aan artikelen. Niet zoveel als Wikipedia, weledelgeleerde 
heer Vonder, maar kwantiteit zegt niets over kwaliteit, zoals u zult weten. 

Vat dit alstublieft op als een uitdaging, weledelgeleerde heer. Hier, op klokkenluideronline, bevindt u zich op 
HET platform waarop u uw vuilspuiterij ook daadwerkelijk kunt onderbouwen met feiten. 

HIER is hoor en wederhoor. 
HIER “verdwijnt” geen commentaar. 
HIER legt niemand u een IP-ban op.

54.  RuudHarmsen 

20 Jan 2009 om 06:36 

Art Unbound, 20 Jan 2009 om 00:18 
=== 
Heb ik nagetrokken of Mischa Kat […] ?” 
[…] 
De geïnteresseerden in Wikipedia mag ik er voorts op wijzen dat ik als redacteur/gebruiker het artikel “Mischa 
Kat” gelezen en onder de maat heb bevonden […]. 
/===

Zijn naam is overigens Micha Kat, niet Mischa Kat, dus met dat natrekken en lezen zal het inderdaad wel 
meevallen.

55.  somber zicht 

20 Jan 2009 om 10:08 

RuudHarmsen 
20 Jan 2009 om 06:36 
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De heer “Art Unbound” is niet de eerste de beste hoor. 
Zo is hij auteur van “Incest - achtergronden en onderzoek”. 
Warm aanbevolen door Vereniging MARTIJN, de “Vereniging voor acceptatie van ouderen-kinderen relaties” 

http://www.martijn.org/print.php?id=1170001

Het valt me op dat dit voor deze meneer GEEN REDEN is om emotioneel te reageren.

56.  somber zicht 

20 Jan 2009 om 10:24 

Ook te koop op marktplaats.

http://i42.tinypic.com/rlmlci.jpg

“Informatie geschiedenis en historie gezien vanuit het jaar 1991″

“Ook leuk om te zien hoe in die jaren over een onderwerp werd gedacht.” 

http://www.marktplaats.nl/index.php?url=http://boeken.marktplaats.nl/politiek-en-maatschappij/199657984-
292353-incest-achtergronden-en-onderzoek.html?xref=1

57.  BL 

20 Jan 2009 om 13:32 

Ik sta helemaal achter groot’s reactie op Art Unbound, leuk verwoord ook.

Art Unbound, je weet het mooi en geleerd te verpakken, maar je manier van doen is ronduit smerig. 
Het ironische is dat een reden van BarristoT, verwijdering, met name voor jou geldt: 
“manipulatie verwijderlijst en gestook erbij plaatsen”

Ik sta er echt van te kijken hoe deze mensen glashard bewoordingen als “gewone journalist”, 
“beroepsquerulant” (nog zo’n mooie), “zeer ranzig” plaatsen om Kat’s entry te verwijderen en dat zoiets wel 
gewoon is toegestaan. Ook een reactie als “worden mijn NAW gegevens nu ook gepubliceerd?”, heel 
tegenstrijdig allemaal. 
Ik vind het belachelijk hoe dat op Wikipedia in z’n werk gaat. 
Wel interessant om eens van dichtbij te zien hoe het Wiki censuur werkt.

58.  groot 

21 Jan 2009 om 14:31 

@BL

Dank.

Ondertussen lijkt het niet erg te boteren tussen de wiki-bobo’s onderling.

[quote] 
Kan die klucht een keer ophouden?

Waerth dreigt met z’n leven, Josq springt in de bres en wordt nu door Tjako aangevallen die hem de bitjes af 
wil pakken die hij een paar weken geleden zelf niet kon verwerven. CaAl voert z’n werk uit als mod en 
onderbouwt zijn beslissing, maar moet het desondanks bekopen met een desysop-stemming. Dan heb je ook 
nog Max die meent Waerth nog verder de grond in te moeten trappen en Josq vooral niet tot inkeer te moeten 
brengen. 
2008 was al zo’n vechtjaar en 2009 begint weer met dezelfde straatgevechten. De ene na de andere actieve 
Wikipidiaan verdwijnt. Intussen loopt de controle van de nieuwe artikelen en de anonieme wijzigingen op en 
worden er steeds minder artikelen geschreven. 
Zijn we dan niet meer bereid, ook het grote plaatje te bekijken: waar draait het nogal weer om? Is het niet de 
core-business een encyclopedie op te bouwen? Stel we laten ons ego erbuiten? Stel we leggen niet op alle 
slakken zout en we doen af en toe wat water bij de wijn? Daar is Wikipedia toch meer bij gebaat! 
Wat voor toekomstvisie moet ik me hier bij voorstellen? Een vrije encyclopedie waar geen vrijwilliger nog 
onderhoud aan wil plegen? Bij deze daarom de oproep: kan iedereen eens normaal doen en geen theater 
opvoeren? Probeer ook geen andere gebruikers inactief te krijgen, maar probeer juist mensen binnenboord te 
houden. Het is hier potjandorie toch geen klucht?

[quote]

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg#Open_oproep_aan_CaAl

59.  Art Unbound 

22 Jan 2009 om 00:39 

@ somber zicht: over ranzig gesproken. Hoe zou ik /kunnen/ weten dat een brochure van mij uit 1991 op een 
literatuurlijst van Vereniging Martijn voorkomt? “Warm aanbevolen”? Ik heb tussen 1985 en 1988 onderzoek 
gedaan naar het voorkomen van incest, waarvan deze brochure een uitvloeisel was. De uitgever heeft aan dit 
boekje de volgende inleiding toegevoegd: “Incest is een zeer beladen onderwerp. Het is uiterst moeilijk 
daarover in objectieve termen te schrijven. (…) De auteur van dit AO is er op voorbeeldige wijze in geslaagd 
helder en zakelijk alles over dit onderwerp op te tekenen, zonder in emotionalitet te vervallen, maar ook zonder 
koud of gevoelloos te worden. Vooroordelen worden doorgeprikt, de gemoedstoestand van daders en 
slachtoffers wordt zuiver geschetst en de wetenschappelijke visies op dit onderwerp in de loop der tijden wordt 
[sic] op een voor een leek zeer begrijpelijke wijze beschreven”. 

Voor het overige mag ik verwijzen naar een kort geleden door Micha Kat gedane oproep aan bijdragers aan dit 
blog, om zakelijk te blijven in hun commentaren. U weet werkelijk niet waarover u praat, en uw collega’s 
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evenmin. Ik heb al aangegeven hoe u zich met commentaar tot mij kunt wenden, maar geen reactie 
ontvangen. Daarmee eindigt mijn bemoeienis met deze site. - ~~~~

60.  groot 

22 Jan 2009 om 05:00 

Art Unbound 
22 Jan 2009 om 00:39 

Feit: Uw boek over incest uit 1991 is nog steeds handel, mede door de “milde wijze” waarop “in 1991″ tegen dit 
onderwerp werd aangekeken. 

Feit: U reageert als uw naam circuleert op dit weblog. Uw naam komt ook met zoekmachines bij martijn.nl 
bovendrijven. -Geen conclusies of vooronderstellingen verder-

Feit: U bent medewerker van Wikipedia 

Feit: Degene die de vermelding van Kat in Wikipedia “Niet Encyclopedisch” bestempelt en derhalve de 
vermelding Micha Kat uit Wikipedia wil schrappen, zit tot over zijn oren in Finance.

Feit: Deze persoon is tevens medewerker van Wikipedia 

Feit: Laten de thema’s Finance en boven de wet verheven Kleuterneukers toevallig twee belangrijke thema’s 
van het weblog zijn waarvan de heer Kat de webmaster is.

Feit: Belangenverstrengeling .. meerdere belangen .. invloed op elkaar kunnen uitoefenen .. integriteit .. in het 
geding. Zelfs .. geen bewijs .. beïnvloeding .. kan .. belangenverstrengeling bestaan. (Oh ja, bron. Wikipedia)

Feit: Door bovenstaande feiten bestaat er een kwade reuk.

U klaagt dat u heeft “aangegeven hoe u zich .. tot mij kunt wenden” maar dat u “geen reactie hebt ontvangen”

Een walmende stank 
Wie reikt mij de hand 
Wie opent mijn deksel 
En steekt zijn hand in mijn put

Met vriendelijke groet.

61.  groot 

22 Jan 2009 om 05:41 

@ BL 20 Jan 2009 om 13:32 

Nog eens gekeken naar de voor-verwijdering-van-Kat stemmers.

Allemaal moderatoren van Wikipedia, en 1 sokpop (alias van de moderatoren): 

Niet encyclopedisch verklaard door: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:JacobH 

Gesteund door: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Art_Unbound 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Lolsimon 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Edoderoo 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Robotje

“Bijltjespad”, de sokpop (alias) van de heren en dames moderatoren zelf; is geen actieve gebruiker, bijna geen 
historie, maar weet wel blind de verwijderlijst van Micha Kat te vinden.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Bijltjespad

Wat kan je hier nou nog verder op zeggen?

62.  groot 

22 Jan 2009 om 05:51 

Correctie vermeende sokpop Bijltjespad: Heeft juist uitgebreide verzameling artikelen geschreven, geen Sokpop 
dus.

Bijltjespad lijkt de enige niet-moderator van dit stel te zijn, maar is wel een erg actieve Wikipediaan. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Bijltjespad/Artikelen

63.  groot 

23 Jan 2009 om 04:43 

Wikipedia bedondert weer eens de kluit.

Een “nieuwe” tegenstander van het lemma Micha Kat in Wikipedia:

” 
Voor verwijderen - Niet encyclopedisch. Mi eerder een verongelijkte beroepquerulant zonder landelijke 
bekendheid. Rododendron 22 jan 2009 10:01 (CET) 
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”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina’s/Toegevoegd_20090114

Na de opsomming van het schitterende lijstje moderatoren van Wikipedia hierboven, die allemaal het lemma 
Micha Kat willen verwijderen met onheuse argumentatie, heeft zich op 22 jan 2009 10:01 zowaar een 
kakelverse, onbeschreven gebruiker “Rododendron” zich bij het lijstje moderatoren gevoegd.

Actief vanaf 2 december 2008, “tussen het schaatsen door heb ik gelukkig nog wat tijd om over schaatsers te 
schrijven”, heeft ze elf artikelen over schaatsen op haar naam staan. Ze staat in contact met lolSimon.

Gelukkig heeft ze ook tijd om te schrijven voor de verwijderlijst. 
Helemaal alleen! “Micha Kat” is een onderwerp dat na aan haar hart ligt.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Rododendron
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« De Telegraaf blijft Demmink beschermen Joris Demmink hangt, hij is er gloeiend bij… »

Bas Heijne in de zomer-fellatio 2008
Gepubliceerd door Micha Kat 3 juli, 2008 in Algemeen. 

heijne1.jpg Wel leuk: als je op Google zoekt naar ‘zomergasten 2008‘ krijg je als eerste twee 

hits twee stukken van HetVrijeVolk. Zijn ze mooi klaar mee bij de VPRO. Daags na 

deze sham-presentatie van het neusje van de politiek-correcte zalm werden de echte zomergasten 

van 2008 bekend. Het is nog vele malen erger dat we hadden gedacht! Alleen al dat pathetische 

‘ontvangt gastheer Bas Heijne…’ Hebben we het over journalistiek of over een bordeel waar Basje zijn 

gasten avond aan avond een stevige fellatio-behandeling geeft? Over het laatste natuurlijk! Als je de 

teksten leest druipt de weerzinwekkende bewondering voor deze ‘zomergoden’ over je 

computerscherm… ‘werkte nauw samen met de beroemde’, ‘veroverde de wereld’, ‘laveert met 

indrukwekkende energie’, ‘ijzeren discipline’, ‘internationale grootheid’, ‘nietsontziende boeken en 

artikelen’….. het is werkelijk om te braken. Ziet u die monsterlijke ingehouden bewondering van 

Heijne al voor uw ogen? De theatrale wijze waarop hij zich als een lakei zal verlagen ten dienste van 

de boodschappers die ons volk in opdracht van de ‘boven ons gestelden’ moeten gaan uitleggen hoe 

de wereld in elkaar steekt? En wie zijn die boodschappers dan wel? Hoewel uw webmaster op HVV 

geen enkele gast goed wist te raden, zijn alle ‘opvoedkundige elementen’ die de VPRO en de ‘boven 

ons gestelden’ van belang achten wel aanwezig. De Europese eenwording bijvoorbeeld is aanwezig in 

de figuur van… 

heijne21.jpg Naema Tahir die immers voor de Raad van Europa in Straatsburg heeft gewerkt. 

Ook anderzins is Tahir 100% het produkt van ’staatsopvoeding’: ze werkte voor 

drie fucking Nederlandse ministeries waaronder ook dat van Justitie onder leiding van Joris Demmink! 

(Leuke vraag voor homofiel Heijne: “Naema, ken je Joris Demmink nog?”) De PvdA vinden we terug 

in de figuur van de charismatische intellectueel R. Plasterk die van Bas ongetwijfeld het vuur aan de 

schenen gelegd gaat krijgen over de totale ineenstorting van zijn partij die ten onder gaat aan 

fraude, sex, Herfkens en corruptie… En dan die ‘Junkie XL’, ongetwijfeld geniaal maar nu al boring as 

hell…. De enige die nog aardig zou kunnen zijn is de criminoloog Willem Schinkel, ook geniaal, want 

hij heeft ontdekt dat ‘geweld ook gewoon lekker kan zijn’ en vaak ‘een doel op zich is’ (is deze 

wetenschapper soms ingefluisterd door Joris Demmink en Frits Salomonson?) Voor deze ontdekking 

kreeg de jonge, charismatische, baanbrekende, internationale, onvoorstelbare, onvoorspelbare en 

ook gewoon zonneklare professor de prestigieuze (etc. etc) Willem Nagel Prijs van de Nederlandse 

Vereniging van Criminologie. Pijp ze, Heijne! Op naar de 10.000 kijkers!
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1.  sprx 

4 Jul 2008 om 01:36 

soms vraag je je af, waarom betaal ik nog voor die kabel? 
de Olympische spelen zijn echt het enige lichtpunt: 
leve Zeus en Hera en natuurlijk niet te vergeten Athene, Venus, Eros, Bacchus en Neptunus. 
het zal die gristen idioten in het kabinet leren. 
hun voorgangers weigerden dan ook gelden ter beschikking te stellen voor de spelen van 1928 in Amsterdam, 
dat zou een eerbetoon aan afgoden zijn. 
ook toen waren de voorvaders van Donner&HirschB al een toonbeeld van intollerantie. 
tot in het absurde dus.

2.  zomergast 

8 Jul 2008 om 12:04 

Kijk eens aan, die Heijne en Tahir kennen elkaar al vanuit het met belastinggeld gefinancierde ‘kwaliteitscircus’ 
van de Publieke Omroep.. gezellig onder elkaar dus weer… 
http://www.vpro.nl/programma/buitenhof/afleveringen/37069840/items/38530732/

Laat een reactie achter
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« Joris Demmink hangt, hij is er gloeiend bij… Vragen over Demmink aan het Ministerie »

Afmaken die krant van Pedofiel Nederland!
Gepubliceerd door Micha Kat 4 juli, 2008 in Algemeen. 

telegraafkantoor1.jpg Dagblad De Telegraaf blijft maar postings weigeren die oproepen tot 

vervolging van het pedofielen-netwerk rond Joris Demmink. Hiermee 

speelt de krant van Pedofiel Nederland hoog spel. De vraag is nu: waartoe? Waarom wil een op 

zichzelf succesvolle krant als De Telegraaf de eigen toekomst op het spel zetten door een bende 

pedofielen te beschermen? Wie weet daarop het antwoord? Joost de Haas, we hadden hem nog niet 

zo lang geleden hoog zitten en het is ontegenzeggelijk waar dat hij samen met Bart Mos een 

belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het in kaart brengen van het netwerk. Maar dat maakt het 

juist allemaal des te onbegrijpelijker en onrustbarender! Want waarom maakte Joost de Haas die 

draai van 180 graden door opeens te kiezen voor de lijn van het ’slachtoffer Demmink’? Vraag het 

hem zelf op jdehaas@telegraaf.nl! Hieronder een nieuwe email over de situatie bij de krant van 

Pedofiel Nederland:

From: xxxxxxxx <xxxxxxxx@hotmail.com> 

Date: 2008/7/3 

Subject: J.Demmink /Telegraaf 

To: redactie@hetvrijevolk.com

Soulmates

Ik heb verschillende keren gereageerd zoals gevraagd op de 

Enschede /pedozaak ,maar werd keer op keer geweigerd ! 

Wat een ratten . 

Compliment voor jullie GEWELDIGE site ,ik heb HVV al vele 

nieuwe fans bezorgd .

Groeten Hellen .

2 Reacties op “Afmaken die krant van Pedofiel 
Nederland!”
Feed voor dit bericht 

1.  Wijze van Zion 

4 Jul 2008 om 08:10 

Elders is het “Independence Day”……….
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2.  Lucas 

12 Jul 2008 om 23:30 

- Dat mag Joost weten. 
- Mijn naam is Haas.
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Stan de Jong, kom op met die ‘tweede Joris!’ at Klokkenluideronline
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« U betaalt de advocaat van het pedo-netwerk! Juni 2008: meer dan 75.000 bezoekers! »

Stan de Jong, kom op met die ‘tweede Joris!’
Gepubliceerd door Micha Kat 1 juli, 2008 in Algemeen. 

standejong.jpg Op 7 januari 2004 publiceerde deze website een artikel onder de kop thriller rond 

topambtenaren Joris. Aan de orde was de identiteit van de ‘topambtenaar Joris’ 

die zo prominent optreedt in de Netwerk-uitzending van april 1998. Deze Joris bleek nauw betrokken 

bij de smokkel naar Nederland van minderjarige jongens voor seksueel misbruik door de Duitser 

Lothar Glandorf. Op de geluidsopname horen we hem spreken met een andere Nederlander over de 

import van jongens; er wordt gesproken over ‘Ricardo’, ‘Omar’ en ‘Maikel’. “Is dat iets voor mij?” 

vraagt deze Joris. Volgens Netwerk betreft het hier een ‘hoge ambtenaar van Justitie‘. Dat wordt 

letterlijk zo gezegd op 20 april 1998. Op 8 oktober 2003 komen (zie feitenoverzicht) Panorama en de 

Gay Krant met hun verhalen over Joris Demmink, de SG van het Ministerie van Justitie. De 

gevolgtrekking ligt voor de hand: zou het zo kunnen zijn dat de Joris uit de Netwerk-uitzending de 

Joris Demmink is die in oktober 2003, viereneenhalf jaar later dus, wordt ontmaskerd als pedofiel in 

het Eindhovense Anne Frank-plantsoen? Maar dan gebeurt er opeens een serie hele rare dingen 

waarin journalist Stan de Jong een hoofdrol gaat spelen! De webmaster van deze site spreekt in 

januari 2004 met Roelf van Til, samen met Martin Froberg maker van het tweeluik over het HIK-

onderzoek (Handel in Kinderen) waarin de topambtenaar Joris optreedt. Van Til zegt op dat moment 

dat deze ‘Joris’ niet bij Justitie werkt, maar bij VWS. Dan zegt hij iets heel raars: 

“Deze Joris heeft na zijn veroordeling geen enkele sanctie opgelegd gekregen en werkt nog gewoon 

als ‘topambtenaar’ bij VWS.” Deze site belt vervolgens met VWS maar daar is geen hoge ambtenaar 

met de naam ‘Joris’ werkzaam, althans volgens de voorlichter. Zij kent wel een ‘Joris’ die 

afdelingshoofd is, maar dat lijkt bij verre niet genoeg om te kwalificeren voor de omschrijving 

‘topambtenaar’ die -volgens weer Netwerk- ‘wordt genoemd in de Staatsalmanak’. Documentaire-

maker Van Til geeft in januari 2004 informatie die op twee punten strijdig is met zijn eigen 

documentaire:

-De topambtenaar ‘Joris’ werkt nu opeens bij VWS en niet meer bij Justitie

-De topambtenaar ‘Joris’ heeft na zijn veroordeling geen enkele sanctie opgelegd gekregen terwijl in 

de beschrijving van de documentaires bij Beeld en Geluid duidelijk staat: de topambtenaar Joris werd 

veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en zes maanden voorwaardelijk.

Op 5 juli 2007 of kort daarvoor sprak de webmaster met Netwerk-journalist Bas Haan. Deze meldde 

het volgende: “De uitzending ver het HIK-team ging wel degelijk over Joris Demmink van Justitie. Er 

is geen sprake van een persoonsverwisseling met een andere hooggeplaatste Joris”. De webmaster 

had in die tijd contact met Bas Haan die een baanbrekende reportage op zijn naam heeft staan over 

de Schiedammer Parkmoord.

Dan komt out of the blue Stan de Jong in beeld. Drie dagen nadat ik sprak met Bas Haan van 
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Stan de Jong, kom op met die ‘tweede Joris!’ at Klokkenluideronline

Netwerk komt Stan op zijn website met het bericht dat het toch weer niet Joris Demmink is, maar 

een andere ‘hoge ambtenaar bij de overheid’ met de naam Joris. Als bron voert de Jong op een ‘nauw 

betrokkene bij het toenmalige HIK-team van de politie Rotterdam-Rijnmond’. Dan meldt Stan enige 

dagen geleden (29 juni) op deze website: De Joris uit de Netwerk-uitzending (later EenVandaag) is 

met honderd procent zekerheid niet Joris Demmink. Ik heb dat uit de eerste hand, en weet ook om 

welke Joris het ging. Het betrof een vrij hoge ambtenaar van het ministerie van Welzijn, 

Volksgezondheid en Sport. De man werd veroordeeld, inmiddels buiten dienst. Toeval bestaat soms…

Nu ben ik het met Stan zeker eens dat toeval soms bestaat. Maar of dat in deze zaak ook zo is, dat 

denk ik dan weer niet. Ik denk dat er een spelletje wordt gespeeld met Stan de Jong. Dat zeg ik 

omdat zowel zijn bron anoniem is, als ook omdat er nog geen spoor is van de identiteit van de 

‘tweede Joris’. Daar komt dan nog eens bij dat de mededelingen over deze ‘Joris van VWS’ elkaar 

tegenspreken (wel sanctie/geen sanctie) en dat volgens VWS zelf op dat departement helemaal geen 

topambtenaar Joris bestaat. Maar Stan zegt wel: ik weet om welke Joris het gaat. Hij moet nu open 

kaart spelen om aan alle twijfel een einde te maken. Daarvoor zijn de belangen te groot. Deze zaak is 

een gijzeling meer dan waard! Immers: als Stan de naam niet kan noemen, is de schuld van 

Demmink wettig en overtuigend bewezen!

Maar er is nog wat: gaan we ervan uit dat deze ‘tweede Joris’ inderdaad bestaat, zou het zomaar 

kunnen dat hij nu werkzaam is bij Kinderdagverblijf Wipneus en Pim in Oude Pekela. Want zo gaat 

dat met pedofielen. Zijn identiteit moet worden vastgesteld, althans: als hij bestaat. Stan, ik doe een 

klemmend beroep op je journalistieke en maatschappelijke integriteit!

8 Reacties op “Stan de Jong, kom op met die 
‘tweede Joris!’”
Feed voor dit bericht 

1.  Ex falso sequitur quod libet 

1 Jul 2008 om 11:37 

“I am the twin brother of Rene who was shot by ze dgermans” LOL

2.  Ron 

1 Jul 2008 om 19:07 

En nog altijd heeft Kat zijn vorige stukje over de stem van Joris niet aangepast, want ach: de mythe moet 
blijven bestaan.

3.  Jan 

1 Jul 2008 om 19:20 

@Ron 

Het feit dat het hier de stem van een acteur betreft, wil nog niet zeggen dat het op de originele band niet écht 
Joris D. zou kunnen zijn. De overeenkomsten zijn bijna te groot om op puur toeval te berusten.

4.  Joris Voorhoeve 

2 Jul 2008 om 18:01 

Stan de Jong reageert niet… merkwaardig. Hij durft blijkbaar niet of heeft geen verhaal… 
Op Instituut Clingendael achten wij het hoogst absurd dat iemand die tegen De Jong zegt dat Demmink niet de 
‘Netwerk-pedo’ is anoniem wil blijven. Het lijkt te veel op de set-up van Joost de Haas van De Telegraaf: ook 
zijn pro-Demmink bron was anoniem. 
En dan: Demmink zou vanuit zijn positie op Justitie zonder moeite moeten kunnen achterhalen of er ooit een 
‘andere Joris’ van VWS is veroordeeld… hij zou dat dan wereldkundig kunnen maken om zichzelf te ontlasten 
maar dat doet hij niet….

5.  Pruns 

2 Jul 2008 om 21:15 
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Posting van Stan de Jong op witheet.nl, juli 2007: 

En de naam is… Joris X. 
CULTUUR

Goed, ik ben er achter, ik weet om wie het gaat. De Joris, niet zijnde Joris D., die werd genoemd in het HIK-
onderzoek (Handel in Kinderen) van de Rotterdamse recherche. De Joris die werd veroordeeld in 1998 door de 
Rotterdamse rechtbank tot 240 uur dienstverlening en een voorwaardelijke gevangenisstraf. De foute Joris. 
Joris X. Mijn zeer betrouwbare bron (geen journalist, geen politicus, geen woordvoerder) onthulde het dit 
weekend. Ik heb hem beloofd er prudent mee om te gaan. Die belofte zou ik moeilijk gestand kunnen doen, als 
deze Joris nog steeds een hoge positie in het ambtenarenapparaat zou bekleden of – ik noem maar wat – nu op 
een lagere school zou werken of hoofd zou zijn van de lokale padvindersafdeling. Maar volgens mijn informatie 
is dat niet het geval. De man zou voor zijn pedofiele contacten zijn gestraft. En verdient dan ook misschien wel 
een nieuwe kans. Ik behoor niet tot degenen die op pedofielenjacht zijn. Lees hier verder:

Volgens een op zich wel geestig, maar nogal badinerend artikel van Lidy Nicolasen in de Volkskrant (‘Een 
hardnekkige fluistercampagne’), die de hele affaire rond topambtenaar Joris D. lijkt af te doen als 
complottheorie, is foute Joris ‘een lagere, inmiddels ontslagen ambtenaar van WVC.’ Nu weet ik niet wat 
Nicolasen onder ‘lagere’ verstaat en of zij überhaupt weet om wie het gaat of alleen beperkte informatie van de 
persvoorlichter van Justitie heeft overgenomen. Foute Joris zat inderdaad niet zo hoog in de boom als de 
secretaris-generaal van Justitie Joris D.. Maar het ging ook beslist niet om een onbeduidende pennenlikker. 
Foute Joris was een senior beleidsmedewerker op het departement en werd afgevaardigd namens de 
Nederlandse overheid naar internationale organisaties.

Wat zijn nu de voorlopige conclusies die ik trek uit deze affaire? 
(1) EenVandaag heeft iets te snel geconcludeerd dat Joris X dezelfde is als Joris D. , hoewel ik me het 
misverstand kan voorstellen. Toeval bestaat echter wel degelijk. Het geheugen van de makers van Netwerk liet 
hen op dit punt in de steek. Ook ik heb mij hierdoor aanvankelijk op het verkeerde been laten zetten. 
(2) Voor Joris D. is het te vroeg om de vlag uit te hangen. De advocaten van Baybasin zijn vast van plan door 
te bijten in deze zaak. Ondanks dat de Rijksrecherche heeft uitgezocht dat er geen vuiltje aan de lucht was met 
Joris D. in Turkije. Of beter gezegd: dat onderzoek heeft nagelaten. 
(3) Met de voorlichting bij de overheid of bij aan de overheid gelieerde instanties is het beroerd gesteld. Ik heb 
diverse pogingen ondernomen de waarheid langs formele kanalen te achterhalen. Nul op het rekest. Het is dan 
ook deels aan de overheid zelf te wijten dat er misverstanden ontstaan en daardoor roddels. 
(4) Voor de openbaarheid van rechtspraak geldt hetzelfde. Die is een farce in dit land. Het vonnis in de HIK-
zaak heb ik nooit weten te bemachtigen. Voor zover uitspraken al op www.rechtspraak.nl staan, zijn de namen 
weggekalkt, waardoor het lezen van die vonnissen een soort sudoko voor gevorderden wordt. Privacyredenen? 
Laat me niet lachen. De overheid is helemaal niet in onze privacy geinteresseerd. We zijn het meest getapte 
land ter wereld. Achter elke boom staat een geheim agent. De werkelijke reden waarom men dit doet: de 
rechterlijke macht wil liever niet op de vingers worden gekeken.

Is dit dan het einde van het verhaal van de twee Jorissen? Toch niet helemaal. Volgens mijn informatie was 
‘foute Joris’ nog lange tijd werkzaam op het departement nadat de Rotterdamse rechtbank hem had 
veroordeeld. Dat is vreemd. Nicolasen schreef dat hij ‘inmiddels‘ ís ontslagen. Maar hoe zit dat dan? Pas nadat 
de affaire Joris D. speelde? En heeft Joris X zijn taakstraf wel uitgevoerd, zoals ‘gewone’ Nederlanders moeten 
doen? Hij was er al genadig vanaf gekomen bij de rechter, zou ik zo zeggen. Vandaar dat ik deze column toch 
weer eindig met het het inmiddels voor u vertrouwde: wordt vervolgd…

6.  Micha Kat 

3 Jul 2008 om 02:42 

Dank Pruns! Ik had dit stuk helemaal gemist, slecht van mij! Het is overtuigend, Stan kennende! 
groet 
Micha

7.  Ron 

3 Jul 2008 om 07:42 

“Het feit dat het hier de stem van een acteur betreft, wil nog niet zeggen dat het op de originele band niet écht 
Joris D. zou kunnen zijn. De overeenkomsten zijn bijna te groot om op puur toeval te berusten”

Weer iemand die er weer eens niks van begrepen heeft. Lees het desbetreffende stukje nog eens over.

8.  Leopard 

3 Jul 2008 om 16:52 

Stan de Jong? Deze man werkt altijd met zogenaamde anonieme bronnen waarbij 95% uit zijn duim wordt 
gezogen. Stan de Jong! Daar moet je niet op in gaan Micha!
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« Fred Teeven weet alles over Joris Demmink JDTV op de koffie op het ministerie van Justitie »

NRC en Joris Demmink: een gelukkig huwelijk
Gepubliceerd door Micha Kat 5 februari, 2009 in Algemeen. 

huwelijk.jpg HP/de Tijd zet alle beschuldigingen tegen topambtenaar van Justitie Joris Demmink 

nog eens op een rij, gevolgd door alle door hem afgedwongen rectificaties. Dan 

blijft er weinig over. Misschien moeten we gewoon wennen aan de transformatie van de opiniebladen 

tot roddelpers. Aldus NRC Handelsblad gisteren over het Demmink-artikel van deze week in HP/de 

Tijd. We herinneren nog wat de NRC-journalisten Jos Verlaan en Jan Meeus op 18 juni 2007 over 

Demmink schreven onder de kop scherp, geestig, slim en teruggetrokken. Het is het smerigste 

voorbeeld van ‘protectie-journalistiek’ (a decharge) dat we kennen. Let vooral op de term 

‘teruggetrokken’. Volstrekt uit de Lux et Libertas-duim gezogen, want als er iemand is die de hele 

wereld afreist op zoek naar kindervlees om het recht en het Nederlands belang te dienen en lid is van 

talloze besturen en commissies en daarnaast nog tijd vindt bepaalde niet nader te noemen parken en 

andere ‘openbare’ plaatsen te bezoeken om nog maar te zwijgen van schouwburgen, opera’s en 

horeca-gelegenheden is het wel Joris ‘altijd op zoek naar gezelligheid’ Demmink! Misschien bedoelden 

ze wel ‘afgetrokken’! Maar niet alleen de kop, maar het hele stuk was een grote fake met als 

hoogtepunt de zinsnede: feit is dat Demmink tot nu al alle beschuldigingen heeft weten te 

weerleggen.  Een dubbele leugen voor de afwisseling, een ‘NRC-stijlfiguur’ die zelfs in de 

‘kwaliteitskrant’ zeldzaam is! Dubbel? Ja: ten eerste is deze mededeling in geen enkel opzicht een 

‘feit’ en ten tweede is de kwalificatie ‘alle’ even stompzinnig als potsierlijk.

Wat wel een feit is, is dat Demmink helemaal niets heeft weten te weerleggen, zo zwak staat dat hij 

noch Panorama, noch GayKrant noch ook deze site voor de rechter durft te slepen omdat zij allemaal 

gewoon gelijk hebben als ze schrijven dat Demmink een crimineel is. En dan durft NRC Handelsblad 

HP/de Tijd een ‘roddelblad’ te noemen waarbij opnieuw de indruk bij de lezer wordt gewekt 

(’afgedwongen rectificaties’) dat Demmink ’schoon’ is? Probeert NRC Handelsblad het Guiness Book of 

Records te halen in de categorie misdadige en leugenachtige journalistiek? Hoe zit het trouwens met 

Frank Vermeulen en het proces van Wilders tegen zijn zoon? Een klusje voor demonisator ‘juridisch 

redacteur’ Folkert Jensma?

13 Reacties op “NRC en Joris Demmink: een 
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1.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 16:48 
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comverse - tapverslagen - topman PKK B.

http://www.liveleak.com/view?i=757_1233846386

2.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 17:32 

wanneer de roddelbladen zich zouden beperken tot feiten en rectificaties dan zouden ze niet veel geld verdienen. 
http://weblogs3.nrc.nl/media/2009/02/05/veel-klein-vuil-af-en-toe-een-essay/

inderdaad interessant om te leren ten overstaan van WIE de feiten zijn weerlegd.

Hans Beerekamp, televisierecensent van het NRC Handelsblad, was na zijn optreden in ‘De Slimste’ al 
onderwerp van kritiek. In de Volkskrant werd bijvoorbeeld door Jan Blokker kritiek geuit op zijn 
kandidaatschap, omdat hij daarmee zijn geloofwaardigheid als recensent zou verliezen. 
RTL Boulevard boegbeeld Albert Verlinde sloot zich daarbij aan. “Het rare is dat hij ook de afgelopen weken 
constant gejubeld heeft over Talpa-programma’s, dus met terugwerkende kracht denk je van: hoe ethisch ben 
je nou precies?” 
http://blog.seniorennet.be/netpiraat/archief.php?ID=2371

Hans Beerekamp - een ‘journalist’ van het slag dat sinds Mei ’68 vastgeplakt zit op een ribfluwelen redactiestoel 
- publiceerde, na ‘maandenlange intensieve studie’, zijn bevindingen afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad. 

Beerenkamps conclusie: uitgenodigde gasten bij Nova, Netwerk, EenVandaag, Buitenhof, Pauw en Witteman & 
De Wereld Draait Door zijn helemaal niet links! Integendeel, de gasten vormen een keurige doorsnede van de 
Nederlandse bevolking. Echt waar! Meten = Weten! 
http://gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?title=hans_stuiptrekking_beerekamp&more=1&c=1&tb=1&pb=1

3.  E-bee 

5 Feb 2009 om 18:27 

Media, the purpose of … 
Why do you think the Media is so important to us? You have (as society), in your hypnoticed comatose state, 
given your free will consent to the state the planet is in today. You saturate your minds with the unhealthy 
dishes served up for you on your televisions that you are addicted to, violence, pornography, greed, hatred, 
selfishness, incessant “bad news”, fear and “terror”. When was the last time you stopped, to think of something 
pure and beautiful? The planet is the way it is, because of your collective thoughts about it. You are complicit in 
your inaction, every time you “look the other way” when you see an injustice. Your “thought” on the sub-
conscious level of creation to the Creator, is your allowance of these things to occur. In so doing, you are 
serving our purpose. It is very inportant to us, that the Polarization of this planet is negative at the time of the 
Great Harvest. That means Service to Self orientated, as opposed to Positive, Service to Others. 
We require a Negative Harvest, and you are doing a fine job of helping us to attain our goal. We are very 
grateful.

4.  Frank Black 

5 Feb 2009 om 18:41 

Hij heeft uitgelegd wat de beschuldigingen zijn en waarom die niet kloppen, vertelt schoolvriend Hylke 
Brandsma. Wij wilden weten wat er met Joris aan de hand is. Niet omdat wij er recht op hebben maar omdat 
we hem willen kunnen helpen als dat nodig is. 
http://www.blikopdewereld.nl/rechters en deskundigen/persberichten_huseyen_baybasin.htm

BRANDSMA H.C. , geboren jan 1947 
NLRM 87 88/89 95 96 97 98 99/00 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 13 aug 1980 
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Zutphen 10 okt 1994 
NU 
Zutphen rechter-plaatsvervanger 
HOOFDFUNCTIE 
Advocaat te Apeldoorn ; kantoor Nysingh Bitter & De Vries Robbé ; beëdiging 1973 
Postbus 10044 , 7301 GA Apeldoorn 
info@nysingh.nl 
Advocaat bij Nysingh Dijkstra de Graaff 
Postbus 10100 , 7301 GC Apeldoorn 
Tel 055-52712666 , fax 055-5223111 
h.c.brandsma@nysingh.nl 
[vademecum advocatuur 2001] 
www.nysingh.nl 
[vademecum advocatuur 2004] 
TEVENS 
Lid van de Rotary 
Lid Bestuur Stichting Beheer derden gelden Nysingh Bitter & De Vries Robbé 
Lid raad van discipline Arnhem [vademecum advocatuur 2001] 
Ned. Orde van advocaten Hoog-Soeren 
19 aug 1997 
TEVENS 
[mei 2000 Opgave van de rechtbank Zutphen 
Lid bestuur St. Derdengelden Nysingh Dijkstra de Graaff advocaten 
Bestuurder advocatenkantoor Mr. H.C. Brandsma B.V. 
Lid bestuur St. Euro arbitration & Euromediation Netherlands 
NMI-Mediator 
[januari 2002, Internet] 
Voorzitter bestuur Stichting Derdengelden Nysingh Dijkstra de Graaff advocaten 
Bestuurder advocatenkantoor Mr. H.C. Brandsma B.V. 
NB 
Waarom vermeldt hij niet, in strijd met wettelijke verplichtingen, dat hij ook zitting heeft in de Raad van 
Discipline? Zie nevenfuncties op rechtspraak.nl.
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http://www.pj-design.nl/burhoven/antecedenten-juristen-b.htm

Leden van het curatorium: 
Mr. H.C. Brandsma 
Advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen N.V. 
http://www.permeduc.nl/content/view/13/37/

5.  E-bee 

5 Feb 2009 om 19:59 

Ben benieuwd wat daar voor uitspraak op volgt … Wat een ontzettend laag karakter die Frank Vermeulen, 
Wilders heeft groot gelijk op dit punt dat hij die aanklacht niet intrekt en het zegt in het bijzonder wel iets over 
in welke staat van ontbinding NRC en ook andere media zich bevinden. Waarom moeten dit soort 
‘meninggevers’” subsidie verstrekt worden?

6.  buscadordelaverdad 

5 Feb 2009 om 21:00 

Mensen ik vind dus WEL dat wij deze zuidelijke en warme Belgische goedhartigheden serieus moeten nemen… 
Atención mi Belgique…

7.  Observator 

5 Feb 2009 om 21:16 

Het wordt langzamerhand toch écht tijd dat Micha Kat aangeklaagd wordt wegen al die negatieve publiciteit 
over een keurig mens als Joris Demmink.

JORIS!!!! DOE IETS!!!

8.  Observator 

5 Feb 2009 om 21:16 

S

9.  Juriste 

5 Feb 2009 om 22:55 

NRC Handelsblad heeft redacteuren, die allemaal hoger op willen en dus omhoog moeten slijmen. 
Ik werkte eens samen met een groep consultants van KPMG (accountants) aan een opdracht. Ik had die 
opdracht zelf verworven en zat samen met een groep KPMG-ers die gestuurd waren door hun organisatie. 
Deze mensen hadden het er steeds over of zij high-potential waren en of zij er uit moesten of partner konden 
worden. Zij zaten in principe bij binnenkomst allemaal op de schopstoel want alleen de highpotentials kunnen 
partner worden. De sfeer was chagrijnig. 
Als zelfstandige keek ik dat aan. 

Eigenlijk zou je medelijden moeten hebben met de redactie-journalisten van NRC Handelsblad, die op bevel 
moeten schrijven en niet kunnen schrijven wat zij willen. NRC Handelsblad is min of meer een overheidskrant 
en doet af en toe PR voor medische specialisten of de farmaceutische industrie. Het echte nieuws vind je in de 
weglogs.

10.  groot 

6 Feb 2009 om 05:05 

@Juriste 5 Feb 2009 om 22:55 

“weglogs”, een leuke freudiaanse slip als je het hebt over de nrc.

11.  Juriste 

6 Feb 2009 om 11:30 

Haha. weblogs, inderdaad. Ik typ blind, dus ik kijk niet naar het toetsenbord. 
In een loondienstfunctie kunnen werknemers zich niet permitteren om te webloggen. Ik kan alles schrijven wat 
ik wil, want ik kan niet worden ontslagen. Ik kreeg dus vele klachten over mijn weblog volgens de 
Volkskrantredactie en NRC Handelsblad gaf mij een IP ban, zodat ik helemaal niet meer mocht reageren. 

Ik kan getuigen dat Bureau Jeugdzorg in Sittard kinderen ronselt voor de seksindustrie. De kinderen worden op 
klaarlichte dag uit de klas gehaald met een smoesje, dat ze niet meer terug naar huis kunnen en dat een 
meneer voor hen gaat zorgen. Deze meneer gaat helemaal niet voor hen zorgen. Deze meneer krijgt geld om 
zich als familievriend te presenteren bij de rechter en is helemaal niet geinteresseerd in de schoolopleiding van 
het kind. De schoolopleiding van het kind wordt gewoon afgebroken. Het kind wordt van school gehaald. Ik kan 
getuigen, omdat de schooldirectie in de gaten had dat het niet pluis was en het kind in bescherming nam tegen 
Bureau Jeugdzorg. 
Ik kan dus alleen getuigen over een geval waarbij Bureau Jeugdzorg trachtte het kind weg te halen, maar dit 
mislukte, omdat ik net op dat moment de school binnenkwam, zodat het kind niet mee genomen kon worden 
door de Jeugdzorgmedewerkster. 
Het is heel gemakkelijk voor Jeugdzorg om de kinderen te ronselen voor de seksindustrie. Er is een stroman 
nodig, die geld nodig heeft en zich als familievriend presenteert. Die gaat zogenaamd voor het kind zorgen en 
krijgt zwijggeld van degene die de kinderen bestellen. 
Ik kan dit aantonen met schriftelijke bewijzen, omdat de procedure van de Jeugdzorg misliep. Zij liepen tegen 
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mij aan en ik ben niet te chanteren. Ik verraad alles, omdat veel onschuldige kinderen worden misbruikt via 
Jeugdzorg. Wanneer moeders er in slagen om het kind uit de klauwen van de Jeugdzorg te halen, komt er een 
opsporingsbericht op TV van het kind, met de mededeling dat de moeder het kind heeft meegenomen. Het kind 
is dan niet meer beschikbaar voor seksueel misbruik in de instelling, maar dat weten de gewone burgers niet. 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2007 een workshop georganiseerd over seksueel misbruik in 
instellingen. Zwakbegaafde minderjarige meisjes kunnen zich niet verweren tegen hun verzorgers in 
instellingen.

12.  Roelfzema 

8 Feb 2009 om 11:43 

Hoeveel soorten Hospitaal Ridders heb je eigenlijk hier in Nederland? 
http://home.arcor.de/rkk2005/lekenorg.htm

13.  indian 

8 Feb 2009 om 16:28 

juriste, heb je een schatting van de “grootte” van het geschetste 
verhaal, in Nederland? 
In leugen regeert wordt verhaald , dat per jaar een 33000 kinderen worden, verplaatst, herplaast, en 
doorstromen, wat dat laaste dan ook mag inhouden. 
Ik weet een lopend verhaal, dat de jeugdzorgmedewerker, ronduit aan de moeder zeg”t: ik zorg ervoor dat je je 
kind NOOIT terugkrijgt. 
Dat kind blijkt achteraf NIET in pleeggezinnen te vertoeven, maar in 2 jaar bij 13 GASTouder gezinnen te zijn 
ondergebracht. 
De moeder maakt zich grote zorgen, heeft ook een gevoel dat er iets niet pluis is, maar voert rechtzaken, en 
kan geen kant op. De rechter weet niet eens waar hij het over heeft, en leest alle stukken NIET. 
Dit gaat al jaren zo, is dat normaal? 
Kun jij in dit concrete geval eventueel iets doen>?
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« Wat bezielt Ssssssssttan de Jong? Uit het ‘verboden boek’ van Stan de Jong »

De zaak-Demmink in de VS: Franklin
Gepubliceerd door Micha Kat 8 februari, 2009 in Algemeen. 

franklin.jpg In de VS speelde een kleine twintig jaar geleden -toen het ‘Demmink-netwerk’ van 

criminele pedofielen zo’n beetje aan het ontstaan was- een schandaal rond 

kindermisbruik door machthebbers dat een exacte spiegeling lijkt van de affaire-Demmink. Lees hier 

alle achtergonden en bestel het boek over the Franklin Scandal. Bekijk ook de filmpjes op YouTube 

over dit grootste pedofielen-schandaal uit de geschiedenis, de grote inspiratiebron voor Joris 

Demmink cs.

25 Reacties op “De zaak-Demmink in de VS: 
Franklin”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Marthijn Uittenbogaard 

8 Feb 2009 om 22:37 

Plus krijgen politici nogal eens veel minder straf dan gewone burgers…

http://republicansexoffenders.com/

2.  vrijheidsnet 

8 Feb 2009 om 23:09 

De Franklin Coverup kan gedownload worden via deze link. Maar alleen voor wie een uitermate sterke maag 
heeft, want zo schokkend als in dat boek ben ik het nog nergens tegengekomen.

http://www.vrijheids.net/?p=292

3.  ramona 

9 Feb 2009 om 07:46 

pedofielen zoals marthijn uittenbogaard moeten ze gewoon afslachten. dat zijn mensen die zijn ziek in hun 
hoofd en niet te weinig!! die horen niet in de maatschappij! het is gewoon om te huilen dat er zulke mensen 
bestaan!gewoon walgelijk!

4.  buscadordelaverdad 

9 Feb 2009 om 09:00 

“In de VS speelde een kleine twintig jaar geleden -toen het ‘Demmink-netwerk’ van criminele pedofielen zo’n 
beetje aan het ontstaan was- een schandaal rond kindermisbruik door machthebbers dat een exacte spiegeling 
lijkt van de affaire-Demmink.”

Inderdaad!!! In de geo-infrastructurele bezette gebieden van Israël zie je heel goed hoe een zeer kleine 
judeo-’minderheid’ schaamteloos crimineel d.m.v. lieden als joris. d. en vele andere volksverlakkers, ‘hun’ goy-
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cattle via de politiek, magistratuur, media enz. financieel monopolistisch en met chantabel zijnde goy-capo 
hoeren-functies afperst dan wel TOTAAL parasiteert en uitwoont! Dit geluidsbestand is zeker niet geschikt voor 
geconditioneerde dwazen die bij het minste of geringste apatisch anti(!) weet ik veel wat getikt gaan zitten 
’schrijven’. En dan vooral ook nog aan Micha om ip-bans gaan lopen smeken omdat ze intellectueel nog nooit 
verder kwamen dan het via de hun gehersenspoelde hersentjes afgericht kunstjes mogen doen in ruil voor een 
‘veilig’ en binnen de kaders van ‘onze’ slaven proletariaat verantwoorde en steeds slechter betaalde useful-idiot 
slaven bestaan zeker? Nee dus…R.H. ophouden en eerst respectvol mijn mp3 bestand afluisteren voordat je 
weer eens losgaat goed? Of ben je bang dat je verstandelijke en intuitieve vermogens wakker worden geschud! 
Veel luister plezier en nog veel meer leer momenten weldenkende mede-landers! (BIG-smile) Voor Micha 
werderom mijn welgemeende RESPECT!

http://www.archive.org/download/AJewishHistory/FTB_1-10-09.1.mp3

PS: O ja Erik(E-bee); Nee ik heb nog geen Nederlandstalige site, maar als je vandaag op mijn url drukt, heb je 
meer dan de mogelijkheid om de ‘boodschap’ met trots en terechte verontwaardiging verder te kunnen 
verspreiden. Maar als ik zover ben dan ben jij de eerste die het hoort en als participant wordt binnengehaald! 
Bedankt voor je getoonde belangstelling…

5.  Rudolf Paul 
9 Feb 2009 om 10:23 

en ja hoor… buscadorenzvoort moet de boel hier weer onderkotsen met z’n antisemitisch gezwam.

6.  groot 

9 Feb 2009 om 10:37 

@Rudolf Paul

Het is net een reli-trol.

7.  Juriste 

9 Feb 2009 om 13:02 

De vraag is steeds hoe komen de machthebbers aan die kinderen?

8.  DNH 

9 Feb 2009 om 14:20 

Ramona: ga alsjeblieft de hoer spelen, mens. 
Anders smoor je je eigen kindjes wellicht..

Zo, en nu weer on-topic. 
Amerika, Amerika. Daar is al gauw iets ‘verkrachting’. 
Als je je daar door een ezel laat neuken maak je je al schuldig aan dierenmishandeling. 
Terwijl het land zélf schuldig is aan het doden van duizenden en duizenden kinderen in oorlogsgebieden, 
miljoenen verminkte, onschuldige kinderen overal ter wereld, het uitmoorden van hele volkstammen (inclusief 
kinderen) van Indianen. 
Wat heeft dit land de schijnheiligheid op te houden dat het kinderen beschermen wilt? 
Daar sterven kinderen die valselijk beschuldigd zijn in gevangenissen doordat ze niet meer door hun 
medegevangenen verkracht wensen te worden door zichzelf aan een verwarminsbuis op te hangen. 
Ik bedoel maar, wanneer een Amerikaan het over kindermisbruik heeft, of kinderverkrachting, alsjeblieft, doe 
dan net of je niks hoor en loop gauw door, want Marcel Dutroux is wat dat betreft nog meer te vertrouwen dan 
hun! 
In dat lans stoppen ze kinderen van dertien voor jaren achter tralie’s omdat ze hun evenoude vriendje gepijpt 
hebben. 
Ik bedoel maar. Kindermisbruik…

9.  RuudHarmsen 

9 Feb 2009 om 14:59 

buscadordelaverdad: 
=== 
Dit geluidsbestand is zeker niet geschikt voor geconditioneerde dwazen die bij het minste of geringste apatisch 
anti(!) weet ik veel wat getikt gaan zitten ’schrijven’. En dan vooral ook nog aan Micha om ip-bans gaan lopen 
smeken omdat 
/===

Je bent overduidelijke een smerige anti-semiet en als dit mijn blog was, had ik je er allang afgetrapt, ja. Zeker 
wel.

10.  RuudHarmsen 

9 Feb 2009 om 15:00 

=== 
Nee dus…R.H. ophouden en eerst respectvol mijn mp3 bestand afluisteren voordat je weer eens losgaat goed? 
/===

Ik hoef je rotzooi niet. Ongezien geskipt.

11.  RuudHarmsen 
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9 Feb 2009 om 15:49 

ramona, 9 Feb 2009 om 07:46 
=== 
pedofielen zoals marthijn uittenbogaard moeten ze gewoon afslachten. dat zijn mensen die zijn ziek in hun 
hoofd en niet te weinig!! die horen niet in de maatschappij! het is gewoon om te huilen dat er zulke mensen 
bestaan!gewoon walgelijk! 
/===

Bedreiging, haatzaaien, oproepen tot geweld, eigen rechter spelen. Allemaal strafbaar. Wie doet aangifte?

12.  Charles 

9 Feb 2009 om 16:17 

@ramona 9 Feb 2009 om 07:46 
….pedofielen zoals marthijn uittenbogaard moeten ze gewoon afslachten. Dat zijn mensen die zijn ziek in hun 
hoofd ….

======== 
Je wilt zieke mensen dus afslachten? 
Als niet (!) ziek persoon ben je dan erger dan die uittenbogaard, wat mij betreft. 

Ik lees net in mijn krant dat de site van Stopkindersex die adressen publiceert van veroordeelde pedofielen al 
gevolgen heeft. De eerste ruiten zijn bij deze mensen al ingeggooid. Die site is juridisch niet houdbaar en zal 
binnenkort wel verdwijnen.

13.  Mary 

9 Feb 2009 om 17:10 

@Juriste 
‘De vraag is steeds hoe komen de machthebbers aan die kinderen?’

Veelal uit kindertehuizen, of straatkinderen

14.  Relativeerder 

9 Feb 2009 om 17:35 

Waarom mensen afgeslacht moeten worden om hun afwijkingen heb ik nooit begrepen, (zie verschillende 
reacties op Micha’s blogs en op de Joris D. hyve).

Natuurlijk bedoel je het misschien niet zo, maar ik begin al dat openlijk vertoon van agressie een beetje beu te 
worden. Het is een reactie uit onmacht? Laten we onze intelligentie gebruiken bij het verzamelen van 
informatie, en om te zorgen dat er in de eerste plaats een onderzoek komt.

Zonder onderzoek heb je geen geldige feiten die je tegen de verdachte kan gebruiken.

Ben het ermee eens dat er IETS moet gebeuren, daarom is er een petitie gestart. Petities zijn al honderden 
jaren geleden bedacht (misschien wel duizenden?) om een persoon of regering te overtuigen dat er een actie 
ondernomen moet worden. In dit geval een onderzoek starten naar alles wat er over Joris D. wordt beweerd.

Sommige diersoorten eten baby’s van hun eigen soort op, slachten we die dieren ook af? 
Pedofilie is een soort afwijking, geen ziekte, dus niet te ‘genezen’. Daarom ben ik voor levenslange opsluiting.

Maar laten we eerst eens kijken waar iemand allemaal wel, en vooral niet aan schuldig is.

Ik wens Micha Kat veel succes toe met zijn acties, ik kan helaas niet helpen want ik weet niks over het 
onderwerp. 
Ondertussen lees ik aandachtig mee en hou ik het nieuws goed in de gaten.

Mvg, 
Relativeerder (24 jaar)

15.  Herman van Houten 

9 Feb 2009 om 21:00 

Wie betaalt pedofielenvrienden zoals Rudolf Paul en RuudHarmsen om kinderverkrachter Joris Demmink te 
verdedigen?

Ze geven nota bene zelf aan te weigeren het bewijsmateriaal tegen de pedo-lobby te bestuderen.

16.  Nihil Dicens 

9 Feb 2009 om 21:36 

Er zijn mensen die niet in staat zijn om een verbintenis aan te gaan met een volwassene, zeker niet als het 
over seksualteit gaat. Er zijn er dus bij die het daarom met kinderen willen doen. Waarom? Een kind kan geen 
“nee” zeggen. Een kind kan makkelijk ingepalmd worden en door zijn gebrek aan ervaring weet een kind niet 
dat hij in een seksuele valstrik terecht komt. Een pedofiel geilt vooral op kinderen omdat het makkelijke 
slachtoffers zijn. Een pedofiel is geestelijk niet in staat om een seksuele verbintenis aan te gaan met een 
volwassen persoon. Daarom slaat hij of zij kinderen aan de haak. Nergens anders om. 

Het is daarom om die reden dat een pedofiel eerder thuis hoort in een psychiatrische instelling achter gesloten 
deuren. Ten eerste voorkomt men dat dergelijk crimineel gedrag een kind tot slachtoffer maakt (die vervolgens 
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voor de rest van hun leven wordt getekend!) ten tweede moet een pedofiel psychiatrisch worden behandeld 
wegens een enorme storing in zijn of haar persoonlijkheidsvorming. Een normaal mens heeft immers geen 
kinderen nodig om aan zijn seksuele driften te voldoen, zelfs niet als men geen volwassen partner vindt.

17.  Rudolf Paul 
9 Feb 2009 om 22:14 

@ Herman van Houten 
Ik neem je die opmerking hierboven erg kwalijk, Herman van Houten.

18.  buscadordelaverdad 

9 Feb 2009 om 22:21 

“Rudolf Paul”

Ik niet malloot want hij is tenminste wakker… 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/236421

19.  RuudHarmsen 

10 Feb 2009 om 09:31 

Herman van Houten, 9 Feb 2009 om 21:00 
=== 
Wie betaalt pedofielenvrienden zoals Rudolf Paul en RuudHarmsen om kinderverkrachter Joris Demmink te 
verdedigen?

Ze geven nota bene zelf aan te weigeren het bewijsmateriaal tegen de pedo-lobby te bestuderen. 
/===

1) U geeft blijk van een kwalijk soort zwart-wit-denken, type “wie niet voor ons is, is tegen ons”. Ik heb al vaak 
gezegd dat ik wil dat Joris Demmink per direct geschorst wordt en in voorarrest genomen, hangende een 
ONAFHANKELIJK onderzoek. 

Daarnaast ben ik voor een echte rechtsstaat, tegen heksenprocessen, tegen eigenrichting, tegen nastraffen 
door de samenleving als iemand z’n straf al heeft uitgezeten. Daaruit concludeert u meteen dat ik 
pedofielenvriend zou zijn en dat ik Demmink verdedig. Dat vind ik dom en ongenuanceerd.

2) Ik weiger geen enkel bewijsmateriaal te bestuderen. Ik weet niet precies op welk materiaal u doelt. Als het 
gaat over anti-semitische crap: inderdaad, die lees ik niet.

20.  Rudolf Paul 
10 Feb 2009 om 09:54 

@ Hermn van Houten 
Het is precies zoals Ruud Hermsen schrijft (wat een geduld brengt hij op!). Mijn naam vind je op deze site: 
http://www.petities.nl/petitie/burgerinitiatief_onderzoek_joris_demmink/pages/8/#signatures 
Daar wordt gevraagd om een onderzoek naar Joris Demmink. 
Wat de antisemitistische braaksels van buscablabla betreft, daar loop ik met een boogje omheen, zoals men dat 
ook doet wanneer er dergelijke viezigheid op straat ligt.

21.  Roelfzema 

11 Feb 2009 om 11:22 

@ Herman van Houten 
De Paus.

Enig onderzoek in verband met de Franklin Cover-up levert al snel op dat de militair generationele pedofielen bij 
voorkeur een baan nemen bij het rechtswezen. Minder briljante studenten zoeken een baan bij het politiekorps. 
Dit is de verklaring voor de doofpotten en het corrupte gedrag van de politie in het algemeen. Naast het 
rechtswezen, worden generationele pedofielen ingezet in de media en de geneeskundige sector. Behalve dat ze 
pedofiel zijn, zijn ze ook aangesloten bij een militante orde. In de Orde van Constantijn zijn volgens deze 
informatie 173 militante orden opgenomen. 
http://troyspace2.wordpress.com/2008/02/12/vaticanassassinsorgorder-of-constantinehtm/ 
40 Militante ordes in Nederland hier; 
http://home.arcor.de/rkk2005/lekenorg.htm 
Als u het verband tussen contrareformatie en pedofiele netwerken niet begrijpt, denk even na over 
overwegingen van een Franciscaan voor de Heilige Inquisitie.

De Franklin Cover-up was een lekkende doofpot. Veel slachtoffers zijn vermoord, de getuigen in de zaak kregen 
een langere gevangenisstraf als de daders. Dit is een international tendens. Het geloof in het afschuwelijke 
woord rechtsstaat, wat gewoon politiestaat betekend met een nagenoeg etymologische betekenis, is erg 
onpassend. Voor mensen die graag meer willen weten over de Franklin Cover-up, de gelinkste film door 
vrijheidsnet, 2e commentaar, is een aanrader. 

Een ex-politie agent die zich jaren verdiept heeft in dit militante generationele politiek pedofielen netwerk is Jim 
Rothstein. Hij is een van de detectives die research deed voor de ontvoering van Johnny Gosch. 
http://www.johnnygosch.com/ 
(schokkende foto´s)

Een van de radio interviews met Jim Rothstein hier; 
http://arcticbeacon.com/audio/2008/2008-LRN/01-2008-LRN/0108-2008/0108-2008-LRN-Hr1-Hr2.mp3 
De kennis van Rothstein is hoogst interessant. Hij beschrijft de Kardinaal van New York als de gevaarlijkste 
pedofiel van de USA. Volgens Rothstein werd Johannes Paulus de 2de vermoord, omdat ie het pedofiele netwerk 
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in de USA wilde stopzetten. De informatie over dit internationale pedofiele netwerk is in Amerika in ieder geval 
veel uitgebreider als in Nederland, het bestuderen van precedenten geeft veel inzicht.

22.  ramona 

11 Feb 2009 om 11:28 

aan nihil dicens, erg mooi zoals je dit omschreven hebt en je hebt helemaal gelijk!!

23.  ramona 

11 Feb 2009 om 11:34 

en dan DNH volgens mij ben je echt zo een zielig wanhopig mannetje die interressant probeert te doen! of eh… 
ben jij het liefje van marthijn? zou je graag willen he! GET A LIFE LOOSER!

24.  sturmzeit 

13 Feb 2009 om 11:34 

But the Valhalla came to an abrupt end in 1962, when the Newark police department raided it. The finding of a 
list with 10,000 names and addresses and the fact that some (well known) politicians in compromising positions 
were present at the time of the raid, ensured immediate national fame in America for Monique von Cleef. 
Eventually it was decided to expel her and the immigration department of America at the end of 1969 sent her 
back to Holland. But Monique did not give in, once back in The Hague she opened a new studio in the 
immediate vicinity of Laan van Meerdervoort near the Centraal Station. In about 1972 she was approached by 
Olympia Press to put to paper her experiences in New York, and with Willem Waterman (a pseudonym for Willy 
van den Hout, who had also written the famous Bob Evers boy Journals) as ghost-writer she wrote “House of 
Pain”. 
http://www.backdrop.net/sm-201/index.php?title=Monique_Von_Cleef_Obituary

25.  sturmzeit 

9 Mrt 2009 om 14:14 

De in 1999 op de Frans-nationale t.v. uitgezonden documentaire “Viols d’Enfants: La Fin du Silence?” (Rape of 
Children: The End of Silence?) lijkt op eenzelfde wijze de vergetelheid te zijn ingedrukt(!) als de Discovery-docu 
“Conspiracy of Silence” gewijd aan de Franklin Scandal. Die laatste werd overigens geheel niet uitgezonden op 
televisie.

“Viols d’Enfants: La Fin du Silence?” op YouTube: 
http://www.youtube.com/watch?v=76Oog_L7qVA
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Demmink-artikel Wikipedia verwijderd
Gepubliceerd door Micha Kat 25 januari, 2009 in Algemeen. 

censuur.jpeg Het recent uitgebreide artikel over Joris Demmink op Wikipedia waarop maar liefst 

26 referenties stonden is dit weekeind van de website verwijderd. Op 20 januari 

stelde deze website nog dat het niet-ingrijpen van de kant van Justitie in de Demmink-tekst kan 

worden beschouwd als een soort schuldbekentenis. Thans heeft deze ingreep dus plaats gevonden, al 

kan (nog) niet worden vastgesteld dat dit is gebeurd op instigatie van Justitie. De verwijdering lijkt 

echter niet los te kunnen worden gezien van de pogingen ook de artikelen over Micha Kat en 

Klokkenluideronline te wissen van Wikipedia. Lees hier het huidige stuk over Demmink en hier een 

eerdere versie, echter niet de laatste uitgebreide.

13 Reacties op “Demmink-artikel Wikipedia 
verwijderd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  groot 

26 Jan 2009 om 00:04 

Onder de drie regels over Joris Demmink staat in Wikipedia:

“Dit artikel is een beginnetje over politiek. U wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om uw kennis aan dit 
artikel toe te voegen.”

Doen!

2.  rabarberke 

26 Jan 2009 om 00:13 

Probeer de Engelse Wikipedia, daar zitten minder ingehuurde dierenactivisten te editen.

3.  groot 

26 Jan 2009 om 00:13 

.. vanaf een ander ip adres natuurlijk.

4.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 00:15 

verwijderen van geschriften op internet levert meer aandacht op. dat is positief

Wilfred Loek BRINKHUIS 
* Heumen, 24 Juli 1956 
Utrecht, 2 Juli 2003 
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ongehuwd 
http://www.kuijsten.de/ar/2004/ar-304.html

VERENIGING ARABISCHE VOLBLOEDPAARDEN STAMBOEK IN NEDERLAND 
(was getekend): 
W.L. Brinkhuis 
http://www.avsweb.nl/Subcategorieen/Secretariaat/Reglementen/Statuten.pdf

datum artikel incorrect, geplaatst in 2003: 
Dead of Wilfred Brinkhuis 
Monday, 21 May 2007 
Last week he passed away after a long period of illness. Wilfried Brinkhuis was the former registrar of the AVS, 
the Arabian Horse Studbook of the Netherlands. The funeral will be on Wednesday, 9th of July. 
http://www.ecaho.org/index.php?option=com_content&task=view&id=200&Itemid=57

http://www.avsweb.nl/Subcategorieen/Show/RK_Noord/2008/Programma_RK_Noord.pdf

http://www.avsweb.nl/Subcategorieen/Show/Amateurkeuring/2007/programma_amateurkeuring_5_mei_2007.
pdf

http://www.avsweb.nl/Subcategorieen/Secretariaat/bestuur.htm

DN.1428 Doorn nieuw (Utr) Wilfred Loek Brinkhuis 24-07-1956 02-07-2003 
http://www.graftombe.nl/zoekpopup.php?page=2&max=25&achternaam=Brinkhuis&submit=Zoeken

Wilfred L. Brinkhuis 
Raamstraat 4 Utrecht UT US 
31 302313422 31 302340004 
info@themen.net 
http://www.aboutus.org/Themen.net

http://web.archive.org/web/*/http://www.themen.net 
http://web.archive.org/web/20030618204514/http://themen.net/ 
TheMEN.net a website for adult gay men

Wilfred L. Brinkhuis Arabis Foundation 11 (11) xxxxxx at xs4all.nl 
cocksare.us*, escortsare.us*, euromale.us*, gaybigbrother.us*, gaybigcocks.us*, maximlive.us*, musclecock.
us*, muscleguy.us*, muscleguys.us*, playguy.us*, playguys.us* 
http://hasbara.co.il/_US Registrations by Top Registrants, with domain listings - Page 8 10-14 domains per 
registrant.htm

hier weer de obsessie met het menselijk lichaam (net als Ilya) en paarden in een door brinkuis geschreven 
artikel 
Wilfred L. Brinkhuis 
attorney at law 

en Anthony Siegler 
voedings en doping guru 

http://www.patientenplein.nl/pp/pp.php?
type=forum&actie=show&subactie=message&primary_id=2045&categorie_id=3

5.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 00:33 

http://web.archive.org/web/20030529132046/www.sieglerpharmacie.com/

Welkom bij AND, waar gezondheid onze zorg is. Wij zijn de pioniers 
op het gebied van ontwikkeling, formulering, marketing en verkoop 
van innovatieve, NIET receptplichtige medicijnen, voedingsuppletica 
en medicinale voeding voor immuunaandoeningen zoals reuma en 
auto-immuun diseases (AID), andropauze, menopauze, erectiestoor- 
nissen, slaapstoornissen, chronische vermoeidheid, depressie, hart- 
en vaatziekten, hypercholestermie; allemaal producten die wezenlijk 
bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

This is Google’s cache of http://ergogenics.curvedspaces.com/archiefhnd.html

Supplementenhandel

Siegler’s Pharmacy

Ergogenics stopt samenwerking met SieglerPharmacie (25-10-2001) 
Ergogenics gaat samenwerken met SieglerPharmacie (17-3-2001)

Naam 
Anthony Siegler 
Geboortedatum 
13/03/1973 
Woonplaats 
(Gelderland) 
Nederland 
Moedertaal 
Nederlands 
Beroep 
Student Op zoek naar 
Relaties 
Hobby’s 
krachttraining, zwemmen, fietsen 

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165261 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Liefdesstatus 
Dating 
Seksuele voorkeur 
Homoseksueel 

http://nl.netlog.com/AnthonyS

beter nog:

http://www.youtube.com/user/Sys8dmin

A real Dutch liberal, hard working, male, muscle bound guy, with some higher education, specialized in nutrition 
and pharmacology of nutritional supplements

With a youtube appartment for my hobby, my cat, my girlfriend, fast (muscle) cars, vintage hifi, (digital) 
electronic musical instruments, soul & disco music… 
Naam: Anthony - Siegler 
Leeftijd: 35 
Land: Nederland 

This is Google’s cache of http://www.ecplaza.net/tradeleads/buyer/1303924/request_for_verdenafil.html

Company Siegler’s Pharmacie 
Contact Person Mr. Anthony Siegler 
Telephone 31-26-381-9002 
Fax 31-26-381-9002 
Address Kortlandplaats 22, arnhem, Gelderland, Netherlands 6843 ha

6.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 00:46 

http://www.buydomainportfolio.com/GayBigCocks.com 
http://www.aboutus.org/GayBigCocks.com

Raamstraat 4, Utrecht 
Ut, 3513 Ez NETHERLANDS 

info@gaybigcocks.com 

Arabis Foundation

31 302313422 31 302340004 

http://www.lokaalzoeken.nl/lokaal/advocaat/Utrecht/more14.html

Advocatenkantoor Brinkhuis 
Raamstraat 4 
3513 EZ UTRECHT 
Telefoonnummer: 030-2313422 
Faxnummer: 030-2340004

7.  RuudHarmsen 

26 Jan 2009 om 06:40 

Tip: alle oudere versies van Wikipedia-artikelen blijven gewoon reconstrueerbaar. Zo zit Wikipedia nou eenmaal 
in elkaar. Dus bijvoorbeeld een versie van 24 jan 2009 03:34, met inderdaad die 26 referenties er nog onder: 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joris_Demmink&oldid=15363237

8.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 09:01 

zou Sinan Can door onderzoek naar Brinkhuis op dit onderwerp zijn gestuit?

Paardendoping - 28 oktober 2007 
Voor meer informatie over doping: www.ergogenics.org. 
http://zembla.vara.nl/Voorpagina.1975.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=2947&tx_ttnews[backPid]
=1974&cHash=cdd3f215f3

Mijn naam is Sinan Can en ik werk als researcher voor het tv-programma Zembla(Vara). Ik ben al een aantal 
weken bezig met een uitzending voor te bereiden over de paardensport in Nederland en dan met name de 
dopingproblematiek. 
http://www.12forum.nl/forum/bericht.php?ID=193&tID=9455&fID=8&pagina=1

9.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 09:46 

Vanaf 1993 houd ik me intensief bezig met krachttraining en de voeding die vereist is om een gespierd lichaam 
op te bouwen. 
Vanaf 1996 help ik anderen bij het bereiken van hun idealen. Dat zijn onder andere meervoudig Nederlands 
kampioen gewichtheffen Dennis Rozalina en sprintatleten, bodybuilders en mannequins. 
Vanaf 1998 importeer ik ook supplementen en niet-receptplichtige geneesmiddelen ten bate van sporters en 
chronisch zieken zonder winstoogmerk.. Sindsdien werk ik vaak met chronisch zieke patiÃ«nten met auto-
immuun-aandoeningen zoals zoals rheuma en arthrose evenals aandoeningen aan maag-lever-darmkanaal. 
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Ik pionierde met de import van medicinale zuivelproducten (ImmuneProRxâ„¢) en zogenaamde 
designersteroÃ¯den ten bate van chronisch zieken.

Tot zover het verkooppraatje (gna gna gna) Neen ik ben hier niet om voor eigen parochie te preken. Maar zo is 
het tenminste helder wat ik doe en wie ik ben. 
Geen verborgen agenda.

Ik neem mezelf trouwens niet zo heel erg serieus, dat was toch wel duidelijk niet ?

Yours truly

Anthony Siegler 
http://forum.body-fitness.nl/m_85582/mpage_1/key_/tm.htm

Ilya 
** Retired Moderator **

Posts: 440 
Joined: 23/11/2002 
From: Nederland 
Status: offline Mijn lievelingshomo met het rechtse hart heeft toch nooit genoeg tijd om met regelmaat het 
board aan te doen. 
Desondanks van harte welkom uiteraard !!

Hoe vaak heb je je nu al niet geregistreerd op dit board, broeder ? 
http://forum.body-fitness.nl/m_85582/mpage_1/key_/tm.htm

10.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 11:57 

Censorship at Wikipedia 
As is by now well-known, Wikipedia presents itself as an online encyclopedia to which anyone can contribute, 
and whose entries anyone can edit. The idea is that people who are experts in their field will contribute articles, 
suitably augmented by others who are equally knowledgeable. While this idea is fine, in practice Wikipedia is 
unreliable, because anyone can edit articles, and in many cases the main aim of those editing articles is not to 
present the truth but rather a biassed interpretation. Wikipedia has no effective defense against this, and is 
thus unreliable. 
This flaw in Wikipedia manifests itself most often in articles dealing with history or contemporary events, in 
particular those relating to World War II and its aftermath, and to the events of September 11, 2001, and their 
consequences. There are people who are determined that certain facts should not receive publicity, and 
whenever an “unapproved” fact appears on Wikipedia some editor will come along and remove it. In fact there 
seem to be teams of such trolls, perhaps paid to do their work of censorship and their presentation of particular 
interpretations of history which their masters want to be the public “truth”. Although this falsification occurs 
mainly in connection with historical articles, there is no guarantee that it does not occur in non-historical 
articles also. Because of this lack of defense against censorship and misrepresentation by determined bands of 
trolls, Wikipedia is not to be trusted.

Here are articles by two eminent authors, knowledgeable in their fields, whose attempts to publish the facts on 
Wikipedia have been thwarted by the trolls:

James H. Fetzer: Is Wikipedia Stifling 9/11 Truth? 
http://www.serendipity.li/wot/sft_wikipedia.htm

James Bacque: Why is Wikipedia Censoring Me? 
http://www.serendipity.li/hr/bacque_on_wikipedia.htm

http://www.serendipity.li/cda.html#wikipedia

11.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 12:16 

een lijst van 746 wikipedia edits door het ministerie van justitie

http://katrina.cs.caltech.edu/erenrich_rnd345/scanner_final/edit_view.php?IP[]=2670655488-FF

Natalee Holloway /* Suspects released */ 2006-08-03 159.46.248.229 

Monarchy of the Netherlands 2003-06-12 159.46.248.221 

Juliana of the Netherlands 2003-06-12 159.46.248.220 

Veel gerommel in de wiki’s van politieke partijen.

ook erg druk bij Verkeer en Waterstaat (401) 
http://katrina.cs.caltech.edu/erenrich_rnd345/scanner_final/edit_view.php?IP[]=2435973120-54FF

12.  Frank Black 

26 Jan 2009 om 15:21 

als directe links niet werken begin hier

http://katrina.cs.caltech.edu/erenrich_rnd345/scanner_final/

toets in (eerste optie)
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ministerie

vink betreffende ministerie aan en klik op SCAN

bij drukte later nog eens proberen

13.  Blogsom 

26 Jan 2009 om 18:50 

@Frank Black heb je gekeken op www.ripe.net (alle drie IP-adressen zijn van één persoon die bij justitie 
werkt). Waarom zouden zij niet mogen bloggen? Als je ergens niet mee eens bent, dan verander je het.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Joepie! Uw webmaster wordt 100% taboe! Frank Leenders: “Demmink stond op neuken!” »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Frank Leenders: “Demmink stond op neuken!” OM behandelt ook 3e Demmink-aangifte niet »

Hyves uit de lucht, Wikipedia nu pro-Joris
Gepubliceerd door Micha Kat 26 januari, 2009 in Algemeen. 

markrutte.jpeg Het gaat nu rap. Na onze filmpjes met Frank Leenders is de Joris Demmink-

Hyves uit de lucht gehaald en is er op Wikipedia opeens een pro-Demmink artikel 

verschenen. Intussen strijdt VVD-voorman Mark Rutte in de tweede kamer vrolijk verder voor de 

‘volledige vrijheid van meningsuiting’.

Zie hier deel 2 van de Frank Leenders-tapes

Zie hier deel 3 van de Frank Leenders-tapes

19 Reacties op “Hyves uit de lucht, Wikipedia nu 
pro-Joris”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Jan van Dijk 

26 Jan 2009 om 18:50 

Micha, ik zou maar alvast voorbereidingen treffen om deze werkelijk mooie site van je veilig te stellen. Ik zou 
zeggen een server in Griekenland, dat is namelijk op internetgebied het vrijste land ter wereld.

2.  Burger 

26 Jan 2009 om 19:12 

Zojuit een kleine aanvulling gemaakt op Wikipedia met verwijzing naar deze sit. 
Ben benieuwd hoelang deze blijft staan. 
Als iedereen nu eens het zelfde doet!

3.  klaaz 

26 Jan 2009 om 19:25 

De hyves werd net wat te feitelijk denk ik, met deze beelden erop… 
Spreekt de gemiddelde mens sneller aan via zo’n filmpje, dan lange texten met zeer zinnige content.

4.  Burger 

26 Jan 2009 om 20:13 

Verrassend hij is al weg!!!! 
Die Joris is toch een bezig baasje of heeft een “vriendje” dit voor hem gedaan?

5.  Nihil Dicens 

26 Jan 2009 om 20:16 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     
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Dit keer geen film, maar regelrechte demonisering a la NRC via een Limburgse variant.

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/01/kranten-demoniseren-weer-de-kerk.html

6.  johnmans 

26 Jan 2009 om 20:48 

Nou ben ik in mn leven in totaal niet meer dan 1 minuut op heel dat hyves geweest, dus ken de automatismes 
er niet, maar als ik gewoon de tekst lees (en begrijp) gaat zo’n pagina vanzelf op zwart als er meer dan een 
bepaald aantal mensen op ‘niet ok’ klikt. 
Zou er verder geen tijd aan besteden, deze site zelf is toch meer dan uitgebreid gedocumenteerd genoeg? Een 
Hyves-pagina zal echt het verschil niet maken in deze zaak.

Het wiki-verhaal begrijp ik daarentgene niet. Wie is de eindredacteur???

7.  karin 

26 Jan 2009 om 20:52 

De english pravda heeft het ook al over onze grote vriend.

http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106986-0/

8.  Observator 

26 Jan 2009 om 20:56 

Ja mensen, we wilden het steeds maar niet geloven, maar we leven écht in een totalitaire maatschappij. 
Wen er maar aan. 
Het gaat nog érger worden.

9.  rabarberke 

26 Jan 2009 om 21:02 

@jan van dijk

Waarom is Griekenland zo vrij qua internet dan?

10.  Inanna 

26 Jan 2009 om 21:36 

Micha, heb mijn diepe respect voor dit interview. 

Mijn respect geldt ook en vooral Frank Leenders. Ik wens hem toe dat hij zal genieten van zijn dagelijkse post-
rondes. Er is vrijwel geen mooier beroep denkbaar, dan postbode! Zonder de postbode zou er geen 
communicatie mogelijk zijn. Uiteraard zijn wij op Internet ook een soort postbode! Wij posten her en der ons 
commentaar… (liefst met links!)

Kennelijk heeft de Demmink Damage Control (DDC) weer ingegrepen, met hun slagbomen en verboden 
toegang borden. Zij bestrijden tevergeefs de postbode die dagelijks de ronde doet, zowel op straat als op 
internet!

De postbode vindt altijd zijn weg wel! ;-)  
Frank, ik wens je geluk en niet teveel regen. En vooral geen tegenwind, maar zon en zachte dagen, met zalig 
weer! Dank voor je openheid!

In de hoop dat de poorten van de gevangenis ooit opengaan voor Husseyin Baybasin. Want daar gaat het om!

De piemel van Demmink zal me zelfs geen worst wezen! Laat staan die moedervlek! Maar om Baybasin vrij te 
krijgen, moet Demmink wel eerst met de billen bloot.

Daarom nogmaals: Micha an Frank, Dank voor dit interview.

11.  harry50 

26 Jan 2009 om 23:07 

Nou Misha het word nu serieus,maar ze komen steeds verder in het nouw.Wat een tering zooitje in dit land.

12.  groot 

27 Jan 2009 om 01:05 
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Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 26 jan. Internetencyclopedie Wikipedia overweegt aanpassingen van onbekende gebruikers vooraf 
te gaan toetsen. Dat heeft Jimmy Wales, een van de oprichters van Wikipedia, op zijn weblog voorgesteld.

Aanleiding is de valse berichtgeving die vorige week op de site verscheen dat senatoren Ted Kennedy en Robert 
Byrd waren overleden tijdens Obama’s inauguratie.

Om dit soort „nonsens” te voorkomen heeft Wales nu voorgesteld om aanpassingen van nieuwe, onbekende 
gebruikers door de redactie van Wikipedia te gaan controleren.Het voorstel heeft tot forse kritiek op zijn weblog 
geleid.

Niet alleen is het voorstel van Wales een radicale omslag in Wikipedia’s ‘open source’-filosofie, ook is het 
controleren volgens de eigen redacteuren onwerkbaar. In Duitsland, waar het model al bijna een jaar in 
gebruikis, duren aanpassingen dagen.

UNKWOOT

http://www.nrc.nl/media/article2132544.ece/Wikipedia_wil_vooraf_toetsen

13.  harry50 

27 Jan 2009 om 09:02 

Wikipedia wil vooraf toetsen 
Gepubliceerd: 26 januari 2009 22:27 | Gewijzigd: 26 januari 2009 22:27 
Door een onzer redacteuren 
Rotterdam, 26 jan. Internetencyclopedie Wikipedia overweegt aanpassingen van onbekende gebruikers vooraf 
te gaan toetsen. Dat heeft Jimmy Wales, een van de oprichters van Wikipedia, op zijn weblog voorgesteld. 
Aanleiding is de valse berichtgeving die vorige week op de site verscheen dat senatoren Ted Kennedy en Robert 
Byrd waren overleden tijdens Obama’s inauguratie. 

Om dit soort „nonsens” te voorkomen heeft Wales nu voorgesteld om aanpassingen van nieuwe, onbekende 
gebruikers door de redactie van Wikipedia te gaan controleren.Het voorstel heeft tot forse kritiek op zijn weblog 
geleid. 

Niet alleen is het voorstel van Wales een radicale omslag in Wikipedia’s ‘open source’-filosofie, ook is het 
controleren volgens de eigen redacteuren onwerkbaar. In Duitsland, waar het model al bijna een jaar in 
gebruikis, duren aanpassingen dagen.

14.  harry50 

27 Jan 2009 om 09:04 

soory er was al iemand mij voor met dit bericht !!!

15.  RuudHarmsen 

27 Jan 2009 om 13:36 

=== 
Zie hier deel 2 van de Frank Leenders-tapes 
Zie hier deel 3 van de Frank Leenders-tapes 
/===

Micha, dank en hulde voor het maken van deze drie interviews.

Wel nog een vraag: 
Ergens (ik kan steeds niet terugvinden waar) zei Frank L. dat er tijdens zijn aangifte steeds maar gebeld werd, 
o.a. met rechters. Mijn vraag: hoe kon Frank weten wie de politieman aan de lijn had? Waar leidde hij dat uit af? 
In dat stadium is toch nog helemaal geen rechter (zelfs geen rechter-commissaris) toegewezen in het 
onderzoek? Of vergis ik me daarin?

16.  klaaz 

27 Jan 2009 om 19:04 

De hyves doet het weer merk ik….

17.  Arendsoog 

29 Jan 2009 om 13:28 

Naar aanleiding van de door Karin geplaatste link naar het zeer goede artikel in Pravda, heb ik het hieronder 
weergegeven mailtje gestuurd naar alle 2e Kamerleden, de buitenlandspecialisten en de fractievoorzitters. Het 
zal me benieuwen of ik er een antwoord op krijg.

“Beste volksvertegenwoordigers.

In de Russische Engelstalige online-editie van Pravda wordt in een artikel van Hans Vogel een zeer 
verhelderende visie weergegeven op de Nederlandse politiek en de rol van Jaap de Hoop Scheffer bij de 
betrokkenheid van Nederlandse militairen in het Afghanistandrama. Ik wil u van harte uitnodigen dit artikel te 
lezen, daar er zeer waarheidsgetrouw in wordt weergegeven hoe in Nederland de verhoudingen zijn tussen 
politiek en bevolking. Zelfs wordt er in benoemd hoe onze hoogste Justitiële ambtenaar de heer Demmink het 
voor elkaar krijgt om al jaren zijn positie te behouden, ondanks de vele bewijslast die er tegen hem is 
verzameld en de aanklachten die er tegen hem zijn ingediend. Wilt u de held worden in het niet tegen te 
houden veranderingsproces in het Nederlandse politieke landschap, lees dan dit artikel en haal er uit wat voor u 
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van belang is. En bovenal stel de noodzakelijke vragen aan Minister-President J.P. Balkenende, de Minister van 
Justitie Hirsch Ballin en de voormalige Minister van Justitie Donner, maar neem vooral geen genoegen met het 
gebruikelijke ontwijkende vluchtgedrag. Open uw ogen voor de realiteit buiten uw eigen beperkte 
gezichtskader. De grote verandering is aanstaande en u kunt daar nog steeds op een positieve wijze aan 
bijdragen.

Voor het artikel zie: http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106986-0/ 

Met vriendelijke groet,

Arend Zeevat”

18.  Herman van Houten 

25 Feb 2009 om 16:53 

Wie http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ aanklikt ziet

“Boink! 
Something goes wrong. Please try again.”

Veel opnieuw klikken betekent veel reclame inkomsten voor de pedo-contact webstek hyves, maar géén 
onderzoekjorisd helaas. Net als op Geenstijl en Standejong worden ook op Hyves alle proesten tegen machtige 
kinderverkrachters “weggejorist”.

19.  Herman van Houten 

25 Feb 2009 om 16:54 

Wie http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ aanklikt ziet

“Boink! 
Something goes wrong. Please try again.”

Veel opnieuw klikken betekent veel reclame inkomsten voor de pedo-contact webstek hyves, maar géén 
onderzoekjorisd helaas. Net als op Geenstijl en Standejong worden ook op Hyves alle protesten tegen machtige 
kinderverkrachters “weggejorist”.

Laat een reactie achter
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Demmink-advocaat Knijff bij NOVA
Gepubliceerd door Micha Kat 17 november, 2008 in Algemeen. 

knijff1.jpg Ons onvermoeibare team Demmink-jagers (”Een eerlijk proces! Net als elke 

pauw.jpeg

andere 

Nederlander!”) heeft dit weekeind een nieuwe opname van NOVA 

opgediept (15 oktober 2003, net na de publicaties in Panorama en GayKrant; zie het 

overzicht) waarin de advocaat van Joris D., Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, hoofd 

van de sterk uitdijende Sectie Pedofilie van het elitekantoor, tegenover Jeroen Pauw met een van 

woede vertrokken tronie verklaart dat alle beschuldigingen tegen zijn client leugens zijn. Knijff tekent 

daarbij subtiel aan dat deze beschuldigingen bovendien afkomstig zijn uit ‘een dubieus milieu’. Tsja. 

Knijff rept ook over ‘anonieme bronnen’ en beklaagt zich over het uitblijven van ‘wederhoor’. Het zijn 

de klassieke verweren van hoogwaardigheidbekleders die worden exposed. Maar Knijff zegt ook: 

“Misbruik van minderjarigen is een misstand.” Laten we de advocaat eens vragen of hij anno 2008 

nog altijd van oordeel is dat hij in 2003 bij NOVA de waarheid sprak.

4 Reacties op “Demmink-advocaat Knijff bij NOVA”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  censuur 

17 Nov 2008 om 12:50 

“Na de affaire over de bezoekers van het Anne Frankplantsoen in Eindhoven kwamen er ook berichten over 
seksfeesten met hele jonge jongens in Weert. Eerder meldde het Openbaar Ministerie dat er geen enkele 
aanwijzing was voor de beweringen van Gay Krant-hoofdredacteur Henk Krol. De Gay Krant heeft nu, samen 
met de Panorama, een dossier ‘Anne Frankplantsoen’ geschreven. Een opmerkelijk element in dat verhaal is de 
betrokkenheid van een hoge ambtenaar. Hij zou regelmatig betaalde seks hebben met jongens in het Anne 
Frankplantsoen en seksafspraken hebben gehad met hele jonge jongens in Tsjechië. Justitie ontkent in een 
reactie krachtig alle aantijgingen tegen de topambtenaar. Minister Donner heeft het in dit verband over 
“riooljournalistiek”. Panorama en de Gay Krant nemen later afstand van hun beschuldigingen. In de studio zijn 
Henk Krol, hoofdredacteur van De Gay Krant, en Geert-Jan Knoops, advocaat van onder andere Fons Spooren, 
de oud-directeur van PSV die vast heeft gezeten op verdenking van seks met minderjarige jongens” 
http://video.google.nl/videoplay?docid=7094352856383935909

ik weet niet of deze bekend was, maar wilde deze nova uitxzending toch delen.

2.  censuur 

17 Nov 2008 om 13:02 

“Op 10 02 1998 toonde TV - VT1 een film “No Child Of Mine” in een reeks ‘Waar Gebeurd’; na die film was er 
een debat in “Ommekaar”: talrijke elementen in het debat doen denken aan wat Regina Louf meemaakte en 
waarover ze getuigenis aflegde maanden voor dit debat.

deel 1: 
http://nl.youtube.com/watch?v=a9UmxB2lfjQ

deel 2: 
http://nl.youtube.com/watch?v=fmR70XNibIQ
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deel 3: 
http://nl.youtube.com/watch?v=qemFI3Pw2P8

3.  karinhardeman 

17 Nov 2008 om 17:50 

Bovengenoemde filmpjes staan ook op www.onderzoekjorisd.hyves.nl

4.  Undercover 

17 Nov 2008 om 20:54 

Naar aanleiding van de nova uitzendingen en de aangifte van Frank L. heeft ook de NOS een journaal item 
gewijd aan de “topambtenaar”.

Joris heeft daar als Mr. X een klacht over ingediend bij de Raad voor de Journalistiek op 14 januari 2004.

Op deze klacht heeft Hans Larous samen met Lex Runderkamp namens de NOS op 20 januari 2000 een 
bezwaar geschreven tegen de klacht. Dat bezwaar is later bekend geworden als de “Runderkamp papers”.

Omdat deze “Runderkamp papers” een goed beeld geven over de uitspraken van Harro Knijff en Joris Demmink 
heb ik ze als HTML pagina online geplaatst.

Zie: http://dmz.homelinux.net/docs/topambtenaar/runderkamppaper.html
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« Uit het ‘verboden boek’ van Stan de Jong Het Farmaceutisch Complot (11): De Telegraaf »

Pedo-professor Ger van Roon in Vrij Nederland
Gepubliceerd door Micha Kat 10 februari, 2009 in Algemeen. 

frankenstein.jpeg In de naspeuringen inzake het Nederlandse pedofielen-netwerk van 

hooggeplaatsten dat als een aftakking te beschouwen is van het Belgische 

Dutroux-netwerk wordt een centrale plaats ingenomen door ‘pedo-professor’ Ger van Roon. In het 

Rolodex-onderzoek neemt Van Roon een hoofdrol voor zijn rekening: de jongetjes die vanuit Oost-

Europa werden geimporteerd door de groep-Glandorf werden na aankomst op Amsterdam CS naar 

zijn appartement gebracht in Amsterdam-Noord. Lees dit eerdere stuk op deze site voor meer 

backgrounds over Van Roon. Naar thans blijkt is Ger van Roon in 1998 (10 januari) uitgebreid 

geinterviewd door Vrij Nederland (Rinke van den Brink). Dat was dus vlak voordat het Rolodex-

onderzoek zou worden afgebroken door waarnemend PG Rene Ficq (zie feitenoverzicht). Het 

interview gaat over zijn historische werkzaamheden die zich concentreerden op een historische 

zoektocht naar ‘goede Duitsers’ en ‘foute Nederlanders’ in en voor de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe 

fout van Ger van Roon zelf? Is hij een haar beter dan de kapo’s te Auschwitz die Joden 

doodknuppelden voor hun eigen plezier? Verbijsterend maar ook fascinerend is wat Vrij Nederland 

schrijft in een biografisch kadertje over de pedo-professor die er -getuige de foto van Hans van den 

Bogaard- uitziet als een waarlijk monster van Frankenstein. 

“Zijn proefschrift wijdde Van Roon (emeritus hoogleraar politieke geschiedenis aan de VU) in 1967 

aan de Kreisauer Kreis, een verzetsgroep genoemd naar het landgoed Kreisau in het huidige Polen 

waaraan jonge mensen deelnamen van zeer uiteenlopende achtergrond. Tegenwoordig is Van Roon 

nauw betrokken bij een internationale stichting die het landgoed gerestaureerd heeft en er 

internationale jongerenbijeenkomsten organiseert.”

61 Reacties op “Pedo-professor Ger van Roon in Vrij 
Nederland”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  DNH 

10 Feb 2009 om 13:46 

Snuff movie’s, ritueel misbruik, seks kelders, jaloerse exen, meisjes van vijftien diewelke aandacht zoeken, 
huisartsen die valse verklaringen afegeven, politiemensen die kinderen valse bekentenissen in de mond leggen, 
therapeuten die misbruikherinneringen aanpraten, tunnelvisie’s, anti-pedo activisten die ‘leugens om bestwil’ 
verzinnen, ‘collective story telling’ en sensationele tabloit journalistiek.

En jullie trappen er nog steeds in….
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Pedo-professor Ger van Roon in Vrij Nederland at Klokkenluideronline

10 Feb 2009 om 13:48 

Maar 4oo dode kinderen in de GAZA, duizenden voor het leven verminkt, Afghaanse en Irakese kinderen, 
kinderen in isoleercellen, elke week 2 kinderen alleen in NL al doodgeslagen, honger, ziekte en armoe 
slachtoffertjes, kindsoldaten, abortussen (vanwege een hazelip!), kindsoldaten, besnijdenis, kinderen die 
dwangmatig behandeld worden, kinderen die bij vermijdbare ongelukken om het leven komen, daar hoor je ze 
niet over, de ‘kinderbeschermers’.

Ja, hoor: alles in het blang van het kind, toch?

3.  Juriste 

10 Feb 2009 om 15:59 

Rene Ficq is dat familie van Bénédicte Ficq?

Een kantoorgenoot van Benedicte Ficq werd aanbevolen door een hoogleraar van de universiteit van Maastricht 
in een rechtszaak inzake de illegale opdracht tot (mislukte) uithuisplaatsing van een jongen door Bureau 
Jeugdzorg te Sittard. Kantoor Seegers Meijering Ficq & van Kleef te Amsterdam schreef dat zij (betaalde) 
rechtsbijstand weigerden te verlenen. Het is uitzonderlijk dat een advocaat een (betaalde) opdracht weigert.

4.  rabarberke 

10 Feb 2009 om 17:04 

DNH, Juriste

Wordt het niet tijd dat jullie je persoonlijke tragedies niet langer op dit onderwerp projecteren?

5.  Juriste 

10 Feb 2009 om 17:23 

Rabarberke, jij hoeft mij niet te schofferen, want ik behoor niet tot de trash waar jij op doelt. Ik schrijf niet over 
persoonlijke tragedies van de trash, de onderklasse, die wordt misbruikt en niet bijgestaan wordt door mr 
Seegers. De persoonlijke tragedies kun je vinden op Hyves. Ik heb geen verkrachtingen of kinderverkrachtingen 
meegemaakt. Ik ben juriste. En ik verdedig de mensenrechten.

6.  groot 

10 Feb 2009 om 17:25 

rabarberke 10 Feb 2009 om 17:04 

Vragen over relatie/netwerkverbinding zijn anders wel zinnig.

7.  Juriste 

10 Feb 2009 om 17:34 

Wanneer een juriste schrijft over misstanden is de conclusie dat zij zelf wel verkracht zal zijn. Dat is raar, want 
er zijn duizenden rechtenstudentes en advocates en die zijn niet zelf zijn verkracht, mishandeld en bestolen. Ik 
heb geen affiniteit met verkrachte vrouwen en ik ben ook vies van zulke vrouwen, Rabarberke. Ik ga niet met 
hen om en ik ken ook geen enkele daarvan. Ik schrijf als juriste en niet als prive-persoon.

8.  Juriste 

10 Feb 2009 om 17:42 

Rabarberke, ik denk dat jij mij verwart met een andere vrouw, die online over haar vruchtbaarheidsproblemen 
schrijft. Zij heeft dezelfde voornaam als ik en schrijft over haar prive-ellende. Natuurlijk leidt dit tot minachting 
bij iedereen die dat leest.

9.  Observator 

10 Feb 2009 om 17:47 

Rabarberke heeft gelijk. 
Diverse mensen, al of niet van belang voor deze site, brengen te veel persoonlijke zaken in. 
Daarover gaat het hier niet. Hoe ernstig deze zaken ook mogen zijn. 
Ik heb hier al eerder op gewezen. Zonder veel succes dus.

10.  buscadordelaverdad 

10 Feb 2009 om 17:57 

@ Juriste: ( http://www.winterprojecten.nl/531e8b60.jpg )?

Deze opmerking “..ik ben ook vies van zulke vrouwen…” zegt veel over je tunultueuze (cda?) verleden, maar ik 
had eerlijk gezegd nooit zulke koude en onvrouwelijke onjuridische uitingen uit jou mond verwacht. (errinner je 
je deze ex-collega ook?: http://www.prinsjesdag2008.nl/ufc/file2/pd08_sites/
unknown/05fcf2a4407e88bd21a1792374391dfb/pu/Mirjam_Sterk.jpg ) Zij vertelde anders mij onlangs nog wel 
een paar zeer pikante en génante details over je mislukte politieke carriere tegenover haar. Het schopt mijn 
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Pedo-professor Ger van Roon in Vrij Nederland at Klokkenluideronline

redelijk intacte veronderstelde intenties en gevoelens over jouw persoonlijke beweegredenen weldegelijk he-le-
maal in het honderd weet je dat? Dan mag je wel altijd met je geconditioneerd en wel behaalde ‘juristen’ 
diploma-bull pochen, maar zoals jij je hiermee naaar je mede vrouwelijke soortgenoten uitdrukt is BENEDEN 
alle pijl sorry! Ik heb je dit teleurgesteld moeten zeggen helaas, maar het is nog niet te laat om je 
reputatieschade met een ‘juridisch’ verantwoorde tegenbetoog ongedaan te maken. Dus herstel mij…

11.  Cornelia 

10 Feb 2009 om 18:16 

Juriste, jij ” verdedigt de mensenrechten???”

Je schrijft zelfs dat je ‘ dat soort vrouwen vies vind”,

Ik noem jou bij je naam : trash.

Cornelia

12.  DNH 

10 Feb 2009 om 18:37 

@ Rabarerker, Observator & Cornelia: Ojazekers, op de persoon spelen van mensen die een andere mening 
hebben dan jullie die pretenderen het voor kinderen op te nemen maar alleen maar op het hoofd van één man 
uit zijn, waarschijnlijk persoonlijke rancune, ja, dát is waar de kinderen in dit land mee gebaat zijn!

ps: en vooral niet op mijn argumenten ingaan, heur! 
Lekker blijven slapen!

13.  Juriste 

10 Feb 2009 om 18:46 

Ik kan een hele reeks namen noemen van hooggeplaatste personen, die vermoedelijk betrokken zijn in het 
aanleveren van kinderen voor pedo-netwerken. Toevallig liep ik daar tegenaan en ik had er aanvankelijk geen 
oog voor, totdat ik op de site van Micha las. Ik had geen weet van kindermisbruik, maar kan nu alles wel beter 
plaatsen, want ik begreep niet waarom een goed opgevoed kind, dat alles heeft en elke dag met de auto naar 
school wordt gebracht, uit huis geplaatst moest worden. Hij was dus geselecteerd voor het herennetwerk, maar 
dat wist ik niet. Zonder wettelijke bevoegdheid drong de medewerkster van Jeugdzorg Sittard de school binnen 
in Belgie, om het kind weg te voeren, maar dat ging niet. Onmogelijk. Hoe kon zij denken dat zij dat zomaar 
kon doen. De schooldirectie liet het niet toe. 
Een gezond kind, prima opgevoed, met alles wat hij maar kon wensen, werd bijna weggevoerd. Bijna. Door het 
spoor te volgen, kom je dus op het pedo-netwerk uit in Zuid-Limburg. 
Bijvoorbeeld Jan Zuidam, plv voorzitter van de Raad van Bestuur van DSM Limburg BV. Veel academici vragen 
zich af hoe hij die positie heeft gekregen, want hij presenteert zich erg slecht. Op een bijeenkomst waar ik was 
uitgenodigd, en waar Jan Zuidam sprak, zeiden twee van mijn medetoehoorders van Unilever, dat hij zich 
belabberd presenteerde en hoe ze zo’n sukkel hadden kunnen benoemen bij DSM. Misschien is hij niet zo’n 
sukkel, want hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van het Sittardse Ziekenhuis, dat illegale opdracht 
geeft om de kinderen uit huis te plaatsen. Zo worden de kinderen dus het pedofielennetwerk in gepompt. 
Zonder tussenkomst van een rechter. Dat gaat onderhands. De opdracht van het ziekenhuispersoneel gaat naar 
Bureau Jeugdzorg, die de kinderen uit de klas haalt en wegvoert op bestelling via een stroman. 

Het afpakken van kinderen is normaliter vaak een drama, want de mensen zijn arm en hebben geen advocaat. 
Veel vrouwen plegen zelfmoord wanneer hun kinderen worden afgepakt, vernam ik van een advocaat van KBS 
advocaten. Daarom worden vrouwen in isoleercellen opgesloten, wanneer Jeugdzorg de kinderen van de school 
gaat halen en uit huis gaat plaatsen. Zo staat het in de verklaring van KBS Advocaten. Dat is het leven van de 
onderklasse in de maatschappij, die zich niet kan verweren. Die vrouwen zijn meestal al verkracht en zijn 
geboren als slachtoffer, kansloos zonder goede opleiding. 
In de isoleercellen worden zij getreiterd door de verpleegsters, die mijlenver verheven zijn boven de trash in de 
isoleercel. Dit soort vrouwen moet in het eigen vuil in de isoleercel zitten en mogen niet naar het toilet. Zij 
mogen niet naar het toilet, omdat zij moeten leren dat zij een dier zijn en geen mens. Dat is psychiatrie in het 
Maasland Ziekenhuis in Sittard. En iedereen trekt z’n neus op voor de trash die daar in de isoleercellen zit 
opgesloten.

14.  DNH 

10 Feb 2009 om 18:59 

@ Juriste: Nu betrap ik u toch ook op een tegenstelling in uw eigen nogal ongeloof’lijke verhaal.

Als eerste voorbeeld geeft u een kind ‘dat alles heeft en elke dag met de auto naar school werd gebracht’, en 
was ‘uitgezocht voor een pedonetwerk’, een gegeven wat overigens geheel ongeloofwaardig is aangezien 
pedofielen overal behalve op die wijze gemakkelijk aan kinderen kunnen geraken, en later in uw verhaal zegt u 
dat het gaat om moeders uit ‘de onderste laag van de maatschappij’. 
Ja, wat is het nu, zijn het kinderen van arme ouders of kinderen van rijke ouders?

15.  Cornelia 

10 Feb 2009 om 19:13 

dnh, je hebt geen argumenten, maar dat is voor iedereen duidelijk. 
Wat nu ook zeer duidelijk is, wiens vriend je bent.

Wat betreft juriste, ik kende haar verhaal, ‘ vertelt door ronald jan heijn, dat was de reden waarom ik haar 
vroeg of ze hem kende, voor, tijdens, of na de gebeurtenissen, rondom haar gezin.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek
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16.  DNH 

10 Feb 2009 om 19:47 

@ Cornelia: Ah. Onzinnige leugens en je achter ‘iedereen’ verschuilen. 
Dus zó denk je een debat te kunnen winnen. 
Misschien geldt dat wel voor anderen, niet voor DNH, schatju!

Ronald Jan Heijn? Oja, nog zo een ‘arm mens uit de onderste lagen van de samenleving.’ 
Jullie verhalen beginnen steeds meer op die van schizofrene obsessionele psychiatrische patienten met een 
pedosyndroom te gelijken. 
En dát is wél een gefundeerd agrument.

17.  buscadordelaverdad 

10 Feb 2009 om 19:53 

“En dát is wél een gefundeerd agrument.”

Dit ook: 
http://rofl.wheresthebeef.co.uk/Pedo Pizza Party.jpg

18.  DNH 

10 Feb 2009 om 19:54 

@ buscadordelaverdad: Die lijden aan dezelfde ziekte…

19.  buscadordelaverdad 

10 Feb 2009 om 19:58 

Perdon…

http://www.idiotbrain.com/wp-content/ronald-mcdonald-is-arrested.jpg

20.  DNH 

10 Feb 2009 om 20:29 

@ buscadordelaverdad: 
Sorry, we could not find the page you were looking for. 
The page “http://rofl.wheresthebeef.co.uk/Pedo” can’t be located.

21.  bozo 

10 Feb 2009 om 20:29 

@ Juriste. Dat is nogal een beschuldiging aan het adres van de heer 
Zuidam. En dat op basis van een slechte presentatie. Misschien heeft hij wel veel kennis. Ik lees alleen roddel 
en achterklap in jouw bijdragen.

22.  DNH 

10 Feb 2009 om 20:30 

@ buscadordelaverdad:

http://www.idiotbrain.com/wp-content/ronald-mcdonald-is-arrested.jpg

Ik volg U even niet, mijn beste buscadordelaverdad.

23.  Charles 

10 Feb 2009 om 20:40 

@Juriste 
Ik neem aan dat er aangifte is gedaan tegen die idoten in: 
- Maasland Ziekenhuis in Sittard 
- Raad van Toezicht van het Sittardse Ziekenhuis 
- Bureau Jeugdzorg Sittard

24.  Cornelia 

10 Feb 2009 om 20:41 

dnh, verschuilen IS jou tactiek, schatju. 
Mijn ervaring is, het geen wat je over mij , en anderen schrijft en beschrijft, totaal van toepassing is op u zelf, 
maar dit wist u al.

Cornelia
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25.  Maria 

10 Feb 2009 om 20:47 

Micha,

Gelezen in Trouw:

Negen honderd zaken van KinderPorno op de plank:

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2028243.ece/
_Negenhonderd_zaken_van_kinderporno_op_de_plank_.html

Gr., 
Maria

26.  buscadordelaverdad 

10 Feb 2009 om 20:59 

“Ik volg U even niet, mijn beste buscadordelaverdad.”

Het is inderdaad om ‘krankzinnig’ van te worden DNH…

JEWISH CHILD PORN / SNUFF FILM RING DISCOVERED 
Subject: Jew Kiddie Snuff Porn Date: Fri, Oct 13, 2000, 12:24 am 
Italian and Russian Police Brake Up Child Snuff Porn Ring 
Mon Oct 9 17:39:53 2000 According to the Talmudic En-cyclopedia: ‘He who has carnal knowledge of the wife 
of a Gentile is not liable to the death penalty, for it is written: “thy fellow’s wife” rather than the alien’s wife; 
and even the precept that a man “shall cleave unto his wife” which is addressed to the Gentiles does not apply 
to a Jew, just there is no matrimony for a heathen; and al-though a married Gentile woman is forbidden to the 
Gentiles, in any case a Jew is exemp-ted.’ This does not imply that sexual inter-course between a Jewish man 
and a Gentile woman is permitted - quite the contrary. But the main punishment is inflicted on the Gentile 
woman; she must be executed, even if she was raped by the Jew: ‘If a Jew has coitus with a Gentile woman, 
whether she be a child of three or an adult, whether married or unmar-ried, and even if he is a minor aged only 
nine years and one day - because he had willful coitus with her, she must be killed, as is the case with a beast, 
because through her a Jew got into trouble. 

The Jew, however, must be flogged,and if he is a Kohen (member of the priestly tribe) he must receive double 
the number of lashes, because he has committed a double offense: a Kohen must not have inter-course with a 
prostitute, and all Gentile wo-men are presumed to be prostitutes. Rome, Italy — Italian and Russian police, 
working together, broke up a ring of Jewish gangsters who had been involved in the manufacture of child rape 
and snuff pornography. Three Russian Jews and eight Italian Jews were arrested after police discovered they 
had been kidnapping non-Jewish children between the ages of two and five years old from Russian orphanges, 
raping the children, and then murdering them on film. Mostly non-Jewish customers, including 1700 nationwide, 
600 in Italy, and and unknown number in the United States, paid as much as $20,000 per film to watch little 
children being raped and murdered. Jewish officials in a major Italian news agency tried to cover the story up, 
but were circumvented by Italisn news reporters, who broadcasts scenes from the films live at prime time on 
Italisn television to more than 11 million Italian viewers. Jewish officials then fired the executives responsible, 
claiming they were spreading “blood libel.” Throughout history, various groups have accused sects of Jews of 
ritually murdering small children. One such account, that of Hugh of Lincoln, led to the expulsion of all Jews 
from Britain in the 13th Century. Such accounts have generally been discounted, but are so wide spread that 
Jewish organizations have developed a name for them — “blood libel”. The American group the ADL was 
founded to defend a Jew, Leo Frank, accused of raping and murdering a five year old girl, Mary Fagan, in his 
Atlanta pencil factory in 1913. The ADL claims he was innocent. A mob lynched him after the governor 
commuted his death sentence to life in prison. Though AP and Reuters both ran stories on the episode, US 
media conglomerates refused to carry the story on television news, again saying the story would prejudice 
Americans against Jews. Jewish gangsters in Russia have become increasingly linked to traffic in “white slaves” 
and prostitutes through Israel, according to a recent report 
in the Jerusalem Post. Israel turns an official blind eye to forced 
prostitution, and does not punish Israeli citizens who choose to own “sex slaves”, as long as the slaves are 
foreign and non-Jews. 
Special Investigation 
British link to ’snuff’ videos 
Jason Burke in London, Amelia Gentleman in Moscow, Philip Willan in Rome Observer - Sunday October 1, 2000 
Britain is a key link in the biggest ever international investigation into the production and supply of paedophile 
’snuff’ movies - in which children are murdered on film - an Observer investigation can reveal. The key suspect 
in the inquiry, a Russian who was arrested last week in Moscow for distribution of thousands of sadistic child 
porn videos and pictures, was traced following the seizure of his products from British paedophiles. Dmitri 
Vladimirovich Kuznetsov, a 30-year-old former car mechanic in Moscow, was identified after British Customs 
and police traced the origin of violent child porn videos found in the UK back to Russia. Last week Italian police 
seized 3,000 of Kuznetsov’s videos on their way to clients in Italy, sparking an international hunt for 
paedophiles who have bought his products. The Italian investigators say the material includes footage of 
children dying during abuse. Prosecutors in Naples are charging those who have bought the videos with 
complicity in murder. They say some may have specifically requested films of killings. British authorities 
yesterday confirmed that scores of Kuznetsov’s videos, produced in his small flat in Moscow’s rundown Vykhino 
district, have been found in the UK. They are concerned that ’snuff’ movies in which children are killed may 
have also been imported. Around a dozen British men have already been arrested and charged with offences 
alleged to be connected to the Russian tapes. A second Russian child porn ring, which allegedly had a British 
distributor, was broken up earlier this year. The investigation into the importing of violent Russian child porn 
which led to the identification and subsequent imprisonment of Kuznetsov started about 15 months ago after 
Customs seized material coming into the country. Since then there have been dozens of other finds. ‘We have 
seen some very, very nasty stuff involving sadistic abuse of very young children, but actual deaths on film 
takes it a whole step further.

That is very worrying,’ said one senior customs officer this weekend. British paedophiles were paying between 
ï¿½50 and ï¿½100 for Kuznetsov’s tapes, the officer said. Further fees were paid for access to a website that 
features pictures of extremely violent abuse. Though two men arrested with Kuznetsov have also been 
imprisoned by Moscow authorities, only one of the three remains behind bars. Dmitri Ivanov was sentenced to 
11 years for actually participating in the abuse that was being filmed. The others were released under an 
amnesty aimed at clearing Russia’s overcrowded prisons. When officers from the Moscow Criminal Investigation 
Department raided Kuznetsov’s flat they found two boys in a makeshift studio. They seized a huge quantity of 
films and other pornographic material as well as lists of clients in Italy, Germany, America and Britain. Last 
week Italian detectives moved in, following months of inquiries, and arrested eight people. The police searched 
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more than 600 homes and say they now have evidence against about 500 people. Among the suspects were 
businessmen, public employees and a university student. Several of them were married, with children of their 
own. Hundreds of people are also under investigation in Germany. The Russian videos, which had been ordered 
over the internet, were intercepted when they came into Italy by post, repackaged and then delivered by 
undercover police officers. They cost between ï¿½300 and ï¿½4,000, depending on what type of film was 
ordered. Covert film of young children naked or undressing was known as a ‘SNIPE’ video. The most appalling 
category was code-named ‘Necros Pedo’ in which children were raped and tortured until they died. Police in 
Russia and the UK believe that Kuznetsov and his associates have been in business for more than two years in 
which time they are believed to have recruited around 100 boys - aged between nine and 15 - to be filmed. 
‘Most of the children were rounded up from railway stations. 

A lot of them came from the suburbs, or surrounding regions and were from deprived, problem families,’ said 
Kiril Mazurin, a police spokesman. ‘Usually when children like this arrive in the capital, they’ve got no idea 
where to go and hang around in the station. It’s very easy to entice this kind of teenager - with a promise of a 
warm bed or a trip to the cinema.’ Many were lured away from orphanages. ‘Children are not locked in,’ said 
Mazurin. ‘Anyone can come along and promise them a meal at McDonalds. It doesn’t take any more than that.” 
Some children were paid a commission to find other boys willing to be filmed, according to reports in the 
Russian press, for a fee of between 100 and 300 roubles. Kuznetsov had given up his job in 1998 to devote 
himself to the lucrative pornography industry. A self-taught computer expert, he was in the process of 
upgrading his equipment to allow him to e-mail videos directly to clients when police raided him. Many 
customers repeatedly ordered videos from him. The Naples newspaper Il Mattino published a transcript of an 
alleged email exchange between a prospective client and the Russian vendors. ‘Promise me you’re not ripping 
me off,’ says the Italian. ‘Relax, I can assure you this one really dies,’ the Russian responds. ‘The last time I 
paid and I didn’t get what I wanted.’ ‘What do you want?”To see them die.’

27.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:13 

Het wordt steeds vermoeiender met het groeiend aantal egotrippers op dit forum. 
Micha, als je nu eens begint om buscadinges en juriste de toegang te ontzeggen, dan schieten we meteen in de 
goede richting. 
Hun schrijfsels dragen niets bij aan het doel van deze website. Sterker nog, ze zorgen ervoor dat steeds meer 
mensen afhaken. 
Ik lees inmiddels geen enkele van hun schrijfsels, noch reacties van anderen daarop. 
M I C H A D O E I E T S

28.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:14 

M I C H A ….. D O E …… I E T S

29.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:15 

M I C H A ….. D O E …… I E T S

30.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:15 

A U B ….. M I C H A ….. D O E …… I E T S

31.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:16 

V O O R U I T ….. M I C H A ….. D O E …… I E T S

32.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:17 

K O M ….. O P ….. M I C H A ….. D O E …… I E T S

33.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:18 

W A C H T ….. N I E T ….. L A N G E R ….. M I C H A ….. D O E …… I E T S

34.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 21:18 

M I C H A ….. ?????????

35.  Charles 

10 Feb 2009 om 21:23 

Verbeet 
Je wilt hier mensen de toegang weigeren. 
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Maar het probleem is iets omvangrijker dan de verdenking rond JD alleen. Als we onze stem willen laten horen 
tegen praktiserende pedofielen dan kunnen we beter een petitie.nl actie gaan houden en de politiek bewegen 
meer werk te maken van de opsporing in het algemeen. Het feit dat er maar 40 zeden rechercheurs zijn is 
alleen al aanleiding genoeg daartoe.

36.  buscadordelaverdad 

10 Feb 2009 om 21:40 

Wat een sick joke, want deze verbeet voelt natuurlijk al aan zijn water dat de bloedhonden zijn spoor steeds 
dichterbij naderen! En de pedo-sujet gaat als een speenvarken lopen gillen dat Micha zijn orders moet opvolgen 
omdat hij niet het gevang in wil? Hahaha wat een narcistische clown! Wie denk jij wel dat je bent secreet? 
http://www.youtube.com/watch?v=LklRoFLcTrQ

37.  Rudolf Paul 
10 Feb 2009 om 22:05 

@ Verbeet

Je hebt gelijk, ik haak ook af (maar misschien is dat juist de bedoeling). 
Nog even dit: ik heb dat lange artikel van buscablabla niet helemaal gelezen, maar iets viel me op. Ik las “Leo 
Frank, accused of raping and murdering a five year old girl, Mary Fagan, in his Atlanta pencil factory in 1913.’

Maar op deze site staat iets anders: nu is dat meisje niet vijf maar veertien. 
http://leofranklynching.wikidot.com/the-story-of-mary-phagan

Disinformation? http://en.wikipedia.org/wiki/Disinformation

38.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 22:17 

M I C H A ….. ?????????

39.  buscadordelaverdad 

10 Feb 2009 om 22:28 

Secreet in paniek? MIIIIIIIIIIIIcha heeeeeelp!(jank,jank,oink,oink…) 
http://www.bdubikkel.nl/uploaded/IMAGES/bikkel_images/okdan-Joran-op-de-vlucht-final256.gif

40.  Verbeet 

10 Feb 2009 om 22:41 

D U S ….. M I C H A ….. ?????????

41.  rabarberke 

10 Feb 2009 om 23:04 

@juriste

Een illustratie:

>>Rene Ficq is dat familie van Bénédicte Ficq?

Zoveel Ficqs zijn er niet en als je de tronies op google bekijkt kun je zelf wel een gezonde conclusie trekken.

>Een kantoorgenoot van Benedicte Ficq werd aanbevolen door een >hoogleraar van de universiteit van 
Maastricht in een rechtszaak >inzake de illegale opdracht tot (mislukte) uithuisplaatsing van een >jongen door 
Bureau Jeugdzorg te Sittard.

Welke kantoorgenoot, welke hoogleraar, welke en waarom illegale opdracht van welke jongen en waarom is die 
uithuisplaatsing dan wel mislukt?

En in hoeverre is dat relevant voor een artikel over Ger van Roon? 

Geef eens een juridisch onderbouwd antwoord.

>Kantoor Seegers Meijering Ficq & van Kleef te Amsterdam schreef dat >zij (betaalde) rechtsbijstand 
weigerden te verlenen. Het is >uitzonderlijk dat een advocaat een (betaalde) opdracht weigert.

Het is geenszins uitzonderlijk dat een advocaat een betaalde opdracht weigert. Redenen waarom:

1. De client heeft heen compleet verkeerde voorstelling van zaken. 
2. De zaak is kansloos. 
3. De advocaat zit tot over zijn oren in het werk. 
4. De advocaat heeft in zijn klantenkring een lijn naar de tegenpartij en kan dus onmogelijk tegenstrijdige 
belangen dienen. 
5. De advocaat heeft geen kaas gegeten van de materie. 
6. Hij heeft er gewoon geen zin in. 
7. En last but not least: De advocaat woont in Amsterdam en Sittard is een kut-eind rijden.
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Maar goed, ik ben geen juriste, ik ben koffiejuffrouw. Wat weet ik ervan.

42.  rabarberke 

10 Feb 2009 om 23:16 

@juriste

“Veel academici vragen zich af hoe hij die positie heeft gekregen, want hij presenteert zich erg slecht. Op een 
bijeenkomst waar ik was uitgenodigd, en waar Jan Zuidam sprak, zeiden twee van mijn medetoehoorders van 
Unilever, dat hij zich belabberd presenteerde en hoe ze zo’n sukkel hadden kunnen benoemen bij DSM.”

http://www.dsm.com/nl_NL/html/governance/zuidam.htm

Gewoon een relevante studie volgen, je uit de naad werken, naar behoren presteren en het bedrijf trouw blijven.

Als die twee rookworsten van Unilever graag willen weten waarom Jan Zuidam is benoemd, dan kunnen ze de 
commissarissen bellen en het vragen.

43.  Roelfzema 

11 Feb 2009 om 07:44 

Interessant te zien dat er verschillende infiltranten hier actief zijn om met propaganda dit internationale 
militaire pedofiele netwerk te verbergen. DNH is lekker doorzichtig, met leuke links voor extra informatie. 
buscadordelaverdad is een geraffineerder infiltrant, wiens opdracht het is het Vatikaan te beschermen tegen dit 
onderzoek. Contrareformatie met Heilige Inquisitie is namelijk een redelijke verklaring voor snuff movies. Dan 
hebben we nog die verbeet, die tracht desinformatie te ondersteunen door te vragen informanten te verbannen 
van deze discussie, inplaats van desinformanten.

Ik heb veel respect voor Juriste, want ik weet hoe gevaarlijk haar werk is. In het hol van de leeuw. Elk verhaal 
wat ze vertelt, daarvan ken ik precedenten uit het buitenland, want in de USA gebeurt het ontvoeren van 
kinderen op dezelfde manier. Ook in Ierland. Vooralsnog wil ik waarschuwen dat de gepubliceerde pedofielen 
van Yvonne van Hertum geen directe leden zijn van dit militair politiek netwerk, dat de staten van de 
Reformatie heeft geìnfiltreerd en plundert.

Voor ander bezoekers: buscadordelaverdad is mogelijk direct werkzaam voor het Vatikaan. Dat is voor de 
onderzoeker gemakkelijk te zien aan zijn holocaust ontkennende desinformatie op zijn engelstalige website.

In Zweden zijn momenteel gelijksoortige publicaties. De Premier van Zweden blijkt ook geblackmailde pedofiel 
te zijn. 
http://www.redicecreations.com/article.php?id=3057 
Olof Palme Suspected Of Paedophilia

Een vrouw die veel lijkt op Juriste, ook een juriste, maar dan in de USA is nu opgesloten. Elsabeth 
Baumgartner. Voordat ze de gevangenis in ging, heeft ze nog de gelegenheid gehad dezelfde verhalen te 
vertellen als Juriste op de radio: 
http://www.arcticbeacon.com/articles/27-Mar-2006.html 
De Radio interviews zijn nog te downloaden hier: 
http://arcticbeacon.com/audio/2006/2006-RBN/03-2006-RBN/

44.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 09:30 

Rabarberke: 
> 1. De client heeft heen compleet verkeerde voorstelling van zaken.

West-Vlaams zeker?

45.  buscadordelaverdad 

11 Feb 2009 om 09:50 

http://www.erichufschmid.net/InvestigateTheTruthSeekers.htm 
“…buscadordelaverdad is mogelijk direct werkzaam voor het Vatikaan…” 
http://www.erichufschmid.net/Infiltrate/VaticanInfiltration.html 
Ja hoor en dit is nog wel mijn BAAS ook hahaha grapjas. Wat tracht jij daar toch een slecht onderbouwde en 
ranzige humor te ‘prediken’ mijn roelfje…: http://pharyngula.org/images/evil_bilbo.jpg 
Ik wist niet eens dat ik een wsbsite beheerde, maar goed omdat jij met je geraaskallerij zo goed weet te 
vermelden (na uitgebreid ‘onderzoek’) wie dan wel of niet een infiltrant zou behoren te zijn, hieronder nog een 
GOED stuk waarmee ik jou hele imbecielerij totaal uiteengereten tussen je gebleekte en geindoctrineerde 
hercencellen achterlaat roelfje… Zo goed sherlock holmes? Mijn dag is dankszij jou comment vanuit de van 
mesdag kliniek kostelijk begonnen waarvoor mijn ha(r)telijke DANK! 
BRONNEN:http: www.theoccidentalobserver.net/articles/MacDonald-talk.html en http://karinfriedemann.
blogspot.com/ 
What of the “Good Jews”?: 
In a recent article by Kevin MacDonald he quotes Karin Friedemann, who is an anti-Zionist, ethnic Jew, who has 
renounced being a Jew, on Jewish attitudes toward Gentiles and their corresponding mental health issues. Karin 
Friedmann is quoted as saying: “American Jews are actually being trained since childhood to interact with non-
Jews in a deceitful and arrogant manner, in coordination with each other, to emotionally destroy Gentiles and 
Israel critics in addition to wrecking their careers and interfering with their social relationships. This is actually 
deliberate, wicked, planned behavior motivated by a narcissistic self-righteous fury…. 
The problem is that Gentiles are taught through emotional pressure and violence via the media and the school 
system to be very sensitive to Jewish suffering so when a Zionist becomes outraged at them for challenging 
their world view, the Gentile really has to fight against his own inner self in a huge battle against his “inner 
Jew” making him feel inadequate and intimidated. But the Jew doesn’t care how much he or she hurts others. 
Jews only care about what’s good for the Jews. … I once reduced a 50 year old man to hysterical sobbing tears 
because I told him gently and lovingly that Jews were not that unique. I just told him the Jews, like everyone 
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else, have had good times and bad times. Times when they were slaughtered and other times when they 
slaughtered others. Just like everyone else. Guess what he did next. He emotionally abused me in an insulting 
way and then cut off all further communication. Jewish behavior is so predictable that it’s truly scary. … If you 
mention cutting off the money or if you mention the possible compromise of living with Palestinians as equals in 
one state they become very angry and start using bullying tactics, unless they have some reason to fear you, in 
which case they shun you and complain about you to the authorities, try to get you arrested or try and destroy 
your career or social status through character assassination. … Zionists all believe in the myth of “1000 years of 
Jewish suffering” and feel that the world owes them compensation for their ancestors’ “unique” suffering. It’s a 
criminally insane viewpoint. They cope with the contradictions between their belief that they are the good guys 
and what Jews are actually doing to their neighbors, both in the Middle East and in the US, by developing 
mental health issues. Most Zionists are functional schizophrenics. ” Indeed, as Kevin MacDonald notes, it is 
refreshing to hear such honesty from a Jew. The first paragraph is very revealing, coming from someone who 
grew up as a Jew. Many of us who are aware of the Jew, know all to well how he acts in general unison and 
conformity in dealing with Gentiles in a “deceitful and arrogant manner…to emotionally destroy Gentiles..” What 
Mrs. Friedemann wrote has to be taken with a grain of salt considering she is ethnically Jewish. What she says 
applies to ALL Jews, and not just Zionists. She is, notably, more liberal with her use of the word Jew in her 
description, no doubt this is a result of her renouncing her Jewishness, but still it must be pointed out that she 
is focusing too much on Israel and using the term “Zionist” in stead of Jew in some instances. I know there are 
many out there who still don’t fully understand the Jewish Problem in it’s entirety, and would gladly invite anti-
Zionist, ethnic Jews who have renounced their Jewishness into their circles, or even just plain anti-Zionist Jews 
if they are really ignorant. These are people who have not fully gone to battle with their “inner Jew.” Even I 
once felt it necessary to have trophy Jews that I admired and quoted, but that phase passed quickly for me as I 
truly started to understand the Jew. So can there be a good Jew? A simple answer is no, not really. If there was 
such a category, Karin Friedemann might belong to the small list, along with Otto Weininger and Bobby Fisher. 
Especially considering that her husband, Joachim Martillo is quoted as saying “Jews, who want to be decent 
human beings, have no choice but to renounce being Jewish and serve the anti-Zionist struggle (right now).” 
But the reality is, Jews are fundamentally different then all other Gentile peoples. Throughout the ages, we see 
that Jews harbor improportionate amounts of deceit, and hostility, while maintaining a seemingly uncontrollable 
drive to destroy Gentile people, and civilization by whatever means possible. This can be attributed to mental 
disorders, or vice, versa, but whatever the case, history speaks for itself. So when it comes to Jews, such as 
Karin Friedemann, I have no problem using their quotes in debates, agreeing with some of their points, or even 
referring people to them, but today I understand that a Jew is a Jew, and cannot be trusted if you truly wish to 
battle the Jew, and his destructive philosophies. In closing, I encourage everyone to go to battle with your inner 
Jew and annihilate him, so that you may outwardly battle the Gentile peoples eternal enemy, the Jew. Then, 
and only then, will you no longer need your trophy Jews, and once and for all get rid of the self-proclaimed title 
“anti-Zionist” and be known simply as anti-Jewish or anti-Semitic.

46.  Verbeet 

11 Feb 2009 om 10:12 

M I C H A ….. A U B …… gooi dan in ieder geval de dronken, en zichzelf “waarheidsvinder” (buscadordelaverdad 
- Spaans) noemende,en die hier de boel onderkotsende untermensch van dit forum. 
Vwb Juriste ben ik wellicht iets te hard in mijn uitlatingen geweest, zeker door haar in een adem te noemen met 
de hierboven genoemde miskwal. Maar Jusiste, iets minder over jezelf praten zou je sieren. 
En Micha, als je dan hopelijk inderdaad grote schoonmaak gaat houden, geef dan die zak van een DNH ook met 
het vullis mee. 
Overigens ben ik bang dat de alom gewaardeerde Frank Black al heeft afgehaakt, en het zou mij niet verbazen 
als dat wegens het braaksel is dat hier all over the place ligt te stinken. 
M I C H A ….. A U B ……

47.  buscadordelaverdad 

11 Feb 2009 om 10:32 

Há die secreet! Je hebt mijn vorige post blijkbaar goed tussen je niet kunnen HORENDE flappies van je kunnen/
willen knopen? Met name deze qoute is op jou soort he-le-maal van toepassing hahaha… 
MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIcha!? Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp!!! 
http://www.mierdas.es/wp-content/uploads/2007/06/imbecil5.jpg

“American Jews are actually being trained since childhood to interact with non-Jews in a deceitful and arrogant 
manner, in coordination with each other, to emotionally destroy Gentiles and Israel critics in addition to 
wrecking their careers and interfering with their social relationships. This is actually deliberate, wicked, planned 
behavior motivated by a narcissistic self-righteous fury…. The problem is that Gentiles are taught through 
emotional pressure and violence via the media and the school system to be very sensitive to Jewish suffering so 
when a Zionist becomes outraged at them for challenging their world view, the Gentile really has to fight 
against his own inner self in a huge battle against his “inner Jew” making him feel inadequate and intimidated. 
But the Jew doesn’t care how much he or she hurts others. Jews only care about what’s good for the Jews. … I 
once reduced a 50 year old man to hysterical sobbing tears because I told him gently and lovingly that Jews 
were not that unique. I just told him the Jews, like everyone else, have had good times and bad times. Times 
when they were slaughtered and other times when they slaughtered others. Just like everyone else. Guess what 
he did next. He emotionally abused me in an insulting way and then cut off all further communication. Jewish 
behavior is so predictable that it’s truly scary.

48.  johnmans 

11 Feb 2009 om 10:48 

Wat een trieste reacties hier, typische voorbode van het verval van een weblog. 
Doet Micha’s missie geen goed! Zonde en onnodig als de webmaster gewoon ingrijpt.

49.  Charles 

11 Feb 2009 om 10:52 

Hmm, even naar Favorieten, linkerklik op Klokkenluiders, rechterklik op Micha, linkerklik op Verwijderen, “Weet 
u het zeker?” Ja-ja! en klikje op YES. Zo, dat lucht op!

50.  groot 

11 Feb 2009 om 10:57 
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De kracht van dit blog is dat niemand wordt weg-gemodereerd. 

Persoonlijk ben ik de verbale diarree van ons waarheidszoekertje en DNH ook liever kwijt.

51.  Micha Kat 

11 Feb 2009 om 11:12 

Die Buscadordelaverdad blijkt bij de SP (Socialistische Partij maar eigenlijk samen pedofiel) te zitten! 
Zie 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1332/bericht-van-de-sp-wereldverbeteraars.html

52.  DNH 

11 Feb 2009 om 11:29 

Nuwel, ik heb al veel tegen me gehad, waarheidsziek en realist als ik ben -en onkundig genoeg mijn mond over 
dat realisme te houden-, maar zoveel onzin, haat en nijd, alleen een Verbéét al, hilàrisch gewoonweg, dat ik op 
deze draad vind, daar kan heel het Martijn forum in zijn goede dagen, dus nog van vóór ‘Amalia-gate’, nog een 
punt aan zuigen van heb ik jou daar. 
Zo ver als ik het kan beoordelen zijn de meest draagkrachtige bijdragen aan deze discussie geleverd door ene 
DNH. 
Is dat niet ‘De Nieuwe Hilterman’?

Ja, bekend bij koningin en politiek, gehaat dus door zwakzinnige zelf-geil-posters zoals u allen hierboven, die 
mijn persoon ongegrond aanvallen en valselijk beschuldigen. 
Echter wellicht de Spanjaard ‘Waarheidsbevinding’, die, naar ikzelf vind, nog de meest serieuse bijdrage levert, 
en dan, om niet de kat op het spek te willen binden, Juriste, met haar weliswaar enigzins ongelooflijke verhaal, 
maar een houding van ‘het kinderleed gaat mij door merg en been’, houden het niveau hier nog wat, ondanks 
alle andere ‘trash’, op peil. 
Met die mensen kan ik praten. 
Als de rest nou net doet alsof het mij niet hoort/ziet?

53.  groot 

11 Feb 2009 om 11:35 

@Micha Kat 11 Feb 2009 om 11:12 

Heb geen lead naar B. kunnen vinden bij die link.

54.  Bart Bemelmans 

11 Feb 2009 om 11:54 

Buscadordelaverdad is gewoon een gek in het kwadraat, die zo te zien nooit de deur uitkomt.

55.  buscadordelaverdad 

11 Feb 2009 om 13:25 

Hallo Micha wat een zwakzinnige opmerking toch wel weer van je. Mij van pedofilie beschuldigen terwijl je als 
gecontrolleerde en zogenaamd hier in de polder niet kunnen levende ‘journalisst’, open en bloot op het 
binnenhof de niet te benaderen of te ‘pakken’ pedocraten en hun handlangers zonder ‘gevaar’ WEL kunnen/
mogen interviewen? Daag, ik weet ondertussen wel beter hoeren-jongen, maar met deze goedkope poppenkast 
moet je toch echt ooit eens naar buiten gaan treden OK? Of dacht je echt dat iedereen die hier wel eens post 
voor dit soort van doorzichtige stemmingmakerij in katte-zwijm valt hahaha. Niet dus! Als we zo gaan doen kan 
ik je ook nog wel verklappen dat het voor de A-damse penoze een klusje van niets was om hun mede 
‘zogenaamd’ ondergedoken compaan daar in Thailand om te leggen hoor. En jij presteert het om je 
‘onderdanen’ alhier te met je zorgvuldig gecultiveerde sprookjes van je zogenaamde heldhaftigheid dat je 
‘ondergedoken’ als een pedostalker verplicht bent te leven? JA-HOOR… 
http://loljesus.com/submissions/loljesus_pedo.jpg

56.  rabarberke 

11 Feb 2009 om 14:23 

Ok wat hebben we hier: 

Een juriste met een uithuisplaatsingstrauma, een paar volslagen gekken, een dwangmatig postende en 
betweterige schoolmeester, een stel intriganten en een stel trollen.

Het zou best wel eens zo kunnen zijn dat de Van Mesdag Kliniek tegenwoordig breedband internet heeft en dat 
ook dementerende bejaarden zonder begeleiding het net op mogen. Maar moet dat allemaal op deze site bij 
elkaar komen?

57.  M. 
11 Feb 2009 om 14:32 

@ groot om 11.25: volgens mij verwijst Micha indirect naar de heer David Pinto?

@ rabarberke om 14:23: inderdaad, die intriganten gaan na verloop van tijd opvallen. Het is er niet een, het 
zijn er meerdere, elk lijkt zijn of haar eigen ‘doelgroep’ te hebben. 
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Alweer, wat apart toch allemaal.

58.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 15:40 

rabarberke, 11 Feb 2009 om 14:23 

Ik denk dat je hier helaas heel dicht bij de waarheid zit.

59.  buscadordelaverdad 

11 Feb 2009 om 17:52 

“…verwijst Micha indirect naar de heer David Pinto?…”

Is degene die u bedoelt deze: 
http://www.janmarijnissen.nl/2004/08/28/column-david-pinto/ 
Of deze?: 
http://lh6.ggpht.com/_keBbQIFTQtw/RordJuXBxuI/AAAAAAAACIU/AptVmX_Y3Io/P2040271.JPG 
Want ik ken ze beide van dezelfde belangenverstrengelde agenda’s waarbij ze als volleerde acteurs hun partijtje 
in de ‘goyischer’ wereld moeten meeblazen. Let wel ik heb het van insiders die ook van de dubbel rol die Micha 
steeds opzichtiger begint ten toon te spreiden op de hoogte zijn. Micha ik heb nog wel ‘respect’ voor je hoor, 
maar om eerlijk te zijn vertrouw ik je onbekommerde en rond-paraderende tred op het binnenhof ( koffie/
theeleuten bij justitie?) niet meer zo. Deze boevenbende waar jij je dageliks tegen keert, zou n.l. als ze het al 
zouden willen en jij ‘echt’ een bedreiging voor ze was, allang met je hebben afgereken niet dan? Blijkbaar 
functioneer je in volledig gecoordineerde samenwerking met ze want ik heb ze al voor VEEL minder uit de 
samenleving getrokken zien worden hoor. (hofstad-grap) Wat mij nou zo boeit is WELKE rol vervul jij daar waar 
het gaat om bepaalde bereputten gesloten dan wel in hun ‘exposerende’ handen te houden? Ik weet het niet 
Micha, maar mijn goed ontwikkelde intuïtie vertelt mij steeds maar weer dat er een aantal zaken voor jou wel 
heel vanzelfsprekend en zonder consekwenties schijnen te mogen (moeten!) verlopen. Weet je? In een van 
mijn eerdere posten gaf ik al aan dat er in deze wereld geen verschil bestaat tussen de bo(E)ven en 
‘onderwereld’ en jou konsekwentielose optreden daarbinnen verbaast/intrigreert mij ma-te-loos… De groeten 
karal…

60.  E-bee 

11 Feb 2009 om 19:39 

Krijg eerlijk gezegd van veel roependen hier niet echt de hoogte, maar zie de discussie effectief verzanden in 
bijzaken. Geen link naar B. kunnen vinden in artikel van de SP, Micha.

@Indian zou je mij kunnen bellen?

61.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 21:51 

buscadordelaverdad, 11 Feb 2009 om 17:52 

Ik noem maar een paar namen: 
Robespierre. 
Stalin, Lenin, Trotzky.

Moraal: would-be revolutionairen worden steeds achterdochtiger en keren zich uiteindelijk vooral tegen hun (al 
dan niet voormalige) medestanders.

Andere voorbeelden: 
De LPF (nog net geen onderlinge moord en doodslag) 
Sjiïeten en soennieten (soms dagelijks aanslagen met 100en doden).

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Sjuul Paradijs: 100 kilo belangenverstrengeling
Gepubliceerd door Micha Kat 11 oktober, 2008 in Algemeen. 
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BANDEN MET CRIMINELEN * VERWEVEN MET BUSH-OORLOGSLOBBY* 

Sjuul Paradijs, de nieuwe hoofdredacteur van De Telegraaf, blijkt 100 kilo belangenverstrengeling 

schoon aan de haak. Eerder kwam reeds uitgebreid aan de orde dat Paradijs zich eigenlijk alleen 

onderscheidt door het bekleden van jury-lidmaatschappen in de wereld van zuipen, naaien en vreten, 

om het maar even oneerbiedig te zeggen. Tevens werd duidelijk dat hij banden onderhoudt met 

criminelen als Eddy de Kroes en -waarschijnlijk- met Joris Demmink. Als Sjuul Paradijs inderdaad lid 

is van Societeit De Witte -van Demmink staat het lidmaatschap vast- zijn de banden wat mij betreft 

bewezen waarmee ook een verklaring is gevonden voor de rigoreuze koerswijziging pro-Demmink 

van zijn krant. Uit het stuk hieronder blijkt zelfs dat Paradijs waarschijnlijk een soort ‘publicitaire 

hitman’ is die in opdracht van de Staat de publieke opinie moet beinvloeden en het volk vooral veel 

‘opium’ (voetbal, sex, society) moet voorzetten om ze rustig te houden zodat de ‘boven ons 

gestelden’ rustig door kunnen gaan met plunderen en brandschatten. Waarom zwijgt Wakker 

Nederland over de criminele antecedenten van Icesave-boss Gudmundsson? Maar kijk nu eens wat 

we nog meer over Sjuul Paradijs ontdekken, meervoudig jurylid van Het Lekkerste Broodje! 

Het bestuur van de Stichting Young Captain Award bestaat uit:

●     Dries van der Vossen, Algemeen Directeur Bilderberg, voorzitter

●     Simon Dierdorp, directeur Interlace Executive Search

●     Sjuul Paradijs, Directeur Algemene ZakenDagblad de Telegraaf

●     Gabrielle Reijnen, Managing Director, Head of Corporate Coverage Netherlands, RBS NL Global 

Banking & Markets

●     Erik van der Kruk, Partner KPMG

●     Frans van der Grint, Strategy Director Hill and Knowlton Nederland

youngcaptains.jpg We hebben het hier over het bestuur van de Stichting Young Captain 

Nederland. Dagblad De Telegraaf blijkt zelfs een van de initiatiefnemers te 

zijn van deze Stichting die beoogt ‘jong culinair zakelijk toptalent te erkennen en aan te moedigen’ en 

zelfs beschikt over een eigen (”Help! Hou me vast!”) jaarlijkse ‘Young Bilderberg Conferentie’.  Maar 

kijk nu eens met wie Paradijs in dit zuip-, vreet- en lobbyclubje (klik hier voor wat actiefoto’s)  zit? 

ROYAL BANK OF FUCKING SCHOTLAND, KPMG (de accountant van Fortis), HILL & KNOWLTON -van 

de beroemde INCUBATOR LIE waarmee de oorlog in Irak werd verkocht aan de wereld- need we say 

more over het party pig Paradijs? Ja, nog meer! Want kijk nog eens even goed naar die site van die 

Young Captains! Niet alleen Hill & Kowlton zit samen met DeTelegraaf aan de knoppen van deze club 
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warmongers, maar ook GREENBERG TRAURIG! Dat is het internationale advocatenkantoor dat aan de 

knoppen zat bij de beruchte ‘Florida Recount’ in 2000 waardoor George Bush op illegale wijze aan de 

macht kwam!

We zijn intussen ook wel benieuwd naar de prive-situatie van Paradijs. Is hij getrouwd? Homo? Heeft 

hij kinderen?

12 Reacties op “Sjuul Paradijs: 100 kilo 
belangenverstrengeling”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

11 Okt 2008 om 10:50 

Ok, we kunnen nu dus met zekerheid vaststellen dat de controlerende taak van de journalistiek in onze 
‘democratie’ buiten werking is gesteld. In ieder geval door de Telegraaf media Groep. Het zijn 
propagandakanalen. En natuurlijk zal er middels doublethink en doublespeak de schijn van het tegendeel 
worden laten zien. Zogenaamd kritische artikelen over Den Haag waarna het Telegraaf volk z’n pavlov kunstjes 
mag vertonen. Terwijl ze eigenlijk keihard en recht in hun gezicht bedondert worden.

2.  AIRVD 

11 Okt 2008 om 14:50 

Volgens mij handelt Paradijs niet in opdracht van de Staat maar in opdracht van een schaduw staat. De mensen 
achter de Staat, de echte machthebbers, de mensen met het kapitaal. Daar is hij een ‘hitman’ van. 
De staat vertegenwoordigd toch zogenaamd nog enigzins het volk, het moet nog de schijn ophouden van een 
democratie. Op de staat mag dan wel worden afgegeven in de Telegraaf. Zolang de schaduw staat uit beeld 
blijft.

Een Amerikaanse senator beschreef de shadowy government als volgt: 
There exists a shadowy government with its own Air Force, its own Navy, its own fundraising mechanism, and 
the ability to pursue its own ideas of national interest, free from all checks and balances, and free from the law 
itself.”— Senator Daniel K. Inouye at the Iran Contra Hearings”

Als Paradijs in opdracht van de staat handelde, voor het algemeen belang, zou dat niet zo erg zijn. Maar hij 
handelt in opdracht van een zeer klein clubje elite die de rest van de bevolking bij de ballen heeft. En dat is 
pijnlijk om te zien.

3.  E-bee 

11 Okt 2008 om 15:49 

Welke schaduwstaat? Zie Bos glunderen dat we toch nog communistisch worden met al die nationalisaties. 
Heeft Marx toch nog gelijk gekregen. De omhelzing met de christen decmocraten. Volgens mij berooft de staat 
het volk van zijn geld, cultuur en waarden op DIT moment. En ze krijgen nog lof toe her en der…

4.  E-bee 

11 Okt 2008 om 16:02 

Volgens mij is de echte staat de koninklijke familie en haar bloedlijnen met Elisabeth, eigenaresse van het 
merendeel van de wereld trouwens. In kringen van aan haar gelieerde zionistische miljardairs kom je vanzelf bij 
die internationale transporteurs en misbrukers van kinderen uit. De huidige situatie is geregisseerd. De 
bevolking van Europa moet ontworteld, ontheemd en nomadisch worden voor haar overname door de NWO. De 
Telegrof is een belangrijk hulpmiddel.

5.  euro999 

11 Okt 2008 om 19:56 

Vroeger was Nederland een land van stamppot klompen en tulpen. Nu hebben we censoren, dictators, 
roofridders en falende topmanagers. Hoe zee, hoe zee!

6.  RuudHarmsen 

12 Okt 2008 om 11:34 

E-bee, 11 Okt 2008 om 16:02 
=== 
Volgens mij is de echte staat de koninklijke familie en haar bloedlijnen met Elisabeth, eigenaresse van het 
merendeel van de wereld trouwens. In kringen van aan haar gelieerde zionistische miljardairs kom je vanzelf bij 
die internationale transporteurs en misbrukers van kinderen uit. De huidige situatie is geregisseerd. De 
bevolking van Europa moet ontworteld, ontheemd en nomadisch worden voor haar overname door de NWO. De 
Telegrof is een belangrijk hulpmiddel. 
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/===

Waanzinnige complottheorieën en nog anti-semitisch ook. Het is fraai.

7.  E-bee 

12 Okt 2008 om 11:58 

De werkelijkheid herken je aan haar onwaarschijnlijkheid. G. Reve. 
Het is helemaal niet fraai.

8.  cmmtgnmn 

13 Okt 2008 om 11:31 

definieer anti-semitisme ?

9.  juwita 

14 Okt 2008 om 13:29 

Greenberg & Traurig ? Waar ken ik die naam toch van ? Ja hoor. Dat is het advocatenkantoor van…… Fortis…… 
En zo is de cirkel weer rond. Wybe de Jong is daar de advocaat die aan knoppen zat, of als juridisch adviseur 
meekeek bij de ontwikkeling van de vermaledijde aandelenleaseproducten van Fortis dochter Groeivermogen N.
V.. Met illustere namen als: Vermogensvernseller, Beursversneller en -hou je vast- Koerswinststapelaar werden 
ruim 100.000 klanten een oor aangenaaid. Mr de Jong moet nu alles in het werk stellen om een claim van circa 
300 miljoen euro van tafel te krijgen (anders krijgt hij misschien zelf een claim aan z’n broek van Fortis wegens 
falend juridisch advies(broddel)werk, eind jaren negentig.

10.  Roelfzema 

11 Feb 2009 om 13:11 

Die kerel ziet er uit als een katholiek.

Geheel Nederland wordt door dergelijke propaganda kanalen bestuurd. 
Ik herinner me nog hoe je de baan kon verliezen, als je niet mee deed tegen de apartheid in Zuid Afrika onder 
Botha. Of als je goedkeurend sprak over de Centrum Democraten. De kranten hebben niets gelekt over de 
werkelijke achtergronden van oorlog in de jaren 1990 in Joegoslavie, terwijl die achtergronden toch hoogst 
eenvoudig zijn. 
http://www.reformation.org/holocaus.html

Overigens, desinformatie waarbij de Joden de schuld wordt gegeven, was ook in de jaren 30 in Duitsland erg 
populair. Ook toen al werden de protocollen van de geleerde ouderen van Zion verspreid. Daarin wordt de 
schaduw regering beschreven, echter, het zijn geen zionisten maar katholieken. In Amerika zijn er nu vele 
desinformanten aan het werk de werkelijke achtergronden van deze schaduw politiek te verbergen. In Amerika 
wonen namelijk nog miljoenen Joden, die het Vatikaan wil uitmoorden. De propaganda is zo succesvol, dat je er 
van schrikt.

Men tracht internet te beheersen. 
Logisch, want voordat internet bestond, zou deze informatie niet gelekt zijn. Behalve infiltrerende 
desinformanten als RuudHarmsen, worden ook veel technische systemen zoals spyware en afspraken met 
Microsoft gebruikt. Bepaalde websites worden al gebant op Google, ik merk dat ik op veel blogs geen 
commentaar kan geven. Maar als zulks gebeurd, dan weet je ook dat je op de goede weg zit. Een website die 
nu gebant is op Google is de “Unhived Mind”. 
http://www.google.nl/search?q=unhived mind 
Er is slechts 1 website die zo heet, maar die komt niet op de eerste pagina. Als je de website ziet, dan weet je 
ook waarom die gesaboteerd wordt en door wie. Als het desinformatie zou zijn, dan zou die bovenaan de eerste 

pagina verschijnen :D

11.  RuudHarmsen 

11 Feb 2009 om 15:38 

Roelfzema, weer een verdoolde totaalcomplotdenker en wartaalschrijver. Alsof we er hier nog niet genoeg van 
hadden.

12.  E-bee 

11 Feb 2009 om 20:42 

Tuuurlijk, mijnheer Harmsen…

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Trek ook aan de bel!

« In Thailand werken de media veel beter dan hier De definitieve val van Marjon van Royen »

Het farmaceutisch complot (4): een massagraf!
Gepubliceerd door Micha Kat 12 mei, 2008 in Algemeen. 

ssri.jpg Tienduizenden, honderdduizenden doden die vaak op de meest weerzinwekkende wijzen 

zijn gestorven, niet alleen na een vaak hels ziekbed met veel nodeloos lijden -dit omdat 

ze zichzelf vaak jaren achtereen hebben vergiftigd met de producten van de farmaceutische 

industrie- maar ook omdat ze als slachtvee werden neergemaaid door gebruikers van anti-depressiva 

die als gevolg van hun ‘medicijnen’ (meestal SSRI’s) dusdanig doordraaiden dat ze complete 

mitrailleur-ladingen afvuurden op argeloze medeburgers. Grootspraak? Paniekzaaierij? Dankzij de 

behulpzame poster Joshua op deze site beschikken we thans over een (complete?) lijst van fatale (en 

minder fatale) incidenten waarbij de oorzaak gezocht lijkt te moeten worden in het SSRI-gebruik 

(ondermeer Seroxat, Zoloft, Faverin) van de geweldpleger. SSRI’s zijn weliswaar veel geslikte 

medicijnen, maar vormen zeker niet de enige categorie pillen waarvan het slikken kan leiden tot de 

meest onvoorstelbare psychiatrische stoornissen varierend van suicidaliteit tot extreme 

gewelddadigheid. Lees bijvoorbeeld dit artikel eens aandachtig door uit de New York Times, toch niet 

de minste der kranten! De conclusie is toch echt onweerlegbaar… 

De farmaceutische industrie is echt bezig met een massamoord, willens en wetens uitgevoerd op 

argeloze burgers die voor hun ‘nekschot’ nog zelf in de buidel moeten tasten ook! En mocht de burger 

niet geheel ‘vrijwillig’ besluiten tot het slikken van deze of gene killer-pill zijn er altijd nog 

gecorrumpeerde artsen als Eric Sijbrands en kranten als NRC Handelsblad om ze het beslissende 

zetje in de rug te geven en ze het massagraf in te duwen!

4 Reacties op “Het farmaceutisch complot (4): een 
massagraf!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Joshua 

12 Mei 2008 om 14:59 

Die lijst is indrukwekkend en veelzeggend! en afkomstig van de organisatie: Drug Awareness. 
http://www.drugawareness.org

één van de oprichters daarvan is Dr. Ann Blake-Tracy.

Deze mevrouw doet al 20 jaar onderzoek naar SSRI en andere medicijnen en gaf onlangs dit radio interview, 
dat zeer de moeite waard is om te beluisteren. (engelstalig)

Dr. Ann Blake-Tracy - The Danger of SSRI’s (Antidepressants)

http://www.redicecreations.com/radio/2007/08aug/RICR-070819-abtracy.mp3 (mp3 bestand)
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Dr. Ann Blake-Tracy the executive director of the International Coalition for Drug Awareness joins us to talk 
about the Danger of SSRI’s (Antidepressants). Topics Discussed: What are SSRI’s? Serotonin and Melatonin, 
Prozac, Zoloft, The New (Prozac) Cymbalta, A Mild form of LSD, Street Drugs, “Special K”, Ketamine a Sister 
Drug to Angle Dust, PCP, Homicidal Side Effects, Sandoz: Swiss Company Behind the Development of LSD, 
Albert Hoffman, CIA and the Connection Between LSD and Mind Control, The Sugar Wars, Memory Loss & 
Blackouts, the “Sweet Herb”: Stevia, Depression: a Natural Human Feeling, ADHD, ODD, Blood Sugar and 
Adrenalin, Bi-Polar, Sugar and Fiber, How to Get off SSRI’s, Bowling for Columbine, Columbine School 
Shootings and Virginia Tech Shootings, Ritalin, 23% on Americans on SSRI’s.

1 voorconclussie, wil iemand van deze medicijnen afstappen doe het dan zo GELEIDELIJK mogelijk.

2.  Joshua 

12 Mei 2008 om 15:33 

Zie trouwens ook de trailer van: 
We’ll Take Care of You. 
a documentary film by Lattanzio Firmian and Alberto Baudo

http://www.sickpills.com/ 
daar staat een trailer, heeft vorig jaar een aantal internationale prijzen gewonnen. 
“We’ll take care of you” gaat over de farmaceutische industrie, waaronder het medicijn VIOXX van het bedrijf 
Merck. 
Door dit medicijn alleen al zijn tussen 1999 en 2004, in Amerika, 60.000 mensen overleden.

3.  Mara K 

31 Mei 2008 om 16:42 

Ik heb weleens Prozac geprobeerd, één capsule en het leek of ik een dreun op mijn hoofd kreeg. Daardoor viel 
het onmiddellijk af als bruikbaar medicijn. Ik gebruik sinds vijf jaar Sint-Janskruidtabletten. In de eerste dagen 
zag ik dwarrelende vlokjes en stippeltjes voor mijn ogen zoals je ook weleens krijgt als je verzwakt bent door 
griep ofzo. Dat ging voorbij. Ik ben eraan blijven hangen omdat het leek te werken en ik depressies kreeg als ik 
ermee stopte. Het middel hoort thuis onder de familie van SSRI’s, maar ik heb toch nog geen moordverlangens 
gehad (hoewel, als ik Balkenende op tv zie.. (dit is een grapje en geen aansporing)). 
Ik ben overigens verrast dat de overheden het nog niet hebben verboden, omdat tevreden gebruikers geen 
prescriptiemedicijnen meer nemen dus dat scheelt toch in hun vriendjes’ inkomsten.

4.  Geziena 

3 Jun 2008 om 15:00 

Ik gebruik al enige jaren Zoloft tegen angst- en paniekaanvallen. Mijn leven is nu weer leefbaar. Toch zou ik het 
liefst ermee stoppen. Ik hou er niet van om dagelijk s chemische troep te moeten innemen. Bovendien krijg ik 
steeds meer last van migraine-achtige hoofdpijn en ik heb toch een sterk vermoeden dat dat van Zoloft komt. 
Nu ontdekte ik jullie site. 
Mijn probleem is alleen dat mijn engels niet goed genoeg is om die engelsgeschreven artikelen goed te 
begrijpen. Wat is het probleem met SSRI’s, voornamelijk Zoloft (wat ik gebruik)??? 
En… als ik stop… wat moet ik dan?…. Ik ben al ‘ns eerder gestopt, maar toen was het leven niet meer leefbaar 
door de angst- en paniekaanvallen die elkaar om de 8 minuten opvolgden!!! 
Hoop van jullie te horen. Groeten, Gez.
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« Exclusief: de Fortis-fraudequiz van Quizzed! Net rond Demmink sluit zich zonder mededogen »

Vanavond 20:00: kinderporno-debat
Gepubliceerd door Micha Kat 12 februari, 2009 in Algemeen. 

kamer.jpg Hedenavond om 20:00 vindt in de tweede kamer (plenair) de debat plaats over de 

‘voortgang in kinderporno-zaken’. Zie deze link voor backgrounds.  Ook hier enige 

nadere info. Het is thans zaak massaal plaats te nemen op de publieke tribune en te gaan roepen: 

“Demmink, Demmink!” Want de ‘voortgang’ in de kinderporno-zaak tegen de SG van Justitie gaat 

niet best. Reeds twee aangiftes zijn via delicten van de kant van Justitie zelf van tafel gespeeld en 

een derde wordt nog altijd niet in behandeling genomen . Op de barracades! Deze wan- en 

schijnvertoning die vanavond gaat worden opgevoerd kunnen en zullen we niet tolereren!

5 Reacties op “Vanavond 20:00: kinderporno-debat”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

12 Feb 2009 om 17:08 

Misschien is het beter een abdicatieformule te hanteren voor dit corrupte kabinet, maar dan ook nog, denk ik, 
weet ik nog steeds niet helemáál zeker, betreffende koningin Haarlak en de haar eventueel opvolgende, door 
belasting van de burger in weelde onderhouden, ‘prendent’. 
Zeg dat wel, dat laatste.

2.  Observator 

12 Feb 2009 om 17:09 

PRETENDENT, jawel inderdaad.

Tík toch niet zo snel, Pappie Observator!

3.  Charles 

12 Feb 2009 om 18:25 

“In antwoord op uw verzoek deel ik u mede dat uw verzoek om rond de affaire Demmink een burgerinitiatief in 
te dienen niet-ontvankelijk is. Voor het overige verwijs ik u naar de website van de Tweede Kamer inz. 
burgerinitiatieven.” 
Aldus E. de Boer van het Burgerinitiatief.

Ik begrijp dus niet waarom petitie.nl rond de zaak Demmink in de lucht blijft. 
We kunnen beter een petitie.nl indienen rond de belabberde wijze waarop de overheid zedenzaken afdoet (met 
landelijk in totaal 40 rechercheurs).

4.  DNH 

12 Feb 2009 om 19:24 

Zeg, Micha, je denkt toch niet écht dat ik daar gaat zitten roepen om ‘Demmink’, hè? 
Trouwens, wat heeft die man met kinderporno uit te staan? 
Beschuldigen jullie hem nu weer van in het bezit hebben van kinderporno? 
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Vanavond 20:00: kinderporno-debat at Klokkenluideronline

Dus de jongens van zeventien, waarmee hij wél seks hebben mag, staan nu op een foto, wat, o 
tegenstrijdigheid, wél verboden is. 
Afgezien van het feit dat een knul van zeventien toch onderhand oud en wijs genoeg is om zélluf wel uit te 
maken of-ie op de foto wil met zijn broekje ietsjes maar beneden? 
Alsjeblieft, zeg!

5.  Juriste 

12 Feb 2009 om 21:27 

Volgens mij heeft iedereen het nu over Wilders en is dat het nieuws van de dag.

De Demmink-kwestie is al passé, en dat er zoveel kinderporno-zaken op de plank liggen bij Justitie zal wel niet 
aan Demmink liggen, maar aan het onderwerp, dat nu eenmaal voor velen te weerzinwekkend is om mee bezig 
te zijn. Vind maar eens ambtenaren die al die beelden willen bekijken.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Exclusief: de Fortis-fraudequiz van Quizzed! Net rond Demmink sluit zich zonder mededogen »

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165264 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1504/vanavond-2000-kinderporno-debat.html (2 of 2) [3/10/2009 11:42:35 PM]

http://www.meldpuntmedischefout.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1504/vanavond-2000-kinderporno-debat.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1502/exclusief-de-fortis-fraudequiz-van-quizzed.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1506/net-rond-demmink-sluit-zich-zonder-mededogen.html
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/logoquizzed.gif [3/10/2009 11:42:35 PM]



Situatie bij Fortis loopt uit de hand at Klokkenluideronline
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« Klokkenluideronline zoekt medewerkers Fortis-bestuurders hebben 61 nevenfuncties »

Situatie bij Fortis loopt uit de hand
Gepubliceerd door Micha Kat 7 juli, 2008 in Algemeen. 

fortis-top.jpg Megalomanie en kinderlijke wraakgevoelens: die twee krachten zijn as we speak 

bezig grootbank Fortis te slopen waarbij ‘ons’ voormalige kroonjuweel ABN Amro 

(Nederland) wordt meegetrokken. Terwijl vrijwel iedereen -media, de kamer is nota bene op reces 

gegaan- zwijgt en een plas doet, voltrekt zich een ongekend bancair drama. We zetten de feiten even 

voor u op een rij met het risico dat ze alweer achterhaald zijn als we ze hebben opgeschreven:

*In de Belgische media wordt thans openlijk geschreven dat Fortis-topman Maurice Lippens (veel te) 

veel heeft betaald (25 miljard Euro) voor ABN Amro omdat hij ‘de overnamepoging van ABN Amro op 

de Generale Bank nooit heeft kunnen verteren en daarom wraakgevoelens koestert’. Als dit soort 

zaken in de media komen is het einde oefening.

*Fortis-topman Jean-Paul Votron (executive lid RvB) wordt expliciet beschuldigd van bedrog en zelfs 

persoonlijk aansprakelijk gesteld. Deze aanval laat zien dat de aandeelhouders van Fortis bloed willen 

zien. Zo veel agressie en woede bij de aandeelhouders -er komen ook andere zeer rancuneuze 

verhalen los over de Fortis-top- betekent einde oefening.

khadafi.jpg *Vanuit acute behoefte aan nieuwe cash moet Fortis de ene na de andere 

grootaandeelhouder van bedenkelijk allooi binnenhalen. Eerst kwamen de Chinezen 

die dit voorjaar reeds 5% van de aandelen in handen hadden en dat recent ‘fors uitbreidden’ en ook 

al voor de helft eigenaar zijn van Fortis Vermogensbeheer, thans zijn het lieden als ‘de Russische 

zakenman Suleiman Kerimov’ en zelfs (via een staatsfonds) de ‘Libische leider Moammar Khadaffi’. 

Alarmerend is dat vooralsnog niet bekend is over welk percentage van de aandelen Kerimov… 

die wordt omschreven als een ‘kritische aandeelhouder‘ thans beschikt anders dan dat hij voor zijn 

laatste investering van 400 mio reeds 2% in handen had. Met dit soort lieden en partijen aan boord is 

het einde oefening. De Chinezen verkeren thans zelf trouwens ook weer in zwaar weer.

hessels.jpg *De corporate governance bij Fortis is een ramp en de top die met name bestaat uit 

‘dikke adelijke Belgische grijsaards’ die ook nog eens hun zakken lopen te vullen met 

miljoenen-bonussen (Lippens en Votron) is compleet incompetent. Van ‘onze’ Jan-Michiel Hessels die 

vice-voorzitter is van de RvB (eind september 2007) hebben we overigens nog niets gehoord. Te druk 

met andere functies. Of hij begrijpt het allemaal ook niet meer. Met twee incompetente grijsaards 

aan het stuur die openlijk worden bespot en weggehoond is het al gauw: einde oefening.

*Fortis heeft de afgelopen maanden 60% van de beurswaarde verloren en is thans met ABN Amro 

minder waard dan een jaar geleden zonder. Zulke klappen overleeft een gewoon bedrijf al nauwelijks, 

laat staan een bank die opereert in een heavyly regulated omgeving met tal van agressieve 

toezichthouders. Ook hierom zouden we zeggen: einde oefening komt snel dichterbij.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/851/situatie-bij-fortis-loopt-uit-de-hand.html (1 of 5) [3/10/2009 11:42:46 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/849/klokkenluideronline-zoekt-medewerkers.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/fortis-top.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/fortis-top.jpg
http://www.express.be/joker/nl/platdujour/maurice-lippens-de-bedenkelijke-kapitein-van-de-fortis-roeiboot/95193.htm
http://www.express.be/sectors/nl/finance/nederlandse-advocaat-wil-votron-priv-raken/95194.htm
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B71TQ89L&kanaalid=9
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=B71TQ89L&kanaalid=9
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/khadafi.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/khadafi.jpg
http://www.knack.be/nl/economie/bedrijven/fortis-populair-bij---exotische--investeerders/site4-section222-article48511.html
http://www.fd.nl/csFdArtikelen/BTN-BPO/y2008/m06/d30/BTN-BPO5731106?t=Fortis_krijgt_injectie_EUR400mln_van_Rus_Kerimov_media
http://www.fd.nl/csFdArtikelen/BTN-BPO/y2008/m07/d02/BTN-BPO5744363?t=Fortis_aandeelhouder_Ping_An_onderuit_in_Azi_
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/hessels.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/07/hessels.jpg
http://www.fortis.nl/governance/raad_van_bestuur.asp
http://news.google.nl/news?hl=nl&ned=nl_nl&q=Fortis%20Hessels&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wn
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Situatie bij Fortis loopt uit de hand at Klokkenluideronline

*De integratie met ABN Amro loopt voor geen meter en valt ook honderden miljoenen duurder uit. 

Intussen is de woede bij ABN Amro over het geklungel van Fortis tot grote hoogte gestegen en wordt 

zelfs openlijk gespeculeerd op een opstand: ‘Die Nederlanders hebben geen zin in spelletjes met 

Kerimov en Khadafi. Als de overname van ABN Amro gewroken moet worden, is het nu het moment,‘ 

zegt een belegger. Onder dergelijke omstandigheden is het ondenkbaar dat er met succes kan 

worden gewerkt aan een gecompliceerde integratie. Einde oefening dus.

*Nadat Fortis aanvankelijk het verhaal in de media had weten te krijgen dat het nauwelijks getroffen 

zou zijn door de kredietkrisis, blijkt dat nu wel het geval. Onzekerheid op dit punt is opnieuw troef 

hetgeen de fase van einde oefening weer dichterbij brengt.

*Fortis is nu zelf weer overnamekandidaat. Als dat gebeurt, is de einde oefening daar.

Maar nog wel het meest alarmerende aan de hele toestand is dat onze minister van Financieen heeft 

geroepen dat hij ‘heel erg blij‘ is met de gang van zaken bij Fortis: Wouter ziet het allemaal weer 

eens ‘helemaal zitten!”

12 Reacties op “Situatie bij Fortis loopt uit de hand”
Feed voor dit bericht 

1.  Observator 

7 Jul 2008 om 10:03 

Aangezien de dikke Belgische grijsaards vooralsnog opgejaagd wild zijn, lijkt mij de vaststelling dat zij ‘adelijk’ 
zijn wat voorbarig.

2.  harry van groen 

8 Jul 2008 om 09:53 

Eindelijk ,eindelijk ,na jaren komt het gepeupel in opstand .Het is nu komkommmertijd ,maar geloof mij maar ,
deze lieden verzinnen nu weer de meest snode plannen ,als een ieder weg is. 
Van dat aangaande kan het beter nu kommmer en kwel tijd heten. 
Inderdaad ,de lieden die ons ,gepeupel ,miljarden per jaar kosten ,zoals ons staatshoofd 100 miljoen (gezworen 
heeft de rechtsstaat goed te onderhouden )politici ,politie ,Om ,rechters ,advocaten ,gemeentes ,noem maar 
op ,zijn op vakantie van ONS geld.Want zolang zij meer met zaken bezig zijn om die in doofpotten te doen ,van 
inplaats deze te onderzoeken ,en voor de strafrechter te brengen ,stelen zij het geld van het gepeupel. 
Bij corruptie (diensten en bescherming in deze zijn ook corrupt)moet dan ook een ieder in deze vervolgd 
worden ,zodat een ieder weer verantwoordelijk wordt voor haar en zijn daden. 
Jaren geleden heb ik deze lieden al aangebracht bij de politie ,ook in België met een dossiernummer en al.Maar 
de politie deelde mij mede dat banken geen criminele organisaties zijn ,zo kunnen zijn. Dat moesten die 
Ollanders toch wel begrijpen.Hier in Nederland weigeren ze over te gaan voor onderzoek ,laat staan voor 
strafvervolging. De politie van mevrouw ter Horst maakt er zo gewwon een politiestaat van,terwijl zij zichzelf de 
meest integere vaderlanders vinden. 
Onze huidige minister,met joods gristelijke indentiteit ,van justitie ,die in de jaren 90 ,in de eerste kamer al 
voor autistisch/oostindisch werd uitgescholden ,mompelt maar dat hij NIETS kan doen (terwijl hij ALLES nog 
kan doen.Dat hij een corrupte partij staatsgeheim maakte,toen ,zo ook mede deelde dat partijen nooit corrupt 
kunnen zijn ,zo ook onze banken ,rechters ,advocaten ,noem maar op ,werd dat landverrraad ,voor het 
gepeupel ,immers procedures tegen de genoemden hebben geen zin, zij zijn STAATSGEHEIM. 
Dat heet dus een tantaluskwelling. 
Maar in onze wet staat nergens dat mensen boven de wet staan. 
Een ieder die strafbarefeiten weet ,dient zijn geweten te melden aan OM. 
Zo kan ik mij niet voorstellen dat de heer Moberg niet tegen strafbare feiten is aan gelopen van de heer van de 
Hoeven. Ik ken ze wel. Zij hebben daar een heer Wakkie ,die nog eens advocaat is (geweest). 
De ouwe heer Albert mompelde vanuit Engeland ,dat hij verneukt was (door v d Hoeven).Maar zo integer is hij 
nu ook niet meer ,want zijn aandelen moeten gered worden. 
IK heb tientallen strafbare feiten van Fortis Rabo Ing NN Delta lloyd postbank ,maar de politie neemt ze niet 
eens op ,zo het OM onderzoekt deze niet eens.Ja dan wordt het toch echt maffia. 
En de wet Bibop ,waar hoeren wel uit hun pand worden gezet ,maar bouwvergunningendoor gemeentes rustig 
worden verleend aan deze toch echt wel criminele organisaties. 
Normen en waarden wil dus ook zeggen dat het normaal is dat er nooit wwarden gestolen mogen worden ,zo 
mensen benadelen 
Onze GRISTELIJKE MR Balkenende heeft het dan wel naar zijn zin ,NU,maar het gepeupel zal wel door moeten 
blijven werken door de diefstal in vereniging van regering ,oarlement en banken ed.

3.  harry van groen 

10 Jul 2008 om 10:10 

De belgische kranten stellen al dat de heer Votron ,één van de bazen van Fortis gaat opstappen. 
Tevens hoorde ik dat de belgische kleine belegger al zo’n 8 miljard was ontstolen. 
In de jaren 90 heb ik een tegen eis gedaan tegen alle banken ,voor de diefstal in vereniging van ALLE banken. 
Ik heb aangiftes gedaan bij europol ,belgische politie ,zo ook de nederlandse politie. 
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De nederlandse politie pleegt bij voorduring obstuctie in deze.Een art 12 procedure wegens niet tot 
strafvervolging overgaande hoofd-officier van justitie mevrouw Smason -Geerlings (lid van college van PG ,zo 
ook die gaan dus niet over tot strafvervolging)kwamen de rechters tot een oordeel: 
Er was te veel informatie mijnerzijds. 
Ik was weleens waar niet gehoord maar ik als klager ZOU niet ontvankelijk moeten worden geoordeeld. 
STRAFRECHT KAN OP GEEN ENKELE WIJZE BIJDRAGEN IN CIVIELE ZAKEN.Dit bepaalde mrs. van der Loeff- 
Roessingh Bakels -Mintjes,voor de eis : machtsmisbruik-corruptie-diefstalin vereniging-obstructie. 
Dat is natuurlijk een heeeel domme opmerking ,want 
A criminelen die in de bak zitten ,en ontmaskerd worden kunnen niet meer stelen ,en hebben hun macht 
verloren. 
B.Het kan een eenvoudiger bewijs zijn ,daarmee ,voor civiele zaken. 
President van de Utrechtse rechtbank HAM Rijs ,voor een klacht tegen rechter HAM Pinckaers bleek dat er geen 
strafrechtelijkhandelen ook was. 
Dat er uit een kluis was gestolen door een ex fortis bank directeur uit Breukelen ,kon ik niet bewijzen ,er was 
geen BRAAKSCHADE ,immers de huidige directeur had mee gewerkt tot opening. 
De heer Knijff,ex deken weet hier alles van 
van Arkel deurwaarders zo ook 
Prof van Mourik ,zo de orde van notarissen en advocaten 
AA boekhouders 
Familieleden 
Belastingdienst 
OM etc 
Gelukkig ligt er nog steeds een procesverbaal in Utrecht van de politie,waarvan wederom de hoofdofficier 
weigert tot strafvervolging over te gaan. 
De joods gristelijke minister van justitie kan niets voor mij doen ,zo ook minister van binnen landse zaken ,
werd mij recentelijk verteld ,mede om verzoek politie bescherming ,zo ook tegen de intimidaties van politie en 
deurwaarders.Zo Pim had ook voor niets dat evt gevraagd. 
Waar een prins zijn koningin naar de Ursula kliniek kon sturen ,kan een individu dan ook best bovenstaande 
mensen naar pieterbaan centrum kunnen laten onderzoeken. 
Maar de kern van het hele verhaal is ,de schade dus nu aan die kleine beleggers nu ,ga de belgische staat ,zo 
de nederlandse staat aanklagen ,zo ook PERSOONLIJK alle betrokken ambtenaren ,vooral de rechters in deze ,
uit alphen a/d Rijn.De Nederlandse bank ,AMF,Transp.Int noem maar op,want als in 1985 en daarna mensen 
strafrechtelijk waren veroordeeld ,hadden banken nooit zo brutaal kunnen worden.

4.  harry van groen 

10 Jul 2008 om 10:16 

In hour of pouwer,noemde ds. Schuller persoonlijk de bank die had gestolen van de gewone man. 
Dat is nog eens moed hebben ,maar ook brood nodig dat nu maar eens van de kansel wordt gepredikt wie van 
de geloofsbroeders de 10 geboden niet kent ,zo geen GRISTEN is 
Zou goed zijn voor Balkenende -Donner- Hirsch Ballin -Bert Heemskerk ,zo ook voor de GRISTEN UNIE ed.

5.  harry van groen 

10 Jul 2008 om 10:21 

De Utrechtse burgemeester,de heer Wolfson ,kan aan de slag als hoofd van de politie 
Zijn gemeente staat natuurlijk ook op de lijst voor schadevergoeding aan gedupeerden. 
Gelukkig weet hij overal van als ex -rechter ,ex kamerlid ,PVDA lid ,net als kok ,dales ,bos ,etc 
Helaas liet hij zich niet horen als lid van de vastekamercommissie voor justitie. 
U krijgt wederom een kans.

6.  harry van groen 

10 Jul 2008 om 10:32 

De belastingdienst blijft weigeren de FIOD in te schakelen. 
De strafbare feiten tegen FORTIS zijn deze site en ook de belastingdienst bekend. 
A. Ex bank directeur wil land stelen van mij ,zo ook gelden ervenis. 
B.Inbraakschade wordt niet uitgekeerd ,terwijl de premie werd geint ,mocht geen andere verzekering nemen 
(tantalus kwelling. 
C.Uitkering woekerpolis zou al 01-02-2007 plaats vinden ,nog steeds niet gebeurd.Had volgens Rabo bank en 
econoom ,die voor een AEX prijs op ging hoger moeten zijn.Steelt Fortis dus niet alleen van mij ,maar ook van 
de belastingdienst ,dat werd vergeten door de heer Zalm 
D>Stapelaar die nooit had uitgekeerd ,ook niet op het hoogtepunt diefstal in vereniging/met Ahold. 
De belastingen kan ik niet meer naar eer en geweten invullen ,maar als de belasting dienst mij toch een 
onterechte aanslag stuurt ,mag je toch aannemen ,met mijn getuigenissen ,dat zij ook naar eer en geweten 
deze behandelen 
De heer Bos ,de jager ,hirsch ballin en ter Horst schijnen hier dan ook niet hun politieke verantwoording te 
behoeven te nemen ,want ze blijven rustig zitten.

7.  harry van groen 

10 Jul 2008 om 10:40 

Als ik tweede kamerlid zou zijn ,die door het gepeupel wordt belaald ,maar niet zijn of haar beëdigde 
verplichtingen de rest van het jaar doet ,NU ,maar niet op vakantie gaan ,van de centen vvan ons ,maar in de 
komkommertijd maar eens flink door de zure appels bijten. 
Zo niet ,doordraaien die handel.

8.  Joha 

28 Jul 2008 om 15:48 

He Harry, gaat het een beetje? 
Alles is ook best heftig en toch heerlijk dat het internet er is, eerlijke sites met ook nog een mooie uitlaatklep 
eraan vastgeplakt. 
Het is toch allemaal weer goed geregeld op deze wereld….ondanks alles… 
Keep smiling!
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9.  harry van groen 

29 Jul 2008 om 10:36 

Joha bedankt voor je advies ,maar zoals je weet hebben veel joden humor ,juist gekregen door hun 
eeuwenlange discriminatie ,om te relativeren. 
Mensen vinden het altijd gezellig om bij ons op visite te komen. 
Veel mensen voelen zich daar weer prettig bij. 
Laatst zat ik nog met 5 vriendinnen in de boot ,als enige man ,een dagje varen op de vecht. 
Na afloop zeiden zij : ik heb weer energie opgedaan voor een week. 
Tennismannen vertelden mijn humor bij hun thuis ,nou die vonden er niets aan. 
Het is maar hoe je het brengt. 
Het is dan ook niet de bedoeling van deze site mij op te hemelen,maar om misstanden van schorem bloot te 
leggen 
Als eerzaam burger wordt ik al 25 jaar belaagd door de maffia ,die belegigd zijn als je dat hun mededeelt. 
Ik houd er echter van het beestje wel bij de naam te noemen,diplomatieke taal daar heb je niets aan. 
Nu dan weer de Fortis ,je kan lezen waarom. 
Op 01-02-2007 zou een lijfsompolis uitgekeerd worden ,nu 01-08-2008 is dat nog steeds niet gebeurt,dus 
gewoon diefstal van mijn geld. 
De belastingdienst moet er van af weten ,nou int de ING/NN maandelijks zo maar belastinggelden van mij ,
waar de belastingdienst niets van af weet. 
Je vraagt je dan toch af ,zou die Zalm met de NN afgesproken hebben ,in die belasting gelden nou maar ,maar 
“vergeet”het maar over te maken. 
En zo wordt niet alleen ik maar al het gepeupel BESTOLEN 
Fortis betaalt een inbraakschade niet ,wel premie betaalt. 
Ex Fortis bank steelt uit kluis ,als erf gename,gaat verdelen ,maar moet eerst geërft worden 
Zo de bank/Votron ?lippens hebben wat gestolen 
Maar het zijn wel mijn pensioengelden ,wetende dat 50% van de mannen de 65 niet halen ,zo elk jaar 
geneugten des levens ontnemende. 
Ga het nu niet over mijn schrijven hebben want de emoties hebben dan wel de overhand. 
Mijn ervaring leert dat ik procedures zelf moet behandelen ,zo ik wil hier geen lieve lita van maken,maar toch 
bedankt

10.  harry van groen 

1 Aug 2008 om 22:16 

In een failliete staat,bestaat geen smaad.

11.  harry van groen 

4 Aug 2008 om 12:20 

DE Nederlandse belastingdienst vindt mijn getuigenissen niet gemotiveerd. 
Aangezien dit nu onherroepelijk is ,en ik de belastingdienst niet kan overtuigen zullen de heren Bos en de Jager 
toch echt vandaag nog hun biezen moeten pakken,hopenlijk behoef ik mij dan niet “smadelijk” uit te laten ,wat 
rechters zoals Orie (wat een schat van een man is dat toch)gauw over zullen nemen.

12.  Morkhoven 

4 Aug 2008 om 18:40 

De ‘Code Lippens’

Dat de situatie bij Fortis uit de hand is gelopen, komt waarschijnlijk omdat de ‘Code Lippens’ inzake het 
deugdelijk bestuur van Belgische ondernemingen niet nagevolgd werd…

———-

Code Lippens: beursgenoteerde ondernemingen

Sinds 1 januari 2005 is de Code Lippens (genoemd naar Graaf Maurice Lippens) van kracht voor 
beursgenoteerde ondernemingen. De Code is niet verplicht, maar wie afwijkt, moet wel uitleggen waarom. De 
Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen CBFA), de raad van bestuur van de onderneming, de 
andeelhouders en de financiële markten zullen toezien op de toepassing. De Code voorziet geen sancties tegen 
eventuele ’slechte’ bestuurders waardoor er vragen kunnen rijzen bij de kracht van de code.

Uitdagingen

Alle beursgenoteerde ondernemingen dienen een corporate governancecharter op hun website te publiceren en 
hun jaarverslag moet een apart hoofstuk bevatten over de toepassing van de regels van deugdelijk bestuur. De 
Code Lippens beperkt het aantal bestuursmandaten in Belgische beursgenoteerde ondernemingen tot vijf en 
legt verder de nadruk op de transparantie van het remuneratiebeleid. Zo zal de vergoeding van de raad van 
bestuur gemeld moeten worden (evenwel geen verplichting tot de publicatie van de individuele verloning van 
bestuurders en leden van het directiecomité).

De Code kan men reduceren tot acht concrete uitdagingen:

1. Reglementen uitschrijven: rol, samenstelling, bevoegdheid en werking van alle relevante 
vennootschapsorganen, inclusief de comités. 
2. Transparantie organiseren: interne reglementen en de andere informatie over Corporate governance moeten 
een belangrijk onderdeel worden van het jaarverslag en de website. 
3. Evaluatieprocedure uitwerken: consistente en consequente evaluatiecultuur tot op het niveau van de raad 
van bestuur. 
4. Benoemingsprocedure uitwerken: onafhankelijke en integere bestuurders die ook kritische vragen durven en 
kunnen stellen. 
5. Vergoedingsbeleid vaststellen: degelijk remuneratiebeleid (communicatie over de globale principes én de 
complexe toepassingen). 
6. Interne controle uitbouwen: professionaliseren van de interne controle en audit. 
7. Interne relaties formaliseren: bevoegdheidsafspraken tussen raad van bestuur en management. 
8. Aandeelhouders betrekken: verhogen van de interactie tussen raad van bestuur, aandeelhouders en 
institutionele investeerders.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Situatie bij Fortis loopt uit de hand Ministerie: ‘Geen begin van juistheid’ »

Fortis-bestuurders hebben 61 nevenfuncties
Gepubliceerd door Micha Kat 8 juli, 2008 in Algemeen. 

lippens.jpg De leden van de Raad van Bestuur van Fortis die thans de Nederlands-Belgische 

grootbank naar de kloten helpen door grootsheidswaanzin, zakkenvullerij en 

incompetentie blijken samen maar liefst 61 nevenfuncties te bekleden waarvan 16 bij andere 

beursgenoteerde ondernemingen. Hierbij zitten uiterst zware bestuursfuncties zoals voorzitter van de 

RvC van NYSE Euronext (Hessels), voorzitter RvB Solvay (Michielsen), bestuurder Groep Brussel 

Lambert (Lippens) en non-excecutive bij Tate & Lyle PLC (Delbridge). Voorzitter Lippens maakt het 

helemaal bont door naast het leiderschap van Fortis ook nog eens de grootste 

participatiemaatschappij van Belgie te besturen alsmede aan de touwtjes te trekken bij de 

belangrijkste Belgische telco Belgacom. De klucht wordt compleet als we lezen dat Lippens ook nog 

eens ‘voorzitter is van de Commissie Corporate Governance Belgie’. Maar een man als Jan-Michiel 

Hessels van wie we in de Fortis-crisis nog niets hebben mogen vernemen maakt het ook erg bont met 

zijn NYSE-Euronext voorzitterschap en commissariaten bij Philips en het -thans ook in zwaar weer 

verkerende- Heineken. De andere Nederlander in de Fortis-board, Klaas Westdijk, lijkt ook weinig tijd 

te kunnen vrijmaken om Fortis door de  crisis heen slepen want hij is ook vice-voorzitter van de RvC 

van Vastned Retail NV en moet ook nog de zaakjes regelen bij Connexxion, Eneco en de FD Media 

Groep. Wie maakt een einde aan deze compleet doorgeschoten operette van megalomane idioten die 

denken zich alles te kunnen permitteren?

8 Reacties op “Fortis-bestuurders hebben 61 
nevenfuncties”
Feed voor dit bericht 

1.  harry van groen 

8 Jul 2008 om 10:03 

Het is vrij brutaal van de heer Kat dat hij deze baronnen tegen spreekt ,want adel verplicht.Maar doe het maar 
wel. 
Kartelvorming kennen deze heren niet ,zo kopen zij gewoon ,ik geloof lichtpalen langs de weg firma”s op,zodat 
je het alleen recht daar voor hebt,en kan je dan ook niet beticht worden van kartelvorming. 
dat de Rabo bank boos is om die hogere rentes is dan ook geen kartelvorming.

2.  Wijze van Zion 

8 Jul 2008 om 10:41 

Jammer voor De Kat, overigens, dat Joris Demmink niet bij Fortis zit…….

3.  Wannes 
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Fortis-bestuurders hebben 61 nevenfuncties at Klokkenluideronline

8 Jul 2008 om 11:54 

Gezamenlijke RvC bij Fortis heeft 61 nevenfuncties? Ik weet niet uit hoeveel personen zo’n raad bestaat, maar 
Pam. Hemelrijk liet ons eens zien dat er bij Nederlandse Rechters zijn die meer dan 50 nevenfuncties hadden. 
Geen wonder dat rechtspraak in Nederland al lang niet meer bestaat, en de achterstand met de dag groter 
wordt.

Wannes

4.  harry van groen 

8 Jul 2008 om 14:30 

50 % van de rechters hebben bijbanen bij banken ed. 
Dus als u een procedure begint tegen een bank ,tot in cassatie ,stel 12 rechters ,dan zijn er 6 die 
belangenverstrengeling negeren. 
Als je dan zo als ik ,een procedure tegen de Rabobank begint ,en geen 300 advocaten kan vinden ,dan kom je 
bij de deken ,die dan weer de huisadvocaat is van de Rabobank ,de heer Knijff ,die net als Bram geen fascisten 
verdedigt . 
En als je dan ook geen advocaat kan krijgen middels hem ,kan je niet in hoger beroep ,of een kortgeding 
voeren. 
Ook dit heet dus een tantalus kwelling 
En zo kan de gristelijke Bert Heemskerk gewoon je geld stelen. 
Let wel het geld bij de bank is JOUW geld ,en je bent KLANT 
Maar dat vergeten ze maar voor het gemak. 
Bij smaad is er geen excuses ,en dat behoeft ook niet ,want bij procedures heeft hij altijd zijn huisadvocaat 
nog ,ja die van Demmink.

5.  E-bee 

8 Jul 2008 om 15:26 

Wijze van Zion:

De gebroeders Lippens zijn vermaarder in Belgie dan de heer Demmink in Olanda. Als u deze vermaardheid zou 
uitspitten op een diepte van 0,1 mm onder het maaiveld, wat schier onmogelijk werd/wordt gemaakt, zou er 
wel eens het een en ander aan de oppervlakte kunnen verschijnen.

6.  Consecrator 

8 Jul 2008 om 17:39 

En hoe uw eigen Overheid mind-control probeert uit te voeren:

Lees: http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/overheidsmanipulatie.html

7.  jan 

21 Jul 2008 om 14:49 

Ophangen al die lui!!! 
En wel zo gauw mogelijk!

8.  Morkhoven 

3 Aug 2008 om 12:31 

Nog het volgende gelezen over de xxxx-boys: 
maandag 27 september 2004 
Zeker en vast. Regina Louf heeft ooit tegenover de politie de beide xxxxxx-boys aangewezen als 
kinderverkrachters. 
Zeker en vast. Regina Louf heeft ooit tegenover de politie verklaard dat haar uitbater Tony Vandenbogaert bij 
verschillende exhibities waarbij sprake was van kinderverkrachting door hooggeplaatsten een camera hanteerde. 
Zeker en vast. De politie heeft bij Tony Vandenbogaert brieven in beslag genomen die handelden over de 
gebroeders Lippens. 
Zeker en vast. De beide heren zijn door de politie nooit verhoord over deze zaken. 
Van 7 tot en met 10 oktober aanstaande vindt er in Knokke, waar xxxxxxxx sinds jaar en dag burgemeester is, 
een ontmoetingplaats onder het hoofdje “Leaders meet & greet”. Daar kunnen toppers uit de Belgische private 
en publieke sfeer ditmaal drie dagen lang met elkaar informeel ouwenelen over de wisselwerking tussen 
bedrijfsleven en overheid. Dat gaat je natuurlijk niet in de kouwe kleren zitten en er is dus ook gelegenheid om 
eens even lekker te relaxen via een potje golf op de course van Leopold, een gokje in het casino, een zeiltochtje 
voor de kust, een partijtje tennis, een saunaatje, een bommetje in het zwembad, een slokje in de pianobar, een 
dansje, een lijntje coke in de badkamer en een al dan niet volwassen sexuele versnapering tussen de lakens. 
Hoewel die laatste twee mogelijkheden niet zijn opgenomen in het officiële programma. 
De officiële opening wordt verzorgd door Leopold zelve en er zullen naar het zich laat aanzien naast Didier 
Bellens (CEO Belgacom), Johnny Thijs (CEO De Post), Harry Bowen (professor in de internationale Economie & 
internationaal zaken doen), Wim Moesen (ook al professor in de Economie) en generaal August van Daele (chef-
staf van de Belgische strijdkrachten) ook drie ministers als spreker opdraven: Serge Kubla (Waals minister van 
Economie, Begroting, Ruimtelijke ordening, Wetenschap en Technische Innovatie), Dirk van Mechelen (Vlaams 
minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke ordening en Technische Innovatie) en Johan vande Lanotte 
(vice-premier en minister van Begroting en Overheidsbedrijven). 
Vooral de deelname van de laatste drie beschouwen wij als een gotspe. Wij zouden niet graag ingeleid worden 
door een burgemeester die op zijn minst in een pedofiele reuk staat. Maar wij zijn ook geen leaders die relaxed 
meeten en greeten. Stay tuned. 
(Lippens is oprichter van SN.) 
Uit Leugens in België (23) 
http://www.stelling.nl/kleintje/actueel2004.html 
PS. Wordt de redacteur van Stelling Kleintje vanwege zijn grappige verhalen over de xxxxx-boys nu binnenkort 
ook aangeklaagd zodat xxxxx weer wat geld bijéén kan schrapen om als grote weldoener op te treden ?
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NOS weigert Demmink-materiaal af te staan at Klokkenluideronline
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Trek ook aan de bel!

« Justitie, Wikipedia en Zembla Webmaster over de zaak-Lippens & Fortis »

NOS weigert Demmink-materiaal af te staan
Gepubliceerd door Micha Kat 12 januari, 2009 in Algemeen. 

laroes.jpeg We zijn met ons ‘Demmink-team’ al geruime tijd bezig de uitzending van het NOS 

Journaal los te krijgen waarin wordt gezegd dat Demmink het misbruik van 

minderjarigen heeft toegegeven. Het gaat om de uitzending van het 8 uur journaal van 5 november 

2003. Zie feitenoverzicht voor de details. Vandaag is bekend geworden dat de NOS weigert de 

betreffende uitzending ter beschikking te stellen:

Subject: FW: aanvraag beeldmateriaal 

Date: Mon, 12 Jan 2009 16:05:46 +0100 

From: beeldmateriaal.journaal@nos.nl 

To: ericdonk@hotmail.com 

CC: beeldmateriaal.journaal@nos.nl

Beste Eric,

Ik verwijs naar je mail van 5 januari jongstleden en kan je als volgt informeren. 

Het NOS materiaal wat je op YouTube aantreft is zonder toestemming van de NOS op deze site 

geplaatst. Wij trachten wel op te treden tegen onrechtmatige openbaarmakingen van NOS materiaal 

op YouTube. Verder geef je terecht aan dat de NOS wordt gefinancierd met publieke middelen. Dit 

betekent echter niet dat de programma’s die de NOS maakt publiek bezit zijn. De NOS beschikt over 

het auteursrecht op het NOS materiaal waardoor de NOS als auteursrechthebbende kan beslissen of 

zij derden toestemming geeft voor het gebruik van NOS materiaal.

Wij hebben besloten je verzoek niet in te willigen. Je geeft aan dat je het opgevraagde fragment 

nodig hebt voor een studie en tevens het fragment misschien wil openbaarmaken op middels het 

internet, bijvoorbeeld op de YouTube site. Wij geven geen toestemming voor het openbaarmaken van 

het opgevraagde NOS fragment op het internet. Tevens zijn wij van mening dat je het onderzoek ook 

kunt verrichten door middel van het beschrijven van het fragment. Zoals je al hebt aangeven in je 

mail heeft het door jouw opgevraagde fragment geleid tot een uitspraak van de Raad voor de 

Journalistiek. De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat de NOS bij haar berichtgeving de 

grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid 

– maatschappelijk aanvaardbaar is. De NOS wil dan ook nu niet meewerken aan verdere verspreiding 

van het fragment. Waarbij tevens opgemerkt dat het hier ook gaat om een zeer privacy gevoelig 

fragment waar wij zeer voorzichtig mee omgaan. Voor verdere informatie betreffende de uitspraak 

van de Raad voor de Journalistiek verwijs ik je door naar de site van de Raad voor de Journalistiek: 

http://www.rvdj.nl/

Ten slotte meld ik je dat ik er niet van op de hoogte ben dat er door de NOS contact is opgenomen 
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met een van jouw bronnen.

Met vriendelijke groet, 

Martine van Oostrum

Redactiebureau

NOS Nieuws

(T) 0031 (0)35 677 8054

(F) 0031 (0)35 621 8870

Hieraan ging de volgende email vooraf:

Van: Erik Donk [mailto:ericdonk@hotmail.com] 
Verzonden: maandag 5 januari 2009 18:03 
Aan: journaal beeldmateriaal 
Onderwerp: RE:

hoi martine,

Ik hoop dat je me niet vervelend vind, maar mag ik je nogmaals vragen 
wat de reden is dat jullie dit willen weten? 
Ben altijd erg nieuwsgierig. Eerst werd ik al doorgestuurd door de afdeling 
beeld en geluid en nu dit. Het lijkt me niet gebruikelijk dat dit soort vragen 
worden gesteld als iemand beelden wil bestellen. maakt het voor de nos uit 
of ik een studie journalistiek of iets anders volg?

Ik wil de beelden evt. via youtube op een persoonlijke site plaatsen. er is 
dus geen sprake van een commercieel belang. http://nl.youtube.com/
results?search_query=nos+journaal&search_type=&aq=f verder vroeg ik 
mij af of beelden van het journaal niet gewoon publiek bezit zijn, aangezien 
dit door publieke middelen word gefinancierd.

ik kijk zeer uit naar je antwoorden, maar ik wil in de tussentijd alvast de 
dvd bestellen. 
Ik ga er van uit dat dit verder geen probleem zal zijn. Als jullie hier mee 
instemmen zal ik jullie de adres gegevens sturen.

met vriedelijke groet,

eric
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1.  Observator 

12 Jan 2009 om 18:03 

Is ‘TSJA’ een voldoende reactie?

2.  Michi 
12 Jan 2009 om 19:11 

Bezoekers

●     10 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165264 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1406/nos-weigert-demmink-materiaal-af-te-staan.html (2 of 11) [3/10/2009 11:43:13 PM]

http://nl.youtube.com/results?search_query=nos+journaal&search_type=&aq=f
http://nl.youtube.com/results?search_query=nos+journaal&search_type=&aq=f
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1406/nos-weigert-demmink-materiaal-af-te-staan.html/feed
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


NOS weigert Demmink-materiaal af te staan at Klokkenluideronline

‘Zucht’ is misschien een beter.

3.  Jos 

12 Jan 2009 om 19:32 

NOS archief online gaat helaas maar terug tot 2005…

4.  karin 

12 Jan 2009 om 19:35 

Hadden we dit al niet verwacht.

5.  joep 

12 Jan 2009 om 19:41 

is dit dan wellicht het bruikbare spoor van een doofpot voor Zebla?

1. Er is een Hyves 
2. Er wordt doofpotgedrag vertoond door NOS

6.  tess 

12 Jan 2009 om 20:09 

Even de puntjes op de i.

Zoals je al hebt aangeven in je mail heeft het door jouw opgevraagde fragment geleid tot een 
uitspraak van de Raad voor de Journalistiek. De Raad voor de Journalistiek heeft geoordeeld dat de 
NOS bij haar berichtgeving de grenzen heeft overschreden van hetgeen – gelet op de eisen van 
journalistieke verantwoordelijkheid – maatschappelijk aanvaardbaar is. De NOS wil dan ook nu niet 
meewerken aan verdere verspreiding van het fragment. 

Dit is toch duidelijk?

Wat verlang je dan van iemand die bij de NOS werkt? Dat die persoon de wet overtreedt?

7.  karin 

12 Jan 2009 om 20:30 

Daarom hadden we dit al verwacht Tess 
Maar was het proberen waard, niet geschoten is altijd mis.

8.  rabarberke 

12 Jan 2009 om 20:52 

Het betreft hier een zaak van het landsbelang. Of de hoogsteambtenaar van justitie is een crimineel of de in elk 
ander teval onrechtmatige hetze op de hoogste ambtenaar van justitie moet onmiddellijk stoppen.

Dat Martine van Oostrum (wtf?) zich verschuilt achter auteursrecht is een lachertje. Ga dan beter koffie zetten 
domme doos.

Veel waarschijnlijker is dat de NOS de beelden heeft moeten afstaan aan justitie en ze niet eens meer heeft.

9.  rabarberke 

12 Jan 2009 om 20:53 

teval=geval

10.  rabarberke 

12 Jan 2009 om 21:12 

tess, de RvJ heeft geen wettelijke grond. Het is een soort etisch stofdozencollectief met een adviserende rol 
heeft waar je gewoon lak aan kunt hebben. 

Tenminste als je enig journalistiek besef hebt. Zo heeft NOVA aangegeven zich niets meer aan te trekken van 
de RvJ.

Nog een leuke link:

Referenties: http://www.hetvrijevolk.com/?
pagina=4214&titel=Demmink_klaagde_als_X_bij_Raad_voor_de_Journalistiek

11.  donkey 

12 Jan 2009 om 22:05 
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@rabarbeke

de beelden zijn nog in het bezit van de nos. 
opvallend dat ze het een uitleenkopie noemen terwijl ze zo fel zijn over hun auteursrecht. verder viel mij het 
volgende zinnetje op; 
“met de volgende onderwerpen: *4. excuses voor topambtenaar Justitie na foutieve ontucht-beschuldigingen;” 
Die excuses werden toch pas in het 10 uur journaal gemaakt of heb ik het fout? Het 10 uur journaal is 
overigens, ook volgens een andere medewerker, niet in het archief terug te vinden. 

Subject: FW: 
Date: Mon, 5 Jan 2009 10:48:32 0100 
From: beeldmateriaal.journaal@nos.nl 
To: ericdonk@hotmail.com 
CC: beeldmateriaal.journaal@nos.nl

Beste Eric, 

Kan je aangeven in welk kader je onderstaand materiaal wil bestuderen, opleiding?

DOCID: 295660 
COLLECTIE: Televisie Journaal 
TITEL: JOURNAAL 
ZENDGEMACHTIGDE: NOS 
NET-ZENDER: Nederland 1 
UITZENDDATUM: 2003-11-05 
UITZENDTIJDSTIP: 20:00 
BEGIN-EINDTIJD: 00:14:39 - 00:39:05 
TIJDSDUUR: 24′26″ 
DRAGERNUMMER: TDU72177 {DIGI-BETA; Uitleenkopie} 
T4921 {BETACAM-SP} 
V96477 {VHS} 
GENRE: journaal 
SAMENVATTING: 20 uur Journaal, gepresenteerd door Sacha de Boer, met de 
volgende onderwerpen: 
*4. excuses voor topambtenaar Justitie na foutieve 
ontucht-beschuldigingen;

Met vriendelijke groet,

Martine van Oostrum

Redactiebureau

NOS Nieuws

(T) 0031 (0)35 677 8054

(F) 0031 (0)35 621 8870

12.  Blogsom 

12 Jan 2009 om 22:47 

Bij deze een link: 
http://www.google.com/search?q=demmink filetype:doc&hl=nl&lr=lang_nl 
Misschien ken je deze documenten zoeker al, toets daar zijn naam in: 
http://www.voelspriet.nl/googledocumentenzoeker.htm

13.  tess 

12 Jan 2009 om 22:47 

@ rabarberke

Dat Martine van Oostrum (wtf?) zich verschuilt achter auteursrecht is een lachertje. Ga dan beter 
koffie zetten domme doos.

Ik zou echt wel dichtklappen als ik zo op het internet toegesproken wordt. Het dient de zaak helemaal niet.

Zijn er geen regels op klokkenluider on line inzake taalgebruik en fatsoensnormen? Ik dacht dat de webmaster 
nogal zo gebeten was op het niveau van GeenStijl?

Beste sitegebruikers, wat voor zin heeft het om je af te reageren. Met zorg gekozen woorden maken veel meer 
impact!

14.  rabarberke 

12 Jan 2009 om 23:44 

@tess

Nee fatsoen heeft deze zaak veel goed gedaan. En wie zegt dat ik mijn woorden niet met zorg kies? 

Pleiten voor fatsoensnormen op een site waar iemand zonder pardon wordt beschuldigd van de meest 
gruwelijke misdaden lijkt me net zoiets als bij een volksgericht klagen dat iemand een boer laat.

Wat mij betreft klapt elke “journalist(e)” die in casu materiaal achterhoudt warmee de waarheid boven tafel zou 
kunnen komen voorgoed dicht. 
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Een journalist dient de waarheid te onderzoeken en te openbaren. Anders moet je communicatiemedewerker 
worden. En iedereen die namens een redactie van een landelijk nieuwsorgaan spreekt moet zich in zo’n 
belangwekkende kwestie niet gaan zitten verschuilen achter auteursrecht. Dan ben je geen knip voor je neus 
waard. 

Zeg dan doodgewoon dat de NOS redactie zich door X en Knijff heeft laten mangelen en door het stof is 
gegaan. Zeg dan ten overstaan van allen dat de NOS een -excusez les mots- gecorrumpeerd stel non valeurs is, 
compleet bescheten dat de overheid de stekker er uit trekt als de NOS zich zou wagen aan het ter beschikking 
stellen van relevant feitenmateriaal in deze kwestie.

Feitenmateriaal dat helder en onomwonden duidelijk moet maken of de webmaster van deze site een 
doorgeslagen gek is, of de hoogste baas van justitie een crimineel.

Een beetje lafjes navelstaren op een blog helpt al maanden helemaal niks. Wat nodig is met modder smijten, 
schockeren, beledigen en aanvallen. En dan niet de ambtenaar waar het om draait, maar die half-dode 
zelfingenomen ratten die zichzelf journalist noemen en niet de ballen hebben om zo’n zaak tot op de bodem te 
onderzoeken maar wel elke maand braafjes hun hand ophouden om het belastinggeld te cashen.

Formuleer ik het zo netjes genoeg, tess?

15.  E-bee 

13 Jan 2009 om 00:02 

Domme doos blijft toch denigrerend,zoniet verbaal geweld en leidt er toe dat de aangesproken persoon kan 
vinden dat hier niet op hoeft te worden gereageerd. Dan dient het de zaak niet meer, that,s all…

16.  rabarberke 

13 Jan 2009 om 00:18 

E-bee jahaa de NOS heroverweegt zijn positie omtrent het vrijgeven van het gevraagde materiaal op grond van 
hoe ik mij op internet over een medewerker van de NOS uitlaateen niet op grond van een zwaarwegend 
algemeen belang. Right…

17.  tess 

13 Jan 2009 om 07:11 

@ rabarberke

“Een journalist dient de waarheid te onderzoeken en te openbaren. Anders moet je communicatiemedewerker 
worden. En iedereen die namens een redactie van een landelijk nieuwsorgaan spreekt moet zich in zo’n 
belangwekkende kwestie niet gaan zitten verschuilen achter auteursrecht. Dan ben je geen knip voor je neus 
waard.”

Dit vind ik nu zeer verhelderend en hapklaar! Bedankt voor deze uitleg.

“E-bee jahaa de NOS heroverweegt zijn positie omtrent het vrijgeven van het gevraagde materiaal op grond 
van hoe ik mij op internet over een medewerker van de NOS uitlaateen niet op grond van een zwaarwegend 
algemeen belang. Right…”

En als het dan toch niet werkt, kun je net zo goed de modder achterwege laten.

Het gaat volgens mij heel goed met Klokkenluideronline, gezien dit onderwerp. Kol is er nog steeds, wordt 
volgens mij goed bezocht, leeft dus en er komen seeds weer aanvullende berichten. De bal rolt toch? Wat wil je 
nog meer, gezien de traagheid en de weerbarstigheid van het justitiele systeem inzake pedosexualiteit? 
Gewoon doorgaan op de ingeslagen weg. De aanhouder wint ( dat denken de ‘anderen ook, daarom ontkennen 
ze alles voortdurend’ en uiteindelijk zal de ‘bom barsten’. Maar misschien niet nu en misschien ook niet morgen. 
Ik heb er vertrouwen in en ik weet dat de zaak aan het licht gaat komen. 

Micha en de anderen ga door!

Overigens ik ben het wel eens met jou dat als je journalist bent je een verantwoordelijkheid hebt inzake het aan 
het licht brengen van met name feiten die de mens schaden. En ik vind ook dat als je dat niet kunt waarmaken 
je maar beter ander werk moet gaan zoeken. Helaas zullen ze dat niet doen, maar daarom hoeven wij niet te 
stoppen en daarom ga ik gewoon door en steun ik Kol op mijn eigen manier.

Groet Tess

18.  tess 

13 Jan 2009 om 07:13 

En als je echt echt verzet wilt plegen tegen het systeem dan zul je ondergronds moeten ;-)

19.  rabarberke 

13 Jan 2009 om 09:47 

@tess

Jullie worden gewoon integraal genegeerd. Door de politiek (SP, politici op ‘t Binnenhof), de media (VK, NOS), 
etc. Word wakker. Mij interesseert deze kwestie niet eens vanuit het oogpunt van die hoge ambtenaar. Ik weet 
dat het daarboven sowieso een boevenbende is en het hele justitiele apparaat is doorspekt van dubieuze 
figuren. Rechters, OvJ’s, hoge ambtenaren, noem maar op. Een grote beerput. Of denk je nu echt dat die 
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gevestigde orde in de bovenlaag, een historisch aangetoond sadistiche kliek, plotseling na de verlichting en de 
rennaissance 180′ is omgedraaid en hervormd is tot rechtschapen weldoeners?

Wat mij mateloos boeit is de horigheid van de media. Het morele failliet van die shagrokende dinosauriers is 
allang aangetoond en al zou er zelfs een onwelgevallige bom voor hun ogen exploderen, ze zouden het niet 
berichten. 

De pers dient onafhankelijk te zijn en geen commercieel of politiek belang te hebben dat zo ver gaat dat 
misstanden worden genegeerd. 

De pers in Nederland is echter volledig gecorrumpeerd. Ze is als instituut toegetreden tot de elitaire kliek en 
heeft daarmee alle onahfankelijkheid de deur uit gedaan. En elke vertegenwoordiger van die bende dient zodra 
hij zich als zodanig openbaart niet slechts met modder te worden besmeurd, maar met pek en veren op 
spoorbielzen het journalistieke vak uitgedragen te worden.

Dat geldt voor dat volkskrant fossiel die haar lezers oproept om met onderwerpen te komen en dit onderwerp 
negeert, dat geldt voor een NOS mutsje dat een instituut vertegenwoordigt dat overal met zijn dikke reet met 
camera’s naar binnen walst en het zelf ook niet zo nauw neemt met auteursrechten en dat geldt ook voor 
zogenaamde shocklogs die ziel en zaligheid voor een zak geld hebben verpatst aan de gevestigde orde.

Als ik Kat hoor bellen met die ingeslapen, aan zijn stoel vastgeplakte en met spinnewebben omringde 
excuusjournalist, die doet alsof ie van niets weet en Kat doorverwijst naar dat andere arrogante fossiel, die n.b. 
zelfs de hoorn op de haak gooit, dan zie ik niet waarom ik dat soort gesubsidieerde clowns niet verbaal zou 
mogen benoemen en verbouwen. 

Wel schooien ze bij de overheid om meer taxpoet, zodat een stel ja-knikkende bejaarden dagelijks de op papier 
gedrukte lulkoek nog tot aan de eeuwigheid mag blijven lezen en de incontinente kat er de volgende dag zijn 
behoefte op mag doen. Wel jaarlijks miljoenen doen laten verdampen aan onzinnige reportages in het 
buitenland, onzinnige features en non-items bij boer Harm op de boerderij, maar zwaarwegende kwesties 
doodeenvoudig negeren. 

Jullie gebruiken het woord als een cocktailprikker. Probeer eens een zwaard.

20.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 10:06 

tess, 12 Jan 2009 om 22:47 

Helemaal mee eens.

21.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 10:09 

rabarberke, 12 Jan 2009 om 23:44 

Dom gescheld.

22.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 10:12 

rabarberke, 13 Jan 2009 om 09:47 

Dom gescheld, loze collectieve beschuldigingen, paranoia.

23.  karin 

13 Jan 2009 om 11:14 

Sorry Ruud en Tess ik heb een smile van oor tot oor als ik Rabarberke’s posts zit te lezen.

24.  Herman van Houten 

13 Jan 2009 om 11:14 

tess en RuudHarmsen zijn “communicatiemedewerkers” in dienst van de pedo-overheid. Negeren die twee.

25.  Wim Heitinga 

13 Jan 2009 om 11:32 

@ rabarberke 13 Jan 2009 om 09:47 

Geweldige post! Vol met passie.

@ Herman van Houten 13 Jan 2009 om 11:14 

‘tess en RuudHarmsen zijn “communicatiemedewerkers” in dienst van de pedo-overheid. Negeren die twee.’

Over paranoia gesproken!

26.  Juriste 
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13 Jan 2009 om 12:33 

Waar is Frank Black gebleven? 
Micha Kat heeft mij interessante inspiratie aangereikt, want dankzij hem kan ik nu graaf Lippens (Fortis) nu in 
verband brengen met het Sittardse Maasland Ziekenhuis. 
Het Sittardse Maasland Ziekenhuis raakte in betalingsmoeilijkheden bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Er 
waren megalomane plannen gemaakt met onduidelijke geldschietersregelingen. De voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Sittardse Ziekenhuis wordt beticht van megalomanie en is inmiddels de laan uitgestuurd. 
De financiering van de superluxe waanzinplannen zou geschieden door Fortis. Echter, graaf Lippens van Fortis 
moest het veld ruimen. 
In een persbericht stond dat de juristen van het Maasland Ziekenhuis de regels verkeerd hadden 
geinterpreteerd, waardoor het ziekenhuis in betalingsnood raakte en de bouwcombinatie de bouw stillegde. 
De juristen van het ziekenhuis (advocaten) hadden de regels dus verkeerd geinterpreteerd volgens een officiele 
lezing van het ziekenhuis. Logischer is dat er onderhands geld door Fortis werd gestort en dat het Sittardse 
ziekenhuis in ruil daarvoor kinderen aanlevert aan Graaf Lippens of andere hoge heren voor het pedonetwerk. 
In ieder geval kan ik bewijzen met schriftelijk bewijsmateriaal dat een jongen (geen patient, gezonde jongen in 
klas 3 VWO), in opdracht van het Sittardse ziekenhuis personeel onder valse voorwendselen uit de klas werd 
gehaald in Belgie en weggevoerd zou worden. 
Ik kon dit op het nippertje tegenhouden, omdat ik net op dat moment bij de school in Belgie aankwam. De 
medewerkster had de jongen al medegedeeld dat hij niet meer terug naar huis zou gaan. Er was geen 
wettelijke bevoegdheid voor de medewerkster van bureau jeugdzorg sittard. Zij kon geen enkel document 
overleggen, waaruit blijkt dat zij gerechtigd was om het kind weg te voeren. Het ziekenhuispersoneel kon ook 
geen enkel schriftelijk document overleggen, waaruit hun bevoegdheid bleek om opdracht te geven om het kind 
weg te halen. Dit geschiedde helemaal onderhands. Er kwam geen OM, geen rechter, geen burgemeester, aan 
te pas. 
Het ziekenhuispersoneel is volgens mij lid van een criminele organistatie en ik kan ook bewijzen dat zij in het 
Sittardse ziekenhuis stelen. Zij ontvreemden bankpassen en creditcards. 
Het ziekenhuispersoneel verdedigt zichzelf met leugens, echter ook met hun leugens, zijn het duidelijke, 
onmiskenbare strafbare feiten, die zij plegen. Een aangeklaagde psychiater verliet het ziekenhuis. Een tweede 
psychiater, pleegde valsheid in geschrifte en vervalste mijn naam (kan ik aantonen), omdat ik geen patient 
ben. Voor mij werd een valse naam op gegeven. Dit kan ik aantonen. 
Er is te veel bewijsmateriaal, schriftelijk bewijsmateriaal, waardoor het ongeloofwaardig is dat zij allemaal niet 
worden opgepakt wegens strafbare feiten. Ik heb geen strafrechtelijke aangifte gedaan, maar een 
civielrechtelijke schadeclaim ingediend.

27.  buscadordelaverdad 

13 Jan 2009 om 12:38 

@ Ruud-Harmsen: 
Mijn beste gesubsieërde al dan niet vrijwillig thuiszittende e-hooligan. Ik denk dat de pogingen waarmee je 
alhier via je ‘gevestigde-orde’ hoenderknuppels temperamentvolle reacties van zeer doordachtte en wijze 
reactanten probeert uit te lokken, tot vruchtenloze pogingen gelaten moeten blijven wegens de paniekerige 
doorzichtigheid waarmee je dat tot nu toe nog tracht te doen. Dus als je daarmee kan ophouden mag je via de 
tekst van hieronder of met het geluidsbestand onder mijn (url) ‘naam’ tot andere gedachten (zoals je werkgever
(s)) klaar komen. Ben benieuwd wat je hier nou weer tegenin te brengen hebt mijn verzuurde realiteits hater. 
Lees of luister want ik preek n.l. ook erg graag…(BIG-smile)

NADER BEZEKEN: door Meindert Leraar 
Beminde gelovigen, ik liep onlangs door de rosse buurt, alwaar een jonge vrouw mij aansprak met een tekst uit 
het Heilige Boek, namelijk Apocalyps, Hoofdstuk 17, vers 1 t/m 4. Ik beantwoordde haar natuurlijk met 
Genesis, Hoofdstuk 2, vers 25, waarop zij mij onmiddellijk tegensprak met Marcus, Hoofdstuk 4, vers 27, 
waaraan zij nog toevoegde Marcus, Hoofdstuk 15, vers 30, toen ik met mijn handen mijn woorden kracht wilde 
bijzetten. Wij spraken nog over Apocalyps, Hoofdstuk 17, vers 15 t/m 17 en Hoofdstuk 19, vers 2. Ik vroeg 
haar: “Wat zijn dan eigenlijk je moeilijkheden?” En toen, (dat was toch echt frappant, beminde gelovigen) 
citeerde zij Psalm 22 (21) vers 13. Daarmee wil ik maar zeggen, broeders en zusters, dat de wereld nog niet 
vergaan is. Enerzijds vragen wij ons af: waar moet dat heen, hoe zal dat gaan, waar komt die baby toch 
vandaan? en generzijds zien wij toch dat er nog jonge intellectuelen zijn die de Bijbel uit hun hoofd kennen. En 
om nu nog eens terug te vallen op de kabinetsformatie, ik heb Ruftert (en later ook broeder Burger) Psalm 142 
(141) vers 5 horen citeren. Maar denk dan eens aan de wijze woorden van - kom hoe heette die goede man ook 
weer, o ja… - Jezus Christus, beminde gelovigen, want dat was toch ook niet mis. Neen. Als ge wilt weten, hoe 
het met die jonge vrouw is afgelopen, leest Ge Apocalyps, Hoofdstuk 12, vers 2 er maar op na. Stort dus op 
Girorekening 1672 en Gij komt in het hiernamaals. Ik zou zeggen: Amen. 
Redaktie: de vermelde bijbelteksten zijn niet op aanvraag verkrijgbaar. U zult ze dus zelf op moeten zoeken, 
daar zij een voor het begrip van de bovenstaande tekst onmisbaar onderdeel zijn. 
BRON: http://www.xs4all.nl/~fransthe/Reet/3×3.html

28.  Juriste 

13 Jan 2009 om 12:45 

Aangezien de redactie van NRC Handelsblad vond dat ik meer achtergrond informatie moest geven op www.
tuchtrechter.nl, is deze dan na te lezen voor degenen, die geinteresseerd zijn in moord en diefstal in 
ziekenhuizen. 
Ik heb enorm veel schriftelijk bewijsmateriaal en ik kan aantonen dat de Orde van Advocaten van Maastricht de 
oplichterspraktijken steunt, maar dat een rechter niet mee wilde werken hieraan. 
De adjunct-secretaris van de Orde van Advocaten van Maastricht wordt als gratis advocaat toegevoegd bij 
opsluiting van mensen in isoleercellen in algemene ziekenhuizen. Zo worden mensen en kaltgestellt. Het 
ziekenhuispersoneel drijft die personen tot suicide, waardoor de personen niets meer kunnen navertellen. Bij 
suicide wordt geen onderzoek ingesteld door het OM. 
Dit is dus een methode die gebruikt wordt bij personen die wegens hun verankering in de maatschappij niet 
zomaar doodgeschoten kunnen worden, want dat zou opvallen. Zij worden op een “legale” manier gedood, uit 
hun leven geplaatst. In dit geval konden zij niet om mij heen, omdat mijn netwerk onduidelijk was en ik steeds 
verkeer in kringen boven het niveau van de GGZ-trash, die steelt van patienten.

29.  Wim Heitinga 

13 Jan 2009 om 12:52 

@ Juriste 13 Jan 2009 om 12:33 

‘Waar is Frank Black gebleven?’
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Sinds de hetze die Observator tegen hem voerde helaas niet meer gezien. 
Kan mij er wel iets bij voorstellen dat Frank Black nu wegblijft, stopt hij tijd en energie in dit weblog om de 
lezers van interessante info te voorzien, krijgt hij zo’n hysterische gek achter zich aan.

30.  karin 

13 Jan 2009 om 13:06 

@ Juriste

wat een verhaal daar wil je als patient liever niet komen.

@Ruud

“Hetze” is wel een erg groot woord en volgens mij staat Frank daar boven en blijft gewoon doen wat hij vind te 
moeten doen, maar heeft misschien ook nog een leven buiten deze site.

31.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 13:16 

Herman van Houten, 13 Jan 2009 om 11:14 
=== 
tess en RuudHarmsen zijn “communicatiemedewerkers” in dienst van de pedo-overheid. Negeren die twee. 
/===

Eigenlijk te belachelijk om op te reageren. Maar ik heb me vaak afgevraagd hoe het kan dat iemand als 
Demmink, gesteld dat hij eventueel onschuldig is, al die ernstige beschuldigingen onweersproken laat. Ik dacht 
toen vaak “als het mij overkwam, zou ik open reageren met de waarheid”. Welnu, het overkomt mij nu (hoewel 
natuurlijk onvergelijkbaar minder ernstig), en dit is de open waarheid:

Ik voorzie in mijn levensonderhoud als freelance vertaler. Die activiteit staat los van de meningen en inzichten 
die ik hier en daar, op en buiten mijn eigen site, rondstrooi. 

Mijn mening is niet te koop. Ik heb gelukkig nooit meegemaakt dat iemand druk op me uitoefende om mijn 
mening aan te passen. Mocht het wel gebeuren, dan hoop ik en verwacht ik dat ik zo standvastig zal zijn me 
daar niets van aan te trekken.

32.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 13:26 

Juriste, 13 Jan 2009 om 12:33 
=== 
De juristen van het ziekenhuis (advocaten) hadden de regels dus verkeerd geinterpreteerd volgens een officiele 
lezing van het ziekenhuis. Logischer is dat er onderhands geld door Fortis werd gestort en dat het Sittardse 
ziekenhuis in ruil daarvoor kinderen aanlevert aan Graaf Lippens of andere hoge heren voor het pedonetwerk. 
/===

“Logischer is”? 
Met andere woorden, je fantaseert gewoon maar wat, en dat is voor jou dan de waarheid?

Gek hè, dat sites als deze door bijvoorbeeld politici helemaal niet serieus genomen worden?

En dat is zo jammer, want ik denk dat er bij de zaak Joris Demmink wel degelijk veel ongerechtigs aan de hand 
is. Die zaak zou aangepakt moeten worden, en dat gebeurt niet, o.a. door de lakse houding van de politiek. 
Maar door de zinnige zaken zo te vermengen met zoveel gefantaseerde flauwekul, worden politici alleen maar 
aangemoedigd, of wordt ze een excuus geboden, om alles af te doen als onzin en het te negeren.

Ben ik de enige die dit probleem ziet?

33.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 13:29 

=== 
In ieder geval kan ik bewijzen met schriftelijk bewijsmateriaal dat een jongen (geen patient, gezonde jongen in 
klas 3 VWO), in opdracht van het Sittardse ziekenhuis personeel onder valse voorwendselen uit de klas werd 
gehaald in Belgie en weggevoerd zou worden. 
/===

Dus dader = ziekenhuispersoneel.

=== 
De medewerkster had de jongen al medegedeeld dat hij niet meer terug naar huis zou gaan. Er was geen 
wettelijke bevoegdheid voor de medewerkster van bureau jeugdzorg sittard. 
/===

Dus dader = bureau jeugdzorg.

Een ziekenhuis en bureau jeugdzorg, dat zijn toch twee totaal verschillende instanties? Of zie ik dat nou 
helemaal verkeerd?

Maar ja, als je genoeg in complottheorieën gelooft, is alles natuurlijk één, dus dan maakt het niet uit.

34.  RuudHarmsen 
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13 Jan 2009 om 13:32 

Juriste: 
=== 
Het ziekenhuispersoneel is volgens mij lid van een criminele organistatie en ik kan ook bewijzen dat zij in het 
Sittardse ziekenhuis stelen. Zij ontvreemden bankpassen en creditcards. 
/===

Aangifte gedaan? Laten blokkeren bij de banken? Heeft de bank de schade vergoed? Daar zijn fondsen voor. Zo 
ja, dan zullen die banken toch geneigd zijn strafrechtelijk achter de daders aan te gaan, om hun schade te 
verhalen? Is dat gebeurd?

35.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 13:35 

Juriste: 
=== 
Er is te veel bewijsmateriaal, schriftelijk bewijsmateriaal, waardoor het ongeloofwaardig is dat zij allemaal niet 
worden opgepakt wegens strafbare feiten. Ik heb geen strafrechtelijke aangifte gedaan, […] 
/===

Beetje onlogisch, dan toch?

Het spijt me, je komt op mij echt niet geloofwaardig over. Als het allemaal waar is, is het heel erg en moet het 
zeker aangepakt worden. Maar ik heb maar steeds het gevoel, bij wat ik van je lees, dat het gewoon niet klopt.

36.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 14:01 

Juriste: 
=== 
Aangezien de redactie van NRC Handelsblad vond dat ik meer achtergrond informatie moest geven op www.
tuchtrechter.nl,[…] 
/===

Daar staat nu inderdaad meer dan eergisteren. Mijn raad: lees en oordeel zelf.

37.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 14:05 

karin, 13 Jan 2009 om 13:06 
=== 
@Ruud

“Hetze” is wel een erg groot woord en volgens mij staat Frank daar boven en […] 
/===

Het woord ‘hetze’ heb ik niet gebruikt en met de discussie over Frank Black heb ik ook niet bemoeid, althans 
niet de laatste week of zo. Haal je niet een paar kwesties en personen door elkaar nu?

38.  Observator 

13 Jan 2009 om 14:10 

Getverderrie zeg! 
Wim Heitinga is een hetze tegen mij begonnen.

39.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 14:11 

buscadordelaverdad, 13 Jan 2009 om 12:38 
=== 
@ Ruud-Harmsen: 
Mijn beste gesubsieërde al dan niet vrijwillig thuiszittende e-hooligan. Ik denk dat de pogingen waarmee je 
alhier via je ‘gevestigde-orde’ hoenderknuppels temperamentvolle reacties van zeer doordachtte en wijze 
reactanten probeert uit te lokken, tot vruchtenloze pogingen gelaten moeten blijven wegens de paniekerige 
doorzichtigheid waarmee je dat tot nu toe nog tracht te doen. Dus als je daarmee kan ophouden mag je via de 
tekst van hieronder of met het geluidsbestand onder mijn (url) ‘naam’ tot andere gedachten (zoals je werkgever
(s)) klaar komen. Ben benieuwd wat je hier nou weer tegenin te brengen hebt mijn verzuurde realiteits hater. 
Lees of luister want ik preek n.l. ook erg graag…(BIG-smile) 
/===

Ik heb hier niets tegenin te brengen, want je schrijft wartaal waar kop noch staart aan te ontdekken valt. Ik 
geef dus alles toe, ik verklaar me volledig akkoord, je hebt 100% gewonnen. Wees er maar blij mee.

PS. De rest ga ik ook nog lezen, ik vind verwijzingen naar bijbelteksten altijd interessant, is een hobby van me.

40.  Observator 

13 Jan 2009 om 14:33 

“Wie staat zie toe dat hij niet valle” (bijbels citaat)
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“Wie wankelt en dat weet, die staat”. (hetzegowinaas citaat)

41.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 14:38 

Over verhaal met bijbelteksten: ja, grappig. 
O.a. hier na te slaan: 
http://www.biblija.net/ 
er staan ook Nederlandse bijbelvertalingen tussen, bijv. NBG’51.

42.  Observator 

13 Jan 2009 om 14:43 

Beste Ruud Harmsen 
13 Jan 2009 om 14:38 

Zoals menig doe-het-zelver de hamer op zijn duimpje kent, ken ik (helaas?) die biblia evenzeer. Een geërfde 
last uit mijn langdurig verleden.

43.  karin 

13 Jan 2009 om 14:45 

Ruud mijn excuus ik haal inderdaad mensen door elkaar. 
Word ook een beetke kriegel van dat gekissebis tegen elkaar, al mag dat natuurlijk geen reden zijn voor deze 
vergissing.

Met vriendelijke groet, Karin

44.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 14:52 

Observator: Same here. 
Karin: Oké, kan gebeuren, geeft niet.

45.  Observator 

13 Jan 2009 om 15:40 

Nou Ruud (13 Jan 2009 om 14:52) 

Kom op dan, gaan we effe de gevestigde orde tot de orde roepen!

46.  tess 

13 Jan 2009 om 22:15 

@ Herman van Houten

“tess en RuudHarmsen zijn “communicatiemedewerkers” in dienst van de pedo-overheid. Negeren die twee.”

Voor de goede orde, ik ben geen communicatiemedewerker en ik ben ook niet in dienst van een overheid.

47.  rabarberke 

13 Jan 2009 om 22:26 

Zo, wat heb ik vandaag een hoop extra vertaalopdrachten moeten doen zeg.

48.  RuudHarmsen 

13 Jan 2009 om 23:48 

rabarberke, 13 Jan 2009 om 22:26 
=== 
Zo, wat heb ik vandaag een hoop extra vertaalopdrachten moeten doen zeg. 
/=== 
U spreekt in raadselen.
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De wereld van JD, Sinterklaas-avond
Gepubliceerd door Micha Kat 5 december, 2008 in Algemeen. 

sintkind.jpeg De werkgroep-Morkhoven die zich bij onze zuiderburen toelegt op het bestrijden 

van pedo-netwerken en het redden van levens van kinderen, heeft recent een 

‘pedo-bestellijst’ ontdekt en op internet gepubliceerd. We krijgen aldus een mooi inkijkje in de wereld 

van Joris Demmink. Want vast staat inmiddels dat JD een pedo is van de meest smerige soort voor 

wie niets te gek is en die niet maalt om een kinderleven meer of minder. Demmink maakt zeker 

gebruik van dergelijke ‘bestellijsten’; dat kwam al min of meer naar voren op de geluidsopname uit 

1998 van Netwerk waarop hij kinderen ‘voor het weekeind’ bestelt. Inmiddels duiken er steeds meer 

prominente Nederlanders op die reeds fysiek onpasselijk worden als de naam ‘Demmink’ valt. Deze 

man moet down en zal down gaan, daar is geen enkele twijfel over mogelijk. ‘Er is geen godsdienst 

hoger dan de waarheid’ zo citeert poster Observator Helena Blavatsky. Ik zou daar nog de ‘eerste wet 

van Ayn Rand’ aan willen toevoegen: A = A. What you see = what you see. Vertrouw alleen op de 

pure kracht van je eigen waarneming en je eigen verstand. Wees sterk genoeg te accepteren wat je 

zelf ziet. Luister niet naar idioten als Ernst Hirsch Ballin of andere politici die altijd zeggen: A = B: Je 

denkt dat je een pedo ziet (A), maar het is geen pedo (B)! Het is, om met Eimert van Middelkoop te 

spreken, een ‘zeer gewaardeerde SG’. 

Nou, als ik een smerige, vieze, achterbakse en sadistische pedo zie (Joris Demmink), dan zie ik ook 

een smerige, vieze, achterbakse en sadistische pedo! En ik niet alleen. Steeds meer Nederlanders van 

naam en faam kotsen en braken bij de gang van zaken rond Joris Demmink en de wijze waarop de 

‘hoge heren’ met dit dossier omgaan. Het kindermisbruik moet stoppen! Justice must and will be 

done! To be continued.

21 Reacties op “De wereld van JD, Sinterklaas-
avond”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Dorotee 

5 Dec 2008 om 17:48 

Micha, probeer commentaar en feiten niet te mengen. Dit Sinterklaasbericht doet afbreuk aan je eerdere werk.

2.  Observator 

5 Dec 2008 om 17:59 
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‘Er is geen godsdienst hoger dan de waarheid’ zo citeert poster Observator Helena Blavatsky’. 

Dat wil ik in dit nieuwe item dus graag herhalen.

‘ER IS GEEN GODSDIENST HOGER DAN WAARHEID’

En dat zouden onze erkend godsdienstigen Balkenende, Rouvoet, Bos, Donner en vooral ook Hirsch Ballin, zich 
ernstig moeten realiseren.

Maar ik heb, helaas, helaas geleerd, als intensief ervaringsdeskundige, dat gods dienaren vaak de grootste 
huichelaars zijn die je tegen kunt komen.

En wát is waarheid? Tsja, die moet je VINDEN. 
En daartoe is ONDERZOEK noodzakelijk. Waarheidsvinding dus. 
In dit geval een gedegen onderzoek naar de handel en wandel van Joris Demmink.

Wie die ‘vinding’ blokkeert is in mijn ogen wat men noemt een schoft. 
Excuus voor dat woord natuurlijk, maar een mínder erg woord kan ik in deze zaak niet gebruiken. Wél érgere, 
maar dat zou mijn reputatie als beschaafd mens schaden.

3.  E-bee 

5 Dec 2008 om 18:11 

Alle ministers zijn gewoon medeplichtigen want ik heb nog niets vernomen van ze hieromtrent. Aangenomen 
mag worden dat ze hier ook meer van weten en de achtergronden kennen. Daarom, medeplichtigen.

4.  Observator 

5 Dec 2008 om 18:15 

E-bee 
5 Dec 2008 om 18:11 

E-BEE, je hebt schandalig gelijk!

5.  Observator 

5 Dec 2008 om 18:28 

@ Dorotee 
5 Dec 2008 om 17:48 

Je schrijft: 
‘Micha, probeer commentaar en feiten niet te mengen. Dit Sinterklaasbericht doet afbreuk aan je eerdere werk’.

Dorotee, ik denk dat je het een beetje mis hebt. 
Probeer alsjeblieft te begrijpen hoezeer een zaak iemand kan aangrijpen, zeker als hij constant moet vechten 
tegen machtige ‘normen en waarden’róepende maar ‘normen en waarden’lóze huichelaars die de waarheid niet 
boven tafel wensen te zien, om redenen die vooralsnog slechts vermoed kunnen worden.

Een onderzoeker zonder emoties is als een pianist die technisch volmaakt speelt, maar het aan bezieling 
(vertaald: ’soul’) ontbreekt. 
Zonder ’soul’ hebben we te maken met een lijk. 
Micha leeft. Leve Micha!

En dan te bedenken dat ik nooit, écht nooit, slijm! 
Dit voor wat het waard is voor jou, Micha!

6.  AIRVD 

5 Dec 2008 om 19:01 

Demmink is symptoom van de zeer zieke en duistere praktijken die momenteel in Nederland (en Europa) achter 
de schermen plaats vinden. Waarschijnlijk gebeurt dit al eeuwen maar de laatste paar jaren gebeurd het steeds 
openlijker en in grotere getalen. 
Demmink is toevallig een homo kinderverkrachter die hebben automatisch meer tegenstand dan een hetero 
kinderverkrachter. Die in veel grotere getalen aanwezig zijn in de top echelons van onze samenleving.

7.  ger 

5 Dec 2008 om 19:44 

Het ergste in de credit crisis gaat nog komen; 
namelijk die van de Credit Default Swaps.

Wij, het volk mogen dat niet weten. Zo werkt dat.

Demmink is er daar ook een van volgens mij; een default swap.

Lieve mensen ik hou mijn hart vast.

8.  Verbeet 

5 Dec 2008 om 21:46 
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Micha, wordt jij nooit door politie, justitie of overheidsfunctionarissen gevraagd, bevolen of wellicht, bedreigd, 
om hiermee te stoppen? 
Heeft Demmink nog nooit aangifte tegen je gedaan? 
Op welke manier wordt jij mogelijk dwars gezeten door de “overheid”? 
Als al je antwoontwoorden op deze vragen ontkennend zijn dan is dat wat mij betreft een méér dan stevige 
aanwijzing (zo niet bewijs) dat deze Demmink hier tot over zijn nek bij betrokken is en dat onze “overheid” 
verschikkelijk corrupt is. Van dat laatste had ik op grond van andere gebeurtenissen al lang het idee, maar dit 
slaat alles. 
Ik hoop dat je op deze vragen in wilt gaan. Het maakt je statement heel erg veel duidelijker.

9.  Juriste 

5 Dec 2008 om 21:59 

Een beetje relativeren door Micha kan geen kwaad. NRC Handelsblad vroeg in haar expertblog d.d. 5 december 
2008 (onder de rubriek cultuur) naar de mening van lezers of er behoefte is aan een roddelrubriek in NRC 
Handelblad. Klokkenluiden is inmiddels een gerespecteerde bezigheid geworden. Roddel is de trend.

NRC Handelsblad: Rotterdam, 6 dec. Voormalig klokkenluider, Ad Bos, die in 2001 grootschalige fraude in de 
bouwsector bloot legde, is zelf ten onrechte door het Openbaar Ministerie beschouwd als verdachte. 

Het OM heeft bij pogingen om hem veroordeeld te krijgen zoveel fouten gemaakt dat er volgens het 
Gerechtshof in Den Haag sprake is van een „fundamentele inbreuk op beginselen van een behoorlijke 
procesorde”. Het Openbaar Ministerie werd in de zaak niet-ontvankelijk verklaard

Klokkenluiden wordt steeds meer gezien als nuttige bezigheid, een gerespecteerde taak. 

NRC Handelsblad: ROTTERDAM, 30 NOV 2004. Dat de rechter het maar goed beseft: wat Ad Bos heeft gedaan 
is ,,van enorm maatschappelijk belang”, ,,een enorme maatschappelijke verdienste”, ,,van groot 
maatschappelijk belang” en ,,van bijzonder belang”, zoals zijn advocaat Cees Korvinus veelvuldig benadrukt. En 
voor de zekerheid leest de raadsman ook nog even voor uit de brief die premier Balkenende aan Bos stuurde: ,,
U heeft onmiskenbaar een belangrijke bijdrage geleverd aan het aanpakken van deze praktijken.”

10.  AIRVD 

5 Dec 2008 om 22:57 

@Verbeet 
Over iedere burger die zich een beetje kritisch uitlaat wordt een elektronisch dossier aangelegd. Laat staan 
iemand die man en paard noemt en schrijft over de duistere praktijken die in Den Haag plaatsvinden. Die ratten 
in Den Haag houden deze site goed in de gaten, laat dat duidelijk zijn. Misschien dat Micha wat meer 
duidelijkheid kan geven over afkomst van IP adressen van bezoekers.

En vandaag bij NOVA Arthur Docters van Leeuwen voormalig hoofd van de BVD. Moest er opeens aan denken 
dat hij natuurlijk afgelopen jaren aan de knoppen heeft gezeten bij het toezicht op de financiele markten. Vraag 
me af wat zijn rol is geweest in de kredietcrisis als ingewijdde. Hij is ook nog voorzitter van Holland Financial 
Center waar Micha eerder over heeft geschreven.

11.  tess 

6 Dec 2008 om 00:58 

@AIRVD

Over iedere burger die zich een beetje kritisch uitlaat wordt een elektronisch dossier aangelegd.

Dan hebben ze wel wat aan te leggen. En waar bevinden zich deze dossiers dan?

12.  tess 

6 Dec 2008 om 00:59 

Maar goed in de ogen van Hirsch Ballin is het toch niet waar wat er allemaal op Klokkenluider op line wordt 
geschreven over onder andere JD. Dus dat zal zo’n vaart niet lopen toch?

13.  AIRVD 

6 Dec 2008 om 01:11 

@tess 
Digitale dossiers. Waar die zouden bevinden weet ik ook (nog) niet maar ergens in ondergrondse 
serverbunkers. Je moet je voorstellen dat grote delen van internet door programma’s worden afgestruind op 
zoek naar steekwoorden of combinaties daarvan. Denk aan Echelon. Niet alleen internet maar ook 
telefoongesprekken. Als een bepaalde naam vaak komt boven drijven gaan ze daar extra aandacht aan 
besteden. Maar het meeste gebeurd volgens mij automatisch. Een organisaties die dat zeer goed zou kunnen 
doen en die ik ook daarvan verdenk is NSO (SIGINT). Niet erg bekend maar het bestaat wel en is een losse 
organisatie die z’n opdrachten van de AIVD en MIDV krijgt. Google SIGINT maar eens.

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

14.  AIRVD 

6 Dec 2008 om 01:27 

Ik leg het denk ik trouwens verkeerd uit. Het zijn geen programma’s die internet afstruinen maar programma’s 
die alles in kaart brengen, datamining. Een soort Google maar dan voor alle gegevens. En waarschijnlijk 
gekoppeld aan IP adressen, zoiets. Hoe het precies in elkaar zit is gissen maar dat het gebeurd kun je met een 
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aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vanauit gaan.

15.  Juriste 

6 Dec 2008 om 11:34 

AIRVD. Via de webstatistieken kan Micha nagaan welke organisaties deze site bezoeken. 

Mijn sites worden onder meer bezocht door advocatenkantoren, Ministerie van Justitie, Ministerie van Algemene 
Zaken, De Adviesraad voor de Veiligheid, De Tweede Kamer der Staten Generaal, Universiteiten, Ziekenhuizen, 
Europese Commissie, Publieke Omroep. 

Zowel Steven de Jong (NRC Handelsblad) als de Volkskrant redactie berichtten mij dat er vele klachten 
binnenkwamen, maar deze klachten werden niet aan mij bekend gemaakt. Ik kreeg zelf geen enkele klacht. 
De Volkskrantredactie schreef mij dat er een satire op mij werd gemaakt, wegens mijn lobby voor de 
versterking van de rechtspositie van de patienten (zorgconsumenten) en het aankaarten van het 
disfunctioneren van de Medische Tuchtcolleges (naar aanleiding van een artikel van prof. mr Leegemaate).

G. Nekschot was volgens de Volkskrant ook bezig met een onschuldige satire, toen hij door het OM werd 
opgesloten. 

Vanochtend was een interessant interview op TV met Maarten van Buuren (hoogleraar), die een boek schreef 
over zijn depressie. In Elsevier van deze week staat een interessant artikel over depressie. Nieuw 
wetenschappelijk onderzoek leidt tot andere inzichten over de behandeling van depressie. Die inzichten had ik 
al 4 jaar geleden, maar het Medisch Tuchtcollege weigerde mijn inzichten mee in overweging te nemen en 
hielden vast aan de verkeerde handelwijze van de aangeklaagde arts. Het Nederlandse Medische Tuchtcollege 
kan niet om de Werelgezondheidsorganisatie WHO heen, dus mij gewelddadig de mond snoeren is een vorm 
van zinloos geweld geweest.

16.  tess 

6 Dec 2008 om 11:46 

@ Juriste

Zodra je tegen de (geldelijke) belangen van het zittende machtsblok aanschopt word je afgeserveerd. De 
methodes om je de mond te snoeren hangen af van het gevaar dat je bent in hun ogen.

Ik heb heel lang geprobeerd het tij te keren totdat ik er doodziek van werd (letterlijk). Nu ben ik weer ‘gezond’ 
en tracht ik mijn visie omtrent zaken die mij aan het hart gaan op een meer ‘wenselijke’, aangepaste wijze te 
uiten. Zag ik dit vroeger als een afgang, ervaar ik deze nieuwe uitingsvorm als een zegen:

http://www.tessonome.com/?p=1676#respond

Natuurlijk lig ik nog van tijd tot tijd wakker van gevoelens van onmacht als er weer eens iets aan het licht komt 
of als ik Hirsch Ballin zie op JD-tv. 

Groet Tess

17.  AIRVD 

6 Dec 2008 om 12:53 

@Juriste 
Dat interview had ik vorige week gezien in ‘boeken’. De algemene opvatting is dat depressie altijd een interne 
oorzaak heeft. Er wordt echter bijna nooit rekening gehouden dat externe factoren depressies kunnen 
veroorzaken, hiermee bedoel ik manipulatie van buitenaf, manipulatie van gemoedstoestanden. Gezien de 
technologische ontwikkelingen behoort dit al jaren tot de mogelijkheden maar wetenschappers zwijgen als het 
graf hierover. 
Men kijkt alleen naar interne oorzaken voor depressie, de heer van Buuren ook, maar nooit naar externe 
factoren (high tech wapens en dergelijke). 
Ik heb nog geen enkele mainstream media gezien die het lef hebben gehad hier aandacht aan te besteden 
terwijl de mogelijkheden al jaren bestaan.

Alleen het Duitse ZDF heeft jaren geleden een documentaire hierover gemaakt: “Die Zombies der Roten Zaren”

http://nl.youtube.com/watch?v=JQx_YAjlYCg

18.  tess 

6 Dec 2008 om 14:09 

@AIRVD

Gisteren op weg naar de binnenstad, tram 10, las ik op het reclamescherm dat de baas van het terrorisme 
bestrijdingsteam meent dat er nog nooit zoveel terrorismedreiging is geweest in ons land als nu.

Ik werd er toch wel even door aan het denken gezet. Ik werd uit mijn fijne gevoel gehaald. Mijn optimistisch 
gevoel van die dag kreeg even een dreuntje. Al gauw vermoedde ik snode plannen van de terrosime man die 
waarschijnlijk meer geld wil of zoiets! 

Ooit van NLP gehoord? Dat is de afkorting voor neurolinguïstisch programmeren. Met deze 
communicatietechniek, als je hem volledig beheerst kan je bijna alles van mensen gedaan krijgen, zonder dat 
ze het in de gaten hebben!

19.  AIRVD 
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6 Dec 2008 om 14:26 

@tess 
Neuro linguïstisch programmeren, ben het weleens tegen gekomen maar nooit in verdiept. Kun je mij daar een 
goed boek over aanraden?

20.  E-bee 

6 Dec 2008 om 15:40 

NLP is een gevaarlijke bezigheid, m.i., de mensen die ik kende zijn erg veranderd, en niet in hun voordeel, 
behalve dan in hun eigen ogen. Kwamen ze er van los van leden ze aan een inflatie van hun persoonlijkheid. 
NLP=MindControl?

21.  Observator 

6 Dec 2008 om 17:05 

E-bee 
6 Dec 2008 om 15:40 

Antwoord op je vraag: 
Jazeker.

Laat een reactie achter
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« Fortis-advocaat van ‘JD-kantoor’ in opspraak ‘Hij is met een kunstlul gepenetreerd’ »

Media-overzicht op JD-Hyves
Gepubliceerd door Micha Kat 7 december, 2008 in Algemeen. 

hyves.jpeg Het toegewijde team dat de redactie vormt van de JD-Hyves website blijft 

uitbreidingen en verbeteringen doorvoeren zodat deze site thans is uitgegroeid tot 

een bijna volwaardig JD-archief, samen met deze site uiteraard. Het aantal leden nadert met rasse 

schreden de 6000. Allemaal mensen die vinden dat Joris Demmink voor de rechter moet worden 

gebracht zodat voor eens en voor altijd kan worden vastgesteld of hij een kinderverkrachter is ja dan 

nee. Met name interessant op de JD-Hyves is het ‘mediaoverzicht’ onder het kopje ‘Joris D. in de 

media’ met linken naar JD-items op Nova, Netwerk, EenVandaag, Elsevier, Trouw, Telegraaf en 

andere media. Om nog maar eens te onderstrepen hoe groot deze zaak is en hoe absurd het is dat al 

die media er thans geen woord meer aan durven te wijden, zelfs niet als ze daaroe door tientallen 

lezers worden opgeroepen zoals De Volkskrant. Maar ‘wij van internet’ weten wel beter: Demmink will 

go down! 

7 Reacties op “Media-overzicht op JD-Hyves”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wim Heitinga 

8 Dec 2008 om 07:08 

In eerste instantie zou een onafhankelijk en transparant onderzoek naar de feiten in deze affaire wenselijk zijn. 
De vele publicaties, het volhardende én integere werk van Micha Kat, op deze website mogen niet worden 
weggewuifd met een misplaatst “Het is gewoon niet waar!”. 
Mocht ons parlement er enig belang aan hechten, dat burgers hun vertrouwen herwinnen in de overheid en de 
Nederlandse rechtstaat, dan dwingen zij de minister van Justitie een onafhankelijke onderzoekscommissie 
samen te stellen. 
Aan de hand van de uitkomsten van dat onderzoek zou dan onomstotelijk moeten blijken of Joris Demmink 
zich, al dan niet, voor een rechter moet verantwoorden. 
Zo’n onderzoek is niet alleen in het belang van de Nederlandse rechtstaat, maar zeker ook voor Joris Demmink 
en het ambt secretaris-generaal. 
Want als je reputatie én integriteit zo vernietigd is door een vermeend ‘mafia-complot’, moet je alle wettelijke 
maatregelen toejuichen die je publiekelijk kunnen rehabiliteren.

2.  Dorotee 

8 Dec 2008 om 10:07 

Geachte heer Heitinga. 
U slaat de spijker op z’n kop. 
De meest juiste reactie op deze site.

3.  Blogsom 

8 Dec 2008 om 11:43 

Ik sluit me aan bij W. Heitinga. Mijn vraag voor Micha: waarom horen we nooit iets van “legale” pedofilesites 
zoals hier: 
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http://www.nujij.nl/pedofielensite-linkt-opnieuw-naar-foto-amalia.4231894.lynkx 
Is de pedofilie dan toegestaan (legaal) en wat vinden ze daar omtrent bij de psychiatrische en andere 
hulpdiensten voor jonge kinderen? 
Hier nog een linkje uit Engeland: 
http://www.nujij.nl/wikipedia-pagina-geblokkeerd-in-het-verenigd.4232729.lynkx 
Ook vraag ik me af hoe men denkt een onafhankelijke onderzoeksteam van advocaten samen te stellen? De 
hele Nederlandse samenleving is één en al een samenraapsel van gedifferencieerde zuilen en andere belangen 
verstrengeling, die mekaar helpen om alles bij het oude te laten. 
Wij hebben ook een Ombudsman, wat kan hij voor je betekenen? 
Waarom kijk je niet naar hoe ze het in het buitenland doen: waar wel een onafhankelijke rechtelijke macht is, 
met een onafhankelijke en neutrale stelsels van diverse platformen die de burgers belangen dienen? Dat 
kunnen we hier in Nederland ook opzetten. 
The old boys network moet dan goed onderzocht worden en de schuldigen moeten veroordeeld worden. Ook 
medeschuldigen, diegene die het wisten en niets deden. 
Het is hier gebruikelijk als een minister zich ergens aan schuldig maakte, heel soms stapt hij uit zichzelf op, om 
daarna, later alweer ergens anders een minister te worden. Dat zie je nergens in het buitenland, alleen hier. Zo 
kan het niet verder doorgaan. 
Als een gewone burger zijn baan verliest, dan krijg hij een uitkering en mag niet meer soortgelijke positie 
innemen, dat moet ook voor ambtenaren gelden. Gelijke rechten voor iedereen. 
Micha, heb je ergens een e-mailadres staan?

4.  E-bee 

8 Dec 2008 om 13:30 

Een onafhankelijk onderzoek is niet meer mogelijk in NL, niet bij de politiek, noch bij justitie, noch politie en 
evenmin de Nat. Ombudsman, zelfs mogelijk uw eigen advocaat, die vervolgens weer op dezelfde patronen 
stuit. Dan bij hoge uitzondering maar zoals ook bij Baybasin zie je het vastlopen op dit netwerk.

5.  janick 

8 Dec 2008 om 15:21 

De Nationale Ombudsman is een verlengstuk van de 2de Kamer, dus de politiek. Uit die hoek heeft Kat niets te 
verwachten en Joris D. niets te vrezen. Het enige wat overblijft voor Baybasin is het Europees Gerechtshof. Hij 
heeft een oneerlijk proces gehad en Joris D. in het geheel geen proces. Dus mevrouw mr. van der Plas op naar 
Strasburg.

6.  tess 

8 Dec 2008 om 18:51 

De Volkskrant (6 december, pagina 5 Buitenland) laat weten dat De Turkse politie steeds gewelddadiger wordt.

Dit zegt Human Right Watch. 

“Turkije moet zijn gewelddadige en schietgrage politiecultuur aan pakken” zegt kenneth Roth, directeur van de 
HRW.

Welicht een omweg, inzake Demmink, maar toch. 

Turkije behoort nu tot de EU. Daar gelden bepaalde regels al waar het politieapparaat zich aan heeft te houden. 
Doen ze dat niet moeten er sancties volgen toch? In ieder geval dient hierover gepraat te worden.

Ver gezocht, maar niet geschoten altijd mis geschoten! En ik heb altijd gezegd, Demminks leef- en criminele 
handelwijze komt aan het licht door iets anders dan waar hij in eerste instantie door deze site van wordt 
aangeklaagd!

7.  tess 

8 Dec 2008 om 18:52 

En als het zover is … heeft De Kat zijn dossier op orde!
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AFM is totaal corrupt, dichtspijkeren die tent!
Gepubliceerd door Micha Kat 14 september, 2008 in Algemeen. 

kistafm.jpeg In een eerder artikel over de AFM op deze site werd beschreven hoe twee 

topmannen van deze ‘toezichthouder’ zelf tegen de lamp liepen wegens handel met 

voorkennis en verboden transacties. Een van deze ‘topmannen’ was nota bene ooit bestuurder van de 

AFM, Anne Willem Kist. Hoe bedenk je het! Deze Kist (zie foto) zou eigenlijk achter de tralies hebben 

behoren te verdwijnen, maar zo werkt dat in Nederland niet, al moest er in dit geval wel een hele 

rigoreuze noodgreep worden toegepast om de corrupte bestuurder van de haak te halen! Het OM liet 

Kist met rust -alhoewel hij ‘in beginsel’ wel strafbaar gehandeld had- op basis van een besteld 

onderzoeksrapport van Hendrik Jan Biemond, advocaat bij Allen & Overy. Nu heette Allen & Overy tot 

2000 Loeff Claeys Verbeke en daar was Biemond van 1994 tot 1997 een kantoorgenoot van Kist. 

Detailtje, we gaan hier niet lopen zeiken! Ook geen enkele betekenis heeft het dat in de schimmige 

Commissie Kapitaalmarkt van de AFM -hierover later meer!- twee mensen zitten die aan Allen & 

Overy verbonden zijn: Mick den Boogert en Gerard van Solinge. We laten het geheel en al aan uw 

beoordelingsvermogen over, waarde lezer, welke ’schoonheidsprijs’ u in petto heeft voor de wijze 

waarop de frauderende en stiekium handelende ‘toezichthouder’ vrijuit kon gaan, op naar de 

volgende ‘uitdaging’! Maar laten we, nu we het er toch over hebben, eens goed kijken naar de 

mensen die bepalen wat er bij de AFM gebeurt. Nee, dan hebben we het niet over de kotsende 

corpsbal Hoogervorst, maar over de mensen die echt inhoudelijk met het ‘toezicht’ op onze 

kapitaalmarkten bezig zijn. 

jaapwinter21.jpeg Dan komt eerst de Raad van Toezicht in beeld.  Daar zorgt prof. A. Bindenga 

RA ervoor dat de grote accountantsorganisaties KPMG, Deloitte, Ernst & 

Young en PricewaterhouseCoopers die ook ‘onder controle’ staan van de AFM geen strobreed in de 

weg wordt gelegd bij het bedriegen van de markt (vooral Deloitte is daar erg handig in!) en het 

vullen van de eigen zakken. Hij is niet voor niets voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van 

Ernst & Young en ook nog eens voorzitter van het NIVRA, de club die de belangen van de vier 

voornoemde powerhouses dient veilig te stellen (iets wat steeds moeilijker wordt) ten koste van de 

kleine accountants en de aandeelhouders. We zagen reeds in de vorige aflevering van deze serie dat 

de AFM de big four schaamteloos voortrekt ten koste van de andere accountantsorganisaties, met 

dank dus aan ‘toezichthouder’ Bindenga! Naast Bindenga aan de toezicht-tafel zit -waar komen we 

hem niet tegen?- Jaap Winter van De Brauw Blackstone Westbroek, het kantoor dat zowat de hele 

AEX bedient en speciaal Fortis. Mocht de AFM het al ooit in de kop halen iets te ondernemen tegen 

een client van De Brauw, say Fortis, -al is het natuurlijk uitgesloten dat een bank met zo’n reputatie 

over de schreef zou kunnen gaan- dan zorgt onze Jaap (foto) er met voortvarendheid voor dat deze 

plannen als de wiede weerga naar het archief worden afgevoerd, ongeveer met dezelfde urgentie als 

waarmee Biemond recent zijn oud-kantoorgenoot Kist ‘vrijpleitte’. Tot zover de Raad van Advies, 

waar de belangen van ING en Philips trouwens worden bewaakt door de voormalige topmannen 
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Kemna en Baan.

Het echte werk, het paradijs der belangenverstrengelingen, vinden we in de eerder genoemde 

schimmige Commissie Kapitaalmarkt die volgens de AFM zelf zo’n beetje het hele ‘toezichtbeleid’ 

bepaald en al helemaal aan de knoppen zit als er sprake is van het opleggen van maatregelen. In 

deze commissie is de hele top-advocatuur present: M. den Boogert (adviseur van Allen & Overy), 

Sjoerd Eisma (partner De Brauw Blackstone Westbroek voor als Jaap Winter verhinderd is), Jean 

Frijns die sinds kort voor een tonnetje op de payroll staat bij NautaDutilh, Joost Italianer, partner van 

NautaDutilh (voor als Frijns niet kan), Gerard van Solinge (partner van Allen & Overy, ja, het is een 

kwestie van op zeker spelen!). Het aardige is nu dat al deze advocaten de uren die ze besteden aan 

deze Commissie Kapitaalmarkten gewoon in rekening kunnen brengen bij hun beursgenoteerde 

clienten wiens belangen ze in het hol van de toezichthouder zelf kunnen vertegenwoordigen! Het lijkt 

me een aardig experiment dit allemaal eens over a beer uit te leggen aan iemand van de SEC in de 

VS. Zullen wel meerdere biertjes moeten worden! Maar hiermee is de koek, of liever het bier, nog 

niet op, want naast de hele Nederlandse advocatuurlijke elite zijn ook de grootste onder toezicht 

staande ondernemingen zelf afgevaardigd! Cor Herkstroter bijvoorbeeld dient er als voorzitter van de 

RvC van DSM voor te zorgen dat de AFM zich koest houdt in Limburg.

bakkertnt.jpeg Vriend Peter Bakker is zelfs CEO van AEX-fonds TNT. Dan is er nog ene dr. F. 

Cremers die als lid RvC de belangen bewaakt van Unibail Rodamco, Fugro en 

Vopak. Jonkheer van Tets tenslotte moet ervoor zogen dat er ‘niets mis gaat’ met Arcadis waar bij 

voorzitter is van de RvC. We hebben het dus over vier AEX-fondsen die direct zijn vertegenwoordigd 

in het hart van de instantie die toezicht op hen dient te houden: DSM, TNT, Unibail Rodamco en 

Fugro. Uit de AMX zijn Vopak en Arcadis vertegenwoordigd. Ongetwijfeld worden ook deze 

bestuurders betaald voor hun lidmaatschap van deze Commissie zodat ze ook nog eens de eigen 

beurs kunnen spekken met het voorkomen dat de wettelijke toezichthouder optreedt tegen de 

ondernemingen door wie ze ook weer worden betaald! In die bar in Manhattan waar ik dit allemaal 

probeer uit te leggen aan die medewerker van de SEC is het bier al lang op. Maakt niet uit, want mijn 

Amerikaanse vriend was reeds lang in total shock de tent uit gerend!

6 Reacties op “AFM is totaal corrupt, dichtspijkeren 
die tent!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  EmileZ 

15 Sep 2008 om 08:21 

Mooi verhaal ! 
Het zij zo: de AFM is een aanfluiting, die slechts dient ter handhaving van de status quo.

2.  juwita 

16 Sep 2008 om 13:31 

EmileZ,

Inderdaad ter handhaving van de status quo, maar wel voor rekening van de Nederlandse burger die het al 
maar stijgende budgat de AFM bekostigt. Dit budhet steeg vanaf 2002 met tientallen procenten PER JAAR. 
Weliswaar wordt ogenschijnlijk de werkzaamheden van de AFM betaalt door de onder toezicht staande 
instellingen (banken, verzekeraars, tussenpersonen etc.), maar die kosten worden uiteindelijk gewoon 
afgewenteld op de bank- en verzekeringsklant. De consument dus. 

Rapporten van de AFM zijn ook, vermoedelijk bewust, NIETSZEGGEND, zij bieden althans nimmer houvast voor 
een rechtszaak. 
Enkele voorbeelden. 
1) Nadat de aandelenlease-affaire in 2002 al is losgebarsten, komt de AFM met een onderzoeksrapport. 
Weliswaar wordt in dat rapport verduidelijk dat er veel mis was met de reclame-uitingen van 
aandelenleasebanken, de onvermijdelijke conclusie dat er sprake was van MISLEIDING wordt niet getrokken. 
Logisch ook, zo’n conclusie zou immers betekenen dat de voorgangers van de AFM, de STE heeft zitten slapen. 

2) Een ” een-tweetje” tussen de AFM en de rechterlijke macht vindt plaats in 2006 wanneer de AFM van het 
Gerechtshof Amsterdam de opdracht krijgt te onderzoeken of Dexia (de grootste leaseaanbieders, voorheen 
Aegon) de effecten die onderdeel uitmaakte van leasecontracten NU WEL OF NIET daadwerkelijk heeft gekocht. 
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De AFM als belanghebbende onderzoeker ! De uitkomst was dat dit door de AFM in slechts weinig gevallen valt 
te achterhalen. In weerwil van deze vage uitkomst, verklaart het Hof Amsterdam de slappe Duisenberg-
schikking in de Dexia zaak algemeen verbindend, waarmee deze slappe schikking tienduizenden door de strot 
wordt geduwd.

3.  juwita 

17 Sep 2008 om 13:15 

http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/miMedia/2008/week38/wo_0900_woekerpolis_hans.avi_plain.xml

Volg de link en je hoort dat de zg onbaatzuchtige ”redders” van de woekerpolisbezitter zich laten betalen door 
Delta Lloyd. De Stichting zijn gewoon advocatenkantoren (Pels Rijken, Barents & Krant en Wendegelgelst). 
Hetzelfde gebeurde eerder in de Ahold-affaire. Toen kreeg de VEB 8 miljoen dollar. Hoe moeten we dit noemen 
”instemmingsgeld” of gewoon corruptie. 

Ter toelichting de Delta Lloyd deel vergoedt ten hogste 25% van de schade die 300.000 Delta Lloyd klanten 
lijden. Een schadefooi derhalve.

4.  harry van groen 

17 Sep 2008 om 15:26 

juwita 
U slaat de spijker op de kop.

5.  harry van groen 

18 Sep 2008 om 09:51 

Ik heb altijd vroeger op school geleerd bij staatsinrichting dat als de macht de macht niet meer is,dat dat 
anarchie heette te zijn. 
Je hebt de wet gevende macht en de uitvoerende macht maar ja als die zich met elkaar gaan bemoeien ,
ondanks dat zij dat allemaal ontkennnen ,dan hebben de hoog geleerde Heren een anarchie veroorzaakt 
De heer G.Zoutendijk werd als fractie voorzitter van de VVD in de eerste kamer ,uit de kamer gezet.Hij was 
tevens voorzitter van RvB DELTA LLOYD 
Heel fijntjes werd medegedeeld ,omdat hij zich met de eerste EN tweede kamer had bemoeit.Dat was ook zo ,
maar tevens met de rechtelijke macht. 
De VVD /banken,Delta Lloyd heeft gewoon eigen rechters ,en die stappen nooit op.Zo ook hebben zij eigen 
advocaten ,en zo wordt het spel gespeeld ,waarbij banken ed uiteindelijk toch weer de winnaar zijn. 

Zo de geld crisis,gewoon de schuld van de banken zelf,vertrouwen weg ,wanbeleid. 
Maar de man met de pet zal het wel gedaan hebben ,maar die is ook de dupe.

6.  harry van groen 

20 Sep 2008 om 11:15 

De aftasting van de grenzen van de macht is PERVERS. 
Schaamteloos het woord RESPECT uitspreken kan ook op persiviteiten betrekking hebben. 
Respect moet je verdienen of afdwingen. 
Dat wil niet zeggen dat je respect voor de rechtsstaat moet afdwingen zoals de orde van advocaten nu gaat 
doen bij Raad en Hof van disciplne etc,bij een moslim advocaat. 
Trouwens als die advocaat blijft zitten ,of hij stelt vast dat de rechter niet onafhankelijk is ,dan is de mores al 
dat je het bijvoorbaat gaat verliezen ,zo zal deze advocaat niets meer winnen,zo zal hij dan ook geen klanten 
krijgen ,dat systeem zorgt daar wel voor. 
Ik ben er voor dat wat bijv. mevrouw Geel doet ,zo de heer Spong ,dat groepen zich gaan “bemoeien “met de 
politiek. 
Van het burger platform hoor je niets,de heer Spong heeft het vanmorgen in het AD over volksverlakkerij. 
Als er één groep is die aan volksverlakkerij doet is het wel de orde van advocaten. 
Over zijn eigen groep die wel heel pervers te werk gaat hoor je hem niet ,zo zal je eerst de balk uit je eigen 
ogen moeten halen ,voor dat je je over andere zaken uitlaat ,zo je op het verkeerde been zetten. 
Als de AMF klachten krijgt ,zoals in deze ministerie van economische zaken ,zo de commissie Tabaksblatt,dan is 
het wel heel pervers deze informatie te gebruiken ter eer en inkomen ,zo chantage ,ten eigen baten. 
Economisch USA /advocaten zijn als de dood voor Nederland,zo als het daar pervers is ,is het hier nog meer. 
En wat te denken van onze belastingdienst. 
Was een ieder maar integer geweest in 1986 ,dan was veel pervers ellende ons bespaart gebleven, 
Perversiteit had dan ingedamd geweest. 
Respectievelijk is weer elk voor zich . 
Maar niet God voor ons allen.
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Hoe de Lippens-lawyer zijn hand overspeelde
Gepubliceerd door Micha Kat 9 september, 2008 in Algemeen. 

pokernews.jpeg Het is nu ruim zes weken geleden dat uw webmaster een dagvaarding ontving 

van Lippens-lawyer Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek. Uw 

webmaster dacht toen werkelijk even dat zijn laatste uur geslagen had. Hoe goed en nauwgezet hij 

zijn werk ook tracht te doen, de extreme spierballentaal van Van Manen hakte er toch enorm in. Wie 

gaat niet aan zichzelf twijfelen als hij leest dat hij ‘de grenzen van de uitingsvrijheid ruimschoots (!) 

heeft overschreden’, dat hij uitingen heeft gedaan die ‘onwaar zijn en van iedere (!) realiteitszin 

gespeend’ en daarbij ook nog eens ‘onnodig grievend en in strijd met de goede zeden’. Dat de 

publicaties van uw webmaster daar weer bovenop ‘een flagrante aantasting vormen van de eer en 

goede naam van eisers’ en ook van de ‘privacy en de persoonlijke levenssfeer van eiser sub a’ (de 

heer Graaf Maurice Lippens, woonachtig te Brussel). Ik kan u zeggen, waarde lezers: ik stond op het 

punt er een einde aan te maken. Wat was ik dom geweest! Immers (aldus van Manen) ‘ik heb geen 

bewijs voor mijn aantijgingen en deze vinden ook nog eens geen steun  in het beschikbare 

feitenmateriaal’.  Maar inmiddels waait er toch een geheel andere wind. Na zo’n bombshell van Van 

Manen heb je een dag of drie nodig weer op verhaal te komen en opnieuw nuchter naar de feiten te 

kijken. Thans zijn we dus zes weken veder en kunnen we concluderen dat niet uw webmaster, maar 

Joris van Manen de ‘grenzen van de uitingsvrijheid’ (etc. etc.) ruimschoots heeft overschreden! 

Van Manen heeft cruciale fouten gemaakt en zijn reputatie op flagrante wijze (ja, mag ik nu ook even 

grote woorden  gebruiken?) op het spel gezet door zich zonder enig onderzoek te doen naar de feiten 

voor het karretje te laten spannen van Graaf Maurice Lippens, woonachtig te Brussel, en uw 

webmaster te intimideren met spierballentaal die op geen enkele wijze kan worden waargemaakt. 

Sterker: Joris van Manen heeft ‘mijn privacy en ook mijn persoonlijke levenssfeer’ op ernstige wijze 

geschonden!

lippens.jpg De feiten die aanleiding geven tot het beschuldigen van Maurice Lippens zijn door 

deze website zorgvuldig op een rijtje gezet.  Joris van Manen had blijkbaar geen idee 

van de ernst van het dossier. Zo stelde hij ook dat ‘gedaagden zich uitsluitend op anonieme bronnen 

beroepen’. Als dat zo zou zijn, zou Van Manen een zaak hebben gehad. Maar om twee redenen is dat 

faliekant onjuist: de X-getuigen zijn niet anoniem maar geanonimiseerd en naast de X-getuigen zijn 

er ook getuigen op naam. De ‘anonimiteits-claim’ van Van Manen is om nog een andere reden 

compleet beside the point. Stel dat u een verklaring wilt afleggen tegen een machtig iemand, say 

Joris Demmink, maar bang bent voor repercussies. Dat kunt u de recherche verzoeken de verklaring 

anoniem te mogen afleggen zodat u als ‘X’ in het proces-verbaal wordt opgenomen. Heeft niets te 

maken met een ‘anonieme bron’, want de rechercheur die uw verklaring afneemt weet precies wie u 

bent. Maar vervolgens roept de verdediging van Demmink ‘hallo, uw verklaring is waardeloos want 

anoniem!’ Dit is eigenlijk weerzinwekkend, want zo wordt u kalltgestellt met dezelfde conditie op 

grond waarvan u de verklaring in the first place wilde afleggen, namelijk bescherming van eigen 
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persoon! Op deze manier legt natuurlijk iemand meer een X-verklaring af tegen een 

hoogwaardigheidsbekleder en dat is natuurlijk ook precies wat Joris van Manen graag wil!

Anyway, van de hoge toon en de intimidaties van Joris van Manen is nu niets meer over. Hij zit nu 

zelf in het beklaagdenbankje.  Waarschijnlijk heeft Van Manen nog wel een telefoontje gepleegd met 

de vestiging van De Brauw in Brussel of met Fortis aldaar en gevraagd ‘hoe zit dat met die X-

getuigen?’ “O, dat zijn mallooten! Allemaal paranoide fantasten” “Fijn, bedankt! “Dag Joris, veel 

succes!”. Kijk, dat is dus top-advocatuur anno 2008 a raison van 500 euro per uur!

Vier dagen na de dagvaarding kwam Joris van Manen naar de rechtbank te Amsterdam om zijn 

verhaal te houden. Opnieuw de ‘anonieme bronnen’. Een totaal niet onderbouwde en nodeloos 

grievende sneer aan het adres van de respectabele website Kleintje Muurkrant -een van de 

aanvullende bronnen voor de beschuldigingen- die wordt weggezet als ‘een bonte verzameling van 

‘kritische’ artikelen waarin doorgaans anoniem frustraties worden botgevierd’. Daarbovenop geeft hij 

een compleet onjuiste weergave van de inhoud van het boek Dutroux, the cover up dat binnenkort in 

Belgie zal verschijnen. Van Manen omschreef dit werk van de hand van een eminente 

onderzoeksjournalist die voorlopig anoniem wenst te blijven als ‘een chaotische en onsamenhangende 

brei van stellingen en opmerkingen’, maar probeert het dan wel weer te gebruiken om zijn client te 

helpen door te zeggen dat ‘de schrijver juist zelf aangeeft dat er onvoldoende bewijs tegen de 

Lippens-broers bestaat’.  De auteur -die hierover in grote woede ontstak- heeft inmiddels 

aangeboden als getuige te willen optreden in een eventuele procedure. Ten overvloede: de domheid 

van Joris van Manen dit boek zo rigoreus af te serveren wordt nog eens onderstreept door het feit dat 

er meerdere boeken zijn verschenen van journalisten van naam en faam die aantonen dat de X-

getuigen uiterst serieus dienen te worden genomen. Het meest gezaghebbende is dit boek van drie 

Belgische journalisten.

Zoals bekend kwam er geen uitspraak na het kort geding van 28 juli. Fortis wilde opeens schikken; 

van de intmidaties en de ‘van iedere realiteitszin gespeende onwaarheden’ was opeens blijkbaar niets 

meer over. Langdurige onderhandelingen over een tekst ter rectificatie resulteerden in de erkenning 

door uw webmaster dat hij ‘niet had mogen mededelen‘ dat Lippens zich schuldig zou hebben 

gemaakt aan pedofiele activiteiten. Een onomstreden feit is dat immers niet. Ook werd 

overeengekomen dat vervolgartikelen die Lippens in verband brengen met pedofilie en die door Fortis 

onrechtmatig worden geacht in plaats van aan de rechter in eerste instantie aan ‘derde(n)’ moeten 

worden voorgelegd die dan oordelen over de rechtmatigheid. Maar dat is nog niet gebeurd. Blijkbaar 

vindt Fortis alles wat ik schrijf over Lippens nu rechtmatig.

22 Reacties op “Hoe de Lippens-lawyer zijn hand 
overspeelde”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wijze van Zion 

9 Sep 2008 om 09:07 

Mannetjes zijn vervangbaar, en wie is de belangrijkste opdrachtgever van Van Manen? 
Juist, Fortis…. 
Ga af op de denktrant en handelswijze van uw tegenstander, en een en ander wordt een stuk duidelijker.

2.  Pierre Lebon 

9 Sep 2008 om 09:51 

waaraan mag worden toegevoegd, dat indien de onschuld van de familie Lippens zou vast staan en de Belgische 
overheid zich op een ordentelijke manier van haar onderzoek verplichting had gekweten, deze afschuwelijke 
beschuldigingen, die al meer dan 9 jaar de ronde doen, indertijd effectief de kop in waren gedrukt.

Lippens wil ons dus doen geloven, dat hij nu al meer dan 9 jaar genoegen moet nemen met zeer belastende 
beschuldigingen en bezoedeling van “zijn goede naam”, terwijl hij dat destijds “met een knip van zijn vinger” 
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had kunnen laten ontzenuwen? 
Ik heb geen hoge pet op van Lippens als persoon, maar zo stom kan ie toch niet geweest zijn?

3.  Pierre Lebon 

9 Sep 2008 om 10:02 

Lippens moet met zijn beschuldigende vinger naar het Belgische Justitiële apparaat wijzen, die -destijds- in hun 
almachtige wijsheid besloten om via herlezing van de Xdossiers en het afserveren van een zeer effectief team 
speurders olv Patrick de Baet, het Xdossier te sluiten en de daarin aangegeven pistes nooit meer verder te 
onderzoeken. 
Daarin zou de oplossing besloten liggen waarmee de roddels ontzenuwd en de onschuld van Lippens bewezen 
had kunnen worden. 
Nu blijft het duister rondom alles wat er destijds verklaard is en die duisternis kwam/komt goed uit voor een 
groot aantal belangrijke betrokkenen. 
En nu achteraf niet huilie huilie doen, omdat het donker blijft want: ellek voordeel het ze nadeel

4.  E-bee 

9 Sep 2008 om 10:06 

En uiteindelijk blijkt dan dat Lippens het niet kan ontkennen.

5.  Inanna 

9 Sep 2008 om 10:13 

1-0 voor Micha Kat. Full House! ;-)

6.  michelkraay 

9 Sep 2008 om 10:47 

Privacy te kust en te keur.

Binnen enkele weken zal ik op mijn website www.michelkraay.nl enkele onderzoeken publiceren die ik voor De 
Brauw Blackstone Westbroek en Amev Schadeverzekering N.V. , heb verricht. In deze opdrachten werd 
verzocht tot het achterhalen van banksaldo, autobezit, strafbladgegegevens, etc. 

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) in Den Haag kan er kort over zijn. ,,Heel advocatend 
Nederland” maakte de afgelopen jaren gebruik van de diensten van het handelsinformatiebureau. De 
gegevensmakelaar had zich gespecialiseerd in het opsporen van persoonlijke informatie over mensen met 
schulden of een strafblad, van wie de schuldeisers sofinummers wilden achterhalen, bankrekeningen, 
uitkeringen, inkomens, huur- of belastingschulden, autobezit, of zelfs criminele antecedenten. 
‘Verhaalsinformatie’ wordt het wel genoemd: gegevens waarmee overheden, advocaten, banken, deurwaarders 
of verzekeraars hun uitstaande schulden kunnen verhalen. Nagenoeg alle grote Nederlandse 
advocatenkantoren, waaronder het kantoor van de landsadvocaat, waren cliënt bij het bureau. En ze konden 
weten dat zij fout zaten. ,,Op het moment dat je informatie gaat vragen over iemands eventuele uitkering, 
WAO, justitiële antecedenten, ziektegeschiedenis, inkomen of schulden, dan weet je dat je informatie aan het 
vragen bent die je zonder toestemming van de betrokkene niet mag krijgen”, zegt Van de Pol. Broekema heeft 
opdrachten gezien van advocatenkantoren ,,waar expliciet in stond dat de opdrachtgever langs reguliere weg 
niet in staat was om aan hun informatie te komen”. Van de Pol De directeur van het CBP doet er nog een 
schepje bovenop met de tekst: Advocaten, banken, recherchebureaus, verzekeraars, incassobureaus en 
deurwaarders horen te weten dat ze zo’n bureau vragen gegevens te verzamelen die alleen beschikbaar zijn via 
onrechtmatige wegen, uitlokking, corruptie. Die opdrachten zijn ook niet kosjer - zij kunnen onder 
omstandigheden onder crimineel gedrag vallen. Uitlokking tot het schenden van een geheimhoudingsplicht is 
juridisch lastig vast te stellen, maar je zit op een zeer glibberig pad als je informatie vraagt waarvan je weet dat 
die alleen op onrechtmatige wijze verkregen kan worden. We hebben de Nederlandse Orde van Advocaten er in 
april op aangesproken. De eerste reactie was: ‘Begaan advocaten strafbare feiten?’ Daar heb ik een gemengd 
antwoord op gegeven: dat het in sommige omstandigheden zou kunnen. Maar dan moet je de intentie bewezen 
achten dat een advocaat iets boven water wil laten halen waarvan hij weet dat het alleen op illegale wijze kan 
gebeuren. In elk geval is het onbehoorlijk en onrechtmatig.” Onlangs bleek dat het kantoor van de 
landsadvocaat namens de staat zeer recentelijk nog opdracht gaf aan het handelsinformatiebureau om 
gegevens te verzamelen over ,,vermogensbestanddelen” en de ,,omvang en de hoogte” van iemand met 
schulden jegens de staat. Is dat toegestaan? Van de Pol: ,,Ik denk dat de landsadvocaat met zo’n opdracht over 
de streep gaat. De bedoeling van het advocatenkantoor is niet dat het handelsinformatiebureau de betrokkene 
informeert. De enige manier om op legale wijze de hoogte van iemands inkomen te achterhalen is het die 
persoon zelf te vragen. Dus als je als advocatenkantoor gegevens laat zoeken over iemands financiële situatie, 
ben je in feite onbehoorlijk en onrechtmatig bezig.”Tegelijkertijd moet je constateren dat er allerlei informatie is 
verschaft die alleen onrechtmatig kan zijn verkregen, en toch hebben de kantoren steeds weer nieuwe 
opdrachten verstrekt aan het bureau.” Mariëndijk, D.E. en M.K. worden door justitie vervolgd, maar de 
opdrachtgevers en de informatielekkers gaan vooralsnog vrijuit. Het parket in Den Haag onderzoekt volgens 
een woordvoerder nog ‘de haalbaarheid’ van aangifte tegen de klanten van Mariëndijk en de organisaties die 
privacygevoelige gegevens lekten. Aangifte tegen die partijen is er niet gedaan door het CBP. Woordvoerster 
Barbara den Uyl geeft toe dat de klanten inderdaad waarschijnlijk strafbaar handelden, bijvoorbeeld door 
uitlokking tot het overtreden van de wet en door illegaal verkregen gegevens te verwerken. 
Maar het college heeft besloten de opdrachtgevers niet aan te pakken. “We hebben geen onderzoek naar hen 
gedaan. Ons onderzoek ging alleen over het bureau, dus over de opdrachtgevers hebben we onvoldoende 
bewijsmateriaal”, licht CBP-collegelid Jan Willem Broekema toe. “Bovendien hebben we geconstateerd dat de 
brancheverenigingen van de klanten, zoals de Orde van Advocaten, voldoende hebben gedaan om dit aan de 
kaart te stellen.” Zegsvrouw Hanneke Siegert van de Orde van Advocaten zegt dat inderdaad een 
waarschuwende brief van het CBP over het handelsinformatiebureau in het Advocatenblad is geplaatst. Verder 
heeft de Orde niks gedaan om de manier waarop de advocatenwereld omgaat met handelsinformatiebureaus 
hoog op de agenda te houden. Toch was het wat het CBP betreft voldoende. Uitgever van Advocatie.nl, mr. 
Pablo van Klinken van Uitgeverij KSU, geeft zelf een cursus ‘beslagrecht’ aan advocaten. De meeste advocaten 
WAREN op de hoogte van de werkwijze van de handelsinformatiebureaus. Dit bleek regelmatig uit de 
praktijkvoorbeelden op de KSU cursus beslagrecht. Hoogleraar informatierecht Jan Kabel van de Universiteit 
van Amsterdam zou graag zien dat het CBP vaker en harder optreedt. Kabel: ‘Maar het CPB lijkt een beetje 
bang voor het bedrijfsleven
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7.  AIRVD 

9 Sep 2008 om 12:42 

Arrogantie maakt blind.

8.  John Stevens 

9 Sep 2008 om 16:15 

This is a very well balanced article. I have little doubt that Maurice LIPPENS’ lawyer, Joris VAN MANEN, did 
indeed overplay his hand in this way, because he had not taken the trouble to check the facts for himself.

It is unfortunate for Maurice LIPPENS that ‘there will always be smoke’ and his reputation will be affected, for 
ever, by this. 

I cannot imagine any circumstances by which X1 and X2 denounce the two Lippens BROTHERS, Chantal 
STORME denounces Leopold LIPPENS, and the writers of the anonymous letters denounce the two LIPPENS 
brothers unless (i) the LIPPENS brothers are guilty or (ii) there is some form of conspiracy against the LIPPENS 
brothers.

But (ii) seems extremely unlikely to me. I do not belive it. If, however, this was the case, an extensive police 
investigation (instead of the sabotaged one that took place) would have uncovered it, and rescued the good 
name of the LIPPENS brothers.

It is worth noting that one of the anonymous letters gave very precise information. It accused the LIPPENS 
brothers of acts of paedophilia, and of flying from LUXEMBOURG to SEVILLE using false names. The brothers 
could (indeed, should) be questioned about this.

If Maurice LIPPENS wishes to restore his good name, he should call for the investigation 109/96 into the X’s to 
be completed, and acknowledge that it is normal that he, and his brother, be questioned by the police. My 
personal feeling is that, if the LIPPENS brother are guilty, they will not be able to resist questioning by an 
experienced interrogator.

9.  Pierre Lebon 

9 Sep 2008 om 16:22 

John Stevens? Hij schrijft Engels, maar niet op zn Engels… 
Who is John Stevens? Er wordt hier veelvuldig zEEEEEEr geheimzinnig gedaan, is daar een reden voor?

10.  John Stevens 

9 Sep 2008 om 17:08 

I am English. I understand Dutch but prefer to write in English, and readers of my Dutch probably prefer it this 

way too :)  

There is no big secret. Micha Kat quoted from a chapter in my forthcoming book. So did Maurice Lippens’ 
lawyers. I took exception to the way Maurice Lippens’ lawyers interpreted my book. I then intervened publically, 
on behalf of Micha Kat, and offered to testify in any court case. That’s all.

There is no conspiracy, or secret plans, involving myself and Micha Kat. I had not even heard of him until about 
6 weeks ago. He obtained the chapter from my book without my knowledge (he was given it by someone else) 
but I do not reproach him for this.

I applaud Micha Kat for taking on Maurice Lippens in the way that he has. He was not the first person to make 
public the accusations against the Lippens brothers. It was the Dutch online publication “Kleintje Muurkrant” 
which led the way. But Micha Kat is the first to fight Maurice Lippens and his lawyers.

My book is not yet complete. Micha Kat obtained a provisional chapter of my book, but my opinion has not 
significantly changed since then. In any case, the testimonies of X1, X2, Chantal Storme and the anonymous 
letters, speak for themselves. But before it is published I will invite Maurice Lippens, and his lawyers, to read 
the relevant chapters before publication. I am only interested in the truth. If Maurice Lippens thinks that I am 
wrong, or unfair, I will listen to his views very carefuly.

11.  AIRVD 

9 Sep 2008 om 17:42 

I’am looking forward to your book and will order one.

12.  tess 

9 Sep 2008 om 19:55 

Met andere woorden het was één grote bluf van die advocaat om jou Micha de stuipen op het lijf te jagen. Een 
aanslag op je energielevel van heb ik jou daar. Gelukkig heb je je zaakjes goed op orde en kan je daar 
klaarblijkelijk op vertrouwen als de aanvallers je onderuit willen halen.

13.  tess 

9 Sep 2008 om 20:07 

Michel,
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ik ga jouw tekst op mijn tessonome zetten. Mocht je bezwaar hebben, laat het mij dan weten via mail.

Groet tess

14.  tess 

9 Sep 2008 om 20:49 

Michel,

Amev is Fortis geworden.

15.  Wijze van Zion 

9 Sep 2008 om 22:22 

Fortis (Nederland) bestaat uit een allegaartje van vroegere onderdelen/maatschappijtjes en restanten van 
deelnemingen. Waar dus onlangs een gedeelte van ABN-Amro bijgekomen is.

Vanzelfsprekend ligt Lippens’ zwakke plek in het pedofiliedossier, maar dat loopt al een aantal jaren.

Van ander belang is de positie bij - (en dus van) Fortis. 
Lippens heeft daar een aantal doodzonden begaan inzake dividendbeleid, Kroes EU, en helemaal met de 
uitspraak over een “US melt-down” van het financiële systeem aldaar. Dat wordt gezien als brand roepen in een 
afgeladen bioscoop en wel een zonder nooduitgangen! 
Eigenlijk zou zijn positie daar al onhoudbaar moeten zijn, ware het niet dat die maffe Belgen vaak anders 
reageren want al te veel ethiek wordt hen niet toegeschreven in de financiële wereld.

Stoken in dat huwelijk, levert een stuk meer op, op korte termijn. 
Als hij daar eenmaal ‘Kaltgestellt ist’. 
Hij heeft z’n hand reeds vele malen overspeeld door Fortis (als mede aanklager) in z’n privé reut te betrekken, 
om het maar eens populair te zeggen……

16.  Wijze van Zion 

9 Sep 2008 om 22:25 

Dus Micha, ga eens lunchen met iemand van de ABN-Amro dealing room bijvoorbeeld…. Die weten 
waarschijnlijk al de kleur van Lippens’ onderbroek en de plaats waar de vlekken zich bevinden!

17.  michelkraay 

10 Sep 2008 om 08:47 

Beste Tess,

Dat is geen enkel probleem, hoe meer mensen er wetenschap van nemen des te beter. 

Groet Michel

18.  rudhar 

14 Sep 2008 om 17:47 

Pierre Lebon: 
=== 
Daarin zou de oplossing besloten liggen 
waarmee de roddels ontzenuwd en de onschuld van Lippens bewezen had kunnen worden. 
/=== 
In een rechtstaat hoeft niet onschuld te worden bewezen, maar slechts schuld. Wie niet bewezen schuldig is, is 
dus onschuldig. 

Dat neemt niet weg dat een zaak met zoveel materiaal aan getuigenverklaringen grondig onderzocht had 
moeten worden. Dat dit niet is gebeurd wijst naar mijn mening op een doofpotcultuur en klassejustitie.

19.  alain 

15 Sep 2008 om 13:44 

het is niet de eerste keer dat een Lippens zich terugtrekt als zijn tegenstander stevig op zijn poten staat en 
voet bij stuk houdt.

www.knokke-waakhond.com 

of 

http://x1dossier.forumup.be/about279-x1dossier.html

ook tegen mij was door Leopold Lippens klacht ingediend, maar toen ik voet biij stuk hield krabbelde hij terug. 
Let wel, hij probeerde en probeerd nog steeds via allerlei machtsmisbruik wraak te halen. Zo liet hij 
bouwwerken stilleggen, bedreigde hij mijn ouders uit zijn golf te zetten enz… Lippens vergeet NOOIT iets. 

Hoe machtig hij is of kan zijn: De procureur des konings van brugge is de heer Bervens. Deze persoon kam 
persoonlijk in het nieuws om te verklaren dat in de corruptiezaak van de Cie du Zoute en het stad Knokke , 
niets verweten kon worden aan de Lippens en dat hij het niet nodig vond om ze te ondervragen. 
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In deze zaak werden de directeur van hun immobilienkantoor en de stadssecretaris knokke beiden 1 maand 
opgesloten. Eerstgenoemde bekende. De vrouw van berkvens werkt nog steeds voor Fortis. Zijn broer was 
vroeger een hoog kader binnen deze zelfde bank.

20.  Sophie 

15 Sep 2008 om 18:28 

Voilà, het voorbeeld van Alain toont duidelijk aan dat de aanhouder kan winnen. De Lippens-broers weten dat 
ze in het defensief zitten en zullen vroeg of laat compleet door de mand vallen!

De band tussen procureur Jean-Marie Berkvens en Fortis toont nogmaals aan hoe verziekt het systeem is. 
Blijven graven Micha!

1.  The x-files · Tessonome 

Pingback op 9 Sep 2008 om 20:01 

2.  No more privacy? · Tessonome 

Pingback op 9 Sep 2008 om 20:22 
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Trek ook aan de bel!

« Demmink verkrachtte ober op Justitie-feestje Stan de Jong, kom op met die ‘tweede Joris!’ »

U betaalt de advocaat van het pedo-netwerk!
Gepubliceerd door Micha Kat 30 juni, 2008 in Algemeen. 

knijff.jpg Harro Knijff, partner van De Brauw Blackstone Westbroek, het absolute elite-kantoor 

van Nederland, staat het Nederlandse pedofielen-netwerk bij als dat wordt aangevallen 

door journalisten die het maatschappelijk relevant achten te berichten over delicten die mogelijk zijn 

gepleegd door de ‘boven ons gestelden’. Knijff doet dit in opdracht van Joris Demmink en trad eerder 

ook op voor de mogelijke pedonetwerk-leden Job de Ruiter en Hans Holthuis. Nu heeft -het behoeft 

niet eens te worden gezegd- iedereen recht op een advocaat dus ook de leden van het pedo-netwerk, 

maar er zijn op dit punt toch wel enkele opmerkingen te maken die de rechtsbijstand door Knijff in 

een verrassend daglicht plaatsen. Primo: het is de belastingbetaler die opdraait voor de rekeningen 

van Knijff en die mogen er zijn. Laat het even tot u doordringen, ga er even voor zitten: iemand als 

Joris Demmink ontvangt dus van de Staat een riant inkomen om de rechtsstaat te dienen. Maar hij 

zet deze middelen in -zoals zijn dienstauto- om zoveel mogelijk minderjarige jongens te verkrachten. 

Dus in plaats van het recht te dienen, schendt hij het recht, en dat allemaal op kosten van de 

belastingbetaler. En als Demmink dan dankzij wakkere journalisten tegen de lamp dreigt te lopen, ja 

dan begint de Nederlander pas echt goed met het trekken van de poeplap, want ook de declaraties 

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 

Demmink aanspande tegen het NOS Journaal bij de Raad voor de Journalistiek. Een vergelijkbaar 

bedrag toucheerde Knijff voor zijn bijstand, ook voor de Raad, van Hans Holthuis die zijn hulp inriep 

om de pedo-beschuldigingen in Nieuwe Revu te ‘neutraliseren’. Nog veel meer geld streek Knijff op… 

-een kleine 20.000 euro- voor het bijstaan van Job de Ruiter (Ministerie van Defensie) in een KG naar 

aanleiding van een pedo-beschuldiging in een boek van Alexander Nijeboer die deze bedragen 

overigens boven tafel kreeg na een beroep op de WOB. Dat is al bijna een halve ton 

gemeenschapsgeld aan kosten voor Knijff. Maar het bedrag is in werkelijkheid natuurlijk nog veel 

hoger, want alle activiteiten van Knijff voor Demmink die worden beschreven in de Runderkamp-

papers -onderhandelingen met Panorama, Gay Krant, NOS, besprekingen op zijn kantoor, op het 

ministerie- zullen geleid hebben tot declaraties ten bedrage van minimaal een ton. Het pedo-netwerk, 

zo mogen we concluderen, begint een serieuze factor te worden in onze economie! Secundo: Knijff is 

niet zomaar een advocaat, maar een van de beste van Nederland, een echte fixer, oud-rechter ook, 

oud-deken van de Orde van Advocaten, iemand die meer gewicht in de schaal weet te leggen dat de 

doorsnee raadsman. Met zijn hele high-profile kantoor achter zich (dat ondermeer ook HM koningin 

Beatrix tot cliente heeft) weet Knijff zoveel druk te zetten, dat hij met gemak in staat is de waarheid 

‘weg te toveren’ in het belang van zijn clienten. Dat zijn acties tot gevolg hebben dat er een 

onbekend aantal kinderen meer zal worden misbruikt dan wanneer het recht zijn loop zou krijgen, 

speelt daarbij geen enkele rol. Het pedo-netwerk heeft dus niet alleen de beschikking over 

ongelimiteerde geldelijke middelen voor rechtsbijstand, maar ook nog eens over een ’super-advocaat’ 
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die voor de gewone Nederlander niet is weggelegd. Tertio: het spel wordt niet eerlijk gespeeld, mede 

ook door toedoen van Knijff. Immers: tegen een dergelijke opeenhoping van macht en middelen is 

geen enkel kruid gewassen en kan geen journalist partij bieden. Alexander Nijeboer bijvoorbeeld die 

Knijff tegenover zich aantrof in de zaak van Job de Ruiter, heeft zijn huis moeten verkopen en een 

fundamentele aanslag moeten toestaan op zijn manier van leven. Dit heeft meer met intimidatie te 

maken dan met advocatuur zoals het bedoeld is. Maar het is nog erger, want rechters zijn niet zelden 

partijdig of hebben zware belangenverstrengelingen, altijd richting Knijff en zijn clienten natuurlijk. 

Zo was mr. R. Loeb de voorzitter van de Raad voor de Journalistiek die de klacht van Demmink tegen 

het NOS Journaal gegrond verklaarde, als lid van de Raad van State een oud-collega van Piet-Hein 

Donner die Demmink heeft benoemd en een soort van ‘ondergeschikte’ van Demmink zelf, SG van 

het Ministerie van Justitie.

Het goede nieuws

Toch heeft de belastingbetaler ook weer een stuk ‘waar voor zijn geld’ gekregen van Harro Knijff. 

Immers, omdat Knijff namens Demmink en Holthuis zo nodig zaken moest beginnen bij nota bene de 

Raad voor de Journalistiek -wat reeds op zichzelf als schuldbekentenis kan worden aangemerkt- is er 

zoveel bruikbare informatie boven tafel gekomen dat mede daarmee het hele pedofielen-netwerk in 

kaart is gebracht. Met name de Runderkamp-papers zijn gemaakt als direct gevolg van de zaak van 

Demmink en Knijff. Dus in feite heeft Knijff zijn clienten het graf in geholpen. Gelukkig maar dat ze 

zelf niets hebben hoeven betalen!

11 Reacties op “U betaalt de advocaat van het pedo-
netwerk!”
Feed voor dit bericht 

1.  Hanne 

30 Jun 2008 om 13:19 

Het kan lang duren, het kan kort duren, maar de echte waarheid komt naar boven. 
Die moet eerst door een smerige, stroperige brei heen en dat is precies wat er nu gebeurt. 
Er wordt nu stevig geroerd in die stront en het proces is hierdoor onomkeerbaar in werking gesteld. 
De laatste alinea bevestigt deze kentering.

2.  Mokkabrood 

30 Jun 2008 om 18:14 

Hoi Micha,

Er heeft zich een nieuwe klokkenluider gemeld (niet over deze zaak) maar over Massavernietingswapens in 
Irak. Volgens deze klokkenluider is er wel degelijk iets gevonden, maar werd alles onder de pet gehouden. Leuk 
detail: er is ook een foto geplaatst op Wikileaks en op dit onderstaande Blog:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/06/klokkenluider-er-lagen-wel.html

3.  Noorderling 

30 Jun 2008 om 18:27 

Hoezo “een soort van ‘ondergeschikte’ van Demmink zelf, SG van het Ministerie van Justitie.” De schrijver 
dezes weet kennelijk niet dat de Raad van State onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt en dat 
Demmink daar dus niets te zeggen heeft.

4.  anoniempje31 

30 Jun 2008 om 18:36 

@DHN

Ouders (in het algemeen) willen graag hun kinderen beschermen tegen mannen die seks met hun kinderen 
willen ; of dat wel of niet gepaard gaat met zwijggeld doet er niet toe.

En het feit dat jij het wilde als kind wil niet zeggen dat alle andere kinderen vrijwillig seks met mannen hebben. 
Het grootste gedeelte van de kinderen word verkracht onder druk gezet ,gemanipuleerd om mee te werken. 
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Maar bovenstaande feiten die er toch toe doen vind ik niet terug in uw betoog ; en bij nader inzien is het ook 
logisch dat je ze niet vermeldt, dat is volstrekt normaal gedrag onder hypocrieten, niets om je voor te schamen. 
Soort zoekt soort nietwaar ?

5.  Observator 

30 Jun 2008 om 20:03 

Een niet te controleren reactie als die van DHN wijst minder in de richting van een ex-schandknaap dan in die 
van lieden die pedofilie bagatelliseren en zelfs propageren. 
Het ‘genieten’ waarover DHN zo verlekkerd spreekt lijkt mij eveneens een richtingaanwijzer te zijn voor zijn 
instelling.

6.  Observator 

30 Jun 2008 om 20:06 

Correctie: DHN is natuurlijk DNH

7.  Rudolf Paul 
30 Jun 2008 om 20:11 

DNH is Joris Demmink himself? Of Joost Tonino? Of pedoprins Claus die eventjes uit zijn graf is opgestaan?

8.  anoniempje31 

1 Jul 2008 om 18:22 

@ observator

mijn excuus.

9.  Observator 

1 Jul 2008 om 19:34 

@noniempje 
Excuus absoluut niet nodig hoor! Ik deed het zelf fout. Uit luiheid. 
Had ik maar niet bij jou moeten kijken en wel naar het merkwaardige bericht van DNH moeten doorscrollen. 
Nu ik je toch aan de lijn heb: Jouw reactie is een heel wijze en terechte. Wees er ook van overtuigd dat ik dat 
alleen zeg omdat ik dat ook zo vind. 
Voor wat mijn hulde aan jou waard is natuurlijk….

10.  ERIC VAN WEERS 

13 Jul 2008 om 23:12 

VIEZE VUILE SMERIGE POLITICI EN advokaten

walgelijk 

EN NATUURLIJK DE ‘MASSAMEDIA’ EN NATUURLIJK JUSTITIE, PHARMACEUTISCHE INDUSTRIE, 
CODEX ALIMENTARIUS, WAPENHANDEL, OLIE HANDEL, BANKEN, 
SPINDOKTERS, 
EH JA WIE NOG ?

JA WIE NIET ?

nrc , VOLKSKRANT , alle ministers ( die vogelaar is wel de allerdomste) en Balkenende is een doortrapte 
smeerlap aan het worden

11.  ADO-fan 

13 Jul 2008 om 23:50 

. 
Harro Knijff is onze vriend. 
.

Laat een reactie achter
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« “Joris Demmink wordt vervolgd in Turkije” Joris Demmink, The Movie Part 1, Introduction »

Demmink liet ook advocaten Baybasin intimideren
Gepubliceerd door Micha Kat 13 november, 2008 in Algemeen. 

knijff.jpg Deze website richtte reeds eerder het vizier op Harro Knijff van De Brauw Blackstone 

Westbroek, de advocaat van Joris Demmink en andere Nederlandse pedofielen. Knijff 

gaat als Demmink-advocaat rigoreus te werk, met name waar het gaat om het intimideren van 

journalisten. In de Runderkamp-papers worden daarvan enkele huiveringwekkende voorbeelden 

beschreven. Bij Henk Krol van de GayKrant, zo melden ons nieuwe bronnen, werd ‘nog een tandje 

bijgezet’: de complete GayKrant zou worden kapot geprocedeerd als er nog een enkele publikatie 

over Joris D. zou verschijnen. Uiteindelijk heeft arme Henk een stuk ondertekend waarin staat dat hij 

100.000 Euro verbeurt als hij doorgaat Demmink te exposen als seksmonster en sadistische 

kinderverkrachter. In dit filmpje op de Joris D.-Hyves zien we Henk tegen Paul de Leeuw vertellen 

over deze ‘overeenkomst’. Daarnaast is bekend geworden dat Knijff ook De Telegraaf heeft bedreigd 

met juridische stappen als de publikatie over Demmink van 21 juni 2008 het licht zou zien; auteur 

Joost de Haas bevestigt dit desgevraagd tegen Klokkenluideronline.  Knijff -en met hem zijn hele 

kantoor- moet zich inmiddels serieus zorgen gaan maken over zijn optreden, want er komt nog veel 

meer bagger boven tafel over de ‘top-advocaat’ zo kunnen wij u melden. Wat te denken van de brief 

vol met aantoonbare leugens 

die ons werd toegespeeld die hij op 5 april 2007 schreef aan (”Geachte collega, geachte confrere”) 

Adele van der Plas en Pieter Bakker Schut, de advocaten van Baybasin toen zij namens hun client 

aangifte deden tegen Demmink wegens ‘pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in 

Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke 

vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie’? Voor we uit deze pittige brief gaan 

citeren -het complete stuk is binnenkort te lezen op de Joris D.-Hyves- zeggen we: we zien de 

dagvaarding van en namens Harro met vertrouwen, nee zelfs met vreugde tegemoet! 

Geachte collega, geachte confrere,

Tot mij heeft zich gewend Mr J. Demmink ter zake van het navolgende.

U heeft namens uw client de heer H. Baybasin, thans gedetineerd te Alphen aan den Rijn, aangifte 

gedaan van strafbare feiten tegen, ondermeer, mijn client.

Namens mijn client kan ik u terzake als volgt berichten.

In de aangifte wordt gerefereerd aan een aantal gedragingen in de prive-sfeer van mijn client die 

evident onjuist zijn. Centraal in deze aangifte staat dat mijn client voorwerp van chantage is geweest 

omdat hij in 1995 in Bordum (Turkije) deelgenomen heeft aan feestjes met minderjarige jongens. 

Mijn client zou ook na 1995 regelmatig als toerist Turkije hebben bezocht en “meestal wiste hij zijn 

sporen”. Mijn client is met dergelijke feiten eerder geconfronteerd geweest door de heer W. van de 

Pol, journalist. Ik heb toen namens mijn client de heer Van de Pol laten weten dat mijn client twee 
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keer in Turkije is geweest, waarvan de laatste keer eind jaren tachtig. Meer specifiek kan ik u 

berichten dat het eerste bezoek van mijn client in 1975 was en het tweede en tegelijk het laatste 

bezoek in 1986. Mijn client heeft nimmer Bodrum bezocht, niet in 1995, niet daarvoor en ook niet 

daarna. Alle feiten waaraan in de aangifte wordt gerefereerd en betrekking hebben op het vermeende 

bezoek aan Bodrum of andere plaatsen in Turkije zijn mitsdien evident onjuist. Hetzelfde geldt 

overigens voor feestjes in Tsjechie en Roemenie, zoals reeds eerder is komen vast te staan. Ook 

overigens betwist mijn client de inhoud van de aangifte, voorzover het zijn persoon en zijn 

functioneren betreft. U heeft betreffende aangifte openbaar gemaakt, waardoor ten onrechte inbreuk 

wordt gemaakt op de persoonlijke integriteit van mijn client. Onder deze omstandigheden is een 

dergelijke handelwijze onrechtmatig.

Mijn client beraadt zich nog op zijn positie zowel tegenover Baybasin als tegenover u beiden.

Onnodig te zeggen datik mij in dit stadium namens mijn client alle rechten dien voor te behouden.

Hoogachtend,

H. J. A. Knijff.

Grappig is dat Knijff in zijn brief rept over Roemenie; dat land staat naar ons weten nog niet op de 

lijst van Demmink-seksbestemmingen die reeds bestond uit: Nederland/Eindhoven/Anne Frank-

plantsoen, Turkije (Bodrum), Tsjechie (seksbar Pinokkio in Praag), Filippijnen en Azerbajdzan. De 

brief is van a tot z en nog verder een grote weerzinwekkende leugen en het intimideren van de 

advocaten van Baybasin die niets anders deden dan namens en in opdracht van hun client aangifte 

doen is beyond any acceptable behaviour voor een lid van de Balie. Wij drukken Harro Knijff met 

klem op het hart geen vervolg te geven aan zijn dwalingen, want dat gaat hem zijn carriere en zijn 

positie kosten. Zeker weten.

7 Reacties op “Demmink liet ook advocaten 
Baybasin intimideren”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Ton Biesemaat 

13 Nov 2008 om 11:55 

Ik klikte op de Hyves-pagina die in Micha Kats stuk staat en zag weer eens de EenVandaag-uitzending. 
Baybasins advocate Adele van der Plas zegt iets interessants. Zij zegt te beschiken over een geheim rapport 
over Demminks bezoeken aan Turkije en specifiek een sex party in 1995 in Bodrun waarbij een wapen afging 
waarop de Turkse politie kwam kijken. Dat geheime rapport is zo zegt Van der Plas door de hoogste nationale 
veiligheidsraad van Turkije bekrachtigd en geverifieerd. In het geheime advies van de Advocaat-Generaal den 
Hollander aan het Ressortspakket ’s-Gravenhage inzake de klacht ex art. 12 Sv tegen mr. J. Demmink, mr. H.M.
P. Hillenaar en N.N. ingediend door Van der Plas namens Baybasin en dat te downloaden is op de Turkse 
website van Baybasin is onder D2 t/m D4 o.a. te lezen dat Advocaat-Generaal Den Hollander het als geen 
officieel Turks rapport beschouwt maar een niet officieel in het Nederlands vertaald samenraapsel van de 
Turkse journalist Celibi.

De vraag is toch eenvoudig als Justitie niet het advies van Advocaat-Generaal Den Hollander volgens de art. 12-
procedure geheim had verklaard? Is het nou wel of niet een door de Turkse staat aanvaard, bekrachtigd, 
geverifieerd en/of ge-autoriseerd document? En waarom wordt dit Turkse document met de Nederlandse 
vertaling niet in de openbaarheid gebracht? De Baybasin-Demmink affaire is verworden tot het kankergezwel 
dat onze vermeende rechtsstaat aanvreet.

De zaak Baybasin versus Demmink laat net zoals de coverup van Fasseur met zijn Bernhard-Juliana boek zien 
dat we in een heuse bananenmonarchie leven.

2.  juwita 

13 Nov 2008 om 11:57 

Micha, 
Je bent wel erg teerhartig. Dit soort brieven van advocaten, namens hun clienten, waarin rechtsmaatregelen in 
het vooruitzicht worden gesteld, zijn ”vaste kost” voor vrijwel iedere advocaat.Standaardbrieven dus; meestal 
verdwijnen ze halfgelezen in een dossiermap. Je noemt het intimidatie. Tja…..! Inhoudelijk zal ik niet op de 
kwestie Joris D. ingaan, die zaak ken ik te weinig. Ik heb soms wel het gevoel dat het juridische uitgangspunt 
van ”presumptio innocentiae” en jou niet zo erg besteed is. Ik wil er geen misverstand over laten bestaan dat 
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er voor klassejustitie geen plaats dient te zijn.

3.  censuur 

13 Nov 2008 om 12:37 

@ Micha,

je zegt dat Roemenië niet op de lijst van seksbestemmingen van Demmink stonden… 
dit, terwijl in het filmpje waarnaar je zelf refereeert op dde hyves pagina A vd Plas voorleest uit het turkse 
onderzoek en deze bestemming naast de republiek Tsjechië wordt genoemd.

het interessante gedeelte in deze start ongeveer op 2 minuut 10. 
op 2.34 wordt Romienië genoemd.

gewoon ter info…

4.  rabarberke 

13 Nov 2008 om 17:25 

“voorwerp van chantage” 

Slachtoffer van chantage zou ik zeggen, ik zou de brieven voortaan niet door stagaires laten schrijven Harro 
kerel.

5.  loudon 

14 Nov 2008 om 15:39 

Meneer Knijff.

Joris Demmink moet voor de rechter verschijnen.

Dat is van staatsbelang.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin en de doofpotcultuur 

Pingback op 13 Nov 2008 om 08:39 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Joris D. in het Anne Frankplantsoen 

Pingback op 18 Nov 2008 om 12:35 

Laat een reactie achter
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Is ‘Daury’ niet ‘daddy’? (5 febr. 2008)
Gepubliceerd door Micha Kat 9 november, 2008 in Algemeen. 

mrvandersloot.jpg Deze site publiceerde op 5 februari onderstaand stuk:

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 dwaalspoor. In de 

uitzending van Peter R. zei Joran dat deze Daury de afschuwelijke Holloway-kastanjes 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? 

Steeds luider klinkt het in Nederland: de sleutel ligt bij pappa! Er is al de kwestie van de al of niet 

‘binnengesmokkelde’ mobiele telefoon in de gevangenis waar Joran zat. Pappa blijkt gewoon 

hartstikke fout te zijn! Bovendien zou het een prachtige verklaring vormen voor de gewiekste 

werkwijze waarmee Joran te werk is gegaan dat deze niet uit zijn eigen kapot-geblowde hersenen 

afkomstig is maar uit die van zijn vader! ‘Advocaat’ Paul van der Sloot zal steeds onrustiger slapen de 

komende weken! Een aanwijzing is ook dat Joran een direct beroep op zijn vader deed om de 

’schadevergoeding’ waarop hij recht meent te hebben voor hem te regelen. Zo bizar kan alleen een 

coke-verslaafde denken: ‘ik bel pappa eerst om de meisje te laten verdwijnen en daarna mag hij de 

schadevergoeding voor mij regelen voor al het onrecht dat mij is aangedaan’.

31 Reacties op “Is ‘Daury’ niet ‘daddy’? (5 febr. 
2008)”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

9 Nov 2008 om 22:43 

Het doel van Peter R. de Vries is om ervoor te zorgen dat de echte daders voor eeuwig en altijd buiten beeld 
zullen blijven: de stiefvader van Natalee Holloway en Beth Twitty. 
De usual suspects rechtspsychologen verlenen graag hun medewerking daaraan. Maar Joran zal nooit berecht 
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worden, hij is onschuldig voor de ontvoering cq moord en justitie weet dat. 
De vader van Joran is hoogstwaarschijnlijk bedreigd met de dood door de Amerikaanse consul of FBI -deze 
heeft ook de hoofdcommissaris in Aruba, Gerald Dompig, met de dood bedreigd- en heeft z’n zoon goed 
geïnstrueerd. Nooit praten maar liegen en verdraaien.

Joran weet nu blijkbaar hoe de wereld daadwerkelijk in elkaar steekt en probeert zelf wat vrouwenslaven te 
verhandelen. 

Seksslaven werden Peter R. de Vries ook beschikbaar gesteld na het winnen van de Emmy award (door de 
familie Holloway). Zo gaat dat in dat wereldje.

Vind je het erg als ik mijn reactie hier nogmaals plaats. Best wel van toepassing:

2.  Micha Kat 

9 Nov 2008 om 23:43 

Hier zijn alle reacties op het oorspronkelijke stuk:

# Oom Bob 
5 Feb 2008 om 18:22 Bewerken

Het wordt steeds gekker. Goed, laten we aannemen dat Joran rond een uur of twee in de nacht met een blote 
dode juffrouw op het strand zit. Voordat je zelfs als Joran over de eerste schrik heen bent is het al gauw 02.15. 
Pappie bellen? Voordat de oude Van der Sloot wakker is, de auto heeft gestart en het strand heeft bereikt is het 
toch alweer minstens 02.30. Waar haal je dan zo gauw een bootje vandaan? Dan is het alweer 03.00 uur. De 
handel inladen, wegvaren en dumpen 03.15. Terug 03.30. Boot weer wegzetten en samen met Joran vanaf het 
strand vertrekken 04.00 uur. Let wel: MINIMAAL! Thuis aangekomen 04.15 uur. 
Maar die leipe Joran zat kennelijk bewijsbaar om 02.30 al achter de PC. Kan een dwaalspoor zijn want bij het 
downloaden hoeft geen mens fysiek aanwezig te zijn, dat doet de PC zelf wel. 
However: ik steun de theorie dat die mislukte rechter met zijn leipe zoon een misschien wel licht 
tegenstribbelende juffrouw PLOEP in de plomp heeft gekieperd. Alsof een ander midden in de nacht zo maar 
bereid is dit karweitje voor Joran op te knappen zonder verdere vragen te stellen en zonder gewetenswroeging. 
Nee, die oude Van der Sloot is evenals zijn leipe zoontje net zo verdacht. Maar het drietal (mammie weet 
natuurlijk ook alles) zal de dans wel ontspringen.Ze hoeven slechts de naam van de secretaris-generaal van 
Justitie te laten vallen en klaar is Kees. 
# 2 stenenstapel 
5 Feb 2008 om 20:12 Bewerken

Micha, even sans prejudice, vriend

voor hetzelfde geld weet die Joran wie het gedaan heeft en is hij degene die gechanteerd wordt

Oom Bob: briljante slotzin! 
# 3 Rinus 
6 Feb 2008 om 10:34 Bewerken

Die tijden theorie van jou Oom Bob gaat alleen op als het inderdaad zo gegaan is. 
Zou het niet kunnen zijn dat Joran papa heeft gebeld, dat papa is gekomen en heeft gezegd, ga maar naar huis 
ik regel het wel? 
Dan kan Joran makkelijk om 2:30 uur thuis achter de pc zitten. 
Ook hoeft het lichaam niet in zee gegooid te zijn, Joran heeft wel eens vaker een leugentje verteld. 
Als het wel in zee is achtergelaten hoeft het helemaal niet met een bootje aan het zandstrand. 
Aan de Arubaanse kust heb je ook een stuk wat veel grilliger is, met rotsen e.d., hier zwemmen ook haaien, 
hier wilde Nathalee ook graag heen…… als je hier een lichaam ingooit zie je het nooit meer terug.

Ik als Hollander die nooit op Aruba is geweest weet dit, dus ik denk dat de inwoners van Aruba (wat zo groot 

als Texel is) dat ook wel weten ;)  
Dat papa er wat mee te maken heeft staat voor mij wel vast, die man weet duidelijk meer en het zal mij niet 
verbazen dat papa, daury is! 
# 4 frans 
6 Feb 2008 om 16:51 Bewerken

Wat is de herkomst van de naam Daury eigenlijk? Heeft het een betekenis? Is het ’slang’? Is het… 
# 5 Rudolf Paul 
6 Feb 2008 om 21:39 Bewerken

Oom Bob schreef: ‘Ze (i.e. de familie v.d. Sloot) hoeven slechts de naam van de secretaris-generaal van Justitie 
te laten vallen en klaar is Kees.’

Bedoel je Joris Demmink? Is die man chantabel? Hoezo? 
# 6 A posteriori 
7 Feb 2008 om 10:16 Bewerken

De heer van der Sloot Jr begon zijn ontboezeming met de verzekering dat Sr er niets mee te maken had. Dus 
alvorens hij zijn eigen handelingen uit de doeken deed.

Jr gaf aan twee personen te vertrouwen, waarvan Sr ten tijde van de verdwijning voorhanden was.

Jr gaf aan nooit de handlanger te noemen. Na doorzeuren komt Jr halfhartig met een naam op de proppen. 
Als deze naam verzonnen is, is dat consistent met de strekking van zijn verhaal.

Jr had belastendende kennis over zijn handlanger. 
Als we de samenstelling van het nederlandse apparaat bekijken, is het denkbaar dat deze persoon onderdeel is 
van dat geweldige apparaat? 
# 7 Reinier 
7 Feb 2008 om 13:37 Bewerken

Ik heb eens even via Google maps met een lijntje gemeten hoe ver ‘t lopen is vanaf de plek op het strand naar 
Jorans huis. De kortste weg lijkt mij 4,7 KM. Er vanuit gaande dat een normaal mens ongeveer 5 KM per uur 
wandelt kan zijn verhaal in de auto tegen Peter R’s informant, dat hij naar huis was gelopen en daar ongeveer 
een kwartiertje over gedaan had, dus weer niet kloppen. ‘T is een flinke wandeling van minstens 40 minuten zo 
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niet langer en al helemaal als je het grootste deel op je blote voeten moet afleggen. Helemaal niet prettig, want 
als ik met Google Earth kijk lijken die straten mij daar nou niet echt lekker om met je blote voeten over te 
lopen, afhankelijk natuurlijk of hij zijn schoenen eerder of later weggegooid zou hebben op dit traject.

Persoonlijk moet ik zeggen dat ik aan dit hele verhaal twijfel, maar goed wie ben ik? De lezing dat hij via een of 
andere telefoon iemand gebeld heeft waardoor in een of ander stadium, zijn vader al dan niet samen met een 
of meerdere andere personen, op de scène verschenen is —en daar compleet de regie over genomen heeft lijkt 
me veel waarschijnlijker. In dat geval is de jongen waarschijnlijk direct met vliegende vaart in een auto naar 
huis gebracht, om daar sporen te gaan maken. Met de kennis en ervaring van die vader kun je natuurlijk alle 
beginners fouten vermijden. En de belangrijkste fout voorkomen, dat ‘t lijk ooit gevonden wordt. In de media 
wordt wel gezegd dat Joran een hele intelligente jongen is, maar die indruk heb ik niet van hem, ik zou zeggen 
hij is wat je noemt ’street wise’ en voor de rest kletst hij mensen na waar hij dingen van heeft geleerd of 
vernomen. Dit verklaard hoe de hele gang van zaken rondom het opruimen van het lijk, wissen van sporen, 
bewust achter laten van internet sporen etc. op een intelligente wijze gebeurt is en hoe Joran zelf op een ander 
moment hele domme acties uit haalt. Maar op een ander moment hoor ik hem weer duidelijk zijn vader na 
praten als het om juridische kwesties rond de zaak gaat. Het enige echt slimme wat hij gedaan heeft is dat hij 
op de een of andere manier via die telefoon waar hij het over had dan wel via een andere telefoon daar in de 
buurt contact heeft weten te zoeken met diegenen die hem uiteindelijk geholpen hebben en dat ie niet met zijn 
eigen mobiel dat telefoontje heeft afgehandeld. En ik vermoed zelfs dat als dat scenario met zijn vader het 
uiteindelijke scenario blijkt te zijn, hij niet direct naar huis heeft gebeld maar beseft heeft dat een telefoontje 
uit een cel in de buurt van de plek des onheils naar zijn eigen huis hem zou verlinken en dus iemand anders 
heeft gebeld die zijn vader weer heeft gewaarschuwd. Zo makkelijk ligt ‘t dus nog niet… Want ik neem aan dat 
in een eerder stadium de politie al reeds een uitdraaitje heeft gemaakt van alle in en uitgaande gesprekken 
naar nummers die geregistreerd zijn op naam van de familie van der Sloot. Dus over die bel actie moet hij heel 

goed nagedacht hebben, als ‘t waar is natuurlijk ;-)  Ik ben benieuwd, ‘t lijkt me toch stug dat na deze 
bekentenis er niet meer boven water te krijgen is… 
# 8 Doorsnee 20er 
7 Feb 2008 om 18:57 Bewerken

Beste lezers,

Ik vindt het aardig dat jullie weer allemaal dingen bedenken maar waar halen jullie het idee vandaan dat jeje 
vader belt als 17 jarige als je in de stront zit, drugs hebt gehad en dronken bent?!?

Dat is de laatste die je dan toch belt!? Jorans vader was op weg om rechter te worden. Een joonge Joran weet 
zelfs dat dit de carriere van papa erg zou schaden.

Je belt dan toch eerder je vrienden die op die leeftijd je vertrouwelingen zijn? Die leeftijd is dé leeftijd voor 
normale mensen om groeps/roedelgedrag te vertonen waarbij de mate van vriendschap wordt bepaald door 
elkaar diensten te bewijzen. Voor elkaar opkomen bij vechtpartijtjes, samen drugs gebruiken en drinken, wijven 
versieren en feestjes vieren. Allemaal geinspireerd door films als the godfather en scarface en ga zo maar door. 
Je vader heb je alleen nodig voor de centen in die tijden..

Ik vraag me erg af wie de mensen zijn die dan hierboven reageren.. Eénlingen zonder vrienden, saaie mensen, 
oude mensen? Wat me serieus duidelijk wordt is dat er geen benul is van hoe zeer veel jongeren denken.

Ik had, net zoals enkele van mn vrienden die ik inmiddels 15 jaar ken hadden gedaan, tien jaar geleden ook 
alles voor ze over gehad. Je vrienden zijn belangrijk een vreemde is totaal niet belangrijk of ook maar iets 
waard. Bekijk hoe mensen in oorlogen handelen tegen hun buren en anderen. 
# 9 willemzwijgtnietmeer 
7 Feb 2008 om 23:59 Bewerken

We zullen er waarschijnlijk nooit achterkomen wie de mysterieuze Daury is, maar dat pappie meer weet is niet 
onaannemelijk. 
# 10 Ex falso sequitur quod libet 
8 Feb 2008 om 10:51 Bewerken

@Doorsnee 20er

Dus de Hogere Machten waar Joran het over had moeten we zoeken in de leefttijdscategorie van Joran zelf!

That would narrow it down a bit.

Aan de andere kant, als je 
1.Opgroeit met de elite van een eilend tgv Texel 
2.Als nazaat van een familie die, naar alle waarschijnlijk, door de slavenhandel op dat eiland is terecht 
gekomen, 
http://judicial-inc.biz/J_oran_va_der_sloot_supplement.htm#womanizer 
3.Een voorliefde voor hogere sferen en hogere machten aan de dag legt,

word je misschien wat minder doorsnee dan Doorsnee 20er 
# 11 johan 
8 Feb 2008 om 18:45 Bewerken

weet je wat het is, ik weet van een pooier, een Indo uit Gouda, zo een die geweld tegen de vrouw gebruikt, die 
een bekende is van Joran v.d. Sloot. 
Het speelt zich af bij de Korenmarkt in Arnhem. 
In de late avond, vroege ochtend. 
Moet kunnen, toch? 
# 12 henk 
22 Feb 2008 om 22:32 Bewerken

Daury is Daddy. 
# 13 louw 
5 Mrt 2008 om 21:54 Bewerken

hij is blank dus geen uilevering en geen straf maar als zwarte. als je maar in de buurt was of langs liep ben je 
al schuldig

3.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 00:38 
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Waarom zou een vader die ten tijde van het gebeuren rechter was meehelpen een lijk te laten verdwijnen 
terwijl Joran niet eens het meisje vermoord heeft. Want ze zou aan een aanval overleden zijn volgens het 
verhaal voor de verborgen camera’s van Peter. R. de Vries. Iemand die ook maar één hersencel heeft zal dan 
gewoon de ambulance bellen. 
Nu zal men kunnen zeggen dat Joran haar wél vermoord heeft. Maar dat zou tegenstrijdig zijn met het verhaal 
voor de verborgen camera’s van de Vries. Dus dat betekent dat hij wederom gelogen zou hebben. Wat is dat 
hele verhaal dan nog waard? Nul komma nul, niets.

4.  Observator 

10 Nov 2008 om 09:57 

Je geeft me ook hier nogal te denken, AIRVD. 
Voornamelijk over jou.

Zolang je niet komt met bewijsvoering voor je beweringen sta je ver en ver achter bij Peter R. de Vries. 
Vanwaar je verdediging van iemand die er ook gisteren in de uitzending van De Vries uitvoerig blijk van gaf niet 
koosjer te zijn? 
Vanwaar die betrokkenheid?

5.  E-bee 

10 Nov 2008 om 11:09 

@AIRVD. 
Graag je uitvoerige toelichting op:

“Seksslaven werden Peter R. de Vries ook beschikbaar gesteld na het winnen van de Emmy award.(Door de 
fam. Holloway)

6.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 13:50 

@ Observator 
Kom jij nou eens een keer met tegenwerpingen. Waarom zou mijn theorie niet kloppen. Gerald Dompig, een 
politiecommissaris, heeft verklaard met de dood te zijn bedreigd door de Amerikaanse consul en FBI. 
Ook kloppen de verifieerbare feiten in Joran’s verhaal niet. Het zijn duidelijk leugens.

Joran is wel een boefje, maar dat betekent nog niet dat hij een moordenaar is. Of dat hij een lijk heeft laten 
verdwijnen omdat deze een epileptische aanval gehad zou hebben. Echt te onzinnig voor woorden. En iedereen 
geloofd die onzin. Laat maar weer eens zien hoe effectief de media is in leugen verspreiding.

7.  Observator 

10 Nov 2008 om 14:35 

Nee, AIRVD, IK hoef geen tegenwerpingen te leveren aan jou. 
Ik ben namelijk niet degene die ‘acteert’ in dit geval.

Wat ik wél doe is mijn ‘informanten’ en hun informatie vergelijken en beoordelen, daarin steunend op mijn 
kennis en ervaring en daarnaast eveneens op mijn intuïtie (een zwaar onderschat vermogen, zoals onlangs 
terecht gemeld werd).

Theorieën dien je, ook jij, te onderbouwen en liefst te illustreren met duidelijke voorbeelden of aanwijzingen 
waar je niet omheen kunt. Dat doe jij niet, en Peter de Vries doet dat wél. 
Vandaar mijn opmerkingen aan jouw adres.

Ik blíjf me dus afvragen waarom jij de betrokkenheid vertoont díe je vertoont. 
Het beantwoorden van de vraag die E-bee stelt kan al wat helpen.

8.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 14:51 

@Observator

Zie http://www.netwerk.tv/node/1198 

Enigste opmerking over deze uitzending. De Medjet is niet leeg teruggevlogen. Voor de rest wordt in die 
uitzending alles luid en duidelijk uitgelegd.

9.  Observator 

10 Nov 2008 om 15:01 

AIRVD, als er nu één rubriek is die ik met Sel de Guérande rijkelijk bestrooi is het dat ‘Netwerk’ wel. 
Geef JIJ nu eens antwoord op de vraag van E-bee?

10.  E-bee 

10 Nov 2008 om 15:19 

@Observator. 
Onderbouwen is niet AIRVD zijn sterkste kant. AIRVD=stoorzender van AIVD?
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11.  AIRVD 

10 Nov 2008 om 15:26 

@E-bee 
Nee van de Mossad, maar niet doorvertellen.

12.  E-bee 

10 Nov 2008 om 15:51 

@AIRVD. 
Hierna zal ik het niet meer vragen AIRVD, maar het lijkt mij dat u in verlegenheid bent hiermee. Mossad? Dat is 
simpel te onderbouwen maar hier niet de vraag, maar onderbouw die seksslaven van de fam. Holloway voor 
PRdeV eens na de Emmy award. 
Slechts Uw fictie of moeten we u nog serieus nemen?

13.  Wim Heitinga 

10 Nov 2008 om 15:58 

To Whom it May Concern!

AIRVD is een GeenStijl-trol die hier op deze website het werk van Micha Kat aan het ridiculiseren is. 
Dit naar aanleiding van een paar kritische artikelen die Micha Kat in het verleden over GeenStijl geschreven 
heeft. 
Om boven alle verdenkingen te blijven schrijft hij/zij weleens een paar quasi kritische stukjes over GeenStijl op 
zijn weblog, maar laat u zich niet voor de gek houden. 
Geniet vooral van zijn/haar absurdistische posten, hier en elders, maar neem hem/haar vooral niet serieus. 
Uiteindelijk komt hij/zij hier alleen maar trollen om de credibility van Micha Kat te ondermijnen.

U bent gewaarschuwd!

14.  E-bee 

10 Nov 2008 om 16:17 

De uitzending van Peter R. de Vries eindigde met de woorden van Joran van der Sloot: “Ik heb je geld 
genomen, bedankt voor het geld”…

Die hele MediaShow, die begon met eigenroem en meerdere eer en glorie van Peter,s career Himself, ook een 
raar draadje diens persoonlijkheid, is gewoon om iedereen af te leiden van Demmink, het volk vreet het via die 
mindcontrolled corporate media en dwangbuis, gezien de kijkcijfers. het zou me niet eens verbazen als, all 
along Peter gewoon in dienst van Justitie is zelfs. 
@Wim Heitinga. 
Thanks. Weer een instrument van de kinderkruipers ontmaskert. Zal hem negeren.

15.  Observator 

10 Nov 2008 om 16:36 

@ Wim Heitinga

Beste Wim, als het klopt wat je zegt over AIRVD dan blijken de jongens en meisjes van Geen Stijl toch een stuk 
minder intelligent dan ik zo nu en dan van ze dacht. En soms dan ook weer níet, tsja.

En dan: ‘Ridiculiseren’ van Micha’s teksten is géén geringe opgave. 
Dat lukt AIRVD dus van geen kanten. Ook al gezien het hierboven vermelde en ongeacht of je verhaal 
daaromtrent het juiste is. Wat ik trouwens best wil geloven, maar dat doet in feite niet ter zake.

De enige die Micha kan ondermijnen is hijzelf. Maar dat zal hij niet doen. Al is hij in mijn ogen soms wat 
onvoorzichtig. 
Daarbij bedenk ik dan dat té voorzichtige mensen nóóit ergens komen.

en @ E-BEE: Zolang jij geen antwoord krijgt op je door mij gesteunde vraag aan AIRVD is hij voor mij een 
bluffer. En dan blíjf ik me afvragen waarom jij de betrokkenheid vertoont díe je vertoont.

Zoals gezegd, AIRVD: Het beantwoorden van de vraag die E-bee stelt kan al wat helpen. Verhulling in: ‘Dat kan 
ik niet melden want….’ is een zwaktebod.

16.  Observator 

10 Nov 2008 om 16:39 

E-BEE!!!

en @ E-BEE: Zolang jij geen antwoord krijgt op je door mij gesteunde vraag aan AIRVD is hij voor mij een 
bluffer. En dan blíjf ik me afvragen waarom -jij- de betrokkenheid vertoont díe je vertoont.

Jij is HIJ. Maar dat had je hopelijk wel begrepen.

17.  E-bee 

10 Nov 2008 om 17:43 

@Observator. 
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Duidelijk. De kindervrienden-elite neemt Kat wel heel erg serieus, dat was niet de eerste “stoorzender”. In het 
vervolg zal ik ze betitelen in scherpere bewoording. 
Het moet allemaal afleiden van Joris Demmink en de vader van Joran van der Sloot op dat immer turbulente 
eilandje, kennelijk. 
De mediashow rond Joran zal naar verwachting niet zo veel belangwekkends opleveren. Afgezien van de 
highlihgts ter meerdere eer en glorie van de carriere van Peter R. de Vries! Joran bedankte zelfs nog voor de 
betaling, een gotspe!

18.  Observator 

10 Nov 2008 om 18:02 

@ E-bee

Inderdaad, er waren meer stoorzenders. Tot nu toe had ik AIVD niet als zo-zijnde gezien, maar ik krijg 
daaromtrent nu twijfels. 
Op zijn minst.

Je afkeer van Peter de Vries deel ik vooralsnog niet. 
Hij heeft een duidelijke functie in het verhaal. 
Ja, hij is ijdel. 
Ja, hij is een showmannetje. 
Maar toch!

Wat ik me wél afvraag is, waarom hij de zaak Demmink niet heeft opgepakt. 
Maar is hij daar misschien, zonder dat wij het weten, tóch mee bezig? 
Of is hij bang voor represailles? 
Of échte bedreigingen naar hem en zijn gezin toe? 
Wie zal het zeggen? 
Ooit wordt dit duidelijk.

19.  E-bee 

10 Nov 2008 om 19:10 

Er worden al decennia alleen moreel gestoorden aangesteld op Justitie vanuit het ministerie. Peter R. de Vries is 
er om de aandacht af te leiden van de enclave rond Demmink en de fam. van der Sloot. Hij doet dit niet voor 
niets. Maar seksslaven geloof ik niet, eerder ijdele roem em geld, sommigen doen daar Alles voor. Maar je weet 
nooit of er een vunzig draadje is. Vooralsnog moet hij na jaren van onderzoek in de NL samenleving vele malen 
beter weten als ondergetekende, wat er wel aan de hand is. Maar hij doet of hij boter op zijn hoofd heeft, wordt 
misschien dus gechanteerd, zit aan een draadje of is gewoon bang. Maar hoe dan ook, hij is een hulpje van 
justitie. Anders zou hij door voortschrijdend inzicht zijn conclusies trekken, net las Micha Kat. 
Hij moet dus ooit gekozen hebben voor de kinderkruipende elite, de roem en het geld.

20.  Observator 

10 Nov 2008 om 20:43 

E-bee, ik hoop dat je geen gelijk hebt inzake ‘Justitie-de Vries’. 
En vermoedelijk hoop je dat zelf ook. 
Zelf weet ik het niet. 
Ik wacht op De Vries en zijn reactie op ons algemene verzoek om Demmink eens te gaan napluizen.

21.  E-bee 

10 Nov 2008 om 21:24 

@Observator. 
Een jaar geleden wist ik hier nauwelijks iets van. Binnen 6 maanden had ik me voldoende ingelezen om een 
mening te vormen. Nog eens 6 maanden om draadjes na te trekken die wat verder reikten, vooral 
internationaal. De middelen waarover de Vries beschikt stellen hem in staat om in dezelfde tijd en met zijn 
inzicht en jarenlange ervaring nog veel verder te reiken. Maar hij gaat met zijn faciliteiten om door maanden in 
hinderlaag in Thailand te gaan op een kruimel. Leid lekker af van Demmink en vader van der Sloot. En dat, 
terwijl je in NL zelfs moeite moet doen om geen pedofilie met hooggeplaatste personen aan te treffen.

Mijn redenatie is ook dat niemand binnen de hard core corporate media kan stijgen in publiek aanzien, zonder 
dat deze criminelen die een schaduwregering vormen, dat zelf wensen. Dat is absoluut een waarheid. Peter R. 
de Vries zijn mediaShow begint vaak met eigenroem en langdurig terugblikken, hij praat afgemeten langzaam, 
vertelt eigenlijk niets en op het eind bedankt Joran nog voor de betaling ook! De kans dat er ook maar iets 
uitkomt is alleen dat Joran een tijdje wordt opgeborgen voor een verwaarloosbaar feit, en alleen maar 
misschien. 
En het leidt de argeloos gehouden massa af van waar het allemaal echt om draait bij de Vries en waar hij voor 
wordt betaald. Demmink en zijn collega,s, uit de mediabelangstelling houden. 

Een ding is zeker: Peter R. de Vries is NIET degeen die hij voorgeeft te zijn. Er is totaal geen progressie in zijn 
onderzoeken behalve als “feed them with shit en keep em in the dark” tactieken. 
En dat, voor de geweldigste en best uitgeruste speurneus no. 1 van HEEL Nederland, Peter R. de Vries! Maar ja, 
als het waar is is hij dood voor hij kan antwoorden hierop natuurlijk. Maar hij is niet wie hij voorgeeft te zijn: 
een integere speurneus. Hij zit beslist aan een draadje. De vraag is dan: Welk draadje?. 
Vandaar mijn herhaalde vraag vandaag.

22.  E-bee 

10 Nov 2008 om 22:15 

Ik zag als reactie bij Steve brown de vraag opkomen of je met een verborgen camera opnamen mag maken en 
deze uitzenden. 
Dat had ik me nog niet bedacht… 
Ik denk dat we de integriteit van Peter R. de Vries ernstig in twijfel moeten trekken. 
Dat kan alleen een justitiemedewerker.
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23.  Observator 

11 Nov 2008 om 10:10 

Ik kan je verhaal over Peter de Vries goed volgen, E-BEE, en ook ik heb mijn bedenkingen. Maar ik ben te 
weinig ‘ingevoerd’ om daarover harde uitspraken te doen of gedegen commentaar te leveren, in welke zin dan 
ook.

Maar mijn vraag blijft staan: De Vries, ga eens achter Demmink aan ? 
Dát zou pas een goede zaak zijn!

Ik hoop dat hij -voorlopig in stilte- al met die in bijzonder negatieve zin opvallende zaak bezig is. Horen we 
niets van hem, dan zie ik net als jij ergens een ‘draadje’ -zoals je het noemt- en misschien wel meer dan één 
draadje.

24.  michelkraay 

11 Nov 2008 om 10:16 

@E-bee

Begin december zal ik op mijn website www.michelkraay.nl aan de hand van onderzoeksopdrachten de 
werkwijze van Peter R de Vries ontmaskeren. Zijn redactiemedewerkers vroegen jaren lang indirect 
persoonsgegevens bij mij op uit gesloten bronnen zoals kentekengegevens, telefoongegevens, 
strafbladgegevens, N.A.W. gegevens (officieel en officieus)etc. De illegale informatie waarop een 
geheimhoudingsplicht rust werd gebruikt voor het doen van vooronderzoek en diende een opsporingsbelang dan 
wel aan waarheidsvinding te doen. Feitelijk behoren deze opsporingsmiddelen exclusief aan de staat toe.

25.  Pierre Lebon 

11 Nov 2008 om 11:42 

michelkraay 

Moet ik daaruit afleiden dat jij, of de organisatie waarvoor je werkzaam was, Peter R de Vries illegaal van deze 
informatie voorzag?

26.  E-bee 

11 Nov 2008 om 15:05 

@Observator & @@Michelkraay 
Dat is onmogelijk, dit is te groot voor Peter R. de Vries. 
Mijn bezwaar is dat ook niet, zijn gehuigel is dat. Zijn eigenroem terwijl hij juist NIETS doet aan de kern rond 
Joran! De hele rond zijn ego opgebouwde status moet de massa afleiden van pedofiele kopstukken in de 
maatschappij. Hier struikel je er over, intenationaal zelfs, hij houdt zich daar totaal niet mee bezig. Hij doet 
dingen waar wij allen voor zouden worden opgepakt. Dat kan alleen een justitiemedewerker.

Verder zijn dit verboden opsporingsmethoden wat weinig belastends genereert omdat het in de regel 
onbruikbaar is. 
Het levert ook allemaal niks op bij die de Vries. Mogelijk werkt hij zelfs wel samen met Joran hierin om 
Demmink uit de mediattentie te houden. Laat hij eens een onderzoek doen naar Demmink en zo zijn er nog wel 
wat, Davignon van Fortis, Lippens. Maar liever af en toe een smerige opdracht van justitie uitvoeren, zoals 
Louis Hageman nakken. En dan de vruchten plukken, het geld en de roem. Geen niveau, een politie en een 
justitiemedewerker. Die de Vries is echt niet voor niets zo in de markt gezet op een gegeven moment. 
De Vries snapt natuurlijk heel erg goed wat er aan de hand is met Demmink.

27.  RuudHarmsen 

11 Nov 2008 om 15:33 

E-bee, 11 Nov 2008 om 15:05 
=== 
Mogelijk werkt hij zelfs wel samen met Joran hierin om Demmink uit de mediattentie te houden. 
/===

Hoe ver kun je gaan in het complotdenken? Je ziet op den duur overal spoken. Het hele leven wordt een 
samenzwering. Is dit nou wat ze paranoia noemen?

28.  E-bee 

11 Nov 2008 om 15:47 

Ha! @RuudHarmsen. 
En wie dient gij?

29.  loudon 

14 Nov 2008 om 14:54 

Meneer v.d. Sloot SR. Waar heeft u haar begraven ?

Was het wel diep genoeg ?

Gelukkig hebben we tegenwoordig DNA-techniek. 
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Gij zult als neprechter uiteindelijk niet aan de lange hand van het recht (lees rechtvaardiging) ontkomen.

Mits er geen sprake is van bananenrecht, uiteraard.

30.  ParallaxGuy 

14 Nov 2008 om 23:07 

De hypothese dat de PR deVries/Joran zaak een psy-ops is, om de media aandacht of te leiden, vind ik geheel 
niet ondenkbaar. Bedenk wat er op het spel staat. En dat de heer deVries zijn ego graag gestreeld ziet lijkt mij 
duidelijk…

1.  NWO-INFO » Blog Archive » De nieuwe Joran-show van PR de Vries 

Pingback op 14 Nov 2008 om 11:27 
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« Volkswoede Belgie keert zich tegen Lippens Demmink liet ook advocaten Baybasin intimideren »

“Joris Demmink wordt vervolgd in Turkije”
Gepubliceerd door Micha Kat 11 november, 2008 in Algemeen. 

baybasin.jpg “De situatie in Turkije is de laatste jaren erg veranderd, het land wordt nu een 

echte rechtsstaat. Dat betekent dat men nu bezig is allerlei ‘rommel’ uit het 

verleden op te ruimen. In 2005 kwamen zedendelicten gepleegd in Turkije weer volop in de aandacht 

van de autoriteiten. Dat ging tot op het hoogste nivo. In 2007 werd onderzoek gepresenteerd. De 

naam Joris Demmink kwam daarin prominent naar voren. Inmiddels zijn er instructies uitgegaan dat 

mensen die delicten hebben gepleegd op Turkse bodem zullen worden vervolgd.”

Aan het woord is -per telefoon vanuit de gevangenis in Zoetermeer- Huseyin Baybasin, de Koerdische 

politicus-zakenman-klokkenluider die in 2002 in ons land werd veroordeeld tot een levenslange 

gevangenisstraf. Lees hier wie deze man is.  Hoe omstreden zijn achtergrond en zijn leven ook moge 

zijn, een aantal zaken staat vast: *hij werd veroordeeld in een schijnproces voor delicten die hij niet 

heeft gepleegd. *Bij dit proces heeft het OM zich gebaseerd op vervalste telefoontaps. *De 

behandelend officier H. Hillenaar werd aangestuurd door Joris Demmink. *De Nederlandse Staat werd 

door de Turken gedwongen Baybasin levenslang op te sluiten na chantage met de Turkse ‘Demmink-

sexdossiers’. Wat vindt Baybasin van Joris Demmink? 

“Ik ken hem niet, heb hem nooit gezien of ontmoet. Op 12 april 2007 kwam hij op bezoek hier in de 

gevangenis. Hij wilde mij persoonlijk onder druk zetten mijn aangifte tegen hem wegens ondermeer 

pedofilie in te trekken, maar ik weigerde hem te spreken. Demmink droeg de directeur van de 

gevangenis op mij te isoleren. Dat gebeurde ook, 24 uur lang. Toen was het verhaal dat er verhoogd 

ontsnappingsgevaar zou zijn. Ik werd overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.  

Steeds weer werd ik onder druk gezet de aangifte in te trekken. Demmink kwam hier samen met Gijs 

Wolters (directeur Gevangeniswezen) en mr. M. Kolkert, advocaat-generaal bij het Hof van Den 

Bosch dat mij tot levenslang veroordeelde. De dag voor het bezoek had een gevangenisbewaarder 

tegen me gezegd: morgen komt Joris Demmink je bezoeken. Hij is erg boos en wil dat je jouw 

aangifte intrekt. Je kunt maar beter met hem praten.”

Bent u zelf een drugshandelaar en was u een leider van een mafia-bende? 

“In 1989 heb ik in mijn geboorteplaats Lice een persconferentie gegeven waarin ik de betrokkenheid 

van de Turkse Staat bij drugshandel uit de doeken deed. Als reactie hierop begon de Turkse staat mij 

van juist dat te beschuldigen waar het zich zelf schuldig aan maakte. Tot 1989 was ik altijd de 

succesvolle zakenman, een gevierde politicus. Na 1989 was ik opeens een crimineel.”

Als Turkije nu aanstuurt op een proces tegen Demmink, heeft u de Turkse staat dan aan uw zijde?

“Dat kun je niet zo zeggen. Waar het om gaat is de rule of law.  Zoals ik al aangaf is Turkije bezig 

een rechtstaat te worden. De wet gaat worden toegepast, niet alleen in het geval van Joris Demmink, 
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maar ook in het geval van alle andere buitenlanders die zich schuldig hebben gemaakt aan 

zedendelicten. Er zijn ook andere Nederlandse officials in beeld.”

Waar staat u precies in de Koerdische zaak, bijvoorbeeld in relatie tot Ocalan?

“Ocalan heeft de gewapende strijd omarmd. Ik heb die stap nooit willen zetten en heb altijd 

geopereerd binnen de officiele en wettige Turkse kaders. Ik kom uit een rijke en vooraanstaande 

familie. Ik heb altijd geloofd in een toekomst waarin Turken en Koerden in vrede kunnen samenleven 

met volledige erkenning van de Koerdische identiteit.”

32 Reacties op ““Joris Demmink wordt vervolgd in 
Turkije””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Oogeg 

11 Nov 2008 om 18:40 

@Micha

Mag ik hieruit concluderen dat je Baybasin in Vught hebt kunnen interviewen of is deze pennenvrucht een 
verlengstuk van het door Mr Drs Bou op 7 juni 2007 gepubliceerde stuk op NWO-info.nl ?

2.  Micha Kat 

11 Nov 2008 om 18:43 

@oogeg 
ik heb het toegevoegd!

3.  AIRVD 

11 Nov 2008 om 19:24 

Ik weet niet of dit zo goed is, want nu beginnen nationale staatsbelangen te spelen. Daar schijn je als gewone 
sterveling niet tegen aan te mogen bemoeien. 
Want met welke excuus denk je dat Demmink nog op z’n plaats zit? Het excuus dat het allemaal een complot is. 
Of nog sterker, een complot van terroristen tegen Demmink? Zoiets zal het wel zijn want hij moet z’n 
medewerkers toch iets wijsmaken? Of zouden die allemaal op de hoogte zijn en het als normaal beschouwen? 
Vragen..

4.  AIRVD 

11 Nov 2008 om 19:38 

Maar als iemand met zo’n positie het lef heeft om gevangene te intimideren betekent dat er echt iets goed mis 
is met ons land. Dat was allang duidelijk, maar wordt weer eens bevestigd.

5.  Blogsom 

11 Nov 2008 om 22:35 

…” is Turkije bezig een rechtstaat te worden”? Ik dacht het niet. Recent blokkeren zij een wetenschappelijke 
site van Richard Dawkins (omdat ze tegen de evolutieleer zijn; mogen Turken zijn site niet bezoeken): 
http://richarddawkins.net/article,3128,Turkey-bans-biologist-Richard-Dawkins-website,Monsters-and-Critics

Daarna hebben ze ook meteen de You Tube website verboden en geblokkeerd???? Wel, wat verwacht je dan? 
Toets op Amnesty Turkije in, kijk hun rapporten. Sorry, maar Turkije wil zo graag bij de EU horen en 
geloofwaardig zijn ze niet. Probeer dan een ander land.

6.  philip 

12 Nov 2008 om 01:32 

@Blogsom

Nou moet deze discussie niet wetenschappelijker worden, met alle respect !

Het lijkt mij juist om juist Richard Dawkins buiten deze discussie te laten want deze gesponsorde professor lijkt 
slechts aangesteld om de mensen met atheistische waarden ook mee te laten doen aan de vooropgezette opzet 
van schijnoorlogen tussen diverse geloven. 
Men weet hier @Micha toch wel beter ? 
Het land van Ataturk weet echt wel waar het mee bezig is, Blogsom. 
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Ondanks de eenrichting berichten van het altijd (schijn)heilige Amnesty.

Richard Daw(n)kins is een slecht verkopende zeiksnor met onbehoorlijke en onmenselijke argumenten die op 
elk vliegveld in de aanbieding ligt. Back to Baybasin, please.

Laat men zich focussen op de onverzetelijkheid van een onschuldige.

7.  Inanna 

12 Nov 2008 om 09:42 

Micha, dank je wel voor dit interview!

@ Philip: 
“Laat men zich focussen op de onverzettelijkheid van een onschuldige.”

Zeer juist geformuleerd!

Lees dit nou toch eens: 
http://www.nwo-info.nl/2008/11/12/baybasin-en-het-geheim-van-de-raadkamer/

8.  Blogsom 

12 Nov 2008 om 09:48 

Philip, je bent vooringenomen en niet in staat tot een neutraal of sceptisch oordeel. R. D. probeert het 
tenminste, is bezig voor ons allen / de mensheid (heb jij besloten in onwetendheid te leven, doe het dan, maar 
dring het niet op aan de rest van de wereld). De waarheid is altijd duur betaald. 
Ik ga hier niet meer reageren; misschien is het goed om een stukje van Pauw en Witteman te laten zien aan 
een gelovige en vertellen dat de “geesten bestaan”. 
http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?&no_cache=1&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]
=1813&tx_ttnews[backPid]=111&cHash=abe78a58d9

9.  Dr. Quantum 

12 Nov 2008 om 12:17 

Ben benieuwd of Joris nu eindelijk voor de Rechtbank komt in Turkije 
Zou in iedergeval wel een mega-stap wezen voor de mensenrechten aldaar

10.  E-bee 

12 Nov 2008 om 13:28 

Waarom zou Kat hier Turkije niet in mogen mengen? Het lijkt mij dat in Turkije wellicht nog kritischer wordt 
gekeken naar lui als Demmink, dan in NL. Per slot is dit een smerig verhaal waarbij een onschuldige Baybasin in 
een NL gevangenis zit voor een pedofiel die Turkse kinderen heeft verkracht op Turkse bodem. Turkije zou 
hiermee zeker een stap voorwaarts maken. Misschien moet Amnesty eens naar NL kijken…Deze Koerd heeft 
meer karakter in zijn pink dan heel justitie in NL.

11.  victor 

12 Nov 2008 om 16:27 

Ik denk niet, dat het niet zal komen tot vervolging van Demmink. Niet in Nederland en niet in Turkije. De drugs-
handel tussen beide landen is daarvoor te belangrijk. 
Wij moeten kijken naar het grootste belang en naar de grote lijnen en motieven. 
De pedo-chantage is vergeleken met het belang en continueren van het doorlatingsbeleid peanuts. 
Baybasin wordt hier zo bizar hard aangepakt, omdat Demmink en consorten bang zijn voor meer dingen dan wij 
nu al zeker weten! Er is denkelijk veel meer aan de hand dan Joris zijn prive-misdaden.

12.  victor 

12 Nov 2008 om 16:29 

Sorry…. Het eerste niet komt te vervallen

13.  Observator 

12 Nov 2008 om 17:14 

@ Victor

Er zijn geluiden dat ook de Nederlandse monarchie in gevaar zou komen door het activeren van het Demmink-
gebeuren, Victor. 
Zoals ik al eerder -in een ander item hier- zei, ik ben niet genoeg ‘ingevoerd’ om ook deze veronderstelling te 
beoordelen, maar misschien kun jíj er wat mee?

14.  victor 

12 Nov 2008 om 18:30 

Observator, 
Ik denk, dat als ik morgen bij control-freak Bea een kopje thee ga drinken en dan vraag of zij wel eens van 
Demmink of Klokkenluideronline heeft geheurd, zij dan antwoordt met “wat zegt u nu, Demmink,…Demmink, 
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nee..nog nooit van gehoord, ken ik niet. Klokkenluideronline,.. klokkenluider neen, neen ook nog nooit van 
geheurd. Oh wat even, is dat soms die jongen van Kat, die querilant, die maar loopt klagen, jah, daar heb ik 
wel eens iets van gelezen”.

Ik kom later nog serieuzer hierop terug.

15.  marcel 
12 Nov 2008 om 19:02 

De beschikking van het Haagse Gerechtshof.

http://www.huseyinbaybasin.com/basin_duyuru.pdf

16.  Rudolf Paul 
12 Nov 2008 om 20:03 

@ victor 
als je bij de majesteit een kopje thee drinkt, vraag haar dan ook effe of haar echtgenoot tot het pedofiele 
wereldje behoorde - dat weet ze vast wel: 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/775/koninklijk-pedo-netwerk-rond-demmink.html

17.  somber zicht 

12 Nov 2008 om 20:21 

A propos Joris Demmink, volgens de bijdrage van Klaus Brinckmann op 21 Aug 2007 om 09:52 op deze site is 
het adres van de Mr J. Demmink Riouwstraat 13, Den Haag.

Precies dit adres is eind 2007 verwijderd uit het haagse kinderopvangregister. 
http://www.denhaag.nl/Docs/bsd/Gemeenteberichten/2007-12-05.pdf

Hoeft natuurlijk niets te betekenen.

18.  coosie 

12 Nov 2008 om 21:44 

somber zicht 
12 Nov 2008 om 20:21 

Riouwstraat 5 heb ik ook wel eens gelezen

19.  Cristopher Robin 

12 Nov 2008 om 22:31 

Demmink Mr J 
Riouwstraat 13 
2585 GP ’s-Gravenhage

is helemaal goed, tenminste als hij er nu nog woont.

Wellicht interessant om te onderzoeken wat voor kinderopvang daar precies heeft gezeten. Het telefoonnummer 
070-3505144 is inmiddels een niet bestaand nummer.

20.  victor 

12 Nov 2008 om 23:51 

Over 50 jaar komt er weer een boek uit. Van Fasseur sr ditmaal. Ik denk dat daarin te lezen valt, dat Claus met 
Beatrix een soort lat-relatie had en dat zij dus niets wist van zijn andere leven. Claus woonde apart van Beatrix 
in een tuinhuisje op Huis ten Bosch met zijn eigen personeel en zijn eigen tennisbaantje. 
J.C Baud (1789-1859) 
Eerste chroniqueur van de Nederlandse opiumhandel. Gouverneur-generaal Baud is een figuur, die zowel moet 
voorkomen in een overzicht van koloniale schurken als van koloniale aanklagers. In 1852 zei hij; “Het is waar, 
de Compagnie verbood den handel in opium onder strenge straffen, zelfs die des doods, -maar zij zelve was 
niet in het verbod begrepen. Zij verfoeide dien handel geenszins maar verfoeide de sluikers, welke de voordelen 
daarvan met haar wilde deelen. In anderhalve eeuw hielp zij het verbruik van opium op Java twintigvoud 
toenemen, onder ophoudelijk klagen, dat het eigen vertier niet grooter was”. “Onomstotelijk toonde Baud aan 
dat de opiumwinsten op Java de Nederlandsche Handel-Maatschappij en haar belangrijkste aandeelhouder, de 
Nederlandse koning, de kapitalen brachten die de voorlopers van de huidige ABN-Amro en de familie Van 
Oranje goed op gang hebben geholpen.” “Is die vertelling ‘n klacht? Neen, neen, neen, sommige lezers, 
duizendmaal neen…ze is een aanklacht”, zei Multatuli. 
Bron: Nestbevuilers. Vier eeuwen Nederlandse kritiek op het koloniale bewind. 
Tot slot een leuke voor Micha Kat, een uitspraak van Douwes Dekker; 
“iedere keer, wanneer ik gedwongen werd mijn pen als wapen tegen onrecht te gebruiken, dan zult gij en de 
uwen, de schuld op de rekening van uw geweten geschreven zien”.

21.  victor 

13 Nov 2008 om 00:02 

Er is vandaag in Vrij Nederland een artikel te lezen over de aanpak van twee boze dames, die op pedo’s jagen. 
Ik zou zeggen, dames, er is werk aan de winkel, zoek het hoger op. Kijk uit, dat je niet voor gek wordt 
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verklaard, want dat is in dit land voor een opper-rechter Demmink appeltje-eitje. Alvast bedankt.

22.  censuur 

13 Nov 2008 om 12:17 

Bent u zelf een drugshandelaar en was u een leider van een mafia-bende?

“In 1989 heb ik in mijn geboorteplaats Lice een persconferentie gegeven waarin ik de betrokkenheid van de 
Turkse Staat bij drugshandel uit de doeken deed. Als reactie hierop begon de Turkse staat mij van juist dat te 
beschuldigen waar het zich zelf schuldig aan maakte. Tot 1989 was ik altijd de succesvolle zakenman, een 
gevierde politicus. Na 1989 was ik opeens een crimineel.”

sorry, maar dat is toch geen antwoord op je vraag?

23.  stenenstapel 
13 Nov 2008 om 15:23 

@philip: eens, las Dawkins in ‘76 en vond ‘t weerzinwekkend hoe een “wetenschapper” zich voor het karretje 
van de reli-agenda liet spannen: dat de mens nietig is en zijn oordeel niet telt, slechts dat van zijn “hogere 
vertegenwoordigers op aarde” - of dat nu de kerkelijke autoriteiten of de “wetenschappers” en hun abstracties 
zijn. Dawkins, Dennett, Chomsky, noem maar op. Bah!

24.  Maria 

13 Nov 2008 om 18:45 

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. M.H. Ghandi

25.  Maria 

13 Nov 2008 om 19:30 

Staatsbelangen: staatsbelangen worden in dit geval gewoon als excuus gebruikt/misbruikt.

Ik kan mij voorstellen dat het voor Beatrix vreselijk is als de aantijgingen van o.a. Claus bewaarheid worden. 
Als dit o.a. het zgn. Staatsbelang is dat men probeert te verdedigen met een doofpot, waar is men dan mee 
bezig? Het kan niet zo zijn om het Koningshuis/Monarchie maar niet te schofferen vanwege 1 of 2 leden, dat 
daar honderden, duizenden onschuldige kinderen (en kennelijk ook dieren) er de dupe van zijn en/of blijven in 
de meest schunnige, pijnlijke psychopatische/sadistische omstandigheden. Dan worden de zogenoemde 
Staatbelangen juist een schandaal. (ookal is het evt. verweven met de top internationaal). Er dient een einde 
aan te komen!

Linksom of Rechtsom dit JD-schandaal valt niet meer te verdedigen. Min. van Justitie maakt zich feitelijk 
belachelijk en totaal ongeloofwaardig, wie vertrouwt H. Ballin, Donner, de politiek eromheen nog? Dat er 
koppen zullen rollen en misschien vele koppen, is niet zo erg … als men er maar op voorbereid is de koppen te 
vervangen met meer integere figuren (da’s een stuk moeilijker). Misschien ook nog eens een taak van het 
Europese Hof zich hiermee te bemoeien …. Yes we Can!

26.  Cristopher Robin 

14 Nov 2008 om 13:01 

Het blijft me maar bezighouden dat er volgens de gemeente Den Haag een kinderopvang heeft gezeten op het 
adres waar Joris Demmink woonachtig is of was.

27.  E-bee 

14 Nov 2008 om 13:39 

@Cristopher Robin 
Heel erg curieus, ja.

28.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 13:45 

@Cristopher Robin 
Inderdaad, doet me denken aan Amerikaanse verhalen over kindermisbruik op kinderopvangs door 
hooggeplaatste lieden. Michael Aquino bijvoorbeeld, een “Lt. Colonel of the US Army”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Setianism#History

Dat satanisme heb ik altijd als dekmantel gezien. Maar zou het dan toch waar zijn?

29.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 13:47 

Meer over Michael Aquino:

http://www.outpost-of-freedom.com/aquino01.htm
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30.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 13:59 

Zeer interessante vergelijkenissen met andere pedofiele zaken.

Lees: http://www.outpost-of-freedom.com/aquino01.htm

31.  loudon 

14 Nov 2008 om 15:11 

Het is van staatsbelang dat Joris Demmink vervolgd gaat worden door een rechter voor zijn pedo-ranzigheid.

Recht spreken waar nodig is een staatsbelang.

Als toevallig naar boven komt dat Claus werkelijk (?) geknuffeld heeft met een jochie. So what. Hij is overleden 
en geen staatsbelang. Is ie nooit geweest. De gevoelens van Bea zijn ook geen staatsbelang.

Recht spreken waar nodig is een staatsbelang en dus moet 
Demmink berecht worden voor kindermisbruik / vernielen van kinderen. 
De rechter moet over hem oordelen. 

Liefst in Den Haag bij het Hof van oorlogsgeweld; dat hoort dit thuis. Een als hij niet voor een bef gesleept 
wordt dan hebben ouders van misbruikte kinderen wat mij betreft de vrije hand het recht in eigen hand te 
nemen. 
Da’s geen grondrecht maar een natuurrecht en dat laatste gaat veel verder. Affin, maar dat is natuurlijk 
allemaal oude koek.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Joris gaat mainstream: De Joris D. Hyve 

Pingback op 12 Nov 2008 om 07:58 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Volkswoede Belgie keert zich tegen Lippens Demmink liet ook advocaten Baybasin intimideren »
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Fortis ontkent kindermisbruik Lippens niet! Drama-Fortis: DNB is volledig op de hoogte! »

De derde Lippens: het ‘cocktail-trio’ compleet!
Gepubliceerd door Micha Kat 5 september, 2008 in Algemeen. 

cocktailtrio.jpeg Maurice Lippens, bestuursvoorzitter van Fortis en zijn broer Leopold (het vrai 

porc) die in het dagelijks leven burgemeester speelt van Knokke (niet naar 

ieders tevredenheid overigens) kenden we reeds; maar wisten jullie dat er nog een derde Lippens 

wordt genoemd als zijnde actief in de snelle wereld van Pedo Stuyvesant? Het gaat hier om ene graaf 

Francois Lippens die in 1987 werd benoemd tot consul-honorair van Belgie in Nice aan de Cote 

d’Azur. Inmiddels is aan deze graaf die familie is van Maurice en Leopold (wat precies? Niet snel te 

vinden) ‘eervol ontslag’ verleend door de Belgische koning. De edelman Francois wordt in de X-files 

lang niet zo stevig bschuldigd als Maurice en Leopold, maar hij staat er toch maar mooi tussen als lid 

van een clubje mensen die deden in snuff-movies, films waarop te zien is hoe kinderen worden 

vermoord. Hiermee ontstaat toch een wel uiterst macaber beeld van deze familie ‘edelmannen’…. We 

moeten denken aan die film van vroeger, the Adams Family… Welke scriptschrijver durft zich te 

wagen aan ‘the Lippens family’? Vermoedelijk is er geen beambte van de filmkeurig die zich aan deze 

film zal willen branden… Intussen hebben we ook nog wat leuk materiaal binnen gekregen over broer 

Leopold en de zoon van Maurice, Alexander Lippens. Ja, lieve lezers, we worden zo langzamerhand 

nog ware ‘Lippologen’ bij Klokkenluideronline! 

In dit hilarische interview vertelt Leopold Lippens over de wijze waarop hij in zijn leven ‘de 

bloemetjes heeft buiten gezet’.  En hier vinden we meer info over Alexander Lippens. Op naar de 

Pulitzer-prijs!

15 Reacties op “De derde Lippens: het ‘cocktail-
trio’ compleet!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 14:16 

Met wie is hij goed bevriend??? Sorry, maar ik hoorde het niet goed, iets met piepjes in m’n oor.

In het interview zegt hij: “Om te doen wat men eventueel wilt doen”. Ja, wij weten nu wat dat allemaal geweest 
is en nog steeds is. En wat hebben ze gelachen… 
Zie daar het voorbeeld wat ongebreidelde macht met mensen doet. 

En in een interview zegt hij het volgende: 
(gepost door M http://www.trends.be/articles/index.jsp?articleID=38724&sectionID=1313&siteID=4#topPage) 

“…en jaag in Spanje, Schotland, Frankrijk en WalloniÃ«. Voor mij telt niet het sociale event. De jacht moet eerst 
en vooral moeilijk zijn en nadien wens ik me een goed gezelschap toe. Ik vraag me af waarom ik nog jaarlijks 
op wild schiet, jagen is irrationeel en Oscar Wilde oordeelde (kijkt ondeugend): hunting is the unspeakable in 
pursuit of the uneatable.”…”
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De derde Lippens: het ‘cocktail-trio’ compleet! at Klokkenluideronline

De jacht op kleine kinderen.

2.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 14:33 

Net voor het youtube fragment zegt hij nog over zijn tijd in Amerika het volgende: “Het land is waareh 
everthing is possible”. 
In Amerika zijn er ook tal van getuiges geweest die spreken van jacht op kleine kinderen. En waarom op 
kinderen zou je zeggen waarom niet op volwassenen? Omdat een kind geen enkel gevaar vormt terwijl een 
volwassene hen misschien nog zou kunnen verwonden. In Amerika zijn al die getuigen weggezet als lijdend aan 
“False Memory Syndrome”. Dat clubje dat in Nederland wordt vertegenwoordigd door Harald Merckelbach en 
nog wat downplayers van pedofiele zaken.

Het gehele fragment:

http://nl.youtube.com/watch?v=Jg0vWQVagW0&feature=related

3.  coosie 

5 Sep 2008 om 15:47 

@AIRVD: 
Leopold was een tijd in Amerika en is goed bevriend met de Belgische prins Alexander en Maurice jaagt graag, 
je haalt nu de 2 broers door elkaar.

4.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 16:05 

@coosie 
Het ene interview ging inderdaad over Maurice, de youtube film gaat over Leopold inderdaad. 
Met Prins Alexander is er weer een link naar het Belgisch Koninklijk Huis. Dat verklaart de doofpot rond de 
gebroeders Lippens zoals zovele al hebben aangegeven.

5.  Inanna 

5 Sep 2008 om 16:31 

Het eerste stukje van die show op YouTube is ook mooi: 
http://nl.youtube.com/watch?v=d6iKcbf_rLI

Huisje, boompje, beestje? 
Of: HUIS, BOOM, BÉÉST !!!

6.  tess 

5 Sep 2008 om 20:32 

Wat mij vooral opviel tijdens het gesprek was dat toen er gerefereerd werd aan zijn rijkdom hij zei dat hij rijk 
van ziel is! Richesse de l’ame.

7.  tess 

5 Sep 2008 om 20:35 

Hij zei verder dat wanneer hij nu zou doen, wat hij destijds met prins alexander heeft gedaan, hij wellicht zou 
worden opgesloten!

Laat dat onze premier niet horen … oh ik vergat, de kroon is onschendbaar …

8.  coosie 

5 Sep 2008 om 21:10 

@tess 
Nee, dat zei hij niet, hij zei ik zal niet zeggen opgesloten maar als we nu de helft zouden doen van wat we toen 
gedaan hebben dan zou dat nu niet gekund hebben.

9.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 21:48 

@coosie 
Als je goed naar die zin luistert, dan wilt hij wel degelijk zeggen dat ze opgesloten zouden worden: 

“… eeh zouden we waarschijnlijk eeeh -ik zeg niet opgesloten worden, dat is misschien een groot woord- maar 
zouden zouden we zekers het niet hebben kunnen doen…” [sic]

Opgesloten is een groot woord als je zoveel macht heb want ze worden natuurlijk nooit lang opgesloten. Maar 
hij zegt dus wel degelijk dat hij dingen heeft gedaan die niet door de beugel konden.
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De derde Lippens: het ‘cocktail-trio’ compleet! at Klokkenluideronline

10.  Rudolf Paul 
5 Sep 2008 om 22:35 

@ tess 
“Hij zei verder dat wanneer hij nu zou doen, wat hij destijds met prins alexander heeft gedaan, hij wellicht zou 
worden opgesloten!”

Heeft hij onze kroonprins Willem Alexander in de kont geneukt?

11.  AIRVD 

5 Sep 2008 om 23:12 

@Rudolf Paul 
Daar zou je niet voor opgesloten worden. Maar het gaat hier over een Belgische Prins Alexander.

12.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 11:06 

Snuff movies, het jagen op kinderen in de bossen rondom grote buitenverblijven, en zoals enige Xgetuigen 
hebben verklaard, het daarna gedeeltelijk eten van de jachtbuit…. Het lijkt allemaal vergezocht en als je het 
leest, dan denk je nou, nou… 
Maar als je dit artikel dan weer ziet, dan blijkt het allemaal te kunnen en inderdaad ook te gebeuren, alhoewel 
dit keer bij onze oosterburen. 
honger???

http://www.elsevier.nl/web/10202838/Nieuws/Buitenland/Satanisten-vermoorden-n-eten-Russische-tieners.htm

13.  E-bee 

11 Sep 2008 om 19:06 

Dit zijn nog maar de populaire voorbeelden uit de pers. Zoals dat stel (in Beverwijk meen ik) die de foetussen in 
de ijskast hadden en onlangs nog zo een stel uit Duitsland. Daar hoor je dan later niets meer over. Nou kan ik 
zeggen dat die niet voor niets bewust voortijdig zijn opgewekt in en in de vriezer gezet… Laten we het dan 
maar eens over Jersey hebben. Daar schrijven ze niets over. Ze schijnen dus verzot te zijn op met adrenaline 
doordrenkt vlees.

14.  E-bee 

11 Sep 2008 om 21:17 

In dat licht bezie ik ook de zeer goede opmerking van ene Ron op Stan de Jong terzake van de “in de Europese 
anti-discriminatie bepalingen met onder meer een verbod op discriminatie wegens sexuele geaardheid, altijd 
een uitzondering is gemaakt voor pedofilie en dat deze uitzondering in het verdrag van Lissabon is verdwenen.” 
Terecht kan je dan stellen dat dit een voorbode is, je kunt pedofielen als zodanig niet eens meer weren uit 
kwetsbare beroepen bv. in de kinderbescherming. Hier is, stelt hij correct, de vooruitziende blik van de elite 
bezig die streeft naar afschaffing van de strafbaarheid van pedofilie. Dezelfde elite die deze wetgeving ontwerpt 
en doorvoert. De kans dat machtige individuen ten val worden gebracht die lid zijn van dit netwerk/gechanteerd 
worden door dit netwerk, Demmink is gewoon chantabel personeel van de machtigen, is klein tot nihil.

15.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 22:49 

VOLHOUDEN…. Lippens begint kennelijk te breken en heeft zichzelf niet meer in de hand vandaag in 925:

De betrokken directeur van Demior was verbaasd over zulke uitspraken en noemt het optreden van Lippens 
“emotioneel, persoonlijk en anders dan de gebruikelijke constructieve contacten”.

Tsjaa, als je ook zoveel aan je hoofd hebt
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“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!” at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Kleptokraten-kermis: slideshow Bij de val van graaf Maurice Lippens »

“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!”
Gepubliceerd door Micha Kat 30 september, 2008 in Algemeen. 

kerimov.jpg 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 

(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 

ook een belang had genomen en reeds eerder uitverkoop was gehouden richting China. Moet allemaal 

kunnen, zal Wellink gedacht hebben. It’s a global economy, ain’t it? Maar nu de ‘bankverzekeraar’ is 

gecrashed en de aandelen vrijwel waardeloos zijn geworden, zullen de dappere investeerders in 

China, Libie en vooral in Rusland er -laten we het leuk houden- behoorlijk de smoor in hebben, 

temeer daar hun investering waardeloos is geworden door crimineel wanbeleid onder 

verantwoordelijkheid van een van pedofiel kindermisbruik beschuldigde nep-graaf. We denken dan 

ook dat vriend Suleiman die bekend is om zijn vlekkeloze reputatie en onberispelijke manier van 

zakendoen waarbij wederzijds respect altijd voorop staat en begrip voor de zorgen en de 

moeilijkheden van de wederpartij steeds het leidend beginsel is, binnenkort wel even een pintje gaat 

pakken met de nep-graaf. 

erkel.jpg Gewoon, om over een aantal zaken wat meer duidelijkheid te krijgen. Russen, en zeker 

die uit de Islamitische republieken van de voormalige USSR, staan er nu eenmaal om 

bekend dat ze zaken graag ‘netjes’ afhandelen. En van al deze Islamitisch-Russische tycoons is 

Suleiman Kerimov dan weer de aller netste en meest respectvolle. Hij komt immers uit Dagestan, een 

autonome republiek in de Kaukasus die wereldwijd bekend staat om zijn gastvrijheid, 

vredelievendheid, medemenselijkheid en met name ook -heel grappig- om een grenzeloze tolerantie 

voor en acceptatie van kindermisbruik. Dus…. Maak je borst naar nat, Maurice!

4 Reacties op ““Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe 
afrekenen!””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  esplanade 

30 Sep 2008 om 08:53 

Waar gaat dit over? Als Kerimov in juni nog geinvesteerd heeft in Fortis, heeft hij toen een afweging gemaakt 
over financiele positie van Fortis. Dat Fortis in problemen zat was toen al duidelijk. Dat hij dat geld nu kwijt is, 
is dan ook volledig zijn eigen schuld.
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“Maurice? Met Suleiman! Ik wil effe afrekenen!” at Klokkenluideronline

Overigens gaat het verhaal dat Kerimov zelf zeer sterk leveraged is, zodat hij vooral anderman’s geld heeft 
verloren door deze investeringen.

De term ‘crimineel wanbeleid’ gaat me te ver. Dat er onverantwoorde risico’s zijn genomen door incompetentie 
is één ding, maar dat daar een criminele bedoeling achter zit is (a) volledig onbewezen en dus (b) laster.

2.  Wijze van Zion 

30 Sep 2008 om 10:56 

@M.Kat

Hebt u misschien een handrem? 
What you gained in the swing, you apparently loose in the round abound….

Overigens is Lippens al Kaltgestellt. Terzake (BE TV) sprak er al schande van dat niet als eerste maatregel 
direct gemeld was dat de hele top terzijde zou zijn geschoven.

3.  Inanna 

30 Sep 2008 om 15:36 

Deze is ook mooi: 

http://www.tonbiesemaat.nl/content/lippens.html 
;-)

4.  esplanade 

10 Nov 2008 om 09:13 

Mr. Kerimov gaat er blijkbaar juridisch werk van maken. Extra zorgen voor Lippens.

http://www.tijd.be/nieuws/
ondernemingen_financien/‘Russische_miljardair_plant_klacht_tegen_Lippens’.8101837-433.art
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Back home, strange feelings… at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« ‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’ Wouter Bos raakte in paniek bij Fortis-deal »

Back home, strange feelings…
Gepubliceerd door Micha Kat 29 oktober, 2008 in Algemeen. 

schiedam.jpg Vandaag na zes maanden Azie weer voet gezet op vaderlandse bodem. Woorden 

schieten te kort. Mon dieu, ayez pitie de moi et de mon pauvre peuple! Zouden al 

die brave Hollanders beseffen dat ze lost zijn, fucking lost door zich aan de hand van Bos en 

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…

die vreselijke orkaan legde half Birma plat. Dan de meest hallucinerende politieke spanningen in 

Thailand, een bijna-oorlog tussen Thailand en Cambodja om een oude tempel, het Rode Khmer-

tribunaal in Cambodja, ja zelfs de crash van Fortis had nog interessante repercussies in de regio! 

 Hoe is het mogelijk dat De Telegraaf er de voorkeur aan gaf mij 10.000 Euro te betalen en allerlei 

negatieve stukken te moeten accepteren op internet boven mooie artikelen te krijgen uit Azie? Het 

antwoord op deze vraag zal wel nooit komen. Maar nu aan het werk in Nederland! Op naar huize 

Demmink!
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Back home, strange feelings… at Klokkenluideronline

29 Okt 2008 om 17:23 

Iedereen weet waar de Telegrof voor stond en staat. Artikelen als: 
“Tom Heneghan International Intelligence Expert:”, nu in The Rumor Mills News Reading Room, vind je daar 
niet. Over Internationaal Fascisme gesproken. Aardig ook wat ze over Tony Blair te melden hebben, zelfde 
ziekte als Demmink. Hier te lande is het vooral het blindelings bevelen opvolgen van wie zij dienen. Zoals het 
klokje thuis tikt…

2.  AIRVD 

29 Okt 2008 om 17:50 

Jammer Micha dat je zo makkelijk laat meeslepen door zo’n demagoog als Goldstein. 
Het doet er niet toe wat voor stempel je erop plakt: links of rechts het gaat erom dat 5% van de westerse 
bevolking de andere 95% afperst met vele gezichten, maskers en petten. Die 5% is de elite, de rest zijn slaven, 
kudde schapen met een herder.

Over Demmink: wou je zijn sekskelder bezoeken, die bevindt zich toch niet in z’n huis?

3.  Joha 

29 Okt 2008 om 18:01 

WELCOME HOME…

4.  Observator 

29 Okt 2008 om 19:07 

Micha, 
Dat we in een landje leven dat je rustig -op zijn minst wat betreft het kabinet- fascistoïde kan noemen is mij al 
lange tijd duidelijk. 
Wat daarbij écht erg is, is dat het goedgelovige maar dus ook -en helaas- wat onnozele volkje op dit moment 
bijvoorbeeld denkt dat Bos goed bezig is met de financiële crisis, terwijl men niet beseft dat het maken van 
schulden namens de belastingbetalers net zo ernstig is als het weggooien van zijn geld. 
Die domheid (in feite onnozelheid, maar het slechte regeert dank zij onnozelheid/domheid) is de basis voor het 
opleven van een partij, de Pvda, die opteert voor de ondergang van Nederland en de Nederlanders. 
De vraag is nog steeds: WAAROM?

5.  E-bee 

29 Okt 2008 om 19:18 

Waarom. Je hebt verschillende soorten mensen. Hier de parij genoemd van degenen die blind bevelen 
uitvoeren, net als HB en JPB. Bos weet ook niet wat hij doet en hij grijnst mij te veel op iedere foto lately, in 
deze situatie. 
Om te weten waarom, moet je weten wie NL in werkelijkheid bestuurd.

6.  Observator 

29 Okt 2008 om 19:46 

Goede vraag E-BEE, WIE bestuurt Nederland in werkelijkheid? 
Ik vrees dat de het antwoord moeten zoeken in de USA. 
En dan met name in ‘groeperingen’ zoals Skulls&Bones. Of welke andere sinistere club dan ook. 
Ik denk soms écht dat Balkenoetll en de rest uitvoerig en persoonlijk bedreigd worden en daarnaar handelen. 
Hun domme gedrag valt anders niet te verklaren. 
Aardig dingen uit je hoofd kunnen leren staat namelijk niet in voor intelligent en verantwoord gedrag. Zie 
bijvoorbeeld de rechterlijke macht in ons land. 
Laat ik maar ophouden.

7.  Samantha 

29 Okt 2008 om 20:11 

@Micha

Hartelijk welkom terug thuis! 

- “Het liberal fascism komt niet tot ons in de vorm van soldaten die met hun laarzen onze deur intrappen” zegt 
Goldberg” –

Sinds jaren is dat scenario in Amerika toch al realiteit… Zonder bellen stampt de zwaar bewapende 
‘politie’ (blackwater?..) de deur in, klimmen ze langs de achterkant en zijkant door je ramen naar binnen en als 
je niet snel genoeg bent, arresteren ze je ter plaatse zonder enige aanklacht. De rest, zoals Europa, zal ook 
snel volgen… 

@ Observator

We worden bestuurd vanuit ‘the district of London’… “de kroon”, het financiële centrum van de wereld, 
onderdeel van de drie; de twee andere: ‘district of Colombia Washington’ economisch centrum, ‘Vaticaanstad’ 
geloofscentrum. De topsteen van de piramide staat onder “de kroon” (the throne) in Londen. 

Sam

8.  E-bee 
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Back home, strange feelings… at Klokkenluideronline

29 Okt 2008 om 20:37 

@Samantha. 
“De rest, zoals Europa, zal snel volgen”. 
Binnen de Europese wetgeving is dat nu al mogelijk, Polen zou, zonder opgaaf van reden, je naar Polen kunnen 
laten overbrengen. NL justitie zal dan meewerken.

Bush heeft afgelopen Zomer een stuk bekrachtigd wat het nu al mogelijk maakt iemand op ieders grondgebied 
te achtervolgen. Effectief maken ze daar al gebruik van, zie Syrie en invallen en bombardementen in NW 
Pakistan. 
Zo snel is het dus al gegaan.

9.  E-bee 

29 Okt 2008 om 20:52 

Ik weet niet wie NL bestuurt maar ik vermoed dat de As een Anglo-Dutch aangelegenheid is met DVD en VS 
connecties naar oa. Brezinski, Soros, Rockefeller en de Trilateral Commission, met als nieuwe puppie Obama.

10.  Wijze van Zion 

29 Okt 2008 om 21:20 

Vindeknoog zei eens : (iets in de strekking van) 
“Het leven is een grote val, maak ‘m zo vrij mogelijk…..”

11.  Wijze van Zion 

29 Okt 2008 om 21:22 

Vinkenoog, sorry Simom….

12.  E-bee 

29 Okt 2008 om 21:56 

Op naar huize Demmink. 
Slecht nieuws. Ik begrijp, of niet, dat de aangifte is afgewezen door een fout in de procedure? 
Blijkens dient in een oogopslag aannemelijk te zijn dat hij schuldig is. En dat belanghebbende de aangifte deed, 
de verkrachtte, en dat was niet Baybasin. Dus hoefden ze het bewijs niet in te zien.(want niet in relatie tot enig 
hierop betrekking hebbend feit) Geen hoger beroep mogelijk. 
Goed nieuws. Er zijn nog meer aangiften. Toch?

13.  RuudHarmsen 

29 Okt 2008 om 22:26 

Observator, 29 Okt 2008 om 19:07 
=== 
Wat daarbij écht erg is, is dat het goedgelovige maar dus ook -en helaas- wat onnozele volkje op dit moment 
bijvoorbeeld denkt dat Bos goed bezig is met de financiële crisis, terwijl men niet beseft dat het maken van 
schulden namens de belastingbetalers net zo ernstig is als het weggooien van zijn geld. 
/===

Bos maakt geen schulden maar creëert vorderingen (precies het tegenovergestelde dus!) of aandelenposities.

14.  Max Delius 

29 Okt 2008 om 22:29 

@Samantha, volgens mij is de zogenaamde drie-eenheid (of Trinity): Londen City voor de geldmacht, Columbia 
Washington voor de militaire macht en Vaticaanstad voor de religieuze macht. 
The Bank of England, die een zeer belangrijke invloed op de wereldeconomie heeft en zelfs geld mag drukken, 
is een privé-onderneming met aandeelhouders die geen jaarverslag publiceert of anderszins verantwoording 
aflegt, eigenlijk boven de wet staat en waarvan niemand weet hoe groot hun rijkdom is.

15.  victor 

30 Okt 2008 om 01:54 

Is er destijds een actieplan ontwikkeld? 

Antwoord Vaclac Havel; “Van de manier waarop Charta te werk zou gaan, had men lange tijd geen idee. Pas op 
de grote vergadering bij mij overheerste de opvatting dat Charta behalve diverse actuele mededelingen of 
stellingen vooral grotere en inhoudelijk meer algemene documenten moest publiceren, die gewijd waren aan de 
meest uiteenlopende gebieden van het maatschappelijke leven. Zelfs dat stond van te voren niet vast. 
Sommigen van ons vonden bijvoorbeeld dat we slechts nauwkeurige documentaties over concrete gevallen van 
schending van mensenrechten moesten uitbrengen. Zij vonden dat Charta te werk moest gaan als later de Vons
(Comite ter Verdediging van ten Onrechte Vervolgden)deed. Met dien verstande, dat Charta zich niet tot het 
werk van politie en justitie moest beperken maar het hele maatschappelijke leven in de gaten moest houden. 
We wisten nog niets zeker. Ik bijvoorbeeld vreesde dat veel ondertekenaars de openingsverklaring, ondanks 
alles wat erin te lezen viel, slechts als gelegenheidsmanifest zouden opvatten en geenszins als de verplichting 
tot actie op de lange termijn. Gelukkig is die vrees ongegrond gebleken”, aldus Havel in VERHOOR OP AFSTAND 
in 1986.
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16.  victor 

30 Okt 2008 om 03:45 

Achteneenhalve procent van niets, van gebakken lucht = nul. Het volk heeft een regering, die zij verdient. Bij 
de SP zullen ze wel blij zijn niet in het kabinet te zijn gestapt. Stel je voor, dat de SP ongeduldig zou zijn 
geweest en erin zou zijn getuind, kort voor de kredietcrisis. De Telegraaf, `SP jaagt ondernemers naar 
buitenland`. Algemeen Dagblad, `SP zorgt voor massale werkloosheid`. NRC, `SP gunt topbestuurders geen 
bonussen en mega-inkomens`. Dit zouden zo ongeveer de koppen in de kranten zijn geweest eind 2007. De 
Endlosung van de socialisten zou voor Fuhrer B. en zijn vrienden van de Nieuwe Wereldorde een peulenschil zijn 
geweest. Nog geen jaar later, nu de afbraak van de samenleving de fundering nadert, is nog meer geduld 
nodig. Het volk gelooft nog, dat spoedig de crisis voorbij zal zijn. Wederopbouw is eerst pas mogelijk na een 
volledige afbraak. Dat duurt nog vele jaren. Het is nu pas in mijn ogen 1932. Paus Pius XII in 1942,.. “De 
heilloze leer van voorbije decennia, die van de samenleving een wedloop om winstbejag maakte, wordt thans 
gevolgd door een niet minder gevaarlijke wereldbeschouwing, die alles en iedereen vanuit politiek standpunt 
beziet en elke zedelijke en religieuze gedachte uitsluit…” De geschiedenis herhaalt zich. Er dreigt een 
humanitaire ramp.

17.  Observator 

30 Okt 2008 om 10:00 

@ Ruud Harmsen 
Je redeneert op dezelfde wijze als Bos. 
Straks zal blijken dat die redenering uiteindelijk niet klopt. 
Viktor (30-10,03:45) heeft dat ook al door volgens mij.

18.  juwita 

30 Okt 2008 om 10:35 

Misschien en dissenting opinion. Ik denk dat we geregeerd worden door onze eigen, individuele en collectieve 
tekortkomingen. De mate van ”regeren” worden rechtevenredig bepaald door de mate van ”tekortkoming”. In 
een al maar dynamischer en ingewikkelder wordende samenleving (of micro, meso en macro niveau) een 
steeds groter wordend probleem.

19.  RuudHarmsen 

30 Okt 2008 om 12:58 

Observator, 30 Okt 2008 om 10:00 
=== 
@ Ruud Harmsen 
Je redeneert op dezelfde wijze als Bos. 
Straks zal blijken dat die redenering uiteindelijk niet klopt. 
Viktor (30-10,03:45) heeft dat ook al door volgens mij. 
/===

Tja, dat krijg je als je niet kan rekenen en niets van economie en boekhouden begrijpt. Lees eens een boek. 
Wikipedia mag ook, daar staat ook erg veel in uitgelegd.

20.  K.W. 
30 Okt 2008 om 13:35 

Welkom terug, heer Kat.

@Ruud Harmsen, ik zal je de kredietfraude van Bos simpel uitleggen:

Ik kom wat geld tekort, dus u leent mij een tientje. Dat tientje heeft u eigenlijk niet, maar u belooft dat ik het 
binnenkort ga krijgen. Nu ben ik dus virtueel een toekomstig tientje rijker. En weet u wat, aangezien ik toch 
binnenkort een tientje ga krijgen, ga ik dat nu alvast aan u uitlenen, want u had een tientje nodig om aan mij 
uit te kunnen lenen, weet u nog?

Omdat ik ergens een vergunning heb, mag ik mijzelf bank noemen. Dus dat tientje dat ik van u ga krijgen, mag 
ik vervolgens ook weer aan 10 andere mensen uitlenen.

Snapt u het nog? En denkt u dat zo’n systeem lang vol te houden is? In feite is bovenstaande precies wat er nu 
met ING en de overheid gebeurt. De overheid pompt 10 miljard in ING, en gaat daartoe een staatslening 
uitschrijven. Vervolgens kan ING die staatsobligaties kopen met de 10 miljard die nu, dankzij de overheid, op 
de balans staat. Het gevolg is dat de ING, dankzij fractioneel bankieren, nu dus opeens 10 miljard aan 
‘waardevaste staatsobligaties’ op de balans heeft staan. En daardoor die 10 miljard weer tot 10 keer toe aan 
allerlei andere mensen kan uitlenen.

Doe dit op grote schaal, en je snapt snel genoeg hoe het allemaal fout heeft kunnen gaan. Dan kun je zo veel 
ambtenaren de boel laten controleren als je wilt, een fout systeem is een fout systeem. Daar helpt geen AFM 
tegen. Dat het bankwezen ten onder gaat aan een ‘gebrek aan vertrouwen’ is dus logisch, dat vertrouwen is 
immers nergens op gebaseerd. Net zoals het vertrouwen in ‘de overheid’ nergens op gestoeld is.

Uiteindelijk is de enige oplossing om de markt vrij te geven. Laat banken zelf uitzoeken wat voor geld ze op de 
markt brengen, hoe ze het noemen, en welke dekking ze daarbij willen toepassen. Dan zal snel genoeg blijken 
hoeveel Rabo’s één ABN waard is. Gaat één van de twee dan fractioneel bankieren, zal de koersverhouding snel 
veranderen, wat boze klanten tot gevolg heeft. De markt zal zichzelf zo makkelijk kunnen corrigeren. Zonder 
bemoeienis van al die ambtenaren.

21.  victor 

30 Okt 2008 om 14:11 
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Dames, heren ook, 

We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, laat elkaar in waarde en beledig elkaar niet. Kompliment aan K.W. voor 
zijn heldere en goede verhaal. Daar hebben we wat aan. 

24/7, 100 bezoekers per uur en op naar de 800.000. Op zich een felicitatie waard maar nog veel te weinig. Ga 
zo door heer Kat.

22.  M. 
30 Okt 2008 om 14:21 

Welkom thuis Micha. ‘Op naar huize Demmink’ ?? Ben zeer benieuwd :-)  

@Victor, wijze woorden, helemaal mee eens.

23.  AIRVD 

30 Okt 2008 om 15:19 

@K.W 
Complete nonsens. Als je de banken hun gang laat gaan is het einde verhaal. Dat is net zoiets als een dief de 
sleutels geven van een juwelier. Binnen de kortste keren is de juwelier leeggerooft. Deze kredietcrisis is juist 
het voorbeeld dat je bankiers niet hun gang moet laten gaan. Denken alleen aan zichzelf en bonussen 
incasseren maar houden geen rekening met het grote geheel. Strenge belangeloze toezichthouders die kunnen 
straffen en kunnen ingrijpen had deze kredietcrisis kunnen voorkomen.

24.  victor 

30 Okt 2008 om 16:31 

AIVD, 
Strenge belangenloze, onafhankelijke toezichthouders worden niet door regeringen ,van welke kleur dan ook, 
benoemd. Althans, ik kan mij niet voorstellen, dat Micha Kat bijvoorbeeld morgen Hoogervorst opvolgt. De 
sleutelposities worden ingenomen via politieke benoemingen. Ik ben wel van mening, dat strenge internationale 
wetgeving terzake van ondermeer boekhoudmethoden, kredietverstrekking, het bank- en verzekeringswezen 
aan banden moet leggen. Daar is denkelijk zolangzamerhand een meerderheid voor te vinden in Europa. Ik ben 
voor grootschalige deprivatisering en nationalisering. Ook voor maximalisering van top-inkomens. Dat alles in 
EU-verband, nu er geen weg terug is naar gesloten grenzen. EU-verband inclusief Zwitserland etc. Laat de EU 
daar de troepen naar toe sturen in plaats van naar Azie. Als u heeft bedoeld te schrijven, dat De Nieuwe 
Wereldorde in een tijd van globalisering en open grenzen er in is geslaagd van de chaos misbruik te maken en 
het tafelzilver der naties weg te graaien, dan heeft u m.i. gelijk.

25.  AIRVD 

30 Okt 2008 om 17:29 

Ben ik helemaal met je eens. 

Een samenleving heeft toezichthouders in de vorm van politie (en justitie). Je kunt conflicten niet overlaten aan 
het zelfregulerende vermogen van individuele burgers. Of dat incidenten zichzelf corrigeren. Bij diefstal wordt 
de politie ingeschakeld. Er kan niet zomaar gestolen of opgelicht worden. In de ‘vrije markt’ kan er naar 
hartelust gestolen en opgelicht worden. Niemand die wat doet. 
K.w. schreef: de markt corrigeert zichzelf wel. Van zulke riedeltjes word ik onderhand kotsmisselijk. 
Ook de bankiers hebben dus gewoon keihard toezicht nodig, vrije markt bestaat niet.

26.  marcel 
30 Okt 2008 om 20:36 

Op naar Huize Demmink is een uitstekend voornemen! In dit soort zaken is het een kwestie van je tanden 
ergens in vast bijten, volhouden, en in de huidige tumultueze wereld duiken er vast en zeker op een gegeven 
moment medestanders op waar je wat aan hebt, en die ook hun bijdrage wensen te leveren. 
Klokkenluideronline.nl ! Ding, dong, ding, dong!!! 
Allemaal wakker worden -;) Pijn aan de oren voor sommigen…

27.  Samantha 

30 Okt 2008 om 20:43 

@E-Bee 
Klopt als een zwerende vinger. Ik bedoelde eigenlijk meer dat men in het oude Europa (de negen) NOG niet zo 
in privé-woningen binnenvalt zoals men in Amerika wel al jaren schaamteloos doet. Ik ben op de hoogte van die 
wet waardoor men je gelijk waar kan berechten, ongeacht de verschillen in ‘begrijpbaarheid’ en verschillen in 
cultuur. 

@Max Delius 
Zei ik niet precies hetzelfde? Washington staat idd voor economie én het militaire, maar die twee hangen 
natuurlijk sterk samen. En niet alleen die bank van Engeland staat boven de wet en boven zoveel andere. De 
drie districten staan boven de algemene wetten en hebben hun éigen wetten… moeten aan niemand 
verantwoordelijkheid afleggen dan aan de bankelite die het voor het zeggen heeft; want geld – met als gevolg 
macht - regeert de wereld. De bank van Engeland, Fortis, ING, enz… allemaal staan ze onder privé-toezicht van 
de bankelite. En verder kopen ze de kleine, die nu tot het failliet gedwongen worden, één voor één op. Maar dat 
houdt de overheden, de marionetten die moeten gehoorzamen, er niet vanaf om miljarden belastinggeld in die 
privé-banken te storten. Als jij of ik – bij manier van spreken - morgen failliet gaan, kunnen wij naar zo’n hulp 
fluiten omdat wij niks hebben om de overheden mee af te dreigen…
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@K.W. en AIRVD 
De bankelite staat geen toezicht toe. Zij voeren een eigen agenda door en men kan zoveel filosoferen over hoe 
het zou moeten als men wil, het zal niks veranderen aan de belangen die dmv geheime agenda’s doorgevoerd 
worden. Zolang de mensen niet écht massaal gaan protesteren, en het is al lang na 5 voor 12…, zal er niks 
veranderen aan het slaven (dmv microchips) van het mensdom. Zélfs tegen protesteren heeft de illuminati 
(NWO) zijn wapens klaarstaan. Je wordt ter plaatse met microgolven letterlijk “klaargestoomd”. 

Sam

28.  E-bee 

30 Okt 2008 om 20:57 

@Samantha. 
“Het is al na 5 voor 12″. 
Hier worden al wat nwe machtscentra genoemd, in Wenen en zo. Op internet: Sorcha Faal: Urgent attempt to 
stop WW3.

29.  joep 

30 Okt 2008 om 21:12 

wanneer zou de door Fortis benadeelde belegger zijn geld bij Maurice Lippens, wellicht een goede bekende van 
Joris Demmink, gaan ophalen? 
Hij moet nog 700 miljoen Euro hebben. dat is meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Pluk ze, heet dat.

Verder: censuur op wikipedia: 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_Lippens&action=history

kijke eens wat daar rond 30 sept 2008 gebeurt?

Wie is de beste censor? 
nomineert u maar: 
Andre Engels? 
Moira Moira? 
Peter B / Peter Boelens?

30.  AIRVD 

30 Okt 2008 om 21:13 

@Samantha 
Ben ik niet met je eens. Niet alles is vastgelegd, men kan nog een verschil maken. Jij zegt eigenlijk dat alles 
vaststaat en dat we ons als makke schapen moeten laten slachten en niet moeten filosoferen. Of massaal 
moeten protesteren maar dat zal juist nooit gebeuren alleen als de elite dat wilt met een bepaald doel. 
Natuurlijk volgt de elite een groter plan, maar de details moeten nog ingevuld worden.

31.  Samantha 

30 Okt 2008 om 22:01 

@AIRVD 
Neen hoor, dat zeg ik niet. Maar het geldsysteem is gedoemd om te verdwijnen. Ik ben juist voor filosoferen, 
geen probleem mee, maar nuchterheid is de basis. Men zou moeten filosoferen over een vervangend systeem. 

Sam

32.  RuudHarmsen 

31 Okt 2008 om 10:43 

Samantha: 
=== 
Maar het geldsysteem is gedoemd om te verdwijnen. 
/===

Dat kregen we pas een echte crisis, waarbij de huidige niet in de schaduw kan staan. Dat zou echt een ramp 
zijn voor de hele wereldbevolking, vooral voor de armen.

33.  K.W. 
31 Okt 2008 om 15:21 

AIRVD, hier botsen waarschijnlijk onze wereldbeelden. 
Ik geloof heilig in een vrije markt, maar dan ook echt vrij. Dus zonder overheid die de macht naar zich toetrekt 
om ons zogenaamd te beschermen, en ondertussen per definitie die macht misbruikt. 
De hele kredietcrisis is voor 100% veroorzaakt door de overheid en haar regulering, waaronder het afschaffen 
van de goudstandaard. Ik geloof dan ook in een vrije markt, waarbij ook de geldstandaard niet door de 
overheid wordt opgelegd.

34.  Samantha 

31 Okt 2008 om 16:06 

@Ruud Harmsen
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- “Dat zou echt een ramp zijn voor de hele wereldbevolking, vooral voor de armen” -

Wacht maar tot het geldsysteem écht helemaal in elkaar zakt, want dat zal gebeuren… Of geloven er echt nog 
mensen dat we langzaam terug uit de crisis zullen komen? Amerika is failliet zoals zovele landen en 
continenten. De NWO (Illuminati - bankelite) is niet van plan die hun schulden kwijt te schelden gezien het hun 
STRATEGIE was om die landen en continenten in de penibele situatie te krijgen waar ze nu inzitten… Boven de 
stand leven heeft àltijd gevolgen. De bankelite is geen liefdadigheidsinstelling; die handelen met een agenda… 
Ze zijn bereid om leningen te verschaffen aan vriend en vijand zodat die onderling lekker oorlogje kunnen 
spelen, maar ondertussen voert de bankelite langzaam maar zeker hun eigen agenda door. En het failliet van 
die landen en continenten zorgt er nu dus voor dat ondertussen steeds sneller die NWO ingevoerd zal worden. 
Bush en Sarkozy (belangrijke CFR puppets on a string) propageren de NWO steeds openlijker. 
En blijkbaar, uit bepaalde antwoorden overal te concluderen, zijn sommige mensen tot alles in staat om hun 
huidige weelde te behouden, tevergeefs echter, al zullen zij ondertussen geslaafd zijn. De huidige maatregelen, 
de miljarden belastinggeld die men ‘ter ondersteuning’ in bodemloze putten dumpt, zijn maar uitstel van 
executie - die binnen afzienbare tijd (letterlijk) echt pijlsnel zal gaan. 

En is het geldsysteem pur sang trouwens tot nù toe ook al niet altijd écht een ramp geweest voor de armen? 
Wanneer men echt bezorgd is om de armen, sloot men niet de ogen tot nu toe… Hoeveel miljarden 
mensenlevens heeft de graaicultuur van dictators al niet gekost? Zélf leven ze in gouden paleizen en rijden ze 
rond in limo’s bezet met diamanten, maar hun bevolkingen creperen ondanks de miljarden “ontwikkelingshulp”! 
Is dat écht geen ramp?! Of is het ondertussen ineens niet meer zo’n “ver van mijn bed”show?.. 

Sam

35.  tess 

1 Nov 2008 om 12:02 

Welkom thuis Micha.

Het is heel stil bij Huize Demmink.

36.  AIRVD 

1 Nov 2008 om 12:44 

@K.W. 
De vrije markt is een fabeltje, een excuus om de mensen te plunderen. Je kunt een samenleving ook niet 
overlaten aan de vrije wetten. De burgers gaan dan onderling zelf de problemen oplossen, moorden, stelen enz. 
Wat zie je dan gebeuren: de mensen die zich het beste weten te bewapenen en organiseren kunnen de rest 
terroriseren. Zo is het EXACT met de vrije markt. 
In een samenleving hebben we politie op de vrije markt is dat ook nodig.

37.  E-bee 

1 Nov 2008 om 15:10 

@Samantha. 
Precies Samantha, de regeringen zijn zo fascistisch dat ze nog graan zouden exporteren als er honger was 
onder de eigen bevolking. Geld speelt geen rol meer want het wordt massaal uit “thin air” bijgedrukt op dit 
moment. Voor ons gaapt een zwart gat, maar men realiseert dit niet eens en Bos &co kijken wel uit om dit te 
vertellen. Let op die grijns… Bos consorten, die achter de NWO-macht aanlopen en blind bevelen uitvoeren, 
achter het masker van Links/Rechts, Liberaal, CDA-satanist of Socialist, omdat macht het beste afrodisiacum is 
en ze hieraan en het geld verslaafd zijn geraakt. Ontzettend veel mensen zijn al beroofd en het is een zwart 
gat. Overigens ben ik het niet met je eens omtrent Sarkozy, hij is niet verbonden aan de Anglo-Dutch 
connectie. Hij denkt dat hij het beste voor heeft met Europa, vanuit zijn verwrongen idee. 
Hij heeft beslag laten leggen op transacties van DVD/Mossad/Deutsche bank/Merkel transacties naar het 
Vaticaan. Op hem is een mislukte aanslag gepleegd in Israel na zijn bezoek, pal voor vertrek. 
Men wil van hem af.

38.  stenenstapel 
1 Nov 2008 om 17:45 

Welkom thuis, Micha. 
Helaas is dhr. Demmink ondertussen onschendbaar gebleken. 
Valt hiermee definitief het doek voor Baybasin, of zou hij beter een andere weg kunnen bewandelen?

39.  Samantha 

2 Nov 2008 om 03:30 

@E-Bee

Laat je geen zand in de ogen strooien. Je bent zo goed mee wat het onderwerp betreft! Moorden zit hen in hun 
DNA, ook onderling moorden…

Sarkozy / Nwo 
14 juli 2008 
http://nl.youtube.com/watch?v=Cg06hEhRQj8

Nicolas Sarkozy (new world order) 
nouvel ordre mondial 23 oct 2008 
http://nl.youtube.com/watch?v=A0daZjl5vDI

EU Calls For ‘New World Governance’ 
http://nl.youtube.com/watch?v=a7D21rPpBrk&feature=related
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Sarkozy, Bush and the New World Order 
18/10/2008 
http://nl.youtube.com/watch?v=TUBpY58EbaQ

Sam

40.  E-bee 

2 Nov 2008 om 12:32 

Sarkozy ziet binnen de NWO een grote rol voor zichzelf weggelegd(was te verwachten) maar loopt niet in de 
pas. En zijn beslagleggingen op de transacties van de Merkel/DVD/Mossad-Vaticaan connectie hebben hem ook 
geen goed gedaan. Allover the globe zaten ze 2 weken terug nog in het stadium van partijen kiezen, vanwege 
de gewijzigde opstelling van de NWO tov “nieuwe vijanden” Rusland en China ea.

41.  AIRVD 

2 Nov 2008 om 13:24 

@E-Bee 
Je zit er ditmaal (wederom) naast. Katholiek Sarkozy is een zeer belangrijke pion van het Vaticaan. Hij is daar 
al meerdere malen op bezoek geweest evenals bezoekjes aan Malta. Verkijk je niet zo op de Mossad of joden, 
die hebben weinig in de melk te brokkelen.

42.  E-bee 

2 Nov 2008 om 16:32 

Trowbridge H. Ford: “Then there was the Pim Fortuyn Assassination” 
Jorge Haider/Pim Fortuyn/Mossad. 
Interessant artikel op: www. The Truth Seeker

43.  E-bee 

2 Nov 2008 om 17:08 

www.thetruthseeker.co.uk

44.  E-bee 

2 Nov 2008 om 17:36 

@AIRVD=AIVD?

Je hebt gelijk.

Verkijk je er niet op.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« ‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’ Wouter Bos raakte in paniek bij Fortis-deal »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Breaking: Joris Demmink op Hyves!
Gepubliceerd door Micha Kat 31 oktober, 2008 in Algemeen. 
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Ene E. M. Donk is op Hyves een pagina begonnen over Joris 

Demmink. De ‘Demmink-community’ heeft reeds 146 leden. De zaak-Demmink leeft! We gaan er met 

z’n allen voor zorgen dat de morbide kinderverkrachter op Justitie een eerlijk proces gaat krijgen! Het 

wordt oorlog! Er waart een spook door Nederland... van burgers die het niet meer pikken, die willen 

afrekenen met de gecorrupeerde idioten op Justitie en binnen ZM en OM….

24 Reacties op “Breaking: Joris Demmink op Hyves!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

31 Okt 2008 om 18:52 

Ben uiterst benieuwd wie (of ‘welke’, kan ook natuurlijk) die pagina gaat blokkeren of saboteren. 
En hoelang het duren zal voor dat gebeurt.

2.  tess 

1 Nov 2008 om 11:57 

Zal Joris veel vriendjes krijgen?

Oerigens één van de argumenten van de rechtbank om de vervolging van Demmink niet in gang te zetten was 
dat niemand tot nu toe officieel aangifte heeft gedaan, althans niemand van de slachtoffers van Demminks 
sekspraktijken.

3.  coosie 

1 Nov 2008 om 13:00 

De ‘Demmink-community’ heeft nu al 315 leden.

4.  Kantklosser 

1 Nov 2008 om 15:16 

@Tess

Ik oktober 2003 heeft een Tsjechische jongen geprobeerd in Nederland aangifte te doen van zijn onvrijwillige 
close encounters met Joris D. De man is door politie en justitie zodanig geïntimideerd, dat hij zijn aangifte heeft 
ingetrokken. Beetje merkwaardig argument van de rechtbank dus.

5.  Pierre Lebon 

1 Nov 2008 om 18:11 
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Breaking: Joris Demmink op Hyves! at Klokkenluideronline

Kantklosser: 
ik las van de week ergens, dat er twee! nieuwe aangiften van verschillende slachtoffers van Demmink in Turkye 
in voorbereiding zijn. Aldus de advocate van Baybassin. 
Het wordt steeds ongeloofwaardiger om al die aangiftes te blijven afwimpelen of nietig verklaren! 
Even geduld dus nog.

6.  AIRVD 

1 Nov 2008 om 21:05 

Ik heb me aangemeld met de naam Gustav bij hyves. (met foto)

7.  tess 

2 Nov 2008 om 09:54 

Ik ben ervan overtuigd dat Demmink ooit gaat vallen, maar dan meer door een toeval.

Er zijn bovendien legio mensen die wel willen dat hij vertrekt … maar zolang hem de hand boven het hoofd 
gehouden wordt door de ministers …

8.  RuudHarmsen 

2 Nov 2008 om 14:40 

Zie behalve deze http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ ook: 
http://stoppedofilen02.hyves.nl/

9.  karinhardeman 

2 Nov 2008 om 16:22 

Joris is zeer geliefd hij heeft al 794 vriendjes !!!!!

10.  Inanna 

2 Nov 2008 om 20:00 

Als ik morgen wakker wordt, dan wil ik minstens 1000 Joris D. Hyvers. 
En ik ga straks kijken naar Canvas: The Road to Guantanamo. Om 21.45 tot 23.20 
Tot morgens!

11.  karinhardeman 

2 Nov 2008 om 21:31 

Inanna je hoeft niet tot morgen te wachten we hebben er nu 1046 
Op naar de 2000

12.  Kantklosser 

2 Nov 2008 om 21:31 

ik wordt…?

13.  karinhardeman 

2 Nov 2008 om 21:34 

wat wordt je kantklosser?

14.  karinhardeman 

3 Nov 2008 om 00:11 

Nou OBSERVATOR hier komt een antwoord op een gedeelte van je eerste reactie sinds vanaf 23.00 zijn we uit 
de lucht

15.  Dr. Quantum 

3 Nov 2008 om 00:21 

Joris heeft vele vriendjes blijkt maar weer 
Ben beniuwd wat Hyves beslist… 
Want de site zal binnen enkele dagen door hen beoordeelt worden

16.  sca-sks 

3 Nov 2008 om 06:51 

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165269 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Gisteren schreven we er al over, dat nu ook op Hyves een actie tegen Joris D (emmink) gaande was, Joris D.
(emmink) de hoge oom van Justitie waarvan men verteld dat hij niet vies van kinderen is. Wat schertst de 
verbazing, de Hyves over Joris is niet oke. Tenminste dat zie je als je er wil gaan kijken. Uitermate vreemd dat 
ineens alles over Joris D(emmink) verdwijnt. Het heeft onze aandacht in ieder geval getrokken, en dat betekent 
dat wij er bovenop blijven zitten.

17.  Inanna 

3 Nov 2008 om 08:46 

De Jorid D. Hyves is weggejorist! Schande! 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

Misschien kunnen de Hyvers hier verder gaan: 
http://stoppedofilen02.hyves.nl/

Met dank aan Ruud Harmsen!

18.  karinhardeman 

3 Nov 2008 om 11:35 

inana volgens mij is de site stoppedofielen02 niet oke wil je ff contact met me opnemen http://karinhardeman.
hyves.nl/

19.  Observator 

3 Nov 2008 om 12:58 

@ Karin Hardeman

Een en ander viel zomaar te verwachten, Karin. Het valt me nog mee dat ik gisteren nog net op tijd dus 
‘vriendje’ was geworden. 
Waar zou ik nu zijn met mijn gele beessie?

20.  karinhardeman 

3 Nov 2008 om 14:41 

we zijn weer in de lucht !!!! 
Op naar de 2000 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/

21.  M. 
3 Nov 2008 om 15:27 

een Demmink hyves :-D  

Dit geeft de doorslag, ik heb me altijd verre gehouden van Hyves, maar ga me nu toch aanmelden. Wat een 
goed initiatief, ik vraag me af wanneer de site voor de 2e keer uit de lucht wordt gehaald.

Heel bemoedigend ook om te lezen dat er binnen korte tijd al zoveel mensen zich hebben aangemeld.

22.  Maryke 

9 Nov 2008 om 14:22 

Ruim 3000 leden nu :)

23.  Dr.D 

9 Nov 2008 om 15:59 

Ben zelf in het verleden werkzaam geweest bij Streetcornerwork en de lafdeling die we JP noemden.
(Jongensprostitutie) Dit verhaal is echt (http://onderzoekjorisd.hyves.nl/blog/17401392/
Jongensprostitutie_en_Joris_en_CONSORTEN/4G0g/) want ondergetekende weet wie het is. Ikzelf werd door 
mijn werkzaamheden als hulpverlener bedreigd door ‘Alex’ omdat zijn handel in gevaar werd gebracht. 
Zonder verdere gevolgen overigens. 
Er was nog iemand bij de GGD (Rafael)die zeer goed op de hoogte was. 
Vanwege zijn geaardheid….

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Joris gaat mainstream: de Joris D. Hyve 

Pingback op 12 Nov 2008 om 14:17 
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« Welkom: dit is de nieuwe Europese Commissie! Grove belangenverstrengeling Felix Meurders »

PCM gaat aan ruzie ten onder
Gepubliceerd door admin 9 december, 2004 in Media. 

NU REEDS FELLE CONFLICTEN OM NIEUWE LANDELIJKE ‘SUCCESKRANT’

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? 

 
De wereldvreemdheid van de leiding blijkt vooral uit het feit dat zij de oplages van de acht 

fusiekranten gewoon bij elkaar optellen en er aldus vanuit gaan dat de nieuwe krant een oplage zal 

krijgen van 650.000. De realiteit zal echter zijn dat zeker 50% van de lezers van de acht kranten zal 

afhaken bij het nieuwe produkt. Dit blijkt ondermeer uit de felle reacties uit Rotterdam.  

Ontluisterend is voorts dat tal van betrokken zegslieden tegen beter weten in een positief verhaal 

over de nieuwe plannen afsteken, uitsluitend omdat ze bang zijn voor hun baan als ze zich kritisch 

opstellen. Zo denkt Loek Heskes, hoofdredacteur van Rijn en Gouwe, dat ‘de fusie een 

toekomstperspectief biedt het teruglopende abonneebestand een halt toe te roepen’. Waarop hij dit 

baseert is volstrekt onduidelijk. Op de site van de Haagsche Courant heet het dat ‘aan de 

economische realiteit niet valt te ontkomen’. Specialisten uit de journalistiek en de wetenschap 

vinden de keuze van PCM en Wegener juist precies verkeerd: er liggen juist kansen bij het versterken 

van het regio-karakter van kranten (schaalverkleining) en juist niet bij het optuigen van een nieuwe 

‘landelijk-regionale’ krant. Landelijke kranten zijn er immers reeds te veel. Ook PCM-krant Trouw 

(oplagedaling van 8%) is ten dode opgeschreven; de tabloid-versie die reeds is aangekondigd is het 

voorportaal van de dood, want niemand wil betalen voor een produkt dat ook gratis te krijgen is. Een 

kleuter zou dat moeten weten. Ook De Volkskrant heeft reeds aangekondigd over te zullen stappen 

op tabloid. NRC Handelsblad ten slotte kampt met een sterke daling van de oplage en met reeksen 

opzeggingen. In alle landen hebben dagbladen het moeilijk, maar dankzij de incompetentie van 

Bouwman en consorten worden ze in Nederland in versneld tempo de afgrond in geduwd. Alles wat 

deze heren (niet) hebben gedaan is een totale mislukking geworden: het debakel van de PCM-

internetdivisie, geen reactie op de komst van Metro (DeTelegraaf wel), geen zondagskrant (De 

Telegraaf wel, en met succes), totale onttakeling van de boekendivisie (de succesauteurs lopen 
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PCM gaat aan ruzie ten onder at Klokkenluideronline

massaal weg) en nu dus deze ‘meesterzet’. 

De NVJ roept al om steunvoor de kranten uit de staatskas. Dan zal tenminste open en duidelijk 

worden wiens belang de dagbladen in Nederland dienen: dat van staat, gezag en overheid.

8 Reacties op “PCM gaat aan ruzie ten onder”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

9 Dec 2004 om 10:22 

Ik lees LUX , LIBERTAS EN LEUGENS, Het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad van Micha Kat 
met steeds meer plezier. En dan deze berichtgeving…..mijn hart danst, het dansende hart.

2.  Anoniem 

9 Dec 2004 om 15:49 

Men zou ook eens kunnen proberen een neutrale krant i.p.v. een systeem-loyale linkse krant te maken. Ze 
zouden minder lezers verliezen en afgehaakte lezers terugwinnen. Maar op dit idee komen schijnt lastig te zijn.

3.  Anoniem 

9 Dec 2004 om 19:18 

Klokkenluideronline.nl schreef: “Alles wat deze heren (niet) hebben gedaan is een totale mislukking geworden: 
[…] totale onttakeling van de boekendivisie (de succesauteurs lopen massaal weg) […].”

Vandaag bevestig in de NRC: “Schrijvers willen per se niet naar PCM  
Door onze kunstredactie 
AMSTERDAM, 9 DEC. Een grote groep schrijvers, onder wie Geert Mak, Renate Dorrestein en Adriaan van Dis, 
dreigt hun uitgeverij te verlaten als deze wordt verkocht aan kranten- en boekenconcern PCM Uitgevers.

Lees verder: http://www.nrc.nl/kunst/artikel/1102572054421.html

4.  j.rhyn4 

9 Dec 2004 om 22:51 

Meer dan dertig jaar was ik geabonneerd op het Algemeen Dagblad. In die periode zag ik de krant langzaam 
afglijden naar een steeds linksere opinie en geloofde zodoende steeds minder in de onafhankelijkheid waar men 
zo mee pronkte. 
Op den duur was het nog slechts vanwege columniste Pamela Hemelrijk en de cryptogrammen, dat ik het 
abonnement niet opzegde. Tevens werden op de een of andere wijze mijn ingezonden brieven niet meer 
geplaatst. 
Toen kwam de affaire Hemelrijk. Ach, er was wel eerder een onenigheid geweest met haar en de redactie, 
niettemin was men zo verstandig haar columns toch weer op te nemen. 
Dit was niet meer het geval toen Pamela het linkse journaille, m.i. terecht, het in de eigen kont steken van 
veren verweet. In een ingezonden brief liet iemand weten het abonnement op te zeggen als Pamela Hemelrijk 
niet het veld zou ruimen. Ik kon mijn boosheid niet bedwingen en liet van mijn kant weten, dat men in dat 
geval de kip met de gouden eieren zou slachten. Mijn brief werd weer eens niet geplaatst, daar waar ik in het 
verleden toch regelmatig mijn zegje had mogen doen. Waar was de onafhankelijkheid? 
Ook ik lees met graagte Lux, Libertas en Leugens van Micha Kat. Daarin mocht ik vernemen hoe men aan het 
bedenken was hoe van die vervelende Pamela af te komen. De ingezonden brief bleek te komen van een 
gefingeerd persoon, zo mocht ik lezen. Wie dacht men nu anders voor de gek te houden dan zichzelf? 
En zelfs al zou een boze abonnee in dat geval het abonnement stopzetten, wat dan nog? Hoevele liefhebbers 
van de onnavolgbare stijl van deze columniste staan daar tegenover? 
Maar is het niet veel eerder ongeloofwaardig, dat iemand vanwege ??n schrijfster die hem/haar niet aanstaat 
plotseling een krant zou opzeggen? Zij schreef er al jaren in, en er stonden vele andersdenkende columnisten, 
die mij over het algemeen niet aanstonden, tegenover. Die lees je dan gewoon niet. Zo simpel is dat. Een krant 
doe je juist de deur uit als een geliefde auteur er NIET meer in staat! Dommerdjes! 
Ondanks dat heb ik het AD nog lange tijd op m’n deurmat toegestaan. Daarnaast had ik de Telegraaf genomen. 
Een krant die ik in het verleden ook graag las, al was het alleen al vanwege destijds Leo Derksen. Men beseft 
niet half hoe belangrijk dit soort krenten in de pap is! 
Op den duur betrapte ik mij er op, dat ik het AD steeds vaker ongelezen bij het oud papier zette. Mijn hoop 
Pamela er toch nog in terug te zien was nu toch echt vervlogen. Gelukkig had ik haar terug gevonden in de 
Metro. Het AD kon de deur uit! 
Ik zal hier verder niet uitwijden over de telefonische pogingen van de krant mij terug te krijgen. Zelfs een 
veertiendaagse gratis aanbieding vermocht mij niet meer over te halen. Ook het NRC deed een vergeefse 
poging, maar die krant heb ik van jongs af aan al niet zien zitten. Het Rotterdams Dagblad vind ik beslist een 
aardige krant, maar ik heb ze gezegd eens terug te bellen als het een ochtendblad werd…

Nu gaat het beroerd met nogal wat kranten. Dat zal ongetwijfeld deels met de recessie te maken hebben. Maar 
vooral door eigen gebrek aan inzicht bij hun abonnees… 
Algemene Dommerdjes!

J. van Rhijn

5.  Anoniem 

10 Dec 2004 om 00:16 
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De dagbladen dienen niet staat, gezag en overheid, maar de aandeelhouders en vooral zichzelf. De prettigste 
kranten zijn Metro & Spits: dezelfde ANP-artikelen als in de zogenaamde kwaliteitskranten, maar beter 
leesbaar. 

Gelukkig zijn er ook nog niet-linkse kranten als het Nederlands, Fries en Reformatorisch Dagblad. Blijven er 
eigenlijk nog onafhankelijke regionale kranten over?

6.  Anoniem 

12 Dec 2004 om 21:57 

Heel goed, J. van Rhijn! Lees Metro voor de perfecte columns van Pamela!

Ik gebruik het AD slechts als ik deze gratis krijg en dan nog alleen om onderin de kattenbak te legen. Om 
letterlijk de stront op te vangen, die ze zo verdienen!

7.  Anoniem 

22 Dec 2004 om 21:37 

ik vroeg via de email AD-hoofdredacteur Bonjer of de pluriformiteit niet in het geding was met de fusie en of 
prijzen van de krant omlaag zouden gaan. Want de economische wet is dat schaalvergroting ook lagere prijzen 
betekent. Daar kon hij nog geen antwoord op geven want de zaak was nog in onderzoek. Een dag later stond 
wel breed op de voorpagina van het AD dat de zaak beklonken was. Een leugen of is dit een ongewis avontuur?

8.  Anoniem 

29 Dec 2004 om 14:34 

Die journalisten moeten lekker hun kop houden en hun werk doen of anders hun biezen pakken, het is een 
commercieel bedrijf volledig gericht op aandeelhouderswaarde (in dit geval sterke focus op cashflow), als dat 
betekent dat er gesaneerd of geintegreerd moet worden, zo zij het.
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Trek ook aan de bel!

« Explosief moslim-boek ‘Beste Sadik’ nu te koop! Broertjes: champagne met een corrupte nazi »

Volkskrant en Broertjes verliezen alle 
geloofwaardiheid
Gepubliceerd door admin 26 december, 2004 in Media. 

JOURNALISTIEK DRAMA VOOR PIETER VON LIPPE VAN DE VOLKSKRANT

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 

2004: “Ik wilde gewoon dat iedereen alles van mij wist. Ook over mijn banden met het nationaal-

socialisme. Ik wilde voorkomen dat men zei: hij is een nazi geweest. Ik kan met de hand op de bijbel 

verklaren: ik was nooit een nazi.’ 

De werkelijkheid over Bernhard is op 23 december onthuld in het dagblad Trouw. In 1937 stuurde hij 

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 

en de hartelijkste en beste wensen voor de rijkskanselier.” Een tweede brief aan Hitler met nog 

explosievere inhoud is nog altijd niet openbaar. Nog veel meer bewijzen voor overduidelijke nazi-

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 

journalistieke regels en gedragscodes die ooit zijn ontwikkeld. 

 
De champagneflessen werden een voor een ontkurkt op de redactie van de Volkskrant nadat hun 

hoofdredacteur zijn krant in het geheim de ’scoop van de eeuw’ had bezorgd. Negen dagen later 

heeft de krant elke geloofwaardigheid verloren en kan de deuren beter vandaag dan morgen sluiten. 

Nimmer eerder in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek heeft een krant zijn journalistieke 

plichten en uitgangspunten op zo’n stompzinnige en onthutsende wijze ten grave gedragen als de 

Volkskrant onder Broertjes. Vrijwel alle regels werden geschonden: 

*een hoofdredacteur dient NIMMER geheel op eigen houtje buiten zijn redactie om grote 

journalistieke initiatieven te nemen. Zo kan hij immers niet worden bijgestuurd. 

*een journalist dient zijn persoonlijke voorkeuren en sympathieen immer geheel los te zien van zijn 

optreden als journalist. Broertjes opereerde bij zijn actie met Bernhard veel te veel vanuit puur 

persoonlijke sympathieen. 

*een journalist dient altijd eigen onderzoek te doen, vooraf of achteraf na een interview. Hierin faalde 

Broertjes totaal, zeker daar de eerste brief van Bernhard aan Hitler nota bene in het werk van Lou de 

Jong wordt genoemd. Wist Broertjes dit niet? 

*een journalist dient af te zien van triomfalisme na een vermeend succes omdat hij zich daarmee 

kwetsbaar maakt en tegenreacties kan uitlokken. Broertjes wist na zijn excercitie niet hoe snel hij 

van camera naar interview moest rennen om zich te laten feteren. Het horrorscenario is voor hem 

geheel en al uitgekomen: hij heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt door zich te laten bejubelen 

over de journalistieke blunder van de eeuw. 
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Daar komt nog bij dat Broertjes tal van ‘gezaghebbende’ journalisten en opiniemakers heeft 

meegetrokken. Namelijk iedereen die uit opportunisme meehuilde met de ‘zoon-journalist’. Zoals de 

gecorrumpeerde plagiator Henri Beunders die in NRC schreef dat Broertjes met zijn giga-scoop ‘een 

grote prijs verdient’. Of Ad van Liempt, columnist bij Pieter, die met de champagne nog onder de 

tong triomfeert dat ‘NRC de grote verliezer is’. Of de Ombudsman van de Volkskrant Thom Meens die 

ronkend meldt dat zijn krant nu de vruchten plukt van investeren in Oranje-kunde. Hoe krijg je het 

zover?  

Noch de Volkskrant noch NRC, de zogenaamde ‘paradepaardjes’ van de Nederlandse journalistiek, 

durven melding te maken van de brieven van Bernhard aan Hitler. Dat Trouw het wel aandruft, geeft 

alleen maar aan dat dit dagblad naar de marge van de Nederlandse journalistiek wordt gedrukt. Wie 

wil ook nog maar een eurocent betalen voor deze totaal gecorrumpeerde kranten waarvan de 

hoofdredacteuren ofwel demoniseren ofwel zichzelf profileren als zoon van een corrupte nazi?

Bekijk het artikel in Trouw en de brieven van Bernhard

18 Reacties op “Volkskrant en Broertjes verliezen 
alle geloofwaardiheid”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

26 Dec 2004 om 15:00 

“[Broertjes] heeft zich onsterfelijk belachelijk gemaakt door zich te laten bejubelen over de journalistieke 
blunder van de eeuw.”

Ik ben benieuwd hoe lang de redacteuren van de Volkskrant Broertjes nog laten bungelen. Deze Broertjes duwt 
de toch al niet al te beste naam van De Volkskrant kopje onder in het slijk; elke dag dat Broertjes daar nog zit 
moeten de dames en heren meer voor hun broodwinning vrezen….

2.  Anoniem 

27 Dec 2004 om 16:38 

Ach Micha, 
Konden we maar geloven dat jij integer bent en er oprechte bedoelingen op na houdt. 
Wat is het toch eeuwig zonde dat je je geloofwaardigheid door al je frustratie al lang geleden verspeeld hebt. 
Ik heb medelijden, heel veel medelijden, met je zoontje.

3.  Anoniem 

27 Dec 2004 om 17:10 

Iemand schreef: “Wat is het toch eeuwig zonde dat je je geloofwaardigheid door al je frustratie al lang geleden 
verspeeld hebt.”

Mij, lezer van klokkenluideronline.nl, interesseert het geen biet of Kat gefrustreerd is of niet. Mij gaat het om de 
inhoud. Wat Broertjes - nota bene een hoofdredacteur - hier flikt lijkt mij in strijd met de basisvereisten voor 
integere kwaliteitsjournalistiek. Daar verandert de motivatie van Kat dit de wereld in te slingeren helemaal niets 
aan. Het enige wat ik mis is ‘wederhoor’ - hier een formaliteit want hoofdredacteuren van de bij de PCM 
aangesloten kranten slagen er normaal gesproken niet in inhoudelijk te reageren op dit soort analyses en 
pruttelen doorgaans dan wat over ‘frustraties’ bij Kat en dat ‘internet zo onbetrouwbaar is’…. (Maar 
tegelijkertijd allerlei externe factoren er bij de haren bijslepend om buiten het eigen functioneren het weglopen 
der lezers te verlaren). 

Ik wens de medewerkers van de PCM kranten een voorspoedig 2005!

4.  Anoniem 

27 Dec 2004 om 17:24 

Wel eens van “toon” en “muziek” gehoord? 
Vast niet.

Ik wens alle medewerkers van Apax een zeer winstgevend 2005. 
Make the assets sweat and get rid of liabilities!

5.  Anoniem 

28 Dec 2004 om 16:10 
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Een fantastische dooddoener. Hartelijk gefeliceerd met zoveel creativiteit.

6.  Anoniem 

28 Dec 2004 om 18:32 

Broertjes, ga er nou gewoon eens inhoudelijk op in. Weerleg/weerspreek de beschuldigingen. En neem dan 
meteen Jan Hekking ook weer mee. Geen verschuilgedrag. Ook n? vooraan durven staan. Ging jullie eerder 
immers al verbijsterend goed af.

7.  Anoniem 

29 Dec 2004 om 03:48 

Ik ben benieuwd wanneer de inhoud van de tweede brief online beschikbaar is (al dan niet ‘legaal’ i.e. met 
toestemming van het archief). 

En heeft iemand de beruchte “Stadhoudersbrief” al ergens opgedoken?

O ja, Broertjes… Ach, hij is niet de enige journalist die relevante feiten verzwijgt en ‘VIPs’ met zijden 
handschoentjes aanpakt (want anders komen zij niet meer in aanmerking voor interviews).

8.  straaltje 

29 Dec 2004 om 14:58 

wel een beetje laf he om anoniem te reageren

9.  Anoniem 

30 Dec 2004 om 13:59 

Die Kat en trouwens ook van Buitenen, hier ook vaak te bewonderen, doen me altijd aan (andere) Koot en Bie 
typetjes denken, namelijk de heren van de Tegenpartij… 
Lekker makkelijk overal tegen zijn en vooral niet met eigen initiatieven komen want dan steek je je nek uit. 
Waar gehakt wordt vallen spaanders en die kan je op 2 manieren benaderen, het is kenmerkend dat er door 
deze heren bijna altijd van het negatieve wordt uitgegaan. Of het met een slechte jeugd of in de loop der jaren 
opgelopen frustratie te maken heeft, ik weet het niet maar het blijft jammer.

H J Vervoort, 
London

10.  Anoniem 

4 Jan 2005 om 17:51 

Wat een gelul allemaal, vanaf dag 1 is er geroepen dat het Bernards eigen verhaal was, alleen dat al heeft 
nieuwswaarde. Of het journalistiek verantwoord is of niet is totaal irrelevant. Het hele land wilde lezen wat die 
ouwe te melden had, als dat geen bewijs van nieuwswaarde is, weet ik het niet meer. 
Heeft de Volkskrant ergens stelling genomen, hebben ze geroepen dat dit de waarheid was, of heette het 
verhaal: bernard spreekt? 
Juist. 
Die Kat is gewoon gefrustreerd, door niet bestaande misstanden in deze maatschappij geobsedeerd. Wat, 
stelletje LPF zielepieten, niet wil zeggen dat er geen misstanden bestaan.

11.  Anoniem 

4 Jan 2005 om 18:09 

Iemand schreef: “Heeft de Volkskrant ergens stelling genomen, hebben ze geroepen dat dit de waarheid was, of 
heette het verhaal: bernard spreekt?”

Als het allemaal onder het motto “Bernhard, zijn verhaal” was gepubliceerd en Broertjes de eenzijdigheid en 
potentiele onbetrouwbaarheid van Bernhards versie niet met zijn champagne besprenkelde borstklopperij had 
overstemd was er mijns inziens geen probleem geweest. Echter, het verzwijgen van Bernhards brieven aan 
Hitler - die naar mijn bescheiden mening sterk afbreuk doen aan het zorgvuldig gecultiveerde imago van ‘held 
van het verzet’ - toont de onmacht van Broertjes zijn krant over deze zaak neutraal te laten berichten.

Een hoofdredacteur die ostentatief zijn eigen afhankelijkheid roemt is alleen in een dubieus journalistiek milieu 
een langer leven beschoren.

12.  Anoniem 

6 Jan 2005 om 10:30 

Je snapt er geen reet van, dit was geen neutraal verhaal, maar het verhaal van Bernard dat, alleen al omdat 
het het verhaal van Bernard was, nieuwswaarde had en dus geplaatst moest worden. 
Pas als er allerlei redactionele commentaren op gevolgd hadden, die dit verhaal als waarheid zouden hebben 
neergezet, was het journalistiek onverantwoord geweest. Nu niet. 
Die Broertjes heeft het gewoon slim gedaan en dan kunnen de moraalridders op hun kop gaan staan, de 
volkskrant was uitverkocht en er jullie kunnen niet aantonen dat de krant ergens stelling heeft genomen.

13.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 11:06 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/120/volkskrant-en-broertjes-verliezen-alle-geloofwaardiheid.html (3 of 5) [3/10/2009 11:46:15 PM]



Volkskrant en Broertjes verliezen alle geloofwaardiheid at Klokkenluideronline

Die hele krant weet al jaren de feiten niet te scheiden van hetgeen men zoal voor vaags voor zich geprojecteerd 
ziet na het innemen van de avondlijke alcoholische versnaperingen dan wel het onafgebroken poederen van de 
neus.

Waar ik overigens niet mee wil zeggen dat die journalisten aldaar allemaal alcoholisten danwel junks zijn.

Broertjes straalt een in bedwang gehouden schuldcomplex uit dat zijn weerga niet kent. Als je aan iemand kunt 
zien dat zijn geweten niet zuiver is, dan is dat Broertjes wel. Alle pogingen om zich te profileren als 
hoofdredacteur zijn gestrand op een presentatie van een miskende praatjesmaker op het niveau van de 
middelmaat…en met die middelmaat kun je dan te doen hebben.

Waar de Telegraaf een lallende, roddelende en liegende doch ook als zodanig verklaarde marktkoopman is, doet 
de Volkskrant denken een corrupte gemeenteambtenaar die zojuist onverrichter zake maar vol sterke verhalen 
teruggekeerd is van de hoeren, waar hij op kosten van een bevriende relatie uit de bouwwereld zojuist is 
geweest. Tijdens kantooruren. En Broertjes weet dit karakter van de krant als geen ander z?lf ook uit te stralen. 

Vreemd dat Trouw nog niet besmet is…

Rabarberke Dullemond 
Groningen

14.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 12:52 

Allen,  
Nu jullie hier eensgezind tot de conclusie zijn gekomen dat de rest het zo slecht doet (snik) en er dus veel 
ruimte is voor vernieuwing, daag ik jullie uit de daad bij het woord te voegen. 
Steek de koppen bij elkaar en lanceer een nieuwe krant; ben benieuwd of krantenlezend nederland jullie 
mening deelt en massaal aanhaakt. 
Jullie kiezen er toch niet voor om stuurman aan de wal te blijven, kom op steek je handen uit de mouwen doe 
wat met die frustratie en beperk je niet tot die paar nieuwsgierigen die hier af en toe verdwaald raken!! 
En nou geen gelul over geld, jullie ideeen zijn toch goed? Dan is er altijd geld voor.

Wedden dat er niks gebeurt?!

15.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 14:14 

In de gedrukte nieuwsmedia zit geen toekomst. Aangezien men per definitie achter de feiten aanholt, zal men 
zich steeds vaker moeten richten op verfraaiingen en verzinsels om de oplage op peil te houden en de 
teruglopende advertentieinkomsten te stabiliseren. Een krant kan in zijn uppie niet overleven, alleen binnen een 
concern zoals PCM, waar de journalistieke onafhankelijkheid subject is aan het eigenbelang van directeuren, 
hoofdredacteuren en niet te vergeten de huisdealers die de fantasie der redacteuren voeden met de nodige 
psychedelica.

De snelle media hebben de toekomst, alleen sukkels beginnen nog een gedrukt nieuwsmedium. Bovendien kost 
het veel mooie bomen en is de productie ervan ernstig milieuvervuilend. Kortom weg met die gedrukte rotzooi. 
Leve het internet.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

16.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 15:24 

Die obsessie van jou met drugs is zeker toeval? 
Wat een raar verhaal, als journalistiek het als eerste weergeven van een gebeurtenis is, heb je gelijk. Als het, 
en dat is toch de aanleiding tot deze hele discussie geweest, te maken heeft met waarheidsvinding, 
achtergrondinformatie of het poneren van een stelling aan de hand van gedegen onderzoek heeft dat lang niet 
zoveel snelheid nodig als jij denkt en is internet dus ook geen voorwaarde. 
Om je een voorbeeld te geven het stuk in de Volkskrant, wat je er ook van mag vinden, is het resultaat van 
gesprekken die zich over een aantal jaar uitspreidden. Wat is het nut van Internet hierbij? 
Ik wil echter de uitdaging wel uitbreiden, maak maar een krant op internet, met een substantieel aantal 
betalende abonnee’s.

Wedden dat er niks gebeurt?!

17.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 16:46 

Wou jij beweren dat wat sommige journalisten schrijven in onbeschonken danwel onbedwelmde staat heeft 
plaatsgevonden? Wat naief.

Nee internet is geen voorwaarde als het om langdurig voorbereide gedegen stukken gaat, dat is waar. Maar als 
een krant alleen zulke stukken zou publiceren, zou ze kunnen volstaan met het uitkomen van 1x per week of 1x 
per maand. Als nieuwsmedium heeft ze gewoon afgedaan. Bovendien, waarom zou je een mooie 
achtergrondreportage op toiletpapier drukken? Verdient een mooie reportage met goed fotomateriaal niet beter?

Noem gewoon een argument om een krant te blijven drukken, er is er bijna geen, behalve de gewoonte om 
haar bij een kop koffie te lezen of zo.

Sinds de verregaande clustering van de dagbladjournalistiek een feit is, is de krant geen onafhankelijk medium 
meer, maar een onwelkom machtsblok in handen van elite.

Verder is het een vervuilend, stinkend, overbodig medium uit de vorige eeuw. Een stoomlocomotief van de 
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informatievoorziening voortgedreven met hetzelfde stinkende geld van grootindustrielen die ten koste van appie 
arbeider groot zijn geworden.

*Burp*

RD

18.  Anoniem 

20 Jan 2005 om 14:01 

Volgens mij wordt er gerefereerd aan de obsessie voor snuiven die je ten toon spreidt in je reacties, zelf een 
probleempje? 
De wijze waarop nieuws (en achtergronden daarvan) verspreid wordt is inderdaad niet belangrijk, het gaat 
erom dat het verspreid wordt en veel belangrijker dat het gebeurt op zo’n wijze dat mensen het tot zich kunnen 
nemen. 
Vooralsnog is dat de krant. 
Je volhardt echter in SP gedrag: zeggen hoe het niet moet, schoppen tegen instituten maar 0,0 eigen actie of 
initiatief. 
Jammer hoor.

Laat een reactie achter
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« Conflict ABN Amro blijft maar escaleren Wapenhandelaren gaan in ons land vrijuit »

Klassenjustitie neemt hilarische vormen aan
Gepubliceerd door admin 14 mei, 2007 in Rechterlijke macht. 

OPROEP TOT ‘CETERUM CENSEO-ACTIE’ VOOR VERVOLGING DEMMINK

‘Ceterum censeo Carthaginem esse delendam’. Met deze beroemde zin sloot de Romeinse senator 

Cato Maior elke redevoering die hij hield af, waar deze ook over ging. De zin betekent ‘overigens ben 

ik van mening dat Carthago verwoest moet worden’. De Romeinen stonden na het winnen van de 

Tweede Punische Oorlog tegen Carthago voor het dilemma wat ze moesten doen met de hoofdstad 

van de tegenstander: laten functioneren met het risico dat er opnieuw een vijandige macht kan 

ontstaan of met de grond gelijk maken. ‘Hardliner’ Cato was dus duidelijk voor de tweede optie en 

door steeds weer te herhalen dat Carthago verwoest moet worden wist hij uiteindelijk voldoende 

steun te verwerven. De stad werd met de grond gelijk gemaakt, de grond werd omgeploegd en in de 

voren werd zout gestrooid opdat er op deze gedoemde grond nooit meer iets zou kunnen groeien. Tot 

zover de geschiedenis. Thans roept deze website een ieder op tot een nieuwe ‘ceterum ceseo’-actie: 

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

Laat iedereen elk betoog, elk stuk met deze zinsnede afsluiten! Hoe kunnen we nog tolereren dat 

onze samenleving kapot wordt gemaakt door een weerzinwekkende vorm van klassenjustitie die 

gewone mensen vervolgt als betrof het een heksenjacht terwijl een hoogwaardigheidsbekleder als 

Demmink voor hetzelfde delict met rust wordt gelaten? 

 
Minister van Justitie Hirsch Ballin heeft in antwoord op kamervragen duidelijk laten blijken dat hij zijn 

pedofiele topambtenaar de hand boven het hoofd wenst te houden. Er is inmiddels aangifte tegen 

Demmink gedaan wegens pedofilie, maar door de genoemde houding van de minister hoeven we niet 

te verwachten dat deze aangifte door het OM in behandeling wordt genomen. Dat laat maar een 

mogelijkheid open: de roep van het volk! Er zou een opstand moeten uitbreken om de pedofiel 

Demmink richting rechter te krijgen om hem net als iedere andere Nederlander die wordt verdacht 

van een zwaar delict een ‘eerlijk proces’ te laten ondergaan. Wat is het voornaamste kenmerk van 

een gezonde democratische samenleving? Een goed werkende rechtsstaat! Dat die in ons land aan 

een ineenstorting bezig is was al langer bekend, maar als Demmink niet wordt vervolgd en voor de 

rechter wordt gebracht mogen we toch wel concluderen dat er uberhaupt geen rechtsstaat meer 

is in Nederland!. Dat Demmink schuldig is moge alleen al blijken uit het feit dat hij inmiddels op 

tientallen websites een pedofiel is genoemd zonder dat een van zijn advocaten daartegen is 

opgetreden. De hoogste ambtenaar van Justitie die het zich moet laten welgevallen een pedofiel te 

worden genoemd zonder dat hij daartegen kan optreden omdat er dan een beerput opengaat die zo 

stinkt dat de hele wereld zich in walging van ons land zal afkeren….. dat is de situatie waarin we 

thans onder leiding van Jan Peter ‘normen en waarden’ Balkenende verzeild zijn geraakt… Maar dat 

kan natuurlijk geen reden zijn Demmink te laten lopen waardoor hij tientallen en wellicht zelf 

honderden kinderen in de toekomst zal misbruiken die allemaal met trauma’s te maken zullen krijgen 

en de gemeenschap op gigantische kosten zullen jagen, nog afgezien van de seksuele delicten en 
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Klassenjustitie neemt hilarische vormen aan at Klokkenluideronline

perversiteiten waaraan de ‘Demmink-slachtoffers’ zich in de toekomst weer schuldig zullen maken 

want zo werkt dat met misbruikte kinderen… Demmink is kortom in elk opzicht een tikkende 

tijdbom die zo snel mogelijk onschadelijk gemaakt moet worden!. Net als Carthago moet ook 

Joris Demmink worden ‘omgeploegd’ en met een desinfecterend middel onschadelijk worden 

gemaakt! Dat kan alleen door hem voor de rechter te brengen en getuigen te laten verklaren hoe ze 

door Demmink zijn misbruikt…Intussen gaan we vrolijk voort met het oppakken en vervolgen van 

‘gewone’ pedofielen zoals die schooldirecteur uit Putte die kinderen op zijn school zou hebben 

misbruikt (zie eerste link van dit stuk). Ceterum censeo dat Joris Demmink voor de rechter 

moet worden gebracht! Zegt het voort! Joris Demmink is een volksgericht meer dan waard!

8 Reacties op “Klassenjustitie neemt hilarische 
vormen aan”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Mei 2007 om 14:07 

Mag ik vragen waarom de redactie niet de eerste oproep onder het Elsevier artikel heeft geplaatst? Een betere 
plek voor uw startschot lijkt me nauwelijks denkbaar. Of heeft Elsevier deze al weer weggecensureerd?

R. Hartman

2.  Anoniem 

14 Mei 2007 om 15:27 

Klasse justitie, jullie hebben het weer goed geregeld.

3.  Anoniem 

14 Mei 2007 om 21:56 

Ceterum censeo Jorim Demminkum delendum esse…

4.  Anoniem 

16 Mei 2007 om 09:45 

Ik vraag me af, is er in NL niet een instantie die waakt over het welzijn van kinderen mbt pedofielen als Joris 
Demmink ? 
In Belgie had je na die bekende voorvallen wat werkgroepen gekregen, die zich daar mee bezig hielden.

De Kinderbescherming: tja, die valt natuurlijk ook onder een of ander ministerie - misschien wel Justitie. Dan 
zit Demmink helemaal “goed”. 
Wel een lachertje een bekende pedofiel als SG op Justitie. En wel die PSV man prominent in het nieuws laten 
veroordelen, en Demmink kan zijn gang gaan. Viespeuk ! En als die vervelende HirschBallin dat goed vindt, dan 
is dat ook een viespeuk…

Ceterum censeo Jorim Demminkum delendum esse…

5.  Anoniem 

19 Mei 2007 om 00:50 

Ja je zal HirschBallin maar als oom hebben of als buurman… nog naastere betrokkenheid bij zo’n man kan ik me 
al helemaal niet voorstellen…

6.  Anoniem 

23 Mei 2007 om 19:47 

De sugestie aleen al dat het “normen en waarden” kabinet van Jan-Pieter Balkenende wel eens de geschiedenis 
in zou kunnen gaan als een stelletje kindermisbruikende viespuiken…

Het zou me weinig verbazen als meneer Demmink vandaag of morgen verongelukt, verdwijnt, zelfmoord pleegt 
of “vermoord word door iemad die gegarandeerd helemaal aleen handelde”, mocht dit echt een “probleem” 
worden.

In ieder geval ben ik van mening dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht wegens zijn 
kindermisbruik.
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7.  Anoniem 

25 Mei 2007 om 01:09 

Medeplichtig. 
Hoe staat het met de tweede kamer,indien de verantwoordelijke minister door zijn houding medeplichtig wordt,
het voormelde relaas in aanmerking nemende?

8.  Anoniem 

25 Mei 2007 om 09:08 

Minister wordt op matje geroepen. Kinderen door de SG in zijn bedje geroepen. 
Minister onschendbaar. onschuldige meisjes en jongetjes schendbaar. 
Motie van wantrouwen? Balkenende IV. Christelijke partijen CDA en Christenunie daarin. Zelfs een christelijke 
minister voor Jeugd. De jeugd speelgoed voor de SG.  
Voor vorm kan de motie worden aangenomen, maar dan zal de normen en waarden predikende broer van het 
Zeeuws meisje, gelijk Zalm ooit riep, uitschreeuwen ….We voeren de motie niet uit hahahahahahaha ….. Uitval 
van Zalm´s microfoon toen. Uitval van vertrouwen in de Dames en Heren K2 nu.  
En alles blijft zoals het het is. Geweten is nu eenmaal een onbekend verschijnsel in Haagsche kringen.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Geweigerd artikel over vervanging van rechters at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Ook FBJP rekent nu af met Arthur van Amerongen ‘Gezien de bekendheid Demmink geen vervolging’ »

Geweigerd artikel over vervanging van rechters
Gepubliceerd door Micha Kat 1 juni, 2008 in Algemeen. 

srebrenica.jpg Tot verbijstering van heel juridisch Nederland heeft de Staat opnieuw -voor zover 

bekend voor de derde keer- in een voor haar cruciale procedure een of meer 

rechters vervangen ten eigen voordele. Thans gaat het om de zaak die tegen Nederland is 

aangespannen door slachtoffers van het Nederlandse falen in Srebrenica. Eerder (eind oktober 2007) 

bood ik over dit alarmerende verschijnsel een artikel aan aan het dagblad De Pers. Het stuk werd 

twee keer herschreven, maar hoofdredacteur Ben Rogmans achtte het niet nieuwswaardig. Rogmans: 

“Dit soort dingen gebeuren in Nederland gewoon niet. Punt uit. Einde discussie.” 

‘Vervanging van rechters is zeer verontrustend’

door Micha Kat

“Ik acht het zeer verontrustend dat de tot ´Chipshol´ ongekende praktijk een college te vervangen al 

weer zo snel na de ernstige kritiek daarop een vervolg krijgt. De reactie van de overheid heeft zich 

daarbij gekenmerkt door de nog bedenkelijker nieuwe praktijk om in het geheel niet meer te 

reageren op welke kritiek dan ook, ook niet vanuit de wetenschap.” Dat zegt prof. A. Tak (Staatsrecht 

en Bestuursrecht te Maastricht) in reactie op het bekend worden van een tweede geval van 

‘rechterswisseling’: het vervangen van de rechters tijdens een procedure, bijvoorbeeld in de periode 

tussen een ‘tussenvonnis’ en het ‘eindvonnis’. Deze praktijk was tot voor kort niet bekend in ons land 

en is ook verboden in internationale verdragen. De twee rechtsgangen waarin de rechters tussentijds 

zijn vervangen zijn de genoemde ‘Chipshol-zaak’ (eind maart 2007) en de zaak over de uitlevering 

van zakenman Robert Horchner (10 juli 2007) aan Polen. Tak is zelfs zo verontrust, dat hij recent 

naar aanleiding het nieuwe verschijnsel een artikel heeft geschreven voor De Praktijkgids, het orgaan 

van de NVRA, de Nederlandse Vereniging van Rechtskundge Adviseurs onder de titel ‘van wraken, 

verschonen en vervangen, over rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid’. 

 
Want alles gaat natuurlijk om de vraag: waarom werden de rechters in deze zaken vervangen? Wie 

heeft er belang bij? Hoe verhoudt zich de vervanging met de noodzakelijke rechterlijke 

onafhankelijkheid? De advocaat van Robert Horchner Cees Korvinus begreep er weinig van: “Normaal 

gesproken maken rechters een zaak waaraan ze eenmaal begonnen zijn af. Deze wisseling is echt 

vreemd. Ik heb er geen goed gevoel bij.”

De Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam moest beslissen over de 

uitlevering aan Polen van Robert Horchner op grond van het Europees Arrestatie Bevel (EAB). Via het 

EAB uit 2004 kan elke lidstaat van de EU een andere lidstaat opdragen een burger uit te leveren als 

het meent dat deze strafbare feiten heeft gepleegd op zijn grondgebied. In een tussenvonnis gaven 

de drie rechters aan dat de Poolse justitie te veel tijd had laten verlopen tussen het eerste 

rechtshulpverzoek in deze zaak begin 2001 en het uitvaardigen van het EAB in oktober 2005. Voorts 
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Geweigerd artikel over vervanging van rechters at Klokkenluideronline

twijfelden zij aan de schuld van Horchner aan het ten laste gelegde delict: ‘betrokkenheid bij een 

cannabisplantage te Polen van september 1999 tot april 2000’. Vanaf 1999 werden Horchner en zijn 

gezin door het OM vervolgd voor betrokkenheid bij de produktie van XTC, maar het OM had tot bij 

het gerechtshof in het stof moeten bijten, ondermeer omdat het gebruik gemaakt bleek te hebben 

van gemanipuleerde telefoontaps. Begin 2005 had Horchner daarom een civiele procedure tot 

schadevergoeding aangespannen tegen de Staat. De verdediging van de Staat werd gevoerd door het 

kantoor van de landsadvocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Na het genoemde tussenvonnis 

van de IRK werden twee van de drie rechters vervangen. Een van de nieuwe rechters, mw. A. Spoel, 

was tot begin dit jaar werkzaam bij het kantoor van de landsadvocaat. Het nieuwe college van drie 

rechters oordeelde op 10 juli dat Horchner moest worden uitgeleverd aan Polen. Advocaat Cees 

Korvinus diende begin september een klacht in tegen Spoel bij de Hoge Raad wegens 

belangenverstrengeling. Volgens de advocaat had zij zich uit eigen beweging uit deze zaak moeten 

terugtrekken (verschonen).

Het vervangen van rechters in een lopende procedure (dus niet van een enkele rechter die toevallig 

ziek is, maar van een compleet college van drie): het is een ongekende praktijk. Wat speelt hier? Wie 

beslist erover? Maar er komt nog wat bij. In zowel de zaak-Horchner als in de Chipshol-zaak (in de 

hoedanigheid van luchthaven Schiphol) had de Staat een groot belang. In beide gevallen ontwikkelde 

de procedure zich ongunstig voor de Staat. Tot het moment dat de rechters werden vervangen. Hoe 

verklaren de rechtbanken deze wisselingen zelf? Dit is de officiele reactie van M. Grootscholten, 

persvoorlichter van de rechtbank Amsterdam, per email: “De IRK-zitting op 25 mei 2007 is gedaan 

door mrs A.R.J.M. Vermolen, J. Edgar en C. Klomp. De zaak is toen aangehouden. Voor de zitting op 

26 juni 2007 waren ingeroosterd mrs A.R.J.M. Vermolen, C. Klomp en M. van Mourik. Omdat mr 

Vermolen inmiddels tot teamvoorzitter in de strafsector was benoemd, kon hij de zitting in juni niet 

meer doen. Mr Klomp heeft hem als voorzitter vervangen en mr A.Spoel is als jongste rechter 

opgetreden. De IRK kamer dient binnen dient binnen 60, uiterlijk 90, dagen nadat de officier van 

Justitie de zaak in behandeling heeft genomen uitspraak te doen. Dat heeft tot gevolg dat met het 

opnieuw plannen van een aangehouden zaak niet kan worden gewacht totdat de oorspronkelijke 

combinatie weer in dezelfde samenstelling zit.” Aan deze reactie is geen touw vast te knopen. Is hier 

sprake van het bewust optrekken van rookgordijnen?

Rechters maken zaken waar ze aan begonnen zijn af, dat is volgens alle deskundigen de vaste 

praktijk in Nederland. Vermolen had ook deze zaak dus moeten afmaken. Maar dan: als Vermolen 

vervangen moest worden, waarom moest dan naast hem nog een rechter worden vervangen zodat de 

‘nieuwe rechters’ in de meerderheid kwamen? Hierop moet de rechtbank het antwoord schuldig 

blijven.

Zou het zo kunnen zijn dat er iets anders speelt, dat de rechters zijn vervangen om de uitkomst van 

de procedure te beinvloeden? Het zou elk begrip te boven gaan. Toch zijn er enkele signalen dat dit 

niet onmogelijk is. In een rapport van KPMG in opdracht van de Raad voor de Rechtspraak uit 2006 

(Het Funcioneren van de Rechterlijke Organisatie in Beeld) staat: “Het roulatiebeleid wordt op 

rechtbanken ook wel ingezet als sanctiemiddel voor moeilijk te corrigeren rechters.” In een artikel in 

het periodiek Rechtstreeks van de Raad voor de Rechtspraak (2006, no. 2) staat het volgende te 

lezen: denkbaar is echter dat rechters ook om andere redenen dan het organisatiebelang of de tijdige 

afhandeling van zaken kunnen worden overgeplaatst, bijvoorbeeld vanwege hun houding ten opzichte 

van bepaalde zaken, de inhoud van hun uitspraken of andere redenen. Dat zou een ernstige 

bedreiging zijn van de rechterlijke onafhankelijkheid en partijdigheid. Daarom is het belangrijk om 

expliciet vast te bepalen dat rechters slechts met hun eigen instemming kunnen worden 

overgeplaatst. In de Chipshol-zaak is vast komen te staan dat de overgeplaatste voorzitter tegen zijn 

zin is vervangen. Het kamerlid Jan de Wit van de SP heeft de minister van Justitie begin oktober voor 

de tweede maal vragen gesteld over de vervangingen. Dit is vraag 2: Acht u het feit dat een rechter, 

die tot voor kort werkzaam was bij het kantoor van de Landsadvocaat waar al jaren een schadeclaim 

van de heer H. tegen de Staat in behandeling was, oordeelt over een zaak waar haar voormalige 

kantoor zo direct betrokken was, een voorbeeld van objectief gerechtvaardigde schijn van 
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belangenverstrengeling? Zo nee, waarom niet?

Prof. A. Tak begint zijn artikel met een korte beschrijving van de Chipshol-zaak: “Ruim tien jaar 

geleden kocht projectontwikkelaar Chipshol het Groenenbergterrein bij Schiphol, in de buurt van de 

Aalsmeerbaan. Schiphol verhinderde (met medewerking van de overheid) dat Chipshol dit terrein zou 

bebouwen. In een procedure voor de Haarlemse rechtbank vorderde Chipshol een schadevergoeding 

van 96 miljoen Euro. Toen de eerste voor Chipshol gunstige uitspraken werden gedaan, werden in 

januari van dit jaar plotsklaps alle drie de rechters vervangen die zich vanaf begin 2005 met de zaak 

bezig hielden. Een wrakingsverzoek tegen de nieuwe rechters werd fel betwist door de advocaat van 

de wederpartij (Schiphol), mr. Koeman, en door de wrakingskamer afgewezen. De ongebruikelijke 

zaak leidde tot grote commotie in de pers, omdat voor het eerst in de geschiedenis een volledige 

kamer zonder aanwijsbare reden werd vervangen. Toch staat zij niet langer op zichzelf.”

Epiloog

Gebiedsontwikkelaar Chipshol probeerde via het aanvragen van openbare getuigenverhoren te 

achterhalen wat de ware redenen zouden kunnen zijn van de alarmerende vervanging van het 

complete college in hun zaak tegen Schiphol. Dit werd afgewezen door de rechtbank Den Haag en 

ook het Hof aldaar was niet van zins Chipshol’s wens tot waarheidsvinding te faciliteren. Lees hier 

een verslag van de desbetreffende zitting bij het Hof.
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Nu begrijp ik waarom de Middeleeuwer in dit land oordeelde over de “rechtspraak” toendertijd: “Vrouwe Justitia 
heeft haar blinddoek verloren”. Het ziet er naar uit dat we nog steeds in de Middeleeuwen rondlopen en zo dom 
waren die mensen in die tijd dus niet. Die doorzagen ook deze regelrechte rechtsverkrachtingen.

2.  Lolke 
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Lees maar eens mijn site www.dedoorzetter.nl 
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3.  victor 
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Aan www.deoppositie de heer Karel de Werd,

Door toeval zag ik uw reactie op deze site. Ik heb uw corruptie-affaire een beetje gelezen. Graag verneem ik 
hoe het er voor staat. Zou u in een kort verhaal of verwijzing naar een publicatie de zaak kunnen samenvatten.
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Demmink is honderd procent zeker schuldig
Gepubliceerd door Micha Kat 20 augustus, 2007 in Algemeen. 

journaal.jpeg De SG van het Ministerie van Justitie Joris Demmink is schuldig aan het delict van 

het bedrijven van seks met minderjarigen. Dit volgt uit een dwingende redenering 

vanuit de constatering dat het NOS Journaal eind 2003 meldde dat de SG zelf heeft toegegeven aan 

dit delict schuldig te zijn. Lees hier meer over dit aspect van de affaire. Zijn schuld blijkt uit het 

volgende. Het is niet mogelijk dat het NOS Journaal een dergelijke zwaarwegende mededeling doet 

over een hoge ambtenaar als deze niet van te voren weet wat het NOS Journaal gaat brengen. In een 

geval als het onderhavige is het plegen van wederhoor een plicht die het NOS Journaal niet zal 

verzaken. Nu zijn er twee mogelijkheden. Ofwel Demmink heeft zijn delict zelf toegegeven tegenover 

redacteur Lex Runderkamp. In dat geval geldt: no more questions your honor. 

De andere mogelijkheid is dat het NOS Journaal via meerdere andere bronnen op de hoogte is 

gebracht die verkaard hebben dat Demmink zijn delict tegenover hen heeft opgebiecht. In dat geval 

moet werderhoor worden gepleegd: Joris, we hebben van X en X (en X) vernomen dat je tegenover 

hen hebt toegegeven minderjarigen te hebben misbruikt, is dat zo? Op deze vraag moet Demmink 

bevestigend hebben geantwoord, anders zou de bewuste mededeling nooit zo zijn opgenomen in het 

nieuwsbulletin. Anders gesteld: Demmink moet die dag op de hoogte zijn geweest van wat het 

Journaal die avond zou gaan brengen, maar heeft er niet voor gekozen deze fatale mededeling uit het 

bulletin te houden onder dreiging van rechtsmaatregelen! En dat voor een SG van Justitie! Stelt u 

zich voor: een van de hoogste ambtenaren van Nederland weet om twee uur ’s middags dat er die 

avond gemeld gaat worden dat hij zal toegeven de delicten waarvan hij wordt beschuldigd te hebben 

gepleegd, maar doet daar niets tegen! Dat is toch echt ondenkbaar als hij daadwerkelijk 

onschuldig zou zijn. Nee, pas nadat het Nederlandse volk ervan op de hoogte is gebracht dat 

Demmink en recidiverend neuker van kleine kinderen is, heeft ‘de top van ons land’ besloten dat deze 

‘uitglijder’ van het Journaal moest worden ‘gerepareerd’. Overigens ben ik van mening dat Joris 

Demmink voor de rechter moet worden gebracht.
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2.  Multa Tuli 
21 Aug 2007 om 17:40 

Je begrijpt het niet KAT. Demmink zal nooit voor de rechter gedaagd worden. Hij houdt zich nu muisstil en weet 
dat dit tactisch gewoon de beste oplossing is. Geen aanklacht wegens smaad of laster, geen aanhouding, geen 
verhoor, geen veroordeling en zijn positie blijft onaangetast…

3.  niemand 

22 Aug 2007 om 19:11 

Beste Multa Tuli,

Dat die met zijn pedofilie gechanteerde Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink zich nu muisstil houdt, 
wil nog niet zeggen dat de heer Kat dat ook maar moet doen. 

En dat zijn positie onaangetast blijft, dat kunt u aleen maar hopen.

4.  kees 

22 Aug 2007 om 19:27 

Zonder lijk geen zaak,toch?

5.  Jan Bouma 

26 Aug 2007 om 01:12 

In de gehele discussie…: ik acht het ondenkbaar dat de rechts- en waarheidsvinding dermate geobstructiveerd 
zou kunnen worden in dit land dat de ouders van de “slachtoffers” niet gehoord zouden worden en/of niet met 
succes aangifte kunnen doen. Anders gezegd: zoals hierboven staat inderdaad: “zonder lijk geen zaak!” De 
bewijsvoering moet te leveren zijn. Waarom hoor ik niets over die “aangiften” of heb ik iets gemist? En waren 
die er wel maar gingen de doofpot in? Overigens acht ik de opspraak van D. al schadelijk genoeg voor de 
rechtstaat dat hij beter zou kunnen vertrekken. Dat is nu eenmaal “het lot van het glazen huis dat het min.v.
justitie ook is!” Zie verder m’n website voor andere belangrijke zaken: www.villamithras.com

6.  tess 

23 Mrt 2008 om 14:39 

” […] In de gehele discussie…: ik acht het ondenkbaar dat de rechts- en waarheidsvinding dermate 
geobstructiveerd zou kunnen worden in dit land dat de ouders van de “slachtoffers” niet gehoord zouden 
worden en/of niet met succes aangifte kunnen doen.[…] ”

Maar was dat in ons buurland Belgïe ook niet zo?

1.  Demmink is honderd procent zeker schuldig | 

Pingback op 21 Aug 2007 om 23:57 

2.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) 

Pingback op 1 Sep 2007 om 13:04 
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« Zaak-Holloway wordt final blow voor NL-opsporing Rechtsfilosoof: criminelen binnen OM bevorderd »

Nu officieel vastgesteld: klassenjustitie in NL!
Gepubliceerd door Micha Kat 30 november, 2007 in Algemeen. 

ombudsmannationaal.jpg Het OM (parket Breda) heeft ‘zeer laakbaar’ gehandeld en de ‘schijn 

van klassenjustitie’ op zich geladen. Dat oordeelde Nationale 

Ombudsman Alex Brenninkmeijer op 21 november op grond van een klacht van Jos van de Schoot uit 

Diessen. In de onderhavige zaak pleegde een hoge ambtenaar, de Rijksaccountant op het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een delict: hij vernielde de tuin van van de Schoot, 

zijn buurman. Dit omdat hij zijn woning wilde uitbreiden. De buurman deed aangifte tegen de 

accountant, maar tot zijn stomme verbazing bleek niet hij, maar zijn vrouw voor het hekje te staan 

bij de politierechter. Van de Schoot in het Brabants Dagblad: “Ik heb verschillende malen naar het 

waarom gevraagd, maar kreeg steeds geen antwoord.” Uit het onderzoek bleek dat de man is ontzien 

‘om zijn carriere niet te schaden’. De ombudsman in zijn openbare rapport: “De omstandigheid dat 

een mogelijke vervolging of veroordeling desastreuze gevolgen voor zijn functie als rijksaccountant 

bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zou hebben, is naar het oordeel van 

de Nationale ombudsman geen enkele rechtvaardiging om betrokkene niet als verdachte aan te 

merken”. Evert Boerstra, woordvoerder van het OM op het Parket Generaal: “Het is een bijzondere 

uitspraak. Ik kan me niet herinneren dat zo’n uitspraak eerder is gedaan.” Hoe heet de betreffende 

officier die heeft toegestaan dat de vrouw ‘insprong’ voor haar man? “De naam is niet relevant.” 

Worden er nog sancties overwogen? Boerstra: “We kennen wel sancties bij het OM, van een berisping 

oplopend naar ernstiger. Ik zal het voor u nagaan.” Mocht er iemand zijn die de naam van deze 

‘magistraat’ weet… 

… kan hij of zij zich melden tot deze website. Wellicht dat super-PL (pathologische leugenaar) Harm 

Brouwer cs. er op deze manier toen kan worden aangezet vervolging tegen deze ‘amice’ in te stellen 

die de reeds deplorabele staat van onze rechtsstaat opnieuw een forse knauw heeft gegeven.  De 

onthutsende uitspraak van onze nationale ombudsman werd door de ‘oude media’ overigens niet de 

moeite waard gevonden te vermelden. Wanneer staat er nu eindelijk eens iemand op die de bezem 

gaat halen door de compleet verrotte en gecorrumpeerde bende van ons OM?
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Nu officieel vastgesteld: klassenjustitie in NL! at Klokkenluideronline

Ja, super-PL Harm ‘Toninohadbijvangst’ Brouwer zal er beslist alles aan doen om het recht te doen zegenvieren.

2.  Juriste 

2 Dec 2007 om 14:31 

Ik maakte ook mee dat de Officier van Justitie mij dagvaardde in plaats van mijn echtgenoot. Overigens werd 
de dagvaarding ingetrokken want het betrof een valse beschuldiging. 

De leerplichtambtenaar van de gemeeente Sittard had aangifte gedaan bij de Officier van Justitie te Maastricht 
wegens het feit dat mijn zoon VWO volgt in Belgie. Op het moment van aangifte was mijn zoon overgegaan 
naar klas 3 VWO in Belgie. Wij wonen in de grensstreek met Belgie. Mijn zoon was na de basisschool naar de 
brugklas in Belgie gegaan en ging dus dagelijks de grens over. Dat mocht niet van de leerplichtambtenaar, 
want zij kon zo niet controleren of hij wel het juiste onderwijs zou krijgen schreef zij aan mijn echtgenoot. De 
Officier van Justitie schreef in de dagvaarding op mijn naam dat mijn zoon geen onderwijs volgde in Nederland 
en dat daarmee de leerplichtwet zou zijn overtreden. Dit was onjuist.

De dagvaarding werd precies op de middag voor de zitting ingetrokken per fax op mijn huisadres, vlak voor 
Kerst 2004. Is dit een vorm van pesten door de Officier van Justitie?

3.  R. Kierkels 

2 Dec 2007 om 19:13 

Ik denk niet dat de door u gezochte OvJ buiten medeweten van de top van het Parket Breda zo´n potentieel 
gevoelige kwestie had mogen afronden. 
Dat Evert Boersma zegt dat hij ¨het¨ (wat dat ook mogen zijn) na zal gaan is dan ook een loze belofte….. 
Zie ook mijn reactie in het Brabant Dagblad in deze zaak over de andere voorlichter van het OM (Breda). 
Ook zij hanteerde 2 zeer doorzichtige drogredenen: 
Het eerste argument dat bij burenruzies het strafrecht niet de voorkeur geniet. 
Het tweede argument dat de Rijksaccountant zwaar persoonlijk zou worden getroffen door een vervolging.(of 
veroordeling?)

Naar mijn bescheiden mening is daar in het strafproces nu juist in voorzien door dit in de persoonlijke 
omstandigheden naar voren te laten komen, zodat een rechter hier in zijn eventuele veroordeling, maar ook 
strafmaat, rekening mee kan houden.

Juist hierin knelt deze kwestie.

Het OM is al op de stoel van de rechter gaan zitten……….. 
door de man niet als verdachte aan te merken.

4.  Werner 

5 Dec 2007 om 23:31 

Een wel heel bijzondere situatie. Zie ik het goed, dan heeft de OvJ die deze zaak zo heeft ingezet mogelijk zelfs 
een ambtsmisdrijf gepleegd. Waarom? Hij heeft willens en wetens een persoon strafrechtelijk vervolgd wetende 
dat die persoon (de vrouw van de rijksaccountant) het telastegelegde niet heeft gepleegd. Daarnaast is 
natuurlijk ook nog aan de orde dat de vrouw van de ra (rijksaccountant) kennelijk heeft meegewerkt aan deze 
opzet. Maar dat zo zijnde rijst de vraag aan welke strafbare feiten die vrouw zich heeft schuldig gemaakt.

Wat ligt hier nu voor de hand? Een aangifte tegen de OvJ (dan spaart weer een interne doofpotoperatie op het 
OM), te volgen door een 12 Sv (beklag), want het zou mij hoogelijk verbazen indien het OM zonder last tot 
vervolging de betreffende OvJ voor het hekje laat verschijnen.

Dan natuurlijk ook aangifte tegen de vrouw, want zij heeft er willens en wetens aan meegewerkt om een dader 
van een strafbaar feit te dekken, door de schuld voor dat feit op zich te nemen.

Houdt het daarmee op? Nee, dan begint het pas!! Want nu moet er nog wel een 12-Sv beklag tegen de RA 
worden gedaan. Het staat toch vast dat de man de vernieling heeft aangericht? Zou het Hof die over het beklag 
moet oordelen het aandurven om het rapport van de Natrionale Ombudsman te negeren en zo het beeld (van 
de klassenjustitie) te bevestigen? Ik durf dat te betwijfelen, maar ’s-rechters wegen zijn nog ondoorgrondelijker 
dan die van God. De wedstrijd lijkt gewonnen, maar de eindstreep moet nog wel even overgestapt worden. Dus 
geachte heer Schoot: u heeft een zware kar getrokken, maar dat laatste stukje moet ook nog even.

Dan nog een kleine klap op de vuurpeil: Ik heb een goed advies voor de verdachten in de Ahold-zaak: beroep u 
op de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie en voer als reden aan dat de strafrechtelijke vervolging 
een gelijke zo niet veel grotere schade aan uw carriere toebrengt dan aan die van de RA. Waar het OM dat als 
nieuw afwegingscriterium voor het vervolgingsbeleid lijkt te hebben geïntroduceerd, kan daar toch ook door 
deze verdachten een beroep op worden gedaan?!!

Waarom heeft het nu zover kunnen komen? Wilde men kool (Schoot) en geit (de RA) sparen? Dat is dan dus 
niet gelukt.

Hoe verkwansel je een rechtsstaat.
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« Runderkamp weigert elk contact Demmink op veel meer punten crimineel »

Duwt Runderkamp Demmink alsnog de afgrond in?
Gepubliceerd door Micha Kat 25 augustus, 2007 in Algemeen. 

rvdj.jpg 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, 

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.  

Maar we lezen er iets over op de onvolprezen site van Stan de Jong. Met name dit: Uit citaten van 

email-correspondentie tussen Joris D. en Panorama/Gaykrant blijkt ook zonneklaar dat D. had 

toegegeven sextrips naar dubieuze lokaties te maken en daarbij niet altijd het jongensvlees eerst op 

leeftijd keurde. Duwt Runderkamp Demmink alsnog de afgrond in?
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Update Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 28 augustus, 2007 in Algemeen. 

vakantie.jpg 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.” 

Een dag later hebben we de advocaat van Demmink aan de lijn, Harro Knijff van De Brauw 

Blackstone Westbroek. Knijff: “Demmink is gewoon aan het werk. Niets aan de hand.” Mooi, dat 

weten we dan: advocaten mogen immers niet liegen. Wat is trouwens nu de ‘officiele lezing’ 

aangaande Demminks seksuele acitiviteiten? Anders gevraagd: meester Knijff, is uw client een 

pedofiel? Knijff: “Ik doe geen mededelingen over de seksuele geaardheid van mijn client.” Heeft hij 

kinderen misbruikt? Is hij schuldig? Knijff: “Alles wat wordt geschreven over de Baybasin-link is 

klinklare onzin.” Doelt Knijff hierbij uitsluitend op de ‘Turkse beschuldigingen’? Met andere woorden: 

kan het wel zo zijn dat Demmink kinderen heeft misbruikt in Tjechie? Knijff: “Alle beschuldigingen 

zijn pertinent onwaar. Verder geef ik geen commentaar over deze zaak.”

7 Reacties op “Update Joris Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Klaus 

28 Aug 2007 om 12:45 

Hi Micha,

Bel Demmink en check of hij niet gewoon thuiszit. Riouwstraat 13 Den Haag.

2.  Inanna 

29 Aug 2007 om 09:59 

Kijk! Misschien zit hij wel hier! 

http://www.spocania.com/archief/badsazwe.htm 
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:-)  
Zie ook: http://www.nwo-info.nl/2007/08/27/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-37/

3.  Marcellus 

29 Aug 2007 om 10:15 

“Kinderpornodossiers blijven geregeld bij politiekorpsen op de plank liggen, omdat er onvoldoende mensen 
beschikbaar zijn. ” was onlangs te lezen in het AD. Hoe zou dat nou komen? Als je de hoogste baas van het O.
M. spreekt zou ik hem ook hiermee confronteren. 
Het bestrijden van kinderporno zou de hoogste prioriteit moeten hebben bij opsporingsinstanties. Met Demmink 
aan het roer wekt het echter geen bevreemding dat dit niet het geval is.

4.  Wim Dankbaar 

29 Aug 2007 om 13:53 

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article444971.ece/Een_hardnekkige_fluistercampagne

“Demminks advocaat Harro Knijff ziet hoe Baybasins advocaten opereren. Slim, vindt hij. Beroepshalve kan hij 
er nog wel waardering voor opbrengen. ‘Verder is het van begin tot einde onzin.’ Demmink is nooit in Bodrum 
geweest. Sinds 1984 is Demmink nooit meer in Turkije geweest.”

Het waarheidsgehalte van deze bewering moet toch vrij makkelijk te achterhalen zijn voor een wakkere 
onderjournslist. Voor een trip naar Turkije worden er nogal wat zaken documentair vastgelegd. Tickets, 
reserveringen, douanehandelingen, noem maar op. Om nog maar te zwijgen over mogelijke getuiges, zoawel 
hier als daar. 

Maar ja, vind vandaag de dag nog maar eens een wakkere onderzoeksjournalist. 

Wim

5.  Rudolf Paul 
30 Aug 2007 om 11:57 

Onze Joris ging naar Turkije incognito: onder valse naam, met pruik op, en sprak met een hoog stemmetje. 
Zodoende had niemand door dat het Demmink de pedoviezerik was.

6.  Marjolijn Faassen 

22 Nov 2007 om 19:14 

@Bob Pieck

Rustig maar. 
Busje komt zo.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) 

Pingback op 1 Sep 2007 om 13:03 
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« Einde Oude Media (1): Rogmans, censor van 2007 Donner’s fatale benoeming van Joris Demmink »

Joost de Haas, Bart Mos en Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 11 juni, 2008 in Algemeen. 

mosdehaas.jpg De affaire-Demmink gaat naar een climax. Puzzelstukjes die jarenlang een 

geisoleerd bestaan leken te leiden vormen langzaam maar zeker een geheel (zie 

ondermeer dit stuk op HetVrijeVolk) en dat geheel ziet er dermate afschrikwekkend uit, dat het 

voortbestaan van de complete Nederlandse samenleving op het spel staat. Maar laten we rustig 

blijven en zo rationeel mogelijk blijven nadenken. We constateren hic et nunc dat Joost de Haas en 

Bart Mos van De Telegraaf op 16 juni 2007 een groot artikel publiceerden onder de kop 

Topambtenaren in pedonetwerk. Het artikel is niet meer terug te vinden via de site van De Telegraaf, 

maar wel bewaard in pdf en word. In dit stuk dat met name de rol van twee hoofdofficieren van 

justitie in een pedo-netwerk beschrijft komt ook de betrokkenheid van Demmink aan de orde, maar 

het bizarre is dat de SG nergens met naam en toenaam wordt genoemd. Eerst maar even de 

passages:

Een: zoals deze krant afgelopen woensdag meldde, zijn opsporings- en inlichtingendiensten al jaren 

op de hoogte van aanwijzingen dat hoge vertegenwoordigers uit het overheidsapparaat zich schuldig 

zouden hebben gemaakt aan misbruik van minderjarige jongens. De Telegraaf berichtte in dat 

verband over de mogelijke betrokkenheid van een Haagse topambtenaar.

Twee: observatieteams van de politie legden in het kader van het onderzoek vast dat op het CS in 

de hoofdstad zeer jonge 

jongens arriveerden, begeleid door leden van het pedo-netwerk. De reis ging daarna naar een flat in 

Amsterdam-Noord, het decor van sinistere seksfeesten. Een ingewijde: “Die flat was van een 

professor die bekend stond als pedofiel.” Spin in het web was de Amsterdamse ‘pedo-koning’ K.M. 

Samen met een Duitser hield hij zich volgens politie-informatie bezig met het transport van kinderen 

voor seksdoeleinden.

Drie: In dezelfde periode dat de BVD zich op de achtergrond van het Rolodexonderzoek 

manifesteerde, kwamen de dienst ook aantijgingen ter ore over de vermeende seksuele uitspattingen 

van een Haagse topambtenaar. “De man liet zich rondrijden door chauffeurs naar 

jongensbordelen”, aldus een inlichtingenbron. Ook tekende de BVD verklaringen op van een 

informant die volgens insiders de ‘homomaffia’ binnen het OM hekelde en ronduit zei dat de 

topambtenaar “het met jongetjes doet”. Jaren eerder, in 1994, was de naam van dezelfde hoge 

ambtenaar volgens diverse bronnen al opgedoken in een politieonderzoek naar misbruik van 

minderjarigen. Terwijl de betrokkene in Den Haag steeds hoger klom in de ambtelijke hiërarchie, 

gonsde het alsmaar luider van de geruchten over zijn vermeende seksuele escapades. 

Niet alleen de BVD leek destijds geïnteresseerd, ook de zusterdienst bij Defensie verzamelde volgens 

betrouwbare bronnen informatie over de Haagse topambtenaar. Volgens deze bronnen 

rapporteerde de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) over het omstreden privéleven van 
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Joost de Haas, Bart Mos en Joris Demmink at Klokkenluideronline

de man. Op grond van die rapportage werd naar verluidt voorkomen dat hij benoemd zou worden op 

een andere hoge post. Na de berichtgeving in De Telegraaf van deze week, reageerde het ministerie 

van Justitie met een kort persbericht. Daarin werd slechts gemeld dat de AIVD een 

veiligheidsonderzoek had ingesteld, ‘voorafgaand aan de benoeming van de betreffende 

topambtenaar van Justitie’. Volgens Justitie had de AIVD een ‘verklaring van geen bezwaar’ 

afgegeven, waarna de benoeming heeft plaatsgevonden. Meer wilde het ministerie niet kwijt. 

Ondertussen bestoken PvdA, VVD, SP en PVV minister Hirsch Ballin (Justitie) met Kamervragen. Zo 

willen VVD en SP weten of de Haagse topambtenaar na rapportage door de MIVD wellicht werd 

afgewezen als aanstaand secretaris-generaal op Defensie. Een meerderheid van de Tweede Kamer 

vraagt zich bovendien af waarom Hirsch Ballin de topman niet op non-actief zet vanwege een 

aanhoudende geruchtenstroom. Onlangs nog werd tegen hem aangifte gedaan, onder andere van 

‘pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen’. De Amsterdamse 

advocaten Adèle van der Plas en Pieter Bakker Schut deden de aangifte namens hun cliënt Hüseyin 

Baybasin. Deze in Nederland tot levenslang veroordeelde Koerdische crimineel ziet mede de hand van 

de topambtenaar in een internationaal complot. De rijksrecherche is inmiddels bezig met een 

oriënterend onderzoek naar aanleiding van de aangifte. “Baybasin moest hangen en de 

topambtenaar werkte mee om te voorkomen dat hij zelf in Turkije zou worden vervolgd voor 

pedofilie”, luidt kortweg de lezing van de advocaten. Zij beroepen zich onder andere op een rapport 

van de Turkse overheid waarin zou staan dat de topman uit Den Haag betrokken was bij 

’seksparty’s’ in Turkije. Volgens minister Hirsch Ballin vertonen deze beschuldigingen 

“overeenkomsten met Turkse krantenberichten uit 2006 waarvan niet is vastgesteld dat zij enige 

feitelijke grondslag hadden”.

Dat Mos en De Haas nergens de naam van Demmink noemden is bizar, maar ook alarmerend. 

Immers: sinds op 2 april 2007 aangifte werd gedaan tegen Demmink circuleerde zijn naam overal in 

de media, zelfs ook op weblog Geenstijl dat op 31 mei -dus twee weken voor de publicatie van Mos 

en De Haas- nog aandacht aan de pedofiele SG had besteed. Er is geen enkele journalistieke reden te 

bedenken voor de anonimisering door De Telegraaf anders dan dat de krant of de journalisten onder 

druk werden gezet. Dat er bij De Telegraaf regelmatig keiharde confrontaties plaatsvinden over wat 

wel en wat niet in de krant komt weet ik van Martijn Koolhoven die ooit in geuren en kleuren heeft 

verteld hoe veel moeite het hem kostte zijn scoop over de seksuele escapades van SP-kamerlid Harry 

van Bommel in de krant te krijgen. Maar nog merkwaardiger wordt het redactionele beleid van De 

Telegraaf als we constateren dat de krant na de sensationele publicatie nooit meer op de zaak-

Demmink is teruggekomen terwijl daartoe toch alle aanleiding was (zie het feitenoverzicht dat deze 

site eerder publiceerde). Daags na het stuk van Mos en De Haas startte de ‘operatie damage-

control’ (of ‘Demmink-control’) door NRC Handelsblad en De Volkskrant. Scherper gesteld: op 16 juni 

wordt Demmink in De Telegraaf afgeslacht en twee dagen later zegt NRC dat ‘het een feit is dat 

Demmink alle beschuldigingen heeft weten te weerleggen’. De Telegraaf laat het gebeuren en komt 

nooit meer op de zaak terug. Het is duidelijk dat de krant onder het juk van Den Haag is doorgegaan.

Tot slot nog dit over citaat nummer twee uit het artikel van Mos en De Haas. In de passage wordt 

een Amsterdamse professor genoemd van wie het huis het decor zou zijn van ’sinistere seksfeesten’. 

Dit sluit vrijwel naadloos aan bij wat er in de Runderkamp-papers staat over het ‘Embargo-

onderzoek’: rechercheurs hadden het vermoeden dat [Demmink] informatie over het 

opsporingsonderzoek had doorgespeeld aan een van de hoofdverdachten, de Amsterdamse 

hoogleraar van R. met wie hij bevriend was. De hoogleraar had daardoor vervolging weten te 

ontlopen, zo meenden de rechercheurs. Opvallend is tevens dat er in het citaat sprake is van een 

‘Duitse link’ met betrekking tot de ‘import’ van minderjarige sex-slaafjes naar Nederland. Juist dit 

was immers het onderwerp van de Netwerk-uitzending van 20 april 1998 waarin uitgebreid werd 

stilgestaan bij de rol van de ‘topambtenaar Joris’ bij de import van minderjarigen. Het is nooit 

duidelijk geworden wie deze ‘Joris’ is. Maar uit de Runderkamp-papers blijkt dat er een band bestaat 

tussen de ‘pedo-professor’ en Demmink terwijl uit De Telegraaf naar voren komt dat de ‘pedo-prof’ 

een rol speelt bij het importeren van sex-slaafjes via Duitsland. Hiermee lijkt het meer dan 
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aannemelijk dat ook Demmink op de hoogte was van of zelfs betrokken was bij deze sinistere import, 

precies zoals in de Netwerk-uitzending aan de orde kwam.
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Overigens ben ik van mening dat Joris Demmink voor de rechter moet worden gebracht.

2.  Meneer 

11 Jun 2008 om 13:13 

De Telegraaf…..onkuis blaadje.
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hirschballin2.jpeg De strop rond Joris D. wordt verder en verder aangetrokken. Het wordt

laroes.jpeg

 tijd 

dat minister Hirsch Ballin Nieuwspoort gaat bespreken voor 

de nu reeds legendarische ‘Demmink persbriefing’. “Geachte aanwezigen, als 

Minister van Justitie heb ik voor vele hete vuren gestaan. Zelfs heb ik ooit moeten aftreden als gevolg 

van de IRT-affaire. Maar wat ik thans met u moet gaan wisselen gaat qua zwaarte en qua 

maatschappelijke relevantie de gehele IRT-zaak verre te boven. Zoals u wellicht weet circuleren er al 

geruime tijd berichten over de SG van mijn ministerie…….” Maar zover is het nog niet. Wel hebben we 

de beschikking gekregen over een extended version van de Runderkamp-papers (deze papers hebben 

reeds 339 hits op Google) met origineel achterliggend materiaal zoals email en notities. Was 

getekend: Hans Laroes, hoofdredacteur NOS Nieuws.

1 Reactie op “Runderkamp-papers: extended 
version”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Rudolf Paul 
18 Nov 2008 om 20:50 

Dit ook gelezen? 
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2065

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Justitie: “We hebben niets toe te voegen” Uit het dossier Demmink-2, deel 1 »

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1266/runderkamp-papers-extended-version.html (1 of 2) [3/10/2009 11:47:59 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1264/justitie-we-hebben-niets-toe-te-voegen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/hirschballin2.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/hirschballin2.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/laroes.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/laroes.jpeg
http://dmz.homelinux.net/docs/topambtenaar/runderkamppaper.html
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Runderkamp-papers&btnG=Zoeken&meta=
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1266/runderkamp-papers-extended-version.html/feed
http://www.grenswetenschap.nl/permalink.asp?grens=2065
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1266/runderkamp-papers-extended-version.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1264/justitie-we-hebben-niets-toe-te-voegen.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Runderkamp-papers: extended version at Klokkenluideronline

Bezoekers

●     13 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165274 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1266/runderkamp-papers-extended-version.html (2 of 2) [3/10/2009 11:47:59 PM]

http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/nawijn.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/nawijn.jpeg [3/10/2009 11:48:00 PM]



http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/sorgdrager.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/sorgdrager.jpeg [3/10/2009 11:48:00 PM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...nl/artikel/1269/uit-het-dossier-demmink-2-deel-1.html [3/10/2009 11:48:04 PM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Demmink-2 (deel 6): een spoor van doden… at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« ‘Hij is met een kunstlul gepenetreerd’ Test uw kindermisbruik-kennis! »

Demmink-2 (deel 6): een spoor van doden…
Gepubliceerd door Micha Kat 10 december, 2008 in Algemeen. 

chauffeur.jpeg Hoe zat het nou met die dode chauffeur van Joris Demmink? 

In het vorige stuk over Joris Demmink vertelde zijn voormalige sekspartner Frank Leenders dat de 

Justitie-SG aanwezig was bij de opname van een snuff-achtige pornofilm waarbij een jongen om het 

leven kwam. Maar deze jongen is niet de enige die ’sneuvelde’ in het kielzog van de extreme en 

misselijkmakende escapades van de oversekste SG. Een tweede dode is chauffeur Mosterd. Uit het 

dossier Demmink-2 blijkt dat Panorama-journalist Fred de Brouwer dit spoor heeft nagetrokken en 

zowel heeft gesproken met de weduwe als met de dochter van Mosterd. Beiden gaven geen bruikbare 

informatie, volgens de stukken mede omdat de weduwe een pensioen krijgt van Justitie en het vanuit 

die optiek ‘niet in haar belang zou zijn’ nadere informatie te verschaffen over de dood van haar man. 

Wat hier ook van zij, in Panorama en GayKrant van 8 oktober 2003 lezen we de volgende passage 

over Mosterd: zo wordt er in die periode naar aanleiding van een interview met GayKrant-

hoofdredacteur Henk Krol in het tv-programma Nova en brief op de redactie van GayKrant in Best 

bezorgd, afkomstig van Henk Laarman (52). Daarin stelt Laarman, aanvankelijk rechercheur bij de 

politie en daarna bij het ministerie van VROM, 

waar hij is aangesteld om interne fraude op te sporen, connecties te zien tussen een zaak die hij ooit 

onder ogen kreeg in Den Haag en het ‘misbruik van kinderen in Eindhoven’. Laarman blijkt ontslagen 

te zijn na een doofpotaffaire bij VROM. In zijn strijd tegen het ontslag komt hij in contact met andere 

rechercheurs die eveneens te maken hebben met doofpotaffaires. Ze ontdekken een andere kwestie 

die volgens hen te maken heeft met de ‘hoge omes’ naar wie bezoekers van het Anne Frank-

plantsoen verwijzen. Laarman schrijft aan GayKrant over een chauffeur van het ministerie van 

Justitie: die chauffeur overleed aan een hartaanval op 50-jarige leeftijd. Dat is mogelijk veroorzaakt 

door spanningen op zijn werk. Wat was het geval? Zijn baas, een topambtenaar van Justitie, had de 

gewoonte schandknapen op te laten pikken met zijn dienstauto. Hij pleegde seksuele handelingen 

met de jongens op de achterbank van zijn dienstauto terwijl die chauffeur daarvan mocht 

meegenieten. In zijn brief beschrijft de ex-rechercheur tevens een voorval in de hofstad: toen deze 

topambtenaar er de gewoonte van maakte zijn chauffeur om twee uur ’s nachts uit zijn bed te bellen 

om hem op te halen bij een bekende homoclub in Den Haag en hij de dienstauto onderkotste omdat 

hij straalbezopen was, knapte er iets bij de chauffeur. Hij stapte naar zijn chef en maakte melding 

van dit gedrag. Die chef sprak zijn DG erop aan. Die wilde geen ruchtbaarheid en daarmee ontstond 

een doofpotzaak die de chef op overplaatsing kwam te staan. Die chauffeur overleed korte tijd later. 

De weduwe kent al deze verhalen.
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16 Reacties op “Demmink-2 (deel 6): een spoor van 
doden…”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  johnmans 

10 Dec 2008 om 19:53 

Ik vind het met de dag opmerkelijker dat dit allemaal zo geschreven kan worden zondere enige reactie vanuit 
Den Haag. Krijg ook allerminst het idee dat de Kat in dit geval in het nauw is. Hij komt op mij juist zeer 
strijdbaar over, al is zijn prooi wat maatjes groter. 
Heb gisterenavond voor het eerst de complete letterlijke aangifte van meneer B. gelezen. Very, very weird stuff 
allemaal… 
Hoe het ook zij, hoop dat alles echt heel snel duidelijk wordt.

2.  zavasul 
10 Dec 2008 om 20:04 

http://knokke-waakhond.com/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=9

Home Bio Stan de Jong Theo van Gogh Misdaad Revu Archief HP/De Tijd Contact 

Belgische beerput: Kat vs Fortis/Lippens 
Auteur Stan de Jong 26 juli , 2008 

Over seksueel misbruik schrijven is een hachelijke zaak. Voor je het weet heb je een rechtszaak aan je broek 
en de ervaring leert dat rechters (en zeker de Raad voor de Journalistiek) dan hogere - soms zelfs belachelijk 
hoge - eisen stellen aan artikelen dan dat ze gewoonlijk al doen. Maandag vindt in de rechtbank Amsterdam 
een kort geding plaats dat graaf Maurice Lippens, bestuursvoorzitter van Fortis, heeft aangespannen tegen 
journalist Micha Kat die hem heeft beschuldigd van pedofiele activiteiten en mishandeling van kinderen. Mag ik 
dit schrijven? Lijkt me wel. Is feit. Schrijven over pedofielen is om nog een reden hachelijk: de verklaringen van 
slachtoffers van zedenmisdrijven zijn vaak moeilijk op hun betrouwbaarheid te toetsen. Dat kan elke 
rechtspsycholoog en misdaadjournalist u verzekeren. Het misbruik heeft zich vaak jaren geleden voorgedaan, 
het geheugen is feilbaar. Bovendien lijken bij uitstek bij dit soort delicten fantasten op te staan die zich ineens 
de gruwelijkste seksuele vergrijpen uit hun vroegste jeugd menen te herinneren. Ja, het is oppassen met dit 
genre strafzaken. Denk aan de affaire-Lancee, de Eper Incestzaak (Yolanda) of de Enschedese ontuchtzaak die 
geloof ik trouwens rijp is voor herziening. Maar goed, hoe zit het nu met mijnheer Lippens…?

De beschuldigingen tegen Maurice Lippens, een vooraanstaande en invloedrijke figuur in Belgenland, zijn 
gebaseerd op de zogenaamde X-dossiers. Die vloeiden voort uit de Dutroux-affaire. Een Belgische vrouw stapte 
in 1996 naar de politie omdat zij niet alleen claimde nieuwe belastende feiten over Marc Dutroux te hebben, 
maar vooral ook over het horror-pedonetwerk waarvan hij deel zou hebben uitgemaakt. Zij beweerde als 
kindprostituee slachtoffer te zijn geweest van de meest huiveringwekkende perverse seksuele handelingen en 
zou tevens getuige zijn geweest van martelingen en moorden op andere slachtoffertjes. De vrouw werd getuige 
X 1 genoemd, trad later in de openbaarheid en bleek Regina Louf te heten. En Regina noemde man en paard. 
Onder meer de broers Maurice en Leopold Lippens - de laatste is sinds jaar en dag burgemeester van de 
badplaats Knokke.

Over de affaire zou je een boek kunnen schrijven (sterker, dat is ook gedaan: De X-dossiers, Wat België niet 
mocht weten over de zaak-Dutroux), maar een uitstekende introductie is het tweeluik dat Zembla - niet voor 
niets de parel van de publieke omroep - over de zaak maakte. Hier kunt u deel 1 en deel 2 bekijken.

Uit de Zembla-uitzendingen bleek - ik vat het wat grof samen - het volgende: 
-Een relatief groot aantal Belgische kinderen verdween, waarvan een aantal vermoord werd teruggevonden. 
-Regina Louf (getuige X1) had dermate gedetailleerde verklaringen over daders, slachtoffers, moorden en (met 
name) locaties, dat zij wel tenminste ooggetuige moest zijn geweest in een paar gevallen. 
-De getuigenis van X1 werd gestaafd door andere verklaringen en door nader politie-onderzoek. 
-Er waren banden tussen de vermeende daders en de makers van kinderpornofilms en de producenten daarvan. 
-De Rijkswacht probeerde de zaak in de doofpot te stoppen en Regina werd van slachtoffer verdachte. 
-Het onderzoeksteam dat Regina verhoorde werd ten onrechte in diskrediet gebracht. 
-Er bestonden enkele frappante banden tussen verdachten en politiemensen en tussen verdachten en de 
rechter-commissaris die het onderzoek (later) leidde.

Uiteindelijk zouden er meer onderzoeksuren worden besteed aan X1 en aan de vermeende bevooroordeeldheid 
van het politieteam dan aan de pedo-affaire en de moorden zelf. De daders die door Regina Louf waren 
aangewezen zijn in elk geval nimmer verdachte geworden en hun rol bleef dus onduidelijk, op de pooier van 
Regina, Tony V., na. Over hem kwam vast te staan dat hij Regina vanaf haar twaalfde jaar had misbruikt. De 
rechercheurs van het onderzoeksteam werden later gerehabiliteerd, maar Regina Louf was toen al afgebrand.

In de documentaire werden op Dutroux en de dubieuze zakenman Nihoul na geen namen van vermeende 
daders - veelal uit de hoogste Belgische kringen - genoemd. Maar die namen zijn wel allang bekend. Onder hen 
dus de gebroeders Lippens. De broers zouden volgens Louf hebben behoord tot de meest sadistische 
verkrachters en martelaars in het gruwelnetwerk. Zo is er het bizarre en schokkende verhaal van de 
‘kraamverkrachting’: X1 claimt op haar tiende voor het eerst te zijn bevallen (kan dat?) en gedurende de 
bevalling te zijn misbruikt en geslagen en bewerkt met een scheermesje. Van het horrorspektakel worden foto’s 
genomen.

In de verklaringen van X1 wordt over de broer van de Fortis-topman, Leopold, overigens specifieker verklaard 
dan over Maurice Lippens. De burgemeester van Knokke zou bijvoorbeeld graag seks hebben met 2 tot 4-
jarigen, liefst met dieren erbij… Tja, het is allemaal te walgelijk voor woorden en je hebt instinctief de neiging te 
denken dat het niet waar kan zijn, het gaat elk bevattingsvermogen te boven. Maar ja, dergelijke perverse 
zaken schijnen werkelijk te bestaan en laten we niet vergeten: er was een Dutroux, er waren kindermoorden en 
er was een martelkelder.

De verklaringen van X1 over de Lippens-broers stonden niet op zichzelf, er waren ondersteunende verklaringen 
van een vrouwelijke politiefunctionaris die ook zei misbruikt te zijn door de hoge heren (X2) en van anonieme 
brieven. Bepaald niet voldoende voor een veroordeling (X1 zat er ook nog wel eens naast met haar verhalen) 
maar ruimschoots voldoende om een diepgravend onderzoek te starten. Dat is niet gebeurd en zal ook wel niet 
meer gebeuren. Betreurenswaardig. De X-files zijn al lang geleden gesloten.
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Micha Kat rakelde onlangs de zaak weer in zijn geheel eigen stijl op, omdat hij zich heeft vastgebeten in de 
affaire Demmink - de van kindermisbruik betichtte secretaris-generaal op Justitie. Kat publiceerde stukken over 
de Fortis-topman op zijn site klokkenluider.nl en op het vrije volk. De artikelen zijn er inmiddels afgehaald en er 
blinkt bovenaan een rectificatie, afgedwongen door een dwangsom. Kat kennende laat hij het niet rusten en dat 
zal Maurice Lippens ook wel aanvoelen. Vandaar het kort geding maandag waarbij Lippens zich (vermoedelijk 
ook financieel) gesteund weet door Fortis. Dat scheelt weer een slok op een advocatenborrel.

Rest de vraag: mag ik dit alles opschrijven? Ja, want er staat geen woord in gelogen. Hier de uitgelekte X 
Dossiers.pdf. Slechts aanbevolen voor lezers die de Franse taal machtig zijn en in het bezit zijn van een sterke 
maag… 
Informatie over dit artikel: 
(Geef commentaar, kijk wat andere hebben geschreven of plaats een link op je eigen weblog!)

Datum en reacties: 
juli 26th, 2008 
36 reacties Feeds en Links 
Comment Feed 
Meer van deze auteur 
Gepost in de rubrieken: 
Misdaad 
Pedofilie 

Vorige en volgende artikelen 
Getuige X 1, Regina Louf 
Overwinnaarsrecht wacht Karadzic Rubrieken 
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Geef commentaar 
Laat gerust een reactie achter. Basic HTML is toegestaan.
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E-mail (verplicht)
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Onthoud mijn gegevens voor volgende reacties.

Schakel dit vakje in als je reacties op je commentaar wilt ontvangen. 
Reacties 
Commentaar nummer: 
1 Gepost door: De Oppositie 
op: 26 juli , 2008 om 9:46 pm 
Het is zeker riskant ernstige misstanden aan te kaarten en terecht indien de bechuldigingen niet kunnen worden 
gestaaft met wettigovertuigend bewijs.

De meest effective manier: Eerst het wettig overtuigend bewijs onvervreembnaar archiveren in verschillende 
computer bestanden alvorens de beschuldigingen publiekelijk worden geuit.

In dat geval is de vrijheid van meningsuiting vrwjwel grenzeloos. eem machtig wapen om karakter moord te 
plegen.

de Werd: http://www.deoppositie,nl

Commentaar nummer: 
2 Gepost door: Inanna 
op: 26 juli , 2008 om 10:18 pm 
Dank je, Stan!

Voor wie wat Engels kan lezen: 
http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

Commentaar nummer: 
3 Gepost door: Undercover 
op: 26 juli , 2008 om 11:01 pm 
Hier wat betere links naar de Zembla artiklen.

Zembla intro deel 1 http://www.omroep.nl/vara/tv/zembla/20040311/zembla.html 
Zembla intro deel 2 http://www.omroep.nl/vara/tv/zembla/20040318/zembla.html

Teven een link naar de uitspraak van de klachtdoor C.L. Geerts tegen Zembla bij de Raad voor de Journalistiek 
http://www.rvdj.nl/2004/60

Commentaar nummer: 
4 Gepost door: Verena 
op: 26 juli , 2008 om 11:24 pm 
Al na een gedeelte gelezen te hebben een aantal weken geleden,moest ik er mee stoppen,want ik werd er bijna 
fysiek,kotsmisselijk van. 
Heb me er ook niet toe kunnen zetten het verder te lezen. 
Het gaat boven je bevattingsvermogen;zelfs al zou er maar een gedeelte ervan op waarheid berusten.

Commentaar nummer: 
5 Gepost door: coosie 
op: 26 juli , 2008 om 11:37 pm 
Stan, bedankt voor dit stuk over de Belgische beerput.

Heb net het 2luik van Zembla bekeken 
en ben onder de indruk van de oprechtheid van de verklaringen van Regina Louf. 
Hoe is het mogelijk dat dit misbruik door de ‘boven ons gestelden’ al jarenlang ongestraft onder de pet kan 
worden gehouden? 
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Zijn wij allen blind en doof of onmachtig?

1 ding is duidelijk; Micha Kat heeft beet en ook Nederland is wat dit betreft een beerput! 
Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd!

En wanneer Lippens werkelijk gesteund wordt door Fortis heeft die doorgezakte bank voor mij volkomen 
afgedaan. 
Als Fortis deze voorzitter steunt en niet wegstuurd zal ik mijn rekening daar asap opheffen en hopen dat velen 
mij zullen volgen. De hele raad van bestuur eruit en de beerput open. Fortis is een stinkende rotfis!

Commentaar nummer: 
6 Gepost door: Erik B. 
op: 26 juli , 2008 om 11:43 pm 
Ik lees het ook niet meer in detail maar ik heb mezelf ervan overtuigd. Het is te veel, te erg en te dichtbij. Er 
wordt teveel niet onderzocht. Er moet gewoon klaarheid komen. En er zou meer wettig overtuigend 
bewijsmateriaal boven moeten komen, probleem is dat men heeft getracht dit te Maar er kan nog van alles 
boven water komen…

Commentaar nummer: 
7 Gepost door: Erik B. 
op: 26 juli , 2008 om 11:44 pm 
Missing link: vernietigen.

Commentaar nummer: 
8 Gepost door: Pieter 
op: 27 juli , 2008 om 8:16 am 
De fout die Kat maakt is dat hij Lippens op voorhand van pedofelie beschuldigt alsof het een vaststaand feit is. 
Bovendien staat helemaal niet voor honderd procent vast dat de getuigen de waarheid hebben gesproken. Dan 
moet je dus extra voorzichtig zijn met publiciteit.

Commentaar nummer: 
9 Gepost door: Aandachtige lezer 
op: 27 juli , 2008 om 9:58 am 
Stan,

Ik heb uit de getuigenisssen van Regina Louf (X1) begrepen dat niet zij, maar een lotgenote als tiener beviel. 
louf was naar eigen zeggen getuige van de bevalling.

Commentaar nummer: 
10 Gepost door: Lion Cachet 
op: 27 juli , 2008 om 10:11 am 
LS…

In een beerput moet je blijven roeren. Dan komen zelfs de smerigste drollen bovendrijven. Want hoe dan ook: 
Het Recht zal zegevieren. We zijn als mens tenslotte “De Kroon der Schepping” Maar nu moet ik toch ook even 
een beetje kotsen dus doe mij snel een legbad…

Commentaar nummer: 
11 Gepost door: » Kindermoorden Martelkelder & meer MADBELLO: 
op: 27 juli , 2008 om 10:31 am 
[…] niet waar kan zijn, het gaat elk bevattingsvermogen te boven. Lees, kijk en klik het verder op : standejong.
nl Stem of voeg toe […]

Commentaar nummer: 
12 Gepost door: P.de Goede 
op: 27 juli , 2008 om 10:41 am 
Volg deze verslaggeving al weken sinds de uitzendingen van Arrow met groeiend afgrijzen. De Europese 
Commissie zou zich met landen als Nederland en België nog eens achter de oren moeten krabben over de 
vaststaande deelname van deze twee “cover-up” regeringen. Indien Be en NL regeringen NIET ALLES doen om 
al deze smerigheid boven tafel te krijgen, dan onstijgen deze twee landen zelfs niet het niveau van bananen-
landen als Roemenië en Bulgarije. 
Het geloof in de absolute RECHTSSTAAT is in het geding. 
Blijf vooral doorgaan met deze research en dat geldt met name voor Micha Kat. 
RESPEKT!!!

Commentaar nummer: 
13 Gepost door: bastiaan13 
op: 27 juli , 2008 om 11:01 am 
Hoi,

Ik denk dat misbruik geen hoge prioriteit heeft. komt waarschijnlijk door “de vrije linkse seks gedachtegoed”, 
alles moest kunnen en vooral niet oordelen. Justitie, jeugdhulpverlening etc. allemaal lijken ze die roze bril op 
te hebben. 
In Zwolle op de Ambelt (orthopedagogisch centrum)waar seksueel misbruik (en fysiek) schering en inslag was 
door zowel personeel als kinderen. Dit werd ook afgedaan als “ze doen het samen”, of het gebeurt niet. Ambelt 
kent wel zeden zaken die naar buiten zijn gekomen, maar die zijn of niet aangenomen (de aangever werd tegen 
gewerkt, of verteld dat kinderen zelf maar tegen zo’n pedo op moesten kunnen)of afgedaan met een taakstraf 
(240 uur. Nee, we gaan hier goed met onze kinderen om, maar kinderen worden groot (of zijn het inmiddels 
al), en je verleden wis je niet uit.

Commentaar nummer: 
14 Gepost door: Stan de Jong 
op: 27 juli , 2008 om 11:04 am 
Pieter schreef: ‘De fout die Kat maakt is dat hij Lippens op voorhand van pedofelie beschuldigt alsof het een 
vaststaand feit is.’ 
Dat is inderdaad precies waar de schoen wringt, Pieter. 
@Aandachtige lezer, beide is waar. Zoek maar op in het pdf-dossier…

Commentaar nummer: 
15 Gepost door: Micha Kat 
op: 27 juli , 2008 om 11:17 am 
@Stan 
Je begrijpt ver werkelijk NIETS van. het gaat er niet om of Lippens de facto een pedofiele kinderverkrachter is, 
maar of ik dat mag opschrijven zonder onrechtmatig te handelen. Het is een civieel zaak, remember?

Commentaar nummer: 
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16 Gepost door: Stan de Jong 
op: 27 juli , 2008 om 11:37 am 
@Micha, dat snap ik ook wel. Maar het ligt eraan hoe je het formuleert. Als je schrijft dat Lippens genoemd is 
door X1 dan is dat een feit. Als je schrijft dat hij een pedofiele meisjesbeul is, dan presenteer je dat als feit en 
dan vrees ik voor jou dat de rechter dat zal afstraffen, zie bijvoorbeeld Maurice de Hond/Klusjesman…

Commentaar nummer: 
17 Gepost door: Aandachtige lezer 
op: 27 juli , 2008 om 12:51 pm 
Stan,

Ik heb het pdf-bestand nagelezen. Louf heeft inderdaad (naar eigen zeggen)als tiener een kind op de wereld 
gezet. Maar wel op de leeftijd van 14,5 jaar en niet op haar tiende. Al had dat ook gekund. 
Het blijft in ieder geval een smerige zaak.

Wat dat formuleren betreft heb je mijn inziens gelijk. Je kan als publicist iets zodanig stellen dat het voor de 
lezer ook wel duidelijk is hoe de vork aan de steel zit, zonder dat je je daar strafbaar wegens smaad voor moet 
maken. 

Maar misschien is het deksel op deze beerput zo zwaar dat publicisten ‘hun boekje te buiten gaan’ om zo een 
hefboom te creëren om dat deksel op te tillen? Een beetje ‘triggeren’?

Commentaar nummer: 
18 Gepost door: Stan de Jong 
op: 27 juli , 2008 om 1:03 pm 
Aandachtige Lezer,

Mijn Frans is niet zo best, maar het gaat wel degelijk over tien jaar (10 ans), ik heb het over de volgende 
passage:

TRADUCTION D’UN ECRIT REMIS PAR X1 
Suite PV 117.154 du 13/10/96 (audition de X1) 
NAISSANCE DE CHEYENNE (sa fille) 
X1 avait 10 ans quand elle a été enceinte pour la première fois 
Quand les contractions ont débutées sa grand-mère a téléphoné 
Les frères LIPPENS, VANDENBOEYNANTS et le commissaire adjoint de KNOKKE 
sont arrivés 
DE BONVOISIN et VANDERELST sont arrivés après 
Un des LIPPENS la pousse sur le lit et lui tient les bras levés 
L’autre frère lui met ses doigts dans son vagin puis dans sa bouche et la viole 
Le commissaire adjoint de fait faire une fellation 
VDB la sodomise 
VANDERELST lui met un couteau sur la gorge pendant que DE BONVOISIN la viole 
Quand elle s’épuisait à cause des contractions VANDERELST et DE BONVOISIN la 
coupait pour la maintenir éveillée 
VANDERELST lui coupait l’intérieur des cuisses et DE BONVOISIN lui donnait des 
coups de genoux 
VANDERELST la masturbe avec le manche de son couteau 
Elle doit se masturber pendant que VANDERELST fait des photos 
LIPPENS la viole avec une lame de rasoir 
Pendant que l’enfant sortait DE BONVOISIN la battait 
Directement après la naissance X1 a été violée et sodomisée 
Sa fille a disparu six semaines plus tard. Elle ne l’a revue qu’à l’usine (PV 118.872) 
Elle ressemblait à HANNAH

Commentaar nummer: 
19 Gepost door: Pieter 
op: 27 juli , 2008 om 1:37 pm 
“Je begrijpt ver werkelijk NIETS van. het gaat er niet om of Lippens de facto een pedofiele kinderverkrachter is, 
maar of ik dat mag opschrijven zonder onrechtmatig te handelen” 

Volgens mij is de wet daar heel duidelijk over, Kat.

Commentaar nummer: 
20 Gepost door: Erik B. 
op: 27 juli , 2008 om 2:06 pm 
Er is een veelheid aan informatie te vinden op het internet. Een veelheid aan sites. Er zijn vele publicaties, 
documentaires, getuigenverklaringen, boeken. Er zijn onderzoeken geweest die weer zijn afgebroken. Er zijn 
rechters en onderzoekers gewisseld die als ze te ijverig werden van dat onderzoek werden afgehaald. Er is 
Nederlandse betrokkenheid met Zandvoort en meer, ook hier zijn de onderzoeken gestopt. Er is meer niet dan 
wel onderzocht. Bewust door de Justitie, de Nederlandse Politiek en de Politie. Pedofiele Nederlandse rechters 
en ambtenaren worden de hand boven het hoofd gehouden, krijgen een taakstraf of minder. Er is al heel lang 
een cultuur in Nederland die pedofilie vergoelijkt en probeert hier acceptatie voor te vinden en kennelijk ook 
krijgt van de Nederlande Justitie. 
Half bestuurlijk Nederland weet hoe het zit maar doet of zijn neus bloed. En de personen die hier het meeest in 
worden genoemd schreeuwen nu het hardst.

Commentaar nummer: 
21 Gepost door: Aandachtige lezer 
op: 27 juli , 2008 om 3:52 pm 
Stan,

Zo zie je maar weer dat getuige X het de onderzoekers ook niet altijd gemakkelijk maakte. Dit staat in 
hetzelfde dossier.

In het PV 114.035 (20/09/96) vermeldt X1 tussen het 10de en 12de levensjaar geen noemenswaardige feiten. 
(10-12 ans : rien à relever - vie normale) 

En dan PV 114.039/13.1096 nr.67 HUPEZ. Op haar 15de merkt ze dat ze zwanger is en krijgt ze een miskraam. 
(A 15 ans elle s’est trouvé enceinte mais fausse couche - Ses parents n’ont rien vu)

En onderaan pagina 23 van het dossier: EERSTE BEVALLING VAN X1 – leeftijd 14,5 jaar 
Premier Accouchement de X1 : Le 16 Juin 1983 (Agée de 14 ½ ans - durée 16 heures ) 
Raconte son accouchement (38 semaine) à KNOKKE chez sa grand-mère en présence de Tony dans la chambre 
au rez de chaussée. 
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Om door dit bos de bomen nog te zien ?

Commentaar nummer: 
22 Gepost door: aad dulfer 
op: 27 juli , 2008 om 3:56 pm 
Stan,

we kunnen onze overheid totaal niet meer vertrouwen. Nieuws en feiten moeten dus eventueel uit andere 
bronnen. Zoals je zelf hebt ontdekt is het internet een goed medium. 
Sommige items worden meer gelezen en bekeken dan de oplage van menige krant groot is. Dat werd tijd ook 
want de gewenste objectiviteit van de media is ver te zoeken. Veel media zijn een roeptoeter geworden van de 
overheid en publiceren klakkeloos wat is voorgekauwd. 
Zolang kinderen vermoord worden, misbruikt worden en er nauwlijks of niet wordt opgetreden is de overheid 
dus fout. Heel erg fout. Dutroux heeft larenlang zijn gang kunnen gaan, wie waren er allemaal bij? 
Het vermoorden van alle getuigen mag geen aanleiding zijn tot het niet verder te willen zoeken naar bewijzen. 
Je kunt niet iedereen beschuldigen, maar als er sterke aanwijzingen kun je ingrijpen van de overheid eisen. 
Per slot hebben kinderen recht op een goed en veilig bestaan.

Commentaar nummer: 
23 Gepost door: Wieteke 
op: 27 juli , 2008 om 7:57 pm 
@Aandachtige lezer,

EERSTE BEVALLING VAN X1 – leeftijd 14,5 jaar

en

Op haar 15de merkt ze dat ze zwanger is en krijgt ze een miskraam. 

-Tussen 14,5 en 15 jaar zit 6 maanden. 

Je kunt het ook zo zien. Haar eerste bevalling (laten we even in het midden of het hier om een voldragen 
zwagerschap gaat) vond plaats toen ze 14,5 jaar was.

Haar eerste miskraam was toen ze 15 jaar was. Dit zou goed mogelijk kunnen zijn. Ze had met haar 14,5 jaar 
al een (zwangerschaps) ervaring en kon dus goed inschatten wat er met haar gebeurde toen ze 15 was. 

Undercover, bedankt voor je extra linkjes.

Commentaar nummer: 
24 Gepost door: Aandachtige lezer 
op: 27 juli , 2008 om 8:11 pm 
Wieteke,

Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat in het dossier twee pv’s zijn terug te vinden. In het ene pv staat dat 
ze de eerste keer bevalt wanneer ze tien jaar is (zie reactie Stan de Jong) en in het andere pv (zie mijn 
reacties) dat ze op 14,5 jaar voor de eerste keer bevalt.

Commentaar nummer: 
25 Gepost door: Z .van Oudestein 
op: 27 juli , 2008 om 10:37 pm 
Komkommertijd zeker,dit verhaal is al zo oud en het voegt niks toe aan wat allang bekend was.

Commentaar nummer: 
26 Gepost door: 999 
op: 27 juli , 2008 om 11:26 pm 
Het is duidelijk dat die “10 jaar” voor de eerste bevalling van Regina Loef een (over)schrijffout is, bedoeld is 
waarschijnlijk 16 jaar.

Commentaar nummer: 
27 Gepost door: Stan de Jong 
op: 28 juli , 2008 om 12:14 am 
@999 en Aandachtige, of het een verschrijving is, weet ik niet, het tijdstip van de eerste bevalling(volgens haar 
eigen zeggen althans) moet vrij eenvoudig te achterhalen zijn via haar boek,maar dat heb ik hier niet bij de 
hand. 
@Z.Van Oudestein, ik beweer ook niet dat de inhoud nieuw is, de aanleiding is actueel (rechtszaak) en ik leg uit 
hoe het ongeveer zat en komkommertijd… dat is een verzinsel van journalisten die te lui zijn om in de zomer te 
werken…

Commentaar nummer: 
28 Gepost door: Jacqueline 
op: 28 juli , 2008 om 7:34 am 
@Z.Van Oudestein

Of het oud nieuws is of niet doet niet ter zake. Het mag niet, nooit vergeten worden en/of doodbloeden!

Er is een groep lezers die destijds te jong was en vandaag de dag steeds meer geconfronteerd wordt met de 
meest idiote gebeurtenissen. Ofwel de vunzigheden van die zogenaamde hoogwaardigheidsbekleders.

Daarnaast is het altijd fijn om namen, rangen en standen te weten daar men nog altijd teveel geloof hecht aan 
de integriteit van veelal hoog gepositioneerde dames en heren.

Op school is men nog steeds verplicht om deel te nemen aan GESCHIEDENIS. Is ook oud nieuws.

Commentaar nummer: 
29 Gepost door: Stefan 
op: 28 juli , 2008 om 12:10 pm 
Laat dat verhaal van die kinderen van X1 nu maar gaan. Eén van de weinige dingen in haar getuigenissen waar 
schijnbaar het één en ander niet klopte.

Important note from Patriek De Baets about X1:

“About those four childbirths, followed by murders, I never believed that… That she lost at least one child, to 
me that seems to be certain. What bothers her the most, is that that child has faded from history. You noticed 
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during interviews that she had a strong urge to give her lost child - or children - a place in her narrative. That 
was the most important to her. I did not see this as intentionally lying. It was clear that she had great trouble 
finding her way in her memories. We became angry about that at some point. She kept mixing up facts with 
each other of which you could see that they weren’t right. And still we had to listen, I thought. We were only at 
the beginning. I estimated that we, if we could have proceeded, would only have had a clear picture of her past 
after a year or two. In between we had to verify. And that’s what we did, how much we were accused 
afterwards for not having done that.’ It could be a coincidence, but the first verifications of the testimony of X1 
were direct hits.”

Voordat mensen hierop duiken om te zeggen dat nu gelijk geen enkel woord van X1 vertrouwd kan worden: dit 
is zo’n beetje het enige kritiek van De Baets op X1’s getuigenis. Zelfde geldt voor zijn team, op één 
uitzondering na; en die uitzondering was de enige die niet is vervolgd.

Commentaar nummer: 
30 Gepost door: DNH 
op: 29 juli , 2008 om 8:27 pm 
DNH op Martijn:

Ook bij Dutroux zie je dat, waarover de auteur van het bovengestelde in het verdere artikel veelvuldig rept. 
Het ontvoeren, misbruiken en exploiteren van kinderen en vrouwen/mannen voor seksuele en andere 
doeleinden is iets dat in ieder mens zit. 
Alleen onze cultuur leert ons van jongs af aan dat dat ’slecht’ is. 
Maar diep van binnen willen we allemaal hetzelfde als wat Dutroux deed: anderen misbruiken en exploiteren. 
En zijn we allemaal heimelijk jaloers op hem..

http://www.martijn.org/page.php?id=103000

Commentaar nummer: 
31 Gepost door: AdelVerplicht 
op: 29 juli , 2008 om 9:41 pm 
@DNH 
Ja daarom hebben wij wetten gemaakt om sicko’s zoals jij uit de maatschappij te kunnen halen en levenslang 
op te sluiten. Wetten zijn er om die ziekelijke drangen, die bij jou en die hele gore club Martijn aanwezig zijn, 
uit te bannen. Anders zou het een grote bende zijn.

Commentaar nummer: 
32 Gepost door: AdelVerplicht 
op: 29 juli , 2008 om 9:44 pm 
Want er bestaan mensen, geloof of het of niet, die zonder al die ziekelijke drangen gewoon vreedzaam, naast 
en met elkaar willen leven. En niet willen exploiteren en weet ik wat voor ziekelijke drangen nog meer.

Commentaar nummer: 
33 Gepost door: Jean 
op: 31 juli , 2008 om 12:36 pm 
Behalve X1, X2 en de brieven, hadden de onderzoekers nog en andere vrouw die praatte over Leopold Lippens 
(niet Maurice in dit geval).

DRIE onafhankelijke bronnen dus.

Ik vind het vreemd dat Maurice reagieert voor hemzelf. Geen woord ivm Leopold. En Leopold zelf doet niets.

Commentaar nummer: 
34 Gepost door: DNH 
op: 31 juli , 2008 om 7:57 pm 
@ AdelVerplicht

Vreedzaam samen willen leven? 
Jullie hetero’s slaan elke week een kind hardstikke dood. 
Hoor ik je niet over. 
Vindt je zeker gezond, hm? 
Laat me toch niet lachen, je vindt het zelf toch óók lekker met kerels van mijn leeftijd!?

Commentaar nummer: 
35 Gepost door: tess 
op: 3 september , 2008 om 9:36 pm 
Stel dat het allemaal verzonnen is wat Micha schrijft en heeft geschreven. Waarom zou hij dat doen, en waarom 
zou hij zoveel ‘eerbare’ mensen met naam en toenaam noemen en er over schrijven?

Commentaar nummer: 
36 Gepost door: geert 
op: 18 september , 2008 om 7:53 am 
Lippens en pedofilie 
Uiteindelijk gaat dit gedrag van nep graaf (zo benoemd door de koning vanwege wat fusies in het verleden)hem 
fataal worden. Met arrogantie kom je niet weg. De overname van ABN getuigde van een hooghartige houding. 
Die zet zal Fortis helaas opbreken. Affin, Met dit slag volk van nepgraven krijg je dat.

Stan de Jong 
Powered by WordPress | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Webhosting: Aaargh Infotainment | | Inloggen

Loading…. 
Name

3.  Juriste 

10 Dec 2008 om 21:40 

Inhoudelijk begrijp ik er weinig van omdat ik zelf geen kennis heb van de wereld in de onderkant van de 
maatschappij, maar ik heb wel ervaring met doofpotten. 

Doofpotten vind ik heel interessant omdat dit in strijd is met de democratische rechtstaat en de mensenrechten. 
Prof. Mr. Barbara Oomen stelt in Magazine M dat Nederland door de Raad van Europa op de vingers is getikt 
inzake het niet naleven van het ECRM Verdrag. De Nederlandse regering hamert op het naleven van 
mensenrechten en kinderrechten in ons omringende landen, maar de mensenrechten in Nederland komen 
zelden aan de orde. Onlangs heeft Price Waterhouse Coopers een vernietigend rapport uitgebracht over 
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misstanden in de psychiatrie, inzake doden in psychiatrische isoleercellen. Iedere Nederlander kan zomaar in 
een psychiatrische isoleercel geraken, zonder enige ziekte en in de isoleercel de dood vinden. Een Nederlander, 
die geen hulpvraag heeft, geen client is van het ziekenhuis of een psychiater, kan zomaar worden overvallen in 
het ziekenhuis en in een isoleercel worden opgesloten. 

Van Steven de Jong van NRC Handelsblad mocht ik daar niet over schrijven, want mensenrechten en 
patientenrechten liggen nogal slecht bij de redactie van NRC Handelsblad. NRC Handelsblad lijkt nogal pro-
artsen, anti-patienten en anti minister Klink. Dat is kortzichtig want iedere Nederlander heeft wel te maken met 
gezondheidszorg. 

Doofpotaffaires zijn interessant in het licht van de democratische rechtsstaat, maar er moet mijns inziens wel 
een maatschappelijk doel worden gediend bij het onthullen van feiten en pure sensatie vind ik geen goed doel. 

Bron: Telegraaf, 10 december 2008.

4.  joep 

10 Dec 2008 om 21:50 

hier voor wordt gesteld dat je een boek over het verhaal van Getuige X1 zou kunnen schrijven. 
Dat is gedaan:

Louf, Regina 
ZWIJGEN IS VOOR DADERS. (de getuigenis van X I) 
uitgever Hadewijch/Houtekiet, ISBN 9052404879 

De Slegte verkocht het. 
Zeer gedetailleerde weergave; vergelijk het met de aangifte van Baybesan.

5.  joep 

10 Dec 2008 om 21:54 

juriste heet toch soms naar het huisdier, of zit ik fout? 
(sympathiek was het woord dan)

6.  joep 

10 Dec 2008 om 21:57 

probeer deze link is: 
http://www.scribd.com/doc/4272683/x-dossiers-volledig

7.  Wim Dankbaar 

11 Dec 2008 om 16:15 

Zie artikel Demmink moet Micha Kat aanklagen voor laster!

http://www.nujij.nl/?topic=Algemeen

8.  Inanna 

11 Dec 2008 om 17:10 

De link die Wim Dankbaar plaatste, moet zijn:

http://www.nujij.nl/demmink-moet-micha-kat-aanklagen-voor-laster.4261786.lynkx

Wie stemt deze Nujij even omhoog?

9.  Wim Dankbaar 

11 Dec 2008 om 18:42 

Haha, die Inanna begrijpt het tenminste!

10.  Juriste 

11 Dec 2008 om 19:56 

Joep, volgens mij zit je fout met je cryptische omschrijving over huisdieren, want ik behoor niet tot het 
klokkenluidersgilde.

11.  Inanna 

12 Dec 2008 om 08:39 

@ Wim Dankbaar, 
Die Nujij is van de voorpagina gemikt. Dat gaat middels een geheimzinnige Nuniet-knop. Daarmee wordt de 
censuur op Nujij stiekem bedreven.

Nujij is een verloren zaak, een speelplaats voor suffe surfers!
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Bij deze even de link naar de post van Wim Dankbaar: 
Demmink moet Micha Kat aanklagen voor laster! 
http://forum.deventermoordzaak.com/viewtopic.php?p=14562#14562

Dat vindt Micha Kat zelf ook. Maar Demmink doet het niet…

12.  RuudHarmsen 

12 Dec 2008 om 11:19 

Inanna: 
=== 
Die Nujij is van de voorpagina gemikt. Dat gaat middels een geheimzinnige Nuniet-knop. Daarmee wordt de 
censuur op Nujij stiekem bedreven. 
/===

Inderdaad. Schandalig. 18 stemmen maar hij staat er gewoon niet tussen, terwijl het hoogste artikel er maar 
21 of zo heeft. Pure censuur, niet alleen in de gedrukte pers, maar ook op internet.

Weet iemand hoe dat werkt op http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ ? 
Als alle bijna 6000 leden daar nu dit artikel http://www.nujij.nl/demmink-moet-micha-kat-aanklagen-voor-
laster.4261786.lynkx omhoog stemmen, dan staan ze bij NuJij toch mooi te kijk, net als eerder die Volkskrant, 
die botweg NIET schrijft over waar het publiek wel om vraagt.

13.  Inanna 

12 Dec 2008 om 13:24 

Ik heb even een nieuwe Nujij aangemaakt. Gaat over Baybasin en Demmink. Wie stemt hem omhoog? Dan 
kunnen we zien hoe die censuur op Nujij werkt.

http://www.nujij.nl/de-zaak-baybasin-deel-4.4268684.lynkx

Ik zal ook even de Joris D. Hyve inseinen. ;-)

14.  euro999 

12 Dec 2008 om 15:53 

Bravo voor Mischa Kat,

Hij is bij mijn weten de enigste journalist die het echte ware nieuws durft op te pakken. De journalistiek is in 
Nederland helaas al jaren overleden en is kenmerkend voor onze polderdictatuur.

Laten wij ons wel realiseren dat Mischa nimmer protectie krijgt van de overheid want hij strijd tegen idem 
organisatie die hem zouden moeten beschermen.

Wij weten ondertussen waar de Nederlandse Staat toe in staat is, dus is waakzaamheid geboden. 

Misschien is het veiliger een compleet team in te zetten waarbij vanzelfsprekend Mischa natuurlijk de eindregie 
zou krijgen. Ook in zijn privetijd moeten vertrouwelingen deze man beschermen.

Laten wij dit niet onderschatten!

15.  Cornelia 

12 Dec 2008 om 20:58 

Beste euro 999

Ik ben het soms niet eens, op de manier hoe Mischa Kat het ‘ brengt’,Maar,hij heeft mijn respect.

Vanuit ervaring weet ik dat het niet in Mischa ’s’ voordeel’ is, 
om bescherming te krijgen.

Ik besefte op een ‘ bepaald moment, dat hun ook weten, en realiseren, waar wij, tot toe in staat zijn.

Weet jij hoe snel je in Nederland, als groepering, kunt worden beschudigd van ‘ criminele organisatie’ ? 
Een aantal jaren geleden, was er een grote meeting van verschillende regerings leiders, de eurotop in 
Amsterdam, 
Daar waren zo’n 150 vrouwen bezig met een zwijgzame protestmars. 
Volgens werden ze allen gevangen genomen. 
Dit volgens artikel 40, of 42,. 
Ze werden toen geplaatst op de gras velden van vrouwen gevangenissen, in tenten, met nachten van zo’n 7 a 8 
graden. 
Voor de duur van 4 weken.

Het bangst zijn ze van de buitenlandse media, het ondermijnt hun gezag, in of met onderhandelingen.

Met vriendelijke groeten 
Cornelia van den Broek

16.  Verbeet 

16 Dec 2008 om 16:52 
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Kan de Nationale Ombudsman niet een onderzoek instellen naar deze “dienaar” van een niet onbelangrijke 
overheidsdienst?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« ‘Hij is met een kunstlul gepenetreerd’ Test uw kindermisbruik-kennis! »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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« Uit het dossier Demmink-2, deel 2 De AIVD-screening van Joris Demmink »

Uit het dossier Demmink-2, deel 3
Gepubliceerd door Micha Kat 21 november, 2008 in Algemeen. 

chinees.jpeg “Demmink was betrokken bij moord bij pornofilm-opname”

In het dossier zit ook een lang interview met kinderprostitue Frank L. dat werd afgenomen op woensdag 8 

oktober 2003 door Panorama-journalist Fred de Brouwer te Venray in Chinees restaurant Peking. Hieronder 

volgt een passage waarin Frank L. beschrijft hoe een kind overlijdt bij de opnames van een porno-film in 

aanwezigheid van Joris Demmink. De Brouwer woont tegenwoordig trouwens in Thailand; zijn hoofdredacteur 

uit die tijd Frank Hitzert in Roemenie. Ook de webmaster van deze site woont in Thailand.

Dan is er blijkbaar iets gebeurd waarom hij wat jou betreft best gepakt mag worden 

Ja.

En dat is ook de reden dat jij nu bij mij zit… 

Ja.

Dan kun je dat beter nu zeggen, want anders moeten we nog een keer bij elkaar gaan zitten… 

Het enige wat ik ervan kan zeggen is dat hij meer op zijn kerfstok heeft dan jullie denken… 

Op welk vlak? 

Op seksueel gebied.

Iets wat zelfs niet door jouw beugel kan… 

Ja….

Heeft hij van jou films gemaakt? 

Onder andere.

Waren dat gewone seksfilms of kwamen er dingen in voor die absoluut niet kunnen? 

Dat waren onder andere seksfilms, ja.

Wat kan er dan nog meer niet door de beugel? 

Nou ga je wel erg ver

Daar zijn we hier voor… Moet dat stoppen en is het daarom tijd dat de man wordt vastgezet? Waren dat hele 

enge films? Vielen er doden bij? Of waren het misschien films met hele kleine kinderen? 
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Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man
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Die zijn er ook…

Dat weet ik, ik weet dat die er zijn, maar kwam hij er ook in voor? 

Die films stammen van hem. Dat is een ding wat zeker is.

Waar werden die films gemaakt, in Nederland of in Tsjechie? 

In Tsjechie, er is ook een internetpagina, van hem.

Heb je daar het adres van? 

Nee, maar daar kan ik wel aankomen. Er is een film waarvan ik en een aantal collega’s vermoeden dat hij er 

de oorzaak van is.

Wat is er zo bijzonder aan die film? Waarom word jij daar nu nog steeds stil van? Komt er familie van je in 

voor misschien? Een broertje of zo? Zeg het nou maar, ik kom er toch achter. Dat kan nog een dag duren, 

een week, een maand, maar als het werkelijk zo is, kom ik erachter. Wat is er zo raar in die film? Jij komt er 

zelf in voor, neem ik aan. Hoe oud was je toen? 

5 a 6 jaar.

Dan praat je dus over 23 a 22 jaar geleden 

Ja, met nog drie andere jongens en nog twee andere mannen. Alleen jongens, geen meisjes.

En je weet zeker dat hij het is? 

Ja

En je bent altijd contact met hem blijven houden? 

Nee, dat is later opnieuw ontstaan

Was dat toeval? Kan ik me voorstellen, jij gaat de business in, hij blijft erin en je komt elkaar weer tegen… 

Ik kan niet zeggen of dat toeval is. Nee, het was geen toeval.

Toen jij hem weer in dat park tegenkwam voor het eerst na zoveel tijd, wist jij onmiddellijk dat het dezelfde 

man was van 6 a 7 jaar geleden? 

Ja.

Toch ben je bij hem in de auto gestapt… 

Ja, dat weiger ik bijna nooit.

Dat zal je toen ook dwars hebben gezeten. En dat terwijl er in het verleden iets smerigs is gebeurd met hem 

dat je nu nog steeds dwars zit. Niettemin ben je ingestapt… 

Ja, dat klopt. Omdat ik niet zeker weet dat hij er ook achter zit.

Wat bedoel je daarmee? Weet je niet of hij die film expres zo heeft gemaakt? Herkende hij jou? 

Ik weet niet of hij de opdrachtgever was.

Maar het was wel een van de hoofdrolspelers… Heeft hij je toen ook geneukt, toen je een klein ventje was 

van een jaar of 5 a 6? 

Nee.

Maar hij heeft wel sex met je gehad… Heeft hij andere jongetjes misschien wel geneukt? Kwamen die ook uit 

Nederland? 

Twee andere kwamen uit Nederland, een kwam uit Spanje…

Heb je met hen nog contact? 
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Ja, ik heb met alle drie nog contact.

Bestaat die film nog? Hoe heb jij die film ooit gezien. Hoe ben je daar aan gekomen? 

In Tsjechie.

Gewoon in de videotheek? 

Ja.

praag.jpeg Weet je hoe die film heet? 

Tsjechische jongens onder de brug

Het speelde zich af onder een brug? 

Ja.

Hoe luidt de Tsjechische titel van die film? 

Dat is mij niet bekend.

Is die film ook in Nederland? 

Als het goed is niet. Er moeten wel andere films van mij zijn in Nederland.

Maar is ie nog wel in Tsjechie? 

Ja.

Is dat ook een film van regisseur Hysek? 

Ik ken die naam, maar weet niet of hij de regisseur was. Er waren wel drie regisseurs.

Waarom zit dat jou zo dwars wat er is gebeurd? Wat is er zo erg aan? Was het zo schandelijk, vernederend, 

pijnlijk? 

Waarom?

Ja 

Omdat er een van mijn collega’s is overleden tijdens de opnames.

Niet een van de drie jongens waar je zojuist over sprak? 

Nee.

Is die jongen overleden aan seksuele handelingen? 

Ja.

Was dat expres of per ongeluk? 

Weet ik niet, daar ben ik nog steeds niet achter.

Staat dat ook op die film, of is het er uitgeknipt.. 

Ik weet wel dat alles op film staat en dat dat de film is, maar de dood van die jongen staat er niet op.

Dat is er dus uitgeknipt, of is die jongen later overleden? 

Nee, hij is tijdens de opnames overleden.

Wat gebeurde er toen met de opnames? 

Die werden gecancelled

Wat gebeurde er toen met jou? 

Wij werden afgevoerd.
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Maar die film is later wel in produktie gegaan? 

Ja.

En op een gegeven moment was dat jongetje gewoon weg? 

Ja.

Welke rol speelde onze man bij het overlijden van dat ventje? Stond hij er op een afstandje bij te kijken of 

heeft ie er actief aan meegewerkt? 

Hij heeft actief meegewerkt met die andere mannen.

Hoeveel mannen waren er? 

Drie.

En hoeveel jongetjes? 

Vijf.

Heeft onze man met dat ene ventje actief sex gehad op het moment dat het overleed? 

Ja en nee. Hij was aanwezig, maar hij heeft hem niet vermoord. Hij was er wel bij.

Is dat de reden waarom je hier zit? 

Ja.

Als dat allemaal waar is, kan ik me dat voorstellen. Ik merk bij mezelf dat ik niet eens geschokt ben, maar 

wel twijfel heb. Ik bedoel, kan dit allemaal wel, is dit wel waar? 

Ja, dit kan. Zeker in Tsjechie.

Nou ligt de bal bij jou, overtuig jij mij maar… 

Ik vertel jou mijn verhaal en dat kun je aannemen of niet.

24 Reacties op “Uit het dossier Demmink-2, deel 3”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wim Heitinga 

21 Nov 2008 om 03:35 

OMG….! De onthullingen worden met de dag erger. 
Wat een zieke wereld!

2.  Inanna 

21 Nov 2008 om 08:18 

Beste Micha, het wordt steeds gekker!

“De Brouwer woont tegenwoordig trouwens in Thailand; zijn hoofdredacteur uit die tijd Frank Hitzert in Roemenie.”

Mijn vraag is nu: Hoe kom je aan dit dossier? 
En waar is Frank L.?

Het is niet, dat ik je niet geloof, maar er zijn zoveel anderen die het niet geloven. Ook in Nederland worden dit soort 
seks-feesten gehouden!

Ik refereer nog even aan de uitzending van TweeVandaag, 7 mei 2001. Dat ging over de Dutroux-affaire, maar er komt 
een man in voor die in Nederland aanwezig was bij een “snuff”-feest:

http://www.eenvandaag.com/index.php?
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3.  Micha Kat 

21 Nov 2008 om 09:07 

@Inanna 
Deze verklaring was inderdaad hevig slikken. Als Demmink outright werd beschuldigd van moord had ik hem wellicht 
niet gepubliceerd. Echter, de verklaring krijgt grote geloofwaardigheid vanuit de volgende omstandigheden: 
1. Frank L. is een (zeer) betrouwbare getuige. Zo betrouwbaar, dat er een complete operatie moest worden ontketend 
vanuit Justitie om zijn verklaring ‘vals’ te maken. Hij bleek uiterst standvastig en Justitie moest ‘het heft in eigen hand 
nemen’ door eenzijdig een persbericht uit te brengen dat de verklaring vals was. 
2. Het dossier Demmink-2 komt uit zeer betrouwbare bron en vast staat dat het authentiek is, dus dateert uit 2003 en 
niet nadien is gefabriceerd. 
3. De relatie tussen JD en pornofilms staat vast en komt ook aan de orde in de Runderkamp-papers. Daarin geeft JD 
zelfs toe dat hij een verhouding heeft gehad met een Tsjechische porno-ster van wie ook de naam bekend is, Libor 
Ctvrlik. Klokkenluideronline is in het bezit van materiaal van Ctvrlik. 
4. Er zitten verklaringen in het dossier waaruit blijkt dat JD in zijn kennissenkring ‘prat ging’ op zijn relatie met de porno-
ster. Bij gelegenheid deelde hij de pornofilms zelf uit in zijn kennissenkring. “Kijk eens, mijn vriendje speelt in deze film!” 
5. Uit de literatuur blijkt steeds weer dat pedo’s en pedo-netwerken zich (vrijwel) altijd ook bezig houden met het 
vervaardigen en verspeiden van beeldmateriaal. 
6. Uit de litertauur blijkt tevens dat dit beeldmateriaal (vrijwel) altijd sadistische elementen bevat, tot aan de zogeheten 
sniff-movies aan toe. In de X-files komen we hiervan veel voorbeelden tegen en wat er hier over Demmink wordt 
verklaard vlat in het niet bij de verkaringen van Regina Louf tegen ondermeer Maurice Lippens die betrokken zou zijn bij 
het opensnijden van een meisje terwijl deze aan het bevallen was. In een feest waar Demmink aanwezig was in Turkije 
is volgens verklaringen geschoten. Tevens is er een relatie vastgesteld tussen JD en de zaak-Dutroux in de ‘Rolodex-
fase’, zie ook de Runderkamp-papers. Tegen deze achtergronden is de verklaring van Frank L. zeer geloofwaardig. 
7. De relatie JD-Tsjechie staat vast. Vast staat dat de toenmalig ambassadeur in Praag, Hans Heineman, samen met JD 
in een pedo-netwerk zat. 
Ik breng uitsluitend de feiten zoals deze tot mij komen. Hoe moeilijk dat soms ook is.

4.  harry50 

21 Nov 2008 om 09:12 

Beste Micha,

Het word met de week (bijna met de dag) erger en weerzinwekkender met die ,,DEMMINK,, 
Als dit allemaal klopt (en eigenlijk twijfel ik daar niet aan) dan word het toch tijd dat die Frank L toch van liever lede op 
zijn tellen gaat passen. 
Die ,,DEMMINK,, zal er toch alles aan gaan doen om die Frank L het zwijgen te doen opleggen.Niet goed schiks dan 
zeker kwaad schiks en het verleden heeft al bewezen dat hij daar toe in staat is.(Maarten van Traa en zijn persoonlijk 
chauffeur Mostert)Als die Frank L wegvalt word toch alles een stuk moeilijker lijk mij.Hier zit zoveel achter (de oranjes) 
dat ze ,,ALLE,, middelen zullen gebruiken om dit stil te proberen te houden wat volgens mij toch nu wel een moeilijke 
opgave word !! 
Heel veel succes Micha en anderen die aan deze zaak werken !!! 
je vecht voor een ,,RECHTVAARDIGE,, zaak en het spreekwoord luid al heel lang ,,AL IS DE LEUGEN NOG ZO SNEL DE 
WAARHEID ACHTERHAALT HEM WEL,, en gedult is een schoone zaak wat zeker ,,HIER,, van toepassing is !!!!!! Sterkte 
en wijsheid allemaal om deze ,,ZAAK DEMMINK,, tot een bevredigend einde te bregen.

Groet Harry Vos.

5.  E-bee 

21 Nov 2008 om 10:03 

Niets verbaast mij meer met de politiestaat NL. Demmink komt op mij over als iemand die wist dat hij hier mee zou 
kunnen wegkomen. Pure macht, maar hij tart het lot wel. De nachtmerrie van de bende van Herr Donner lijkt me. Ik 
denk niet dat ze zich erg druk maken, afgezien van het gezichtsverlies, of ze vinden het tijd voor wat exposure. Hij bulkt 
dus van het vertrouwen als je bedenkt dat hij PR activiteiten vertoonde met mogelijk opnamen van zichzelf. Ik maak me 
sterk dat dat materiaal nog wel ergens te vinden moet zijn. Ik zie Demmink niet als distributeur maar als seksverslaafde 
gebruiker die dit materiaal gebruikt als afrodisiacum. Ik ruik de geur van Zandvoort, Jersey, X-files, Dutroux, Fritzl, 
Haider en de Mossad. Pim Fortuyn zat destijds ook in de kleine jongetjes, valt daar niet iets aan te linken? Kenden 
Demmink, Fortuyn en Volkert van der G. elkaar uit dat pedofielenmilieu? Moet haast wel. Wist Pim misschien ook te veel 
van Demmink, en van der G. ook? 
En waar is deze Frank L., is er iets over hem bekend ?

6.  Observator 

21 Nov 2008 om 10:15 

Het is de krampachtige houding van Balkenende, Rouvoet, Bos, Hirsch Ballin, Donner en nog zo wat figuren, die het mij 
mogelijk maakt dit alles te kunnen geloven. 
Het feit dat er geen énkel onderzoek aangesneden wordt, dat men dat zelfs weigert als daarom verzocht wordt, 
bevestigt voor mij alle aantijgingen. 
Nederland is wel héél erg ziek en misdadig. 
En niet alleen dít land.

7.  E-bee 
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21 Nov 2008 om 10:38 

Het is de apathische houding van de argeloze bevolking die zich nog steeds laat verdelen in loze partijstelsels die allen 
dezelfde agenda voeren, die dit alles mogelijk maken. 
Er is maar 1 echte onderzoeksjournalist in NL, en dat is Micha Kat, de rest is er voor rookgordijnen, wat ze ook zeggen. 
Democratie is hier al despotisme.

8.  Inanna 

21 Nov 2008 om 11:32 

Beste Micha, dank je wel! Naar die uitleg kan ik anderen verwijzen…

Kijk zelf ook even bij Stan de Jong: 
http://www.standejong.nl/2008/11/19/top-secret-het-onderzoek-naar-de-affaire-demmink/ 
Vanaf comment 15 gaat het over het AIVD-onderzoek naar Demmink. Iemand zegt daar dat de uitslag negatief was, 
maar dat Donner toen heeft ingegrepen.

Ik hoop dat Stan dit wil en kan uitzoeken.

9.  somber zicht 

21 Nov 2008 om 11:34 

@E-bee 21 Nov 2008 om 10:38

Ik kan het hier alleen maar hartgrondig met je eens zijn, helaas.

Alleen, is de greep door de werkelijke regeerders op de het gekanaliseerde nederlandse landschap ooit minder geweest. 
Heeft democratie ooit bestaan. 
Is de greep van de eigenlijke regeerders juist niet fors verminderd; onze naakte keizers marcheren potsierlijk op TV, 
maar wie kan ze nog serieus nemen?

“Het volk” laat zich niet meer voor een karretje spannen, links of rechts. De overheid vreest een stampede van 
“loslopend vee”. 

Despotisme is een zwaktebod. De overheid is zo diep gezonken hierin te moeten grossieren.

10.  Diever 

21 Nov 2008 om 14:02 

Micha,

Het ergste wat ik ooit gelezen heb in dit verband is over het zgn. Franklin Scandal in de VS. Franklin was een republikein 
die “voor de vorm” maar eens een onderzoek moest doen naar geruchten over pedofiele praktijken in republikeinse 
(”prominenten”)kring. De man is zich rot geschrokken. Hij heeft zeer gedegen onderzoek gedaan en er zijn vreselijk 
schokkende dingen uit gekomen, te erg om te kunnen geloven, maar wel op waarheid berustend. Een van de mensen 
om wie het ging was een jongen, Johnny Gosch, die ooit ontvoerd werd en nooit meer thuis is gekomen. Er wordt 
gedacht, dat hij later uiteindelijk als homofiele “woordvoerder” Jeff Gannon (zelfde initialen) het Witte Huis is 
binnengehaald.

Zie o.a. 

http://www.jjraymond.com/political/2007/pedophile.html

11.  loudon 

21 Nov 2008 om 14:23 

Demmink moet zich nu toch wel verantwoorden voor de strafrechter; 
het materiaal tegen hem vind ik overweldigend. Hopelijk gaat Beatrix 
accoord.

12.  Pierre Lebon 

21 Nov 2008 om 14:40 

Alle ministers uit dit kabinet en voorgaande kabinetten, die gedurende jaren, dit soort hooggeplaatste pedo’s de hand 
boven het hoofd hebben gehouden, zouden moeten worden aangehouden op verdenking van deelname aan een 
criminele organisatie. 
Gelijke monnikken, gelijke kappen

13.  Observator 

21 Nov 2008 om 14:46 
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Vanzelfsprekend ben ik het met je eens, E-BEE 10:38,

Die apathische houding van ‘het volk’ komt trouwens voort uit gemakzucht, onnadenkendheid, en vooral uit de domheid 
(= gebrek aan benutte intelligentie) die daaraan ten grondslag ligt.

Ik zeg het al járen: HET SLECHTE BESTAAT BIJ GRATIE VAN DE DOMHEID.

Domheid maakt dat, zolang je zélf nog niet slachtoffer van het slechte bent geworden, je in alle rust inactief blijft. En 
dan zélfs -wat zéér kwalijk is- blijft stemmen op partijen die bewezen hebben totaal onbetrouwbaar te zijn. 
‘Ik ben gristelijk, dús ik stem CDA’, of, gebleken, nog erger, CU. 
Ik ben ‘arbeider’ dús stem ik PvdA, of, iets minder erg, SP.

Wat dan?

Ik hoop overigens ook op Stan. 
Hij is inmiddels weer bezig met Demmink. 
En ik kan begrijpen dat hij voorzichtig is.

14.  Observator 

21 Nov 2008 om 14:54 

@Pierre Lebon

Ik keek de boel even na, Pierre, en zag jouw reactie. 
Wat heb JIJ weer gelijk!

15.  M. 
21 Nov 2008 om 17:46 

Micha,

schokkend, maar alweer een heel verhelderend epistel! Ik ben erg blij dat er personen zijn die jou steunen door je van 
deze informatie te voorzien. 

Observator,

af en toe kan ik zo kwaad, maar ook zo moedeloos worden van de apathie en domheid van de massa die je noemt. 
Regelmatig breng ik dit onderwerp ter sprake, soms is men geinteresseerd en luistert, maar over het algemeen zijn er 
eigenlijk maar 2 soorten reacties; ‘dit soort dingen kun je maar beter niet weten, je doet er toch niets aan en dit maakt 
mensen alleen maar bang en depressief’, of de reactie in de vorm van meewarige glimlachjes over mijn 
‘complotdenken’, zonder dat die personen op de hoogte zijn van de feiten. En ook niet van plan zijn zich beter te 
informeren, omdat dit volgens hen niet waar kan zijn. Wat een discussie zinloos maakt..

Mijn broek zakt daar van af. Het niet willen weten is imo struisvogelpolitiek en zolang men massaal blijft volharden in 
het ‘niet willen weten/ onderkennen’ van wat gaande is, zal er ook niets veranderen en kunnen Demmink en consorten 
blijven zitten waar ze zitten, en blijven doen wat ze doen of in ieder geval deden.. 
De meewarige glimlachers zijn nog dommer. 
Nu ik in de gaten begin te krijgen in welke mate ‘we’ in veel opzichten geconditioneerd zijn is het helemaal schokkend 
om te zien hoe effectief de methodes zijn waarmee die conditioneringen gecreeerd worden. 

Inanna,

ik las idd bij Stan de Jong over het negatieve AIVD-advies over Demmink, dit werd gepost door John Stevens, die Micha 
steunt en ook bereid was voor hem te getuigen bij de zaak tussen Micha en Lippens/Fortis. Mogelijk dat hij hier al meer 
informatie over heeft. Ik vraag me overigens af wanneer zijn boek zal verschijnen.

16.  Observator 

21 Nov 2008 om 18:50 

Beste M.,

Je schrijft onder meer:

…’zonder dat die personen op de hoogte zijn van de feiten. En ook niet van plan zijn zich beter te informeren, omdat dit 
volgens hen niet waar kan zijn. Wat een discussie zinloos maakt..’

Juist ja. Domheid en luiheid c.q. egoïstische ongeïnteresseerdheid gaan samen. 
TOT men persóónlijk te maken krijgt met zaken die raken.

Mijn volgens sommigen hoogmoedig grafschrift straks:

‘Jullie waren het niet waard dat ik temidden van jullie vertoefde’ 
(Zózeer heb ik een hekel aan gluipglibbers).

Wie de schoen past trekke hem dan maar aan.

Nb. 
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Met ‘domheid’ bedoel ik dus duidelijk niet een onvermogen. 
Maar dat zal je wel duidelijk zijn. 
Zoals ik ooit wel stelde tegen te ‘voorzichtige’ mensen: 
Niet VRAGEN is dom, maar NIET vragen is dom. 
Of slecht, crimineel, natuurlijk.

17.  Does 

21 Nov 2008 om 19:46 

Maar kunnen we nu concluderen dat Demmink de zwakke schakel is in een netwerk van (zeden)criminelen binnen de 
overheid c.s.? 

Sowieso moet deze man veel belastende kennis/connecties hebben over/met andere machthebbers, anders was 
natuurlijk allang vervolgd.

18.  euro999 

21 Nov 2008 om 19:48 

Er is waarschijnlijk nog een link en dan moet men terug gaan naar de jaren 70 - 80. Ik heb Dhr.H.Smedema diverse 
malen geintervieuwd in het verleden en er lopen diverse parallellen. In dit geval werd zijn huidige vrouw (nu 
gescheiden) en hij regelmatig zwaar gedrogeerd en misbruikt in de sexindustrie toen zij circa 20 jaar waren. Geen 
pedofilie in dit geval maar ook in dat machtspelletje waren volgens hem hoogwaardigheids figuren betrokken. Ook 
hierbij was volgens hem justitie betrokken en leek het OM volledig op de hoogte.Er werd zelfs een officier van justitie 
voor straf overgeplaatst naar de Antillen. Ook toen werden er sexvideo’s onder dwang geproduceerd en betrof een 
locatie in Utrecht. Zelfs de CIA lijkt op de hoogte en heeft Dhr.H.Smedema mij alles tot in details verteld. Ook ik 
twijfelde in eerste instantie aan de geloofwaardigheid maar Dhr.H.Smedema maakte op mij een zeer intelligente stabiele 
indruk en is momenteel ondergedoken in het buitenland. Justitie probeert hem al jaren gek te verklaren maar Nederland 
zou vooruit gaan als wij hem als minister president zouden hebben. Mischa, indien je interesse hebt kan ik jouw 
waarschijnlijk zijn eerste boek gratis verzenden.

19.  Cristopher Robin 

21 Nov 2008 om 21:15 

Je kan meer lezen over Dhr. H. Smedema en zijn verhaal op http://blog.vechtentegenhetonbekende.nl/

20.  E-bee 

21 Nov 2008 om 22:53 

@Does. 
Demmink is de sterke schakel. 
De kleurloze zwakke schakel wordt goed beschreven in dit pravda artikel van een collega reaguurder op deze site: 
http://english.pravda.ru/opinion/columnists/17-11-2008/106707-Empire-0

21.  cmmtgnmn 

22 Nov 2008 om 09:13 

Overigens maken ‘jullie’ het de tegenstander erg makkelijk door je allemaal op te geven bij de Demmink hyves. Straks 
benoemt men die hyves een criminele organisatie en alle leden samenspanners ofzo. Krijgt iedereen een aantekening in 
zijn/haar aivd dossier. Ik sta nergens meer van te kijken.

22.  Cristopher Robin 

22 Nov 2008 om 09:33 

@cmmtgnmn Dan is er altijd nog de mogelijkheid om massaal politiek asiel aan te vragen in het buitenland en heeft 
men gelijk aandacht van de rest van de wereld.

23.  joep 

22 Nov 2008 om 11:25 

over sterke en zwakke scakels van boven naar beneden in de keten:

ministers van Justitie: 
- Donner, de man van de Shipholbrand, de GPD affaire en de gewijzigde notulen van de kamer en van wat nog meer? 
De Catshuisbrand doofpot, affaire Spijkers deel zoveel, affaire Demmink 
- Hirsch Ballin 
affaire Spijkers deel zoveel, affaire Demmink

Staatsecretaris v.d. Knaap, nu burgemeester, een man met tal van onplezierige antecedenten

Secretaris Generaal: 
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Joris Demmink

Procureur Generaal: 
Harm Brouwer, hield Joost Tonino uit het vuur en deed in deze feitelijke onjuiste uitspraken

Joost Tonino: 
Officier van Justitie, wie kent hem niet

24.  seya 

22 Nov 2008 om 13:04 

Uiteraard moeten mensen, die zulke wandaden op hun geweten hebben zwaar gestraft worden. Echter of het tot een 
veroordelinge zal komen waag ik te betwijfelen. De berichtgeving in de media zijn doortrokken van sensatiezucht en 
helaas niet objectief. 
Ook dit interview is niet ethische verantwoord. De vraagstelling is erg suggestief. 
Ik hoop echter, dat er toch serieus onderzoek zal worden gedaan en deze berichtgevingen er niet toe zullen leiden, dat 
het wordt afgedaan met een Jantje van Leiden. 
Het is helaas zo, dat nog steeds de straffen voor seksuele misdrijven achterblijven en niet in proportie staan tot wat de 
slachtoffers (en eventuele naasten en/of nabestaanden) moeten doormaken de rest van hun leven. 
Of de berichtgeving over deze Secreatirs Generaal er toe bijdraagt, is nog maar zeer de vraag. 
Helaas kan dit volkomen tegengesteld gaan werken. Overigens ontbreekt enige tunnelvisie ook niet. De slachtoffers die 
geinterviewt zijn, lijken niet altijd integer.

Hopelijk zal er toch nog licht in deze zaak komen.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Uit het dossier Demmink-2, deel 5c
Gepubliceerd door Micha Kat 30 november, 2008 in Algemeen. 

fickende.jpg In dit derde deel van de ‘reconstructie Demmink-2′ wordt ondermeer 

beschreven hoe Justitie de aangifte van Frank L. ‘van tafel speelt’ en hoe 

porno-advocaat Harro Knijff de media intimideert opdat zijn client kan doorgaan met het 

verkrachten van minderjarigen. De afbeelding is de voorkant van de video-cassete van de 

film Das Fickende Klassenzimmer waarin de hoofdrol wordt gespeeld door het ‘vriendje’ 

van Demmink Libor Cverlik. 

Op dinsdag 14 oktober doet FL aangifte tegen JD te Eindhoven. Er volgt direct een persbericht van 

Justitie. Als FL het politiebureau uitkomt, staan journalisten te wachten en cameraploeg SBS6. Een 

freelance-cameraman van SBS6 brengt FL naar huis. Er is een last van de schouders van FL gevallen. 

De cameraman geeft zijn kaartje je kunt me altijd bellen! De volgende dag wordt HK gebeld door de 

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 

erachter aan! Ze gaan naar Asten! Weer later: “Ze zijn hem daar aan het verhoren. Het wordt laat, 

ze brengen pizza’s! 

Later zal blijken dat de rechercheurs en FL reeds na 30 minuten via een achteruitgang uit Asten zijn 

‘gevlucht’ voor de media. Ze rijden naar Eindhoven. Daar wordt FL 24 uur vastgehouden en verhoord 

door wisselende ondervragers. De volgende dag zeggen ze: We vertrouwen je verklaring niet; als je 

die niet intrekt kun je in de gevangenis komen. FL: ik wil absoluut niets terugnemen.  FL: er werd 

voortdurend getelefoneerd met Den Haag tijdens het verhoor. De rechercheurs zeiden: herroep de 

verklaring. FL weigert.

Om 15:00 komt Justitie met een persbericht: de aangifte is vals. Justitie bedenkt een ‘meesterlijke 

spin’ door te communiceren dat ‘de bron van de verhalen in Panorama en GK zijn verklaringen 

intrekt’. Maar FL was natuurlijk helemaal niet de bron, hij diende zich pas aan toen het verhaal al 

klaar was, maar dat werd door Justitie zo gespind. Om 16:00 tekent FL iets, hij is dan al 24 uur op 

het bureau. Op het moment dat hij tekent, was al een uur eerder naar buiten gebracht dat zijn 

aangifte vals zou zijn.  Die avond is de advocaat van JD, Harro Knijff (HK) te gast bij NOVA. Hij 

beschuldigt HK van ‘duikgedrag’ en het ‘weigeren van wederhoor.’

Het weekeind na de aangifte van FL en de geforceerde ‘intrekking’ ervan is de sfeer: Panorama en GK 

zitten er helemaal naast, ze zullen wel ‘worden opgeknoopt’. Dan gaat de telefoon bij HK: het is JD! 

HK kan niet aan de lijn komen, maar belt met Rob van Gijzel: hij voelt dat hij fout zit, anders zou hij 

nooit bellen! Later belt JD weer: ik wil thee met u drinken, kunt u bij mij thuis langskomen?

Vervolgens ontstaan gesprekken tussen JD en HK. Er komt een deal waarover betrokkenen niets 

mogen zeggen. Er zijn emails over deze fase die openbaar zijn geworden via de Runderkamp-papers.
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JD zei: mij valt niets te verwijten. Ik had een relatie met Libor Cverlik, ja, maar die heb ik verbroken 

toen deze werd gearresteerd. Verder is er niets. Ik ben nooit in het AF-plantsoen geweest en nooit in 

de Pinokkio-bar. Alles is onderzocht door de AIVD. Er worden al jaren lang verhalen over mij 

verspreid, maar daar is niets van waar.

HK zegt wij hebben geschreven wat onze bronnen zeiden, maar we willen u graag ook aan het woord 

laten. U mag uw lezing geven. Maar JD wil een rectificatie. Dat kan HK niet toezeggen, want: alles 

klopt, alles is ons verteld en wordt ondersteund door eigen factfinding. JD gaat uiteindelijk akkoord 

met een interview. HK belt direct met FH: je raadt nooit waar ik nu zit! Thuis bij JD!

FH wil zelf ook kennis maken met JD. Afgesproken wordt die avond om 22:00 bijeen te komen: JD, 

HK en FH. HK gaat naar het huis van FH om de zaak voor die avond door te spreken.

Bij FH thuis wordt een verslag gemaakt van het gesprek eerder op die dag tussen HK en JD op de 

computer van de dochter van FH. Dat zullen ze meenemen naar JD. JD belt dat hij is verlaat: 22:30. 

FH en HK rijden de Riouwstraat in waar JD woont en zien in zijn huis het licht aangaan. Binnen 

schonk JD dure wijn. Hij doet zeer amicaal.

JD: de AIVD heeft onderzoek gedaan ‘met een dubbel team’. FH: over rectificatie valt niet te praten. 

U geeft zelf toe dat die verhalen over u circuleren. U kunt maandag voor 12:00 groen licht geven 

voor dit interview.

Het is maandag 20 oktober. FH stuurt JD per mail het interview met een cc naar Harro Knijff, de 

advocaat van JD. Er zou alleen worden gepubliceerd na accoord van JD. Ook koppen etc. zouden aan 

JD worden voorgelegd.

JD en zijn advocaat Knijff gaan niet akkoord met het interview. Ze vorderen een rectificatie. Knijff en 

JD: jullie zijn inmiddels aanspakelijk gesteld. De gesprekken dienen als niet gevoerd te worden 

beschouwd. JD eist nu een toezegging per mail dat er niets zal worden gepubliceerd op basis van de 

gesprekken. FH: we publiceren alleen als we het eens worden.

Knijff en Annermarie Stordiau op het ministerie zitten aan de knoppen. Het beeld is dat Panorama en 

GK nog altijd fout zitten ‘omdat FL zijn verklaring heeft ingetrokken.’ Knijff belt FH: We procederen 

jullie kapot. De deken van Weert heeft een dagvaarding klaar. Jullie gaan die zaak verliezen. Dan kun 

je nagaan wat er gebeurt als JD gaat dagvaarden.

De rechter veegde de stukken met het bewijs tegen Demmink met een armbeweging van 

tafel 

 
De zaak van de deken van Weert (KG) tegen Panorama en GK dient te Den Bosch. Raar: Demmink 

woont in Den Haag en de Deken valt onder het arrondissement Roermond. In Den Bosch worden de 

meer dan 20 getekende getuigenverklaringen terzijde geschoven. Een eigenaar van een sex-sauna in 

Eindhoven verklaarde zelfs dat de deken zijn rozenkrans ooit had achtergelaten  in de kluisjes van de 

kleedruimte.

De rechter, Rullmann, zegt: ik heb de stukken gelezen, maar wil hier niets mee te maken hebben. Ik 

schuif het terzijde.  Vervolgens schuift hij alle stukken van gedaagden demonstratief naar de zijkant 

van zijn tafel. In het vonnis staat dat er geen enkele grond is voor mogelijke verdenking. De bladen 

krijgen forse veroordelingen tot schadevergoeding. De betreffende deken is inmiddels met de 

noorderzon vertrokken. Hij wordt later gespot in Antwerpen.

Knijff meldt zich hierna opnieuw: hij is gesterkt door de gang van zaken in Den Bosch. Maar hij 

brengt namens JD geen dagvaarding uit. Er volgen gesprekken op kantoor bij Knijff die leiden tot een 

overeenkomst: er mag niets worden verklaard over de gesprekken met JD. Er komt ook een soort 

‘rectificatie’ in de hoofdredactionele commentaren. De journalisten zijn dan moegestreden.
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De emails van JD met FH staan op het intranet bij Sanoma, de uitgever van Panorama. Van daaruit is 

het een muisklik verwijderd naar het NOS Journaal. Het was explosief: de SG van Justitie die zegt dat 

‘hij gesprekken heeft gevoerd die nooit hebben plaatsgevonden’, ja, dat wil wel lekken! Hiermee 

begint de story van het NOS Journaal zoals weergegeven in de Runderkamp-papers. Die zijn te zien 

als een soort vervolg op dit verslag. 

11 Reacties op “Uit het dossier Demmink-2, deel 5c”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Mary 

30 Nov 2008 om 22:15 

Das fickende Klassenzimmer:

http://www.gaydemon.com/videos/Buster_Boys_Das_Fickende_Klassenzimmer_34177.html

2.  Barbelo Perfect Glory 

1 Dec 2008 om 00:05 

Vol verwachting luister ik elk jaar naar de kerstboodschap van onze Koningin. 
Dit jaar zal het in een ander daglicht staan.

Een kleine groep magistraten en ijdele leiders ondermijnen volledig het Koninkrijk van onze Koningin. Zij zal 
duidelijk moeten zijn en de aanzet moeten geven voor een volledige schoonmaak. 
Anders zal het gewoon simpel weg de geloofwaardigheid van een huidig en eventueel toekomstig Koninkrijk 
aantasten. 
Ze zal openheid van zaken moeten geven en eisen, zoals een wijze Koningin dat zou doen over haar eigen 
Koninkrijk en die van al haar kinderen. 
Een wijze Koningin zal barmhartig, maar zonder genade zelf leiding geven aan het schoonvegen van haar 
Koninkrijk.

De subtiele boodschappen van vrede op aarde, het respect voor elkander, en barmhartigheid en liefdevolle 
banden tussen jong en oud, zullen dit jaar een dubbele betekenis hebben. 
Als ik nu de Minister President al zie, of hoor spreken, is er volledige twijfel bij mij aan de geloofwaardigheid 
van zijn optredens. 
Laat staan van enkele ministers, advocaten, provinciale, gemeentelijke en indusriele `leiders`.

Een vruchtbaar Koninkrijk zou met visie geregeerd moeten worden, in het belang van een weerbare 
samenleving, die samen bouwt aan een vruchtbare toekomst. 
Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. 
Die voorwaarde en dienstbaarheid is de grondslag voor elk Koninkrijk.

De huidige corruptie, het misbruik van macht op vele fronten is een virus. 
Het moet bestreden worden op alle fronten.

Iedereen kan een bijdrage leveren op elk niveau voor een veilige toekomst van uw of elk ander kind in elk 
Koninkrijk of ander willikeurig land.

It Is Time Dear Friends 
And We Have the Time, 
And Yes we Can,

300 Movie - “Message For the Queen” - Tyler Bates 
http://nl.youtube.com/watch?v=m6L7COv5yfs

Tyler Bates - Goodbye My Love – 300 
http://nl.youtube.com/watch?v=Um0So5Sbqw0&feature=related

300 ending 
http://nl.youtube.com/watch?v=qK_rYxmPLJI&feature=related

The Lady of the Morning

Honored Counselor, Ornament of Heaven, Joy of An! 
When sweet sleep has ended in the bedchamber, 
You appear like bright daylight. 
When all the lands and the people of Sumer assemble, 
Those sleeping on the roofs and those sleeping by the walls, 
When they sing your praises, bringing their concerns to you, 
You study their words. 
You render cruel judgement against the evildoer; 
You destroy the wicked. 
You look with kindly eyes on the straightforward; 
You give that one your blessing. 
My Lady looks in sweet wonder from heaven. 
The people of Sumer parade before the holy Inanna. 
Inanna, the Lady of the Morning, is radiant. 
I sing your praises, holy Inanna 
The Lady of the Morning is radiant on the horizon.
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The Lady of the Morning 
Translated by Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer 
Selection made from Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer, Inanna: Queen of Heaven and Earth. 
Harper & Row Publishers, New York, 1983.

3.  tess 

1 Dec 2008 om 00:46 

Dus als ik het goed begrijp is de pornoacteur Libor Cverlik minderjarig? dat zou inderdaad een overtreding zijn. 
Verder vind ik het absoluut geen misdaad wanneer je vriendje een pornoster is. Ook begrijp ik de relevantie 
dan ook niet.

4.  victor 

1 Dec 2008 om 13:20 

We leven in een rare tijd. 
Duizenden mensen ondertekenen petities en gaan het Malieveld op om te demonstreren om circa 100 euro per 
maand meer belasting te mogen betalen aan hun dodelijke verslaving, het roken in kroegen. 
Op dit soort sites durft bijna niemand met de eigen naam zijn visie te geven op een veel groter probleem, te 
weten de toegenomen corruptie en de teloorgang van de rechtsstaat. 
Ton Biesemaat stelde, dat deze site weinig voorstelt zolang vele reageerders anoniem schrijven. Daar heeft hij 
een beetje gelijk in, omdat zolang er anoniem geschreven wordt er feitelijk geen vereniging en constuctieve 
discussie kan onstaan tussen gelijkgezinden. 
Biesemaat ziet mijn insziens echter het hoofd, dat deze site enorm belangrijk is voor het vergaren van kennis 
en informatie voor alle lezers van welke politieke kleur dan. 
De tegenstanders van de visie van Kat en de ondergeschikten van Demmink kunnen kennis nemen van feiten 
en gebeurtenissen, die grote en nare gevolgen kunnen hebben voor de hele bevolking. 
Het “fout zijn” voor de grote onrust die er aan komt wordt bijgeschreven op het geweten van degenen die het 
huidige regime bewust of onbewust ondersteunen. 
Ikzelf ben door de IRT-affaire gewaar geworden in wat voor land we wonen en dacht daarvoor, dat mijn eigen 
slachtofferschap van zware corruptie een incident was. 
Lafheid is mij zeker verwijtbaar bijna niets meer te hebben ondernomen. Zowel voor het eigen belang en de 
eigen burgerrechten als voor het algemeen belang. 
Dappere mensen zoals Oltmans, Johan Wilman, Karel de Werd, Ad Bos, Lancee, Fred Spijkers om zomaar wat 
namen te noemen en vele, vele anderen geraakten sowhat aan de bedelstaf toen zij feitelijk slechts opkwamen 
voor het eigen recht. 
Ik heb jaren geleden goed gezien, dat het toen zinloos was te strijden tegen onrecht. Het verstandiger was te 
wachten tot het schip door de wal zal worden gekeerd. 
Op het gevaar af kortzichtig te zijn denk ik thans -en dat niet binnen 3 jaar- dat er op termijn iets kan 
veranderen. 
Beursgoeroe Rienk Kamer acht het niet ondenkbaar, dat de kredietcrisis nog vele jaren zal duren en dat al het 
spaargeld van de massa zal verdampen. Hij herinnerde de kijker van RTLZ aan het tientje van Lieftinck. Dat 
kreeg iedere burger van de staat nadat het oude geld waardeloos was geworden. 
Het duurt nog wel even voordat duizenden bezoekers van dit soort sites zich daadwerkelijk verenigen en als het 
ware dwaze moeders,vaders en kinderen achter het scherm vandaan komen. 
De rokers zijn de voortrekkers!?

5.  Daan 

1 Dec 2008 om 13:59 

@Tess

FYI.

De relevantie van dit artikel is niet het pedohomohollemaatje van JD. Het gaat om het feit dat het gebeurt en 
de context tov de andere artikelen en de hele “demmink affaire”. 

become rich, 
dig deep and find out.

Daan

ps. Micha, go get em tiger!

6.  Daan 

1 Dec 2008 om 14:09 

@ victor

je hebt een aantal mensen in de wereld

people that dont know whats happenin 
those who know whats happenin 
and people who make things hapennin.

kies maar… 

als je stelt dat het allemaal wel door de wal wordt gekeerd, 
wie maakt die kade dan sterk, hoog en gefundeert? ga je toekijken dat er gebouwd wordt of steek je je handen 
uit de mouwen? Deze passiviteit is precies waarom er nooit eens wat verandert. We geven er niet genoeg om. 
Het gros vd bevolking is laf. Als je het weet, en het er niet mee eens bent, blijf je dan lekker op je veilige 
stoeltje zitten? 

eddy vedder - society
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society, i hope you are not angry but i disagree.

7.  victor 

1 Dec 2008 om 14:51 

Waarde Daan, 
Ergens ver weg is een mammoetdenker op volle snelheid gebracht wat weinigen hebben gezien. Die is met 
geen en macht tegen te houden. Nu is het zaak een veilige plek te zoeken en de kennis op te doen na het 
breken van de kade het ondergelopen land wederop te bouwen. Ik denk, dat wij het feitelijk met elkaar eens en 
niet boos op elkaar zijn, doch de huidige situatie iets verschillend beoordelen. Geduld is een schone zaak. Er 
verandert wel degelijk iets. Zie dat in en dat dat langzaam gaat.

8.  Pierre Lebon 

1 Dec 2008 om 16:37 

Deze link vond ik bij Stan de Jong. 
Het is een recente BBC publikatie en het gaat over de Baybassin familie

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4787088.stm

Als je je goed hebt ingelezen in de Demmink affair, moet je dit niet willen missen

9.  E-bee 

1 Dec 2008 om 16:54 

Ze blijven mammoettankers op ons afsturen… En iedere opbouw liet altijd zien dat dezelfde krachten weer de 
macht naar zich toetrokken. Zolang wordt geaccepteerd dat de leugen regeert verandert er niets.

10.  tess 

2 Dec 2008 om 19:31 

@ Daan

en toch begrijp ik het niet helemaal. Is het om Demmink zwart te maken?

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Micha Kat en de verhevigde Demmink-campagne 

Pingback op 15 Dec 2008 om 08:28 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Bestel nu zelf de Demmink-stickers! Webmaster tegengehouden bij Baybasin-bezoek »
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NRC-redactrice: OM is gestoord
Gepubliceerd door admin 5 januari, 2004 Geen categoriein . 

JOKE MAT NOEMT OM ‘GESTOORD’

De redactrice die bij NRC Handelsblad schrijft over strafrecht, Joke Mat, noemt het Openbaar 

Ministerie in een private email ‘een gestoorde organisatie’. Dit terwijl ze in de krant steeds positief 

over het OM schrijft en blunders vaak toeschrijft aan anderen. 

In een email aan Micha Kat die is geopenbaard op de website van Theo van Gogh schrijft Mat ‘de 

gestoordheid van het OM lijdt geen twijfel’. Dezelfde Mat publicerde net voor deze email een 

uitgebreid stuk over het parket van het OM in Den Bosch dat droop van de bewondering. 

 
Een passage uit dit artikel: “‘Wij doen het nooit goed’ is een veelgehoorde klacht binnen het OM. 

Desondanks heeft justitie voor jonge juristen zijn aantrekkingskracht niet verloren- het OM trekt 

volgens zijn jaarverslag genoeg personeel aan, behalve in enkele afgelegen contreien. ‘Het oogt 

dynamisch, je zit in de frontlinie, je gaat met de politie mee, bezoekt de plaats van het delict, zet zelf 

een hele zaak op’ zegt vice-president Yvo van Kuijck van het hof in Arnhem over de aantrekkelijke 

kanten van het officiersvak.” 

Het OM ligt recent weer enorm onder vuur door de beslissing een Nederlandse militair te vervolgen 

die een Irakees doodschoot en door de ‘zaak Horchner’ die op deze website uitgebreid is beschreven 

in het stuk ‘weer ruineert OM familie’. Mat wordt blijkbaar gedwongen positief te schrijven over het 

OM. NRC ligt al geruime tijd onder vuur wegens de nauwe banden van de krant met de rechterlijke 

macht. Maarten Huygen zit in een commissie die mede bepaalt wie er in ons land rechter wordt en 

Frank Kuitenbrouwer zat vele jaren in de RAIO-selectiecommissie.
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Accountancy nog verder onder vuur
Gepubliceerd door admin 7 januari, 2004 in Accountancy. 

KPMG OPNIEUW AFGESTRAFT

Forensisch accountant Bob Crouwel van KPMG Integrity & Investigaion Services is op 11 december 

2003 voor de vijfde achtereenvolgende maal veroordeeld voor zijn werkwijze inzake een onderzoek 

naar de directievoering bij het bedrijf Chipshol Forward door drs. J. Poot. Dit onderzoek werd 

uitgevoerd in opdracht van Forward Business Parks NV waarmee Poot verwikkeld was in een juridisch 

conflict. 

Ditmaal oordeelde het College van Beroep voor het Bedrijfsleven dat KPMG veel meer voorbehouden 

had moeten maken op zijn eindconclusies. Daarnaast schrijft de beroepsrechter dat ?Crouwel niet 

heeft gemotiveerd waarom de door Poot gegeven duidingen van de gebeurtenissen door hem onjuist 

zijn bevonden en waarom hij in plaats daarvan andere conclusies en kwalificaties op zijn plaats acht.? 

De rapportage, aldus het College, is ?niet voorzien van een toereikende grondslag?. Deze 

veroordeling is een nieuwe slag voor de forensische accountancy die, zo blijkt maar weer eens te 

meer, in opdracht van evidente belanghebbenden partijdige, reputatiebeschadigende rapporten 

produceert die met de waarheid niets van doen hebben. Deze rapporten zijn dan wel voorzien van 

de ?vertrouwenwekkende? logo?s van KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte en Ernst & Young. 

 
Forward gaf KPMG opdracht tot onderhavige rapportage nadat het in 1999 door het Haagse Hof 

aansprakelijk was gesteld voor schade toegebracht aan Chipshol (het bedrijf van Poot) en 

onderhandelingen opende. Volgens Pieter Lakeman, die de werkwijze van KPMG namens Chipshol 

eerder bij de Raad van Tucht voor RA?s en AA?s aan de kaak stelde, ?wilde Forward met behulp van 

KPMG de reputaties van klagers aantasten, althans daarmee dreigen, om de komende 

onderhandelingsrelatie in voor klagers negatieve zin te be?nvloeden?.  

De feiten over de handelwijze van KPMG schetsen een beeld van een terreurorganisatie. Om te 

beginnen werd de partijdigheid in het eindrapport verhuld: KPMG stelde dat het ?onderzoek had 

gedaan naar de gang van zaken met betrekking tot een aantal specifieke onderwerpen en 

transacties?. Later moest KPMG per brief toegeven dat de ware reden was ?het steunen van Forward 

bij de voorbereiding van juridische procedures tegen Chipshol.? Tevens blijkt KPMG bij het accepteren 

van forensische onderzoeksopdrachten een ?eis van vrijwaring? op te leggen inhoudende dat in geval 

van procedures tegen KPMG als gevolg van falend onderzoek niet KPMG, maar de opdrachtgever 

opdraait voor eventuele schade. Lakeman: ?Dit is een ontoelaatbare voorwaarde die wanprestaties 

bijna uitlokt.?  

KPMG weigerde Chipshol lopende het onderzoek inzage te geven in stukken en persevereerde daarin, 

zelfs nadat KPMG-bestuursvoorzitter Van der Veer in een persoonlijk onderhoud met Chipshol had 

verklaard ?het redelijk te achten dat klager relevante dossiers zouden mogen inzien?. De 

eindrapportage werd uitgebracht zonder alle reacties van Chipshol af te wachten, ondanks het feit dat 

Chipshol wel wilde reageren. Volgens Lakeman heeft KPMG de reacties bewust niet willen afwachten 
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omdat deze de beschuldigingen een voor een zouden kunnen ontkrachten ?waardoor er geen enkele 

verdachtmaking meer zou overblijven?. Schokkend is tot slot dat KPMG enkele grote schenkingen van 

Chipshol ten bate van de gemeenschap rond Schiphol kwalificeert als ?niet verstrekt in het belang 

van de vennootschap?.  

Merkwaardig is dat Crouwel in het laatste tuchtvonnis geen maatregel krijgt opgelegd. Ben van der 

Veer die eveneens was aangeklaagd gaat geheel vrijuit ondanks het feit dat hij steeds op de hoogte 

is gehouden van de gang van zaken en is gewaarschuwd dat het fout ging. Eerder oordeelde de Raad 

van Tucht hierover: ?De omstandigheid dat Van der Veer zich naar aanleiding van de hem kenbaar 

gemaakte bezwaren tegen het optreden van Crouwel niet heeft willen inlaten met diens 

werkzaamheden valt hem tuchtrechtelijk niet te verwijten?. Deze uitspraak betekent dat een 

bestuursvoorzitter van een accountantsorganisatie nimmer aanspreekbaar is op het gedrag van zijn 

vennoten, ook als hij meerdere malen is gewaarschuwd.  

Crouwel is in eerdere tuchtzaken ook al herhaaldelijk veroordeeld wegens het leveren van 

broddelwerk. Meer hierover op de website www.interintelligence.net

5 Reacties op “Accountancy nog verder onder vuur”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  kpmg 

13 Jan 2004 om 18:47 

KPMG was instrumenteel bij de bouwfraude, men controleerde als RA organisatie de top 8 fraudeurs de 
zogenaamde NH 8 groep en voorzag hen braaf jaar in jaar uit van goedkeurende verklaringen, tevens 
adviseerde men indien nodig hoe de smeergelden en steekpenningen te facturerenn zodanig dat het “nette” 
zaken leken en daarnaast maakte de afdeling forensic accounting doofpotrapporten voor Koop-Tjuchem om e.e.
a onder de mat te vegen. Zie http://www.interintelligence.net/rozekrans.htm Het KPMG FA motto “u vraagt en 
wij draaien een rapport in elkaar ” KPMG FA maakt rapporten op officieel KPMG papier om LITIGATION support 
te doen, dat is advocatenondersteuning om claims in te dienen. Gek genoeg ontsnapt KPMG ook dit keer de 
dans. De enquete commissie heeft helaas nagelaten de de spin in het bouwfraudeweb (KPMG) aan te pakken.

2.  Anoniem 

15 Jan 2004 om 13:43 

KPMG Collega Jaap ten Wolde (RA), directeur van KPMG forensic accounting werd 4 juni 2003 tijdelijk geschorst 
als registeraccountant en kreeg alweer een dubbele berisping. Zie http://www.interintelligence.net/wolde.htm 
voor de volledige uitspraak.

3.  Anoniem 

19 Jan 2004 om 17:53 

KPMG bracht diverse klokkenluiders zwaar in de problemen, lees eens het artikel van Henk Rijker http://www.
katholieknieuwsblad.nl/actueel/kn1811c.htm 
Het gaat over het meldpunt integriteit van KPMG en haar onlangs als registeraccountant geschorste directeur 
ten Wolde. 

ps waarom plaatst u de links in gewone tekst en niet als link ?

4.  kpmg 

30 Jan 2004 om 17:58 

Het is bijna onvoorstelbaar maar KPMG Forensic Accounting directeur J. ten Wolde is geschorst als 
registeraccountant. Dit is zowat de allerzwaarste straf die een RA kan krijgen. Toch blijft het KPMG FA team 
mede onder directe leiding van bestuursvoorzitter B. van der Veer en directeur algemene zaken A.V. Schippers, 
vrolijk doorgaan met het (doen) plegen van strafbare feiten en laakbare handelingen door KPMG 
ondergeschikten. Bij de bouwfraude komt de KPMG organisatie, de spin in het fraudeweb, met de schrik vrij 
ondanks opeenhoping van bewijs dat de KPMG accountants instrumenteel zijn bij de top 8 aannemers 
betrokken bij de oplichting, dubbele boekhoudingen en schijnfacturering.

5.  Anoniem 

5 Mrt 2004 om 17:02 

Door KPMG huisadvocaat Mr F. Waardenburg is grote druk uitgeoefend op de webhost van http://www.
interintelligence.net. Deze webhost, IPD Hosting BV uit Roosendaal is onder deze druk en intimidatie bezweken 
en heeft de site waarop de namen en volledige uitspraken( ruim 20) van geschorste, gestrafte en berispte van 
KPMG accountants, gedeactiveerd.
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Geestig, slim, teruggetrokken (NRC inz. Demmink)
Gepubliceerd door Micha Kat 8 juni, 2008 in Algemeen. 

donner2.jpg hirschballin.jpg “Hij is geestig, slim en teruggetrokken en HET IS EEN FEIT dat 

hij ALLE BESCHULDIGINGEN tot op heden heeft weten te 

weerleggen” (NRC Handelsblad over Joris Demmink). “Er is geen spoor van rook, laat staan vuur” (J. 

H. Donner over Demmink) “De aangifte geeft mij geen aanleiding tot het treffen van enige 

maatregel” (E. Hirsch Ballin over Demmink). “Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem 

nauwelijks raakt, dat hij VER BOVEN DE PARTIJEN STAAT en NAUWELIJKS AAN GEZAG HEEFT 

INGEBOET” (De Volkskrant over Joris Demmink). Hieronder een passage uit het klaagschrift tegen de 

beslissing van het OM Demmink niet te gaan vervolgen (”Van het Openbaar Ministerie kan niet 

worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die 

voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan 

te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan”). Het betreft de verklaring van Mustafa Y. die door de SG 

van Justitie werd misbruikt. Als het Haagse Hof negatief beslist over het klaagschrift, zal Joris 

Demmink definitief nimmer voor de rechter verschijnen.

“Ze zeiden toen: ‘wij staan achter jou, wij zullen voor je opkomen. We zullen bemiddelen zodat jij 

beter werk zult kunnen krijgen. Maar we gaan jou naar een plek brengen, we zullen je met iemand 

laten kennismaken, die gaat zich met jou bezighouden. (uit schaamte wil ik niet verder ingaan op 

hetgeen mij toen is verteld) 

Ik had ook geen kans om te weigeren. Ik was namelijk tot hen veroordeeld. Ik weet heel goed wat 

mij had kunnen overkomen als ik nee zou hebben gezegd. Ze zouden mij iedere dag ophalen en mij 

misschien wel delicten die ik niet heb gepleegd, in mijn schoenen schuiven, dat was mij namelijk al 

heel vaak overkomen. (—) Ik werd geconfronteerd met iemand die even oud was als mijn vader. 

Iemand met een flink en grof postuur, ik verstond niet wat zij bespraken, maar er stonden drankjes 

en vruchten op de tafel. Hij vroeg enkele dingen en ik maakte gebaren met mijn handen om duidelijk 

te maken dat ik hem niet had verstaan. Hij lachte hard. Hij keek alsmaar naar mij, hij keek niet naar 

de televisie en hij hield zijn ogen niet van mij af. Terwijl hij naar mij keek streelde hij ook zijn 

lichaam. Het was een goed geklede persoon, hij probeerde met zijn lichaamshouding en zijn gedrag 

iets aan mij duidelijk te maken. (—)Op dat moment had ik zijn bedoeling al wel begrepen. Nadat die 

functionaris was vertrokken zijn er een aantal dingen gebeurd. We zijn namelijk samen in het bed 

gegaan en hij kuste en streelde mij onophoudelijk. Ik walgde van de man maar ik had geen keus… 

Nadat deze gemeenschap enige tijd had geduurd, heeft hij mij verleid. Ik heb die nacht twee keer 

een dergelijke gemeenschap gehad met deze persoon. Na verloop van een hele tijd ben ik naar mijn 

kamer gegaan en hij had mij ook behoorlijk veel geld gegeven, hij had Marken gegeven. De volgende 

dag ben ik zo rond de middag uit het hotel weggegaan, maar mij werd gevraagd om niet te ver weg 

te gaan. (—) de volgende dag is er niets gebeurd, later is mij gezegd dat wij met een andere 

automobiel naar de buurt van Izmir zouden gaan en dat ik mee zou moeten en ik ben met hen 
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meegegaan. Onderweg heeft hij niet veel gesproken, hij zei alleen maar sommige dingen tegen 

degenen die hem beveiligden, af en toe keek hij mij aan en knipoogde naar me. We waren naar 

Bodrum gegaan. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik buiten Istanbul kwam. Ik werd er vaak 

op gewezen dat ik over de naam en de identiteit van deze persoon met niemand mocht praten. Ik 

dacht bij mezelf, waarom zou ik daarover praten, zou ik aan Allah om mijn verdoemenis verzoeken. 

We waren naar een plaats dichtbij het centrum van Bodrum geweest. Tegen mij was gezegd dat ik 

een paar dagen in dat hotel zou blijven en dat mijn relatie met die persoon zou voortduren. Voordat 

we naar het hotel zijn gegaan hebben we gegeten in een plaats die leek op een zomerhuis, we waren 

daar met vier mensen. Drie waren buitenlanders en een was Turk. Ze hadden mijn identiteitskaart 

afgenomen, ze dachten zeker dat ik er anders misschien vandoor zou gaan, maar ik had sowieso 

geen mogelijkheid om ergens naar toe te gaan. (—) Vervolgens hebben ze mij naar het hotel 

gebracht waar wij zouden verblijven, je moest daar met een trap naar toe. Bij de ingang van het 

hotel ontstond een discussie tussen, ik geloof dat het medewerkers van het hotel waren, en de 

personen die bij mij waren. Ik wist niet wat er aan de hand was, maar de medewerkers van het hotel 

kon ik verstaan omdat zij Turks spraken. Ik vernam dat de persoon van wie ik inmiddels te weten 

was gekomen dat hij J.D. heette en in Nederland een belangrijk persoon was, bij de binnenkomst van 

de functionarissen die bij hem waren, aan het hotel een valse identiteit had opgegeven en dat hij met 

een identiteitsbewijs op naam van iemand anders in dat hotel willen verblijven. In verband met die 

persoon is de Gendarmerie ingelicht, maar ze hadden mijn situatie door of iemand heeft dat verteld 

en het hotelpersoneel zei ‘maak dat je wegkomt, jij bent een fl… ‘Ga jij hier samen met die mannen 

zijn? Ga weg of we roepen de gendarmerie’. Ik was bang, maar er was niets dat ik kon doen.”

(pargraaf 11 van het klaagschrift; lees het complete klaagschrift via de website van Stan de Jong)
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1.  Jan 

9 Jun 2008 om 17:22 

Interessant om eens uit te zoeken om welke hoge justitieambtenaar het in dit nieuwste schandaal weer gaat: 

‘Hoge justitieambtenaar omgekocht voor gratie’ 
Van onze verslaggever Peter de Graaf 
gepubliceerd op 09 juni 2008 14:09, bijgewerkt op 9 juni 2008 14:27

DEN BOSCH - De 65-jarige Rotterdamse zakenman Jan van L. die veroordeeld was tot een celstraf, heeft in 
1998 gratie gekregen na betaling van ‘enige tienduizenden guldens’ aan een hoge ambtenaar van het ministerie 
van Justitie. Dat heeft advocaat Cees Korvinus maandag verklaard tijdens de regiezitting voor de rechtbank in 
Den Bosch tegen zijn cliënt, de 58-jarige advocaat- generaal Jan K. uit Arnhem.

K., al 30 jaar werkzaam bij het Openbaar Ministerie, wordt verdacht van ambtelijke corruptie, valsheid in 
geschrifte en oplichting. Hij zou zich twee jaar geleden hebben laten omkopen door de Rotterdamse zakenman. 
Beiden stonden vanmorgen terecht, al waren ze niet bij de zitting aanwezig. 

Mislukte oliedeal 
In de zaak gaat het om een mislukte oliedeal, waarbij de zakenman in 1999 naar schatting twee ton (in 
guldens) heeft verloren. 

Twee jaar geleden vroeg hij aan advocaat-generaal K., die samen met zijn vrouw ook een juridisch 
adviesbureau heeft, om onderzoek te doen naar waar zijn geld gebleven was. Hij zou daarbij hebben toegezegd 
dat K. 25 procent van het te traceren bedrag als provisie zou ontvangen. 

Volgens advocaat Korvinus deed K. het onderzoek als juridisch adviseur, niet als advocaat-generaal. De 
zakenman vertelde K. tevens dat ook een hoge justitie-ambtenaar participeerde in de oliedeal, dezelfde 
ambtenaar die hem eerder gratie had verleend tegen betaling van enige tienduizenden guldens. K. besloot dat 
laatste eerst te onderzoeken. ‘Hij stuitte daarbij op onregelmatigheden bij de gratiëring’, aldus Korvinus. 

De zakenman, die was veroordeeld wegens een fraudezaak, hoefde niet de cel in. Volgens Korvinus heeft een 
arts op instigatie van de hoge justitie-ambtenaar een medisch rapport opgesteld op basis waarvan de 
zakenman gratie werd verleend. Ook de arts zou hiervoor zijn betaald. 

Steekpenningen 
De advocaat van de zakenman, Eva Kool, bevestigt het verhaal. Volgens haar liggen er ‘sterke vermoedens’ dat 
er steekpenningen zijn betaald. Dat zou zijn gedaan via intermediairs, onder wie de Rotterdamse arts die een 
vals medisch rapport zou hebben opgesteld. 
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Een woordvoerder van het landelijk parket kon of wilde maandag niet zeggen of er een onderzoek loopt naar 
het aannemen van steekpenningen door een hoge ambtenaar van justitie. 

Tijdens de rechtszitting bevestigde officier van justitie Robben dat zakenman Van L. gratie heeft gekregen. Hij 
meent echter dat deze zaak los staat van de corruptiezaak waarvoor Van L. en advocaat-generaal K. vandaag 
terecht staan. ‘De opdracht van Van L. aan K. was niet om te onderzoeken hoe het zat met de gratiëring. Dat 
wilde hij zelf. Daar heeft hij voor betaald.’ 

Ter ver verwijderd 
Korvinus vindt dat beide zaken niet los van elkaar kunnen worden gezien. ‘De onderste steen moet boven’, 
aldus de advocaat. 

Maar de rechter ging vanmiddag niet in op het verzoek van Korvinus om ook de arts en de vermeende 
particuliere bemiddelaar tussen Van L. en de hoge justitie-ambtenaar als getuige te horen. 

Rechtbankvoorzitter Bik vond het verband tussen het lopende corruptie-onderzoek tegen advocaat-generaal K. 
te ver verwijderd van de omstreden gratiëring van zakenman Van L. in 1998.

2.  Caroline 

10 Jun 2008 om 02:39 

1 1=2. Het lijkt een makkelijk sommetje, maar geloof me als ik zeg dat dit voor een groot deel van de rechters 
en het OM nog veel te moeilijk is.

3.  Inanna 

2 Aug 2008 om 09:36 

Zie voor de volledige verklaring van Mustafa, zoals deze is gepubliceerd door de Turkse journalist Burhan 
Kazmali: 
http://www.nwo-info.nl/2008/06/19/joris-demmink-en-de-jonge-mustafa/
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« Vragen over Demmink aan Lex Runderkamp Duwt Runderkamp Demmink alsnog de afgrond in? »

Runderkamp weigert elk contact
Gepubliceerd door Micha Kat 23 augustus, 2007 in Algemeen. 

runderkamp2.jpg 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. 

De vraag of Laroes cs. zich uberhaupt hebben verweerd. Onze inschatting is van niet: het niveau van 

intimidatie van ‘hogerhand’ in deze zaak is zodanig (zoals ook al bleek uit de behandeling die de 

aangever uit 2003 ten deel viel alsmede de bladen Panorama en Gay Krant)dat verweer voor de Raad 

vanuit het Journaal bekeken geen enkele zin had. Sterker: de enige reden dat Demmink zich tot de 

Raad wendde was om snel een ‘gratis’ een gegrondverklaring binnnen te halen die hij dan weer kon 

gebruiken op weg naar zijn ‘rehabilitatie’ die toen (in zijn ogen) nog mogelijk leek. En dan nu Lex 

Runderkamp die als een opgejaagde wezel geen enkele vraag over deze pijnlijke episode wenst te 

beantwoorden. What more do we need om aan te tonen dat de complete journalistiek in Nederland 

een grote fake is! Deze site kree een interessante tip waaruit zou kunnen blijken hoe diep de cultuur 

van pedofilie binnen Justitie is verankerd. Reeds in het bgegin van de jaren 70 van de vorige eeuw 

was in het Haagse wijd en zijn bekend dat een kamerlid Nijhoff van DS70 een enthousiast pedofiel 

was. In die tijd was het nog volstrekt taboe om over dergelijke zaken te spreken (in die zin is er een 

hoop vooruitgang geboekt). Nijhoff werd voortdurend ‘gesignaleerd’ maar werd wel benoemd tot de 

hoogste man bij….. de Raad voor de Kinderbescherming van het Ministerie van Justitie! We stellen 

ons zo vfoor dat ergens in het ministerie een soort ere-fotogallerij hangt met de ‘grootste pedofielen 

uit de Nederlandse Justitiele geschiedenis’ net zoals de wall of fame in het Ajax-stadion….
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Runderkamp weigert elk contact at Klokkenluideronline

23 Aug 2007 om 23:54 

“NOS Journaal weigert elke vorm van contact.”

Ach, ze hebben niet geantwoord op een email?

2.  Klaus Brinckmann 

24 Aug 2007 om 05:52 

Ons staatsjournaal dient snel uit de kast te komen. Het zou toch volstrekt normaal zijn om op dergelijke 
eenvoudige en heldere vragen te beantwoorden heer Runderkamp. Ik zou geneigd zijn te denken: wie zwijgt, 
stemt toe. 

Maar heer Runderkamp, u bent een rund als u met nieuws stunt! Vroeg of laat zal de waarheid boven komen. 
Wanneer gaat uw geweten opspelen?

Blijkbaar zit u zo vast aan uw hypotheek en andere verplichtingen, dat de waarheid er niet meer toe doet. Heel 
erg jammer.

3.  Ron Waesberg 

24 Aug 2007 om 11:03 

Runderkamp heeft wél gereageerd en hoe! Lees de bijzonder interessante link die hij heeft meegestuurd - en 
blaas in het vervolg wat minder hard van de toren…

4.  Zorro 

24 Aug 2007 om 16:57 

Runderkamp heeft gereageerd? Niet volgens het bovenstaande stukje: “En dan nu Lex Runderkamp die als een 
opgejaagde wezel geen enkele vraag over deze pijnlijke episode wenst te beantwoorden.”

Dus….?

5.  Inanna 

24 Aug 2007 om 18:52 

Micha, op het Zapruder forum wordt ook gediscussieerd over Demmink. 
Daar staat nu een post over Runderkamp. Even lezen en verder lezen!

http://zapruder.nl/forums/viewthread/8721/P345/#90100

6.  Jop 

26 Aug 2007 om 11:09 

Die Zapruder site kletst alleen deze site na.

7.  Inanna 

27 Aug 2007 om 08:18 

Jop, ik heb het nog even gechecked, maar Runderkamp heeft reeds op 23 augustus om 10 uur ’s morgens 
antwoord gegeven op de vraag van Micha Kat. Micha had dit kennelijk niet gezien, vandaar mijn post.

Je oordeelt wel erg snel!

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) 

Pingback op 2 Jun 2008 om 21:27 
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« NOS Journaal bang en kaltgestellt, De Telegraaf Einde Oude Media (2): Joustra en Demmink »

De ondergang van Nederland in beeld
Gepubliceerd door Micha Kat 16 juni, 2008 in Algemeen. 

cu_en_pvda_geven___244558a.
jpeg

De top van de PvdA zingt een lied voor Eveline Herfkens op het partijcongres van afgelopen weekeind 

in Breda.

2 Reacties op “De ondergang van Nederland in 
beeld”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  H L Schouten 

16 Jun 2008 om 16:06 

Dit is toch de Josti band? 
Ze zijn er in ieder geval niet op vooruit gegaan.

2.  nijenstijn 

18 Jun 2008 om 10:53 

Ik was erbij toen dit lied werd gezongen. De tekst was:

Wij zijn de meisjes van de arbeiders-partij 
Wij willen GRAAIEN, wij willen GRAAIEN…

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Job de Ruiter naar de rechter
Gepubliceerd door admin 25 oktober, 2006 in Politiek. 

VERSCHIJNINGSVERBOD GEEIST TEGEN LANDMIJNENBOEK 

door Pamela Hemelrijk 

Het kon eigenlijk niiet uitblijven: Alexander Nijeboer heeft een kort geding aan zijn broek. Ex-minister 

Job de Ruiter gaat op de valreep proberen publicatie van het boek “Een Man Tegen De Staat” te laten 

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. 

 
Wel grappig dat de excellentie nu met grof geschut gaat werken; Alexander zijn pogingen om bij de 

Ruiter wederhoor te plegen over de kwestie zijn straal genegeerd. Hij heeft de hooofdstukken in 

kwestie keurig netjes aan Job opgestuurd met verzoek om een weerwoord, maar zelfs een 

ontvangstbevestiging kon er toen niet af. Nu wil de Ruiter weten op welke bronnen Alexander zijn 

beschuldigingen baseert, want hij heeft bij de AIVD navraag gedaan, en die heeft “geen enkele 

aanwijzing kunnen vinden dat de beschuldigingen juist zijn.” 

Of iets in die geest. 

Moet u nagaan! Job wordt beschuldigd van pedofiele contacten, en gaat dan aan de AIVD vragen wat 

daar van waar is! Hij weet toch zeker zelf wel of hij jongetjes heeft gemolesteerd ja of nee? Daar 

heeft hij de AIVD toch niet voor nodig? Ik kan alleen maar concluderen dat hij wil weten over welk 

bewijsmateriaal Alexander beschikt, zodat hij dat kan vernietigen of verdonkeremanen.  

Enfin; geen betere publiciteit voor een boek dan een dreigend verschijningsverbod, zullen we maar 

zeggen.  

Voor Alexander is het een win-win situatie, volgens mij: als de rechter Jobs eis afwijst, is de eerste 

druk subiet uitverkocht, en als het boek wordt verboden (want je moet met alles rekening houden, 

met de rechterlijke macht van tegenwoordig), dan ligt, dankzij de publiciteit over het kort geding, 

een groot deel van de inhoud toch op straat. Een schrale troost, als je anderhalf jaar full-time hebt 

geploeterd om een ongehoord schandaal tot de bodem uit te zoeken, maar het is beter dan niks.
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25 Okt 2006 om 09:41 

Rechterlijke macht. 
Indien men de gehele Nederlandse behandeling in de zaak van de ex-marinier Jerry K.,die in Brazilië wegens 
kinderporno e.d.tot een zware straf veroordeeld werd, in ogenschouw neemt,krijgt men inderdaad de indruk,dat 
een deel van de autoriteiten moreel gezien niet voor hun taak berekend zijn en op deze plaats niet thuishoren.

2.  Anoniem 

25 Okt 2006 om 14:19 

Publiceren in het buitenland? Is dat een alternatief? Duitsland of Belgie, of is het naief te stellen dat dat wel 
mogelijk zou zijn. Ik kan me voorstellen dat eea binnen NATO-verband is geschied en dat meerdere landen erbij 
betrokken zijn. Aan de andere kant heeft een NATO-partner misschien een appeltje te schillen met Nederland 
en is deze publicatie erg welkom.

3.  Anoniem 

26 Okt 2006 om 04:31 

gewoon online plempen. wat nou verschijningsverbod? Zet het NU op internet en vraag je bezoekers kopietjes 
te maken. Dan later pas verkopen in de winkel. Nu online zetten dus!

4.  Anoniem 

26 Okt 2006 om 08:27 

Ik doe hierbij een oproep aan die jongetjes om alsnog aangifte te doen,kijken wat er dan met dat boek 
gebeurd!!!!

5.  Robert Jan Kelder 

16 Jun 2008 om 20:52 

Job de Ruiter in “De gouden tip” 
Job de Ruiter komt ook voor in de dit najaar verschijnende werkelijkheidsroman “De gouden tip” van Slobodan 
Mitric, beter bekend als Karate Bob, en wel in verband met o.m. tevergeefse pogingen destijds om de 
ontvoering en moord op Gerrit Jan Heijn te voorkomen en de ware ontvoerders te ontmaskeren. Een 
voorpublicatie van dit boek, een spannend vervolg op Mitric’s boek “Nederland’s maffia”, is reeds in het 
originele Servisch door “L’Atelier de la Liberté” te Amsterdam uitgegeven(ISBN 978-90-74724-08-1). Een 
exemplaar bevindt zich in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. Tenzij daar door de bekaaide autoriteiten 
wordt getracht een stokje voor te steken, iets wat gezien het bovengenoemde vereiste verchijningsverbod niet 
geheel ondenkbaar is, zal “De gouden tip” tijdens een persconferentie in aanwezigheid van de auteur in 
Amsterdam of Den Haag dit najaar gelanceerd worden.

6.  Micha Kat 

17 Jun 2008 om 08:55 

@Robert Jan 
Kun je iets meer feitelijke info geven over de manier waarop Job de Ruiter in voornoemd boek ter sprake komt? 
Heeft het iets te maken met zijn mogelijke plaats in het ‘Demmink-pedonetwerk? waarover deze site recent 
berichtte?’

7.  Robert Jan Kelder 

18 Jun 2008 om 00:38 

Wij maken in ‘t algemeen geen verdere details over wie of wat dan ook uit het boek “De gouden tip” zonder 
meer bekend. Belangstellenden zullen moeten wachten tot het boek in het najaar verschijnt.
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« De ondergang van Nederland in beeld Dutch Dutroux: een pedo-netwerk in beeld »

Einde Oude Media (2): Joustra en Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 18 juni, 2008 in Algemeen. 

joustraarendo.jpg In het tweede deel van de serie Einde Oude Media (lees hier deel 1 over Ben 

Rogmans) staat Arendo Joustra centraal, de hoofdredacteur van oude media-

weekblad Elsevier. Joustra zult u zeggen? Elsevier? Dat blad is toch juist het enige oude media-

weekblad dat nog succesvol is? En daarbij komt toch ook nog dat Elsevier een hele leuke website 

heeft waarop af en toe best ‘realistische journalistiek’ wordt bedreven? Allemaal waar! Maar toch…. 

Look, het afzeiken van De Volkskrant, NRC Handelsblad en zelfs van De Pers is geen enkele uitdaging 

meer door de weerzinwekkende wijze waarop deze media heulen met macht en establishment, maar 

Elsevier, that’s a different cup of tea! Waar het in deze om gaat is dat ook Elsevier in essentie geen 

harde journalistieke keuzes durft te maken, weliswaar de randen opzoekt van wat binnen het 

‘journalisten-kartel Nederland’ nog als comme il faut wordt beschouwd maar daar ook geen 

centimeter overheen durft te stappen. “Laten we toch allemaal vooral normaal blijven doen” hoor ik 

Joustra brommen. “Een pedofiel als SG op Justitie? Come on, zoiets kan in Nederland gewoon niet! 

Nee, ik weiger het te geloven. Het is niet zo en nu over en uit!” Exact de panische -bijna hysterische- 

ontkenning van de werkelijkheid die we eerder zagen bij Rogmans over de vervanging van rechters 

door de Staat. Hiermee diskwalificeren beide heren zich op het meest essentiele punt als journalist: 

ze kijken niet naar de feiten, maar laten zich volledig leiden door hun emoties. Levensgevaarlijk. 

Maar hoe zit dat dan tussen Joustra en Demmink? 

 
Juist op het moment dat het vuur Joris Demmink het heetst aan de schenen werd gelegd, eind juni 

2007 (zie het feitenoverzicht van de zaak) kwam Arendo Joustra met een verbijsterend commentaar 

waarin hij het opnam voor de kindermisbruikende Justitie-SG. Joustra sprak –net als De Volkskrant in 

die weken- van een ‘fluistercampagne’ tegen Demmink die het ‘niet verdiende om zonder een spoor 

van bewijs te worden beschuldigd van seks met minderjarigen of erger, van pedofilie’. Zonder een 

spoor van bewijs! Joustra gaat hier heel erg over de schreef: hij kent de feiten niet, maar Joris 

Demmink des te beter. Wat dit alles des te meer doet stinken is dat Joustra ook homofiel is. Op basis 

van louter emoties zonder erkenning van de feiten een beetje een collega-kontenkruiper gaan lopen 

verdedigen… dan ben je als journalist toch wel heel erg ver heen! Blijkbaar nemen de emoties bezit 

van Joustra als het gaat om het dossier-Demmink waaraan zijn blad anders dan de apologie van 

Joustra nog geen letter heeft willen wijden. Bestaat niet in Nederland. Kan niet. Beseft Joustra wel 

dat hij door deze absurde stellingname, door het expliciet op te nemen voor een zeden-crimineel, 

mede-schuldig wordt aan diens delicten? Wellicht speelt hier ook een rol dat justitie- en 

misdaadverslaggever Gerlof Leistra van Elsevier wel bij uitstek een laffe oude media-man en 

establishment-slippendrager is. Juist omdat ook Elsevier op de cruciale momenten net als alle andere 

leden van de ‘oude media-club’ niet naar de feiten durft te kijken verdient het blad een plaats in deze 

serie. Succesvol of niet.
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14 Reacties op “Einde Oude Media (2): Joustra en 
Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  lezer 

18 Jun 2008 om 09:59 

Elsevier schreef enige tijd geleden een merkwaardig commentaar (archief) op de affaire van fitness trainer Karl 
Noten. Of Karl Nooten. Ik weet niet hoe je de naam spelt. Ze vonden het onterecht dat Karl Nooten met naam 
en toenaam in het nieuws kwam nadat er kinderporno op zijn pc was aangetroffen. 
Mijn commentaar: wie zelf kiest voor een televsie carriere gooit zichzelf in de openbaarheid. 
Van Elsevier is de redenering ook inconsequent, want bij de moordenaar van Theo van Gogh, Mohammet B., 
schreven ze diens achternaam constant voluit - ongebruikelijk als het gaat over criminelen - omdat hij volgens 
de redactie met die moord had gekozen voor de openbaarheid van zijn leven (of zoiets). 
De grote vraag die bij mij rees is: waarom was het zo nodig om een commentaar te wijden aan zo’n totaal 
oninteressant figuur als Karl Nooten? 
Kennelijk zitten er op die redactie mensen met een motief om figuren die kinderporno consumeren in 
bescherming te nemen. Foute boel.

2.  lezer 

18 Jun 2008 om 11:50 

Karl Noten verdient geen volksgericht in media

Vroeger kreeg iemand als Noten van de samenleving de ruimte om in beschaamde stilte in het reine te komen 
met zichzelf en de zijnen

Gertjan van Schoonhoven

Arme Karl Noten. Zo ben je een redelijk bekende en succesvolle ‘bewegingsgoeroe’ met een eigen 
fitnessprogramma bij de Avro, eigen fitnessboeken en eigen fitnesspraktijk, zo ligt dat alles op je 41ste 
compleet aan duigen – je gezinsleven incluis. En je kunt het nauwelijks navertellen: zo razendsnel is het 
gegaan.

Computer kapot, reparateur vindt kinderporno en belt de politie – en voor je het weet sta je met je hele hebben 
en houwen, naam en toenaam, dagenlang op de voorpagina van De Telegraaf en alle andere kranten, de 
kranten die vroeger hun neus voor dit soort nieuws ophaalden incluis, en word je op internet ook nog eens 24 
uur per dag virtueel gestenigd. 

Einde leven.

Vaarwel, Karl Noten.

Meer dan walgelijk 
Natuurlijk: kinderporno is meer dan walgelijk. Goed dat zelfs alleen al het bezit ervan strafbaar is. En voor alle 
duidelijkheid: niemand wil terug naar het Sonja Barend-tijdperk, toen we voor de meest extreme seksuele 
aberraties oeverloos ‘begrip’ moesten hebben. Maar in 2007 zijn we – getuige de hysterische hoeveelheid 
aandacht voor de kwestie Noten – toch echt beland in het tijdperk van Het Andere Uiterste. 

Hoe je het ook wendt of keert: het consumeren van kinderporno is iets anders dan het misbruiken van 
kinderen. De straf die de politierechter Noten deze week oplegde was navenant: werkstraf en voorwaardelijke 
celstraf. Niet meer, niet minder.

In het reine 
Maar in deze tijd is dat niet meer genoeg: gestraft worden door de rechter. Zeker als je een bekende 
Nederlander bent – en zeker als er kinderporno in het spel is – komt daar ook nog eens compleet, verwoestend 
mediaproces bij. Een waar volksgericht, met de media in de rol van zelfbenoemd ‘volk’.

Nog niet zo lang geleden was de hele kwestie Noten hooguit een 3-regelig berichtje in (sommige) kranten 
geweest. De man zelf kreeg van de samenleving de ruimte om in beschaamde stilte in het reine te komen met 
zichzelf en de zijnen. Daarna de draad van het leven weer oppakken. 

Wat een beschaafde tijd was dat.

3.  George Knight 

18 Jun 2008 om 13:20 

Sinds enige tijd lees ik klokkenluideronline.nl en ik verbaas me. Het kan zijn dat Micha Kat goud in handen 
heeft door de machinaties van Demmink na te volgen. Ik hoop dat-ie het ontrafelt. Mij wordt echter niet 
duidelijk wat er speelt. De presentatie van feiten leidt niet tot een logische keten van argumenten. Telkens 
onttrekken verdachtmakingen, zijsprongen, suggesties, bijfiguren en halve waarheden mij het zicht op het 
lopende verhaal. Zo kom ik niet tot het inzicht wat er werkelijk gebeurd is en wie de direct betrokkenen zijn. 

De methode-Kat lijkt op een film van Luis Bunuel. Vertragingen en zijsprongen leiden niet tot een sluitend 
journalistiek stuk. Niets komt rond. Om dat te ontvluchten kleurt Kat vervolgens de ontbrekende schakels in. 
Met als gevolg dat ik vraagtekens bij een rest ga zetten die ik eerst wel geloofwaardig achtte. 

‘Demmink’ kan een voorbeeldig project zijn. Interessant om te zien hoe verschillende weblogs kunnen 
samenwerken. Maar, beste Micha Kat maak het uw lezers niet nodeloos moeilijk. Geef wat u kunt hardmaken 
vanuit meerdere bronnen. Laat de rest open. Opereer als een restaurateur. Wat u zeker weet kleurt u in, en 
wat u niet weet laat u achterwege. Zo opent zich vanzelf het beeld van de wereld van Demmink. En de coterie 
die hij met zich meesleeept. 
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U moet anderen overtuigen. Niet uzelf. Succes met het vervolg.

4.  Micha Kat 

18 Jun 2008 om 13:48 

@george knight 
Bevallen de traditionele media zoals NRC Handelsblad en De Volkskrant u beter? Lees die dan! 
Heeft u het feitenoverzicht gezien op deze site? 
Groet, Micha Kat

5.  lezer 

18 Jun 2008 om 13:49 

Meneer Knicht, 
Wie de machinaties van Demmink inzake kinderporno - als ze zijn zoals verondersteld - ‘goud’ noemt, heeft een 
gruwelijke visie op de wereld.

6.  George Knight 

18 Jun 2008 om 15:26 

@Lezer 
U mag begrijpen dat ik het journalistieke project van Micha Kat ‘goud’ noemde. Aan goede 
onderzoeksjournalistiek ontbreekt het zeer door de opstelling van de hoofdstroom-media in Nederland. Als de 
werkelijkheid van kinderporno en klassejustitie waarnaar Micha Kat verwijst klopt, dan is dat uiteraard niet het 
‘goud’. Integendeel. 

@Micha Kat 
Ik ben jarenlang abonnee van NRC en heb tot mijn spijt die krant de afgelopen vijf jaar sterk achteruit zien 
gaan. Van liberaal pluralisme naar wijsneuzerig anti-populisme. Het evenwicht in berichtgeving en de 
commentaren is naar mijn idee weg. Ik hik al enige jaren tegen opzeggen aan. De VK lees ik online en de 
houding van deze mijnheer vind ik politiek minder verkeerd. Maar de VK wil behagen en leuk gevonden worden, 
en behaagt mij daarom niet. Kortom, de Nederlandse kwaliteitskranten hebben hun gebreken. 

Trouwens wie tegenwoordig het nieuws op de voet wil volgen kan beter online de NYT, WP, Slate, Huffington 
Post, Daily Kos of de niet-Amerikaanse equivalenten lezen voordat het twee dagen later in de NRC of VK wordt 
geplaatst. Opgeleukt met een kadertje en een foto. De traditionele media behoeven aanvulling. 

U begrijpt me verkeerd. Ik vind het jammer dat u het me moeilijk maakt door zulke zinnen als ‘Wat dit alles des 
te meer doet stinken is dat Joustra ook homofiel is.’ Daarmee strooit u doorgaans. Ik wil uw betoog serieus 
nemen, maar word ontmoedigd door zulke zinnen die ik niet op waarde kan schatten vanuit de interne logica 
van het stuk. U hebt goud in handen, maar presenteert het niet als goud. Dat vind ik oprecht jammer. Want uw 
blog kan in zijn opzet naar mijn idee een welkome en nodige correctie zijn op de lamlendigheid en de 
gevestigde belangen van de traditionele media.

7.  lezer 

18 Jun 2008 om 15:49 

Meneer Knight, 
Wie wat goud noemt, moet iedereen zelf weten. Ja, ik begrjip dat u doelt op het journalistieke goud: 
Scoop: Officier misbruikt kleine kinderen –> Miljoen hits website Kat —> Kat in uitzendingen televisie et cetera 
—> omzet in eur 
Dat is namelijk het business model van de nieuws industrie. 
Ik vind het ongepast om een zaak die draait om misbruik van kleine kinderen en de onthulling daarvan 
journalistiek goud te noemen. 
Net zoals ik het ongepast vind om de arrestatie van Karl Noten af te schilderen als onbeschaafd gedrag van de 
media die als pirañas op hem doken. Dat punt kun je elke dag maken. Ik herinner me die zaak van Marco 
Bakker die een omgeluk veroorzaakte in een parkeergarage, er zijn vast eindeloos veel meer van dat soort 
zaken waarbij bekende mensen worden onderworpen aan een volksgericht na een vergrijp. Katja Schuurman 
die een tijd lang het ene na het andere auto ongeluk verzaakte nadat ze had gedronken. 
Mijn punt is: kinderporno leent zich niet om zo’n zaak aan de orde te stellen. Nee, en kinderen die worden 
misbruikt door oude mannen voor porno lenen zich ook niet om journalistiek goud genoemd te worden. 
In een ding heeft u gelijk: het geeft geen pas de homosexualiteit van Arendo Joustra te koppelen aan deze 
zaak. Dat is seksistisch.

8.  George Knight 

18 Jun 2008 om 17:42 

@Lezer 
U reduceert mijn opmerking over journalistiek goud tot de waardering van kinderporno. Ik zie de kern van de 
kritiek van Micha Kat echter op een heel ander niveau: de klassejustitie, het old boys network en de falende 
traditionele journalistiek. Het gaat om het blootleggen van die lijnen en belangen. Uitsluitend in de aanpak 
daarvan door Kat doelde ik toen ik het over goud had. 

Expliciet zei ik ‘Het kan zijn dat Micha Kat goud in handen heeft door de machinaties van Demmink na te 
volgen’. Als u ‘machinatie’ vertaalt met ‘heimelijke en oneerlijke methode om iets gedaan te krijgen’ dan wordt 
nog duidelijker dat ik op de vermeende klassejustitie doelde en de nasporingen daarvan door Kat. Kinderporno 
is de aanleiding. Het had ook een onregelmatige transactie, een strafbaar feit of een buitenechtelijke 
zedenkwestie kunnen zijn.

9.  lezer 

18 Jun 2008 om 17:58 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/783/einde-oude-media-2-joustra-en-demmink.html (3 of 5) [3/10/2009 11:50:52 PM]



Einde Oude Media (2): Joustra en Demmink at Klokkenluideronline

@Knight, 
U beschrijft een ander perspectief dan dat waarop ik doelde. Dat is een correcte observatie. Ik vind 
klassejustitie niet goed, maar ik ken teveel rechters en andere dienaren van het systeem om te denken dat het 
objectief is. Laat ik het zo zeggen: ik weet al dat er klasse justitie bestaat. Ook in Nederland. Ik heb nog nooit 
gehoord dat iemand willens en wetens is gevrijwaard van aanklachten die serieus waren. Ik heb wel vaak 
gehoord dat onderzoeken niet goed of oppervlakkig werden uitgevoerd. Dat had te maken met wie welke 
prioriteit waaraan wil toekennen. 
Goed, dat een apparaat zo werkt, dat is niet goed maar het is niet anders. Noem mij een bedrijf waar 
persoonlijke voorkeuren van de leidende mensen geen rol spelen. 

U ziet die kinderporno als een aanleiding. Ik zie het helemaal niet zo. En ik begrijp ook niet dat u zoiets 
gruwelijks reduceert een aanleiding. Het zullen je kinderen maar wezen. Die levens zijn kapot.

10.  Caroline 

19 Jun 2008 om 02:16 

Kat is volgens mij bezig netwerken te onthullen die niet deugen, en die hebben niet alleen met kinderporno te 
maken. Volgens mij doelt George Knigt daarop.

Overigens ontgaat het me wat de homosekualiteit van Joustra te maken heeft met de vermeende pedofilie van 
Demmink. Wat er ook van moge zijn, het betreft volstrekt verschillende voorkeuren die niet tot solidariteit 
leiden, althans niet automatisch. Ik bijvoorbeeld ben hetero, hetgeen niet betekent (zelfs niet in mijn geval) dat 
ik ook maar enige verbondenheid voel met mannen/vrouwen die het houden/willen doen met respectievelijk 
kleine meisjes/jongens.

11.  Ron 

19 Jun 2008 om 07:06 

“Kat is volgens mij bezig netwerken te onthullen die niet deugen, en die hebben niet alleen met kinderporno te 
maken.”"

Mooi, maar dan moet het meer zijn dan halve suggesties en daar blijft het telkens weer bij.

12.  lezer 

19 Jun 2008 om 08:58 

Caroline, 
Tot nu toe lees ik dat die netwerken draaien om slechts 1 zaak: het seksueel misbruik van kleine kinderen. De 
feiten zijn als ik Kat goed lees ,isbruik van een jongen aan de Turkse kust. Hij diende een aanklacht in. 
Wat Kat daarna presenteert zijn secundaire feiten over Demmink, die een relatie zouden kunnen hebben met 
kinderporno: reizen naar Thailand en dat soort oorden. Relaties met een machtige homoseksueel die van 
uitspattingen wordt beticht. Et cetera. 
Ik lees feiten over kinder porno. Feiten over het netwerk bestaan uit informatie over de kennisenkring van Kat. 
Hij toont geen relatie aan van Demming en zijn kinderporno aanklacht, en het consumeren van kinderporno 
samen met deze mensen. 
Omdat te doen, moet je een gebeurtenis kunnen beschrijven waar dat gebeurde, wie daar bij waren en waar en 
wanneer dat was. Dat lees ik niet. De enige feiten die ik las, waren die van kindermisbruik door Demmink in 
Turkije. Op basis van een aanklacht van het slachtoffer.

13.  lezer 

19 Jun 2008 om 09:00 

Foutje, niet de kennisenkring va Kat, die van Demmink. Feiten bestaan uit informatie over de kennisenkring 
van Demmink.

14.  lezer 

20 Jun 2008 om 15:39 

Het lijkt nu net alsof ik kat bekritiseer. dat is niet zo. ik begrijp dat bewijs moeilijk is omdat de aanklager het 
ookal niet rond kreeg. dat is in 99% van de zeden zaken het probleem. de rechter kan denken dat de aanklager 
gelijk heeft. maar denken is niet genoeg. bewijs van persoon en locatie van handeling zijn nodig. 
In de Vs is er die zaak tegen de priesters van de Katholieke kerk, die heeft lang gespeeld. Omdat er heel erg 
veel aanklachten waren die elkaar ondersteunden was er veroordeling mogelijk. 
Wat Kat doet, is voortborduren op een aanklacht (of twee aanklachten)tegen Demmink die niet leidden tot een 
veroordeling. 
Nu zoekt hij circumstancial evidence: Demminks dienstauto in de buurt van een of andere sekstoko, een parkje 
et cetera. Dat geeft te denken. Het is waar. Daar kun je best wat mee als je er een foto van maakt. Een hele 
serie van al die plaatsen. De rechter kan er niet veel meer mee dan zich afvragen wat hij er deed. Tenzij een 
misbruikt kind opduikt dat hem aanklaagt van seks ter plaatse oid. Dan is het weer moeilijk te bewijzen, zoveel 
tijd nadienn 
Dan al die mensen die er iets mee te maken hebben, er aan mee doen, het weten maar hun hoofd in het zand 
steken. Die worden interessant als blijkt dat de aanklachten van jonge jongens (of jongens die inmiddels ouder 
zijn geworden) leiden tot een veroordeling. 
Wat de waarde daarvan is, kan dus pas duidelijk worden als de feiten boven tafel komen. Ik zou zeggen: begin 
eens met die aanklachten op internet te zetten. dat weet ik tenmisnet waarover we het hebben.
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gervanroonboek.jpg De ‘Amsterdamse professor Van R.’, een van de hoofdverdachten binnen 

het Nederlandse Dutroux-netwerk, zou de historicus Ger van Roon zijn. 

Dat zou blijken uit een posting op deze site die verwijst naar een stukje op de site stelling.nl. In het 

huis van deze historicus te Amsterdam-Noord speelden zich ’sinistere seksfeesten’ af met uit Oost-

Europa geimporteerde minderjarigen. Volgens diverse bronnen op internet voert Ger van Roon 

inderdaad de titel ‘professor’, maar een universiteit waar hij een leerstoel bekleedde of bekleedt 

wordt vooralsnog niet gevonden. Van Roon blijkt tevens lid te zijn (geweest) van de Maatschappij 

voor Nederlandse Letterkunde en auteur van een boek over het Duitse verzet tegen Hitler. 

Fascinerend is dat Van Roon in het stukje op stelling.nl wordt opgevoerd als een ‘Nederlandse 

ambtenaar’ die contact had met ene Glandorf over de import van een Poolse jongen naar Nederland. 

Deze ‘Glandorf’ is Lothar Glandorf, de ‘Lothar G.’ uit de Netwerk-uitzending over het HIK-onderzoek 

(zie feitenoverzicht-Demmink). Volgens dit artikel op stelling.nl van eind 2003 bezocht een ‘hoge 

ambtenaar van het ministerie van Justitie’ regelmatig de bordelen van deze Glandorf te Rotterdam 

waar hij -veel gekker moet het allemaal niet worden- binnentrad met ‘een zak over het hoofd’. 

Hiermee lijkt het toch wel bijna zeker dat de ‘topambtenaar Joris’ uit de genoemde Netwerk-

uitzending inderdaad toch Joris Demmink is. Hieruit ontstaat het beeld dat Demmink directe 

bemoeienis had met de import van de minderjarigen die hij vervolgens ‘consumeerde’ in de bordelen 

van Lothar Glandorf. In de publicaties op stelling.nl wordt ook de indruk gewekt dat Demmink… 

behulpzaam was bij het oplossen van ‘juridische problemen’ rond de import van de sex-slaven. Ger 

van Roon, volgens de Runderkamp-papers een goede vriend van Demmink, geeft Lother Glandorf 

immers het advies de genoemde Poolse jongen ‘lopend over de grens te laten gaan’. Van Roon werd 

tevens door Demmink die op dat moment een topfunctie bekleedde op het ministerie van Justitie op 

de hoogte gehouden van het Rolodex-onderzoek. Het beeld dat uit de stukken op stelling.nl van Ger 

van Roon ontstaat met betrekking tot zijn import-activiteiten van kinderen sluit bijna naadloos aan op 

wat De Telegraaf over hem zegt: de Oost-Europese import-kinderen werden vanaf het Centraal 

Station te Amsterdam naar zijn flat gebracht in Amsterdam-Noord.
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2.  Ron 

20 Jun 2008 om 09:57 

Weer een hoop suggesties en toespelingen, maar klopt er iets van?

3.  Roelfzema 

11 Feb 2009 om 12:36 

Misschien komt er nog een boek: Micha Kat, het Hollandse verzet tegen Joris Demmink.

Vooralsnog is de connectie tussen het militante pedofiele netwerk en propaganda en doofpotterij over de 
Tweede Wereld oorlog hoogst interessant. 
http://www.spirituallysmart.com/nazi.html

4.  E-bee 

11 Feb 2009 om 20:38 

@Roelfzema 
Interessante link. De Jezuieten namen in de jaren 20 het Vaticaan in stilte over en naar diens voorbeeld werden 
de waffenSS georganiseerd. Nog steeds de beste inlichtingenorganisatie ter wereld. Veel zaken die hier op deze 
site worden beschreven vinden daar hun oorzaak. 
Typisch NL cultuur ook.
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Ook Ed van Thijn in beeld bij pedo-netwerk
Gepubliceerd door Micha Kat 23 juni, 2008 in Algemeen. 

pedo-eddy.jpg Het was te verwachten…. Vanuit het buitenland weten we dat als de pedo-beer eenmaal los is, er steeds meer namen 

worden genoemd en ‘hoogwaardigheidbekleders’ in beeld komen als consumenten van kindervlees. Waarschijnlijk heeft 

het allemaal te maken met een diep doorleefd gevoel onkwetsbaar te zijn, dat de ene na de andere ‘boven ons gestelde’ blijkt te zijn 

gezwicht voor de verlokkingen van perverse -en ook verboden- seks met minderjarigen. Ondanks pathetische pogingen van De Telegraaf om 

de zaak nog te downplayen tot een ‘complot van criminelen’ mogen we er inmiddels toch wel met zekerheid vanuit gaan dat er in Nederland 

een pedo-netwerk actief is (geweest) van hoogwaardigheidsbekleders uit de wereld van het recht, de ambtenarij en de politiek 

waartoe waarschijnlijk ook oud-burgemeerster van Amsterdam Ed van Thijn heeft behoord. Ed van Thijn, de eeuwige strijder tegen fascisme, 

anti-semitisme, armoede, machtsmisbruik en alles wat God himself verder al niet verboden heeft… Dat melden althans bronnen aan deze 

website die daarbij verwijzen naar publikaties op Kleintje Muurkrant waarvan er met name een zeer authentiek overkomt. Hierin meldt zich 

een anonieme tipgever die vele namen noemt. We citeren de tekst hier als geheel en vragen daarbij uw bijzondere aandacht voor het 

optreden van ‘ene Marc, later bekend als het Monster van Belgie’:

dinsdag 7 december 2004 

Fasten your seatbelts. Krijgen we daar een reactie op onze voorafgaande artikelen in deze serie. Dat wil je niet weten. Of eigenlijk: dat wil je 

wel weten. Daar komt ie:

“Geachte redactie, 

Eind jaren tachtig was Piet van Haut actief als “administratief medewerker” van Karel van Maasdam, woonachtig 

Insulindeweg 106/D. Hij verstrekte hand en spandiensten voor bovengenoemde. Ook figureerde hij in pornofilm(s) 

met minderjarigen, waaronder ik, opgenomen in recreatiepark De Eemhof. Rohypnol en cocaïne waren het toverwoord dat 

iedereen liet schitteren als Brad Pitt. Om later geconfronteerd te worden met het materiaal dat bij tegenwerking opgestuurd 

zou worden naar ouders. Ook deslachtoffers werden gechanteerd en gemanipuleerd.

Deze film kwam tot stand in samenwerking met de heer Lothar Glandorf, die hiervoor de materiaaltjes leverde, 

allen veertienjarigen. Het transport werd geleverd door “Duitse Willie”, een pedofiel die tegen betaling jongens ronselde o.a. op 

het Centraal Station en DE kinderprostitutiestraat van Nederland, de Paardenstraat (nabij het Rembrandtplein) te Amsterdam.

De Festivalbar was in die tijd de “place to be” voor pedofiel Nederland. Professor Van Rhoon, Ed van Thijn en heren van 

Justitie wisten deze plek zonder navigatiesysteem feilloos te vinden. Na een paar drankjes werden de heren ook vrolijk om de 

hoek geëscorteerd, waar zich toevallig een “clubje” (te weten Boys Club de Amstel) had gevestigd die indertijd gerund werd 

door de heer Kröner.
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Een zakenpartner van hem werd geliquideerd in de jaren ’90, een kennis van de Dominee, die daar ook regelmatig kwam. Paul 

de Leeuw en Eddy (de spreekbuis van Cash en Carlo) e.a. vertoefden hier ook graag. André van Duin liet zich hier ook graag 

rectaal onderzoeken.

Maar goed … terugkomend op Piet van Haut. Deze fantasierijke karikatuur kwam ook op de proppen met ene Marc, later bekend 

als het Monster van België. Deze Marc had contacten met Duscedo, het imperium van de heren Tukkers en consorten. Met aan 

de touwtjes van het marionettenbeeveetje Charles Geerts. Je weet wel. Die ja. Scala had in die tijd een bloeiende handel 

die onderandere verkocht werd in de Utrechtsestraat. Er schijnt ook ergens een bewakingsvideootje te liggen van deze 

videotheek, waarin de heer Salomonson, bekende voor ingewijden, hier een aantal videootjes koopt voor een van zijn cliëntèle. 

Een familielid daarvan is vrij recent overleden.

Deze bandjes werden graag bekeken op de Keizersgracht 497. Het liefst in een donkere kamer die niet bedoeld was voor 

het ontwikkelen van foto’s. Ik kan het weten…

Een andere melding betreft de volgende tekst waarbij met name ook de namen Fernhout en Wolff interessant zijn. Joop Wolff, oud-politicus 

voor de CPN (in 2007 overleden) werd immers in het artikel Linksgestrickt dat was bestemd voor Der Spiegel ook reeds expliciet genoemd 

als fanatiek lid van de Amsterdamse ‘Schwulenkreisen’.

Een netwerk? Ben je gek? En nu dit weer in Engeland, waar zelfs onbekende lijkjes worden opgegraven. Stilletjes omgekomen in de 

doofpot. Dezelfde doofpot waarin samen met de wortelen, de piepers en de sudderlappen de namen wegpruttelden van luitjes als 

Salomonson, Demmink, Fernhout, Brongersma, Wolff, De Ruiter, Heinemann, Van Roon, Van Thijn, Vrakking, Holthuis enzovoort enzovoort. 

Een netwerk? Natuurlijk niet. Een serieus onderzoek? Voelt u zich wel kits achter de rits? Ja? Stay in dat geval tuned.

  

13 Reacties op “Ook Ed van Thijn in beeld bij pedo-netwerk”
Feed voor dit bericht 

1.  Jan 

23 Jun 2008 om 22:25 

Over Ed van Thijn werd inderdaad al in de jaren tachtig gefluisterd dat hij een voorkeur had voor jonge Marokkaantjes. Om de schijn op te houden, is hij 
toen getrouwd met die bitch annex geldwolvin van een Eveline Herfkens - een huwelijk dat overigens meer weg had van een LAT-relatie, gelet op de 
grote afstand (letterlijk en figuurlijk) tussen die twee.

2.  Han 

24 Jun 2008 om 23:54 

…als dit niet het topje is van een ijsberg die groot, heeel groot is… 
Decennia lang hebben we horen fluisteren, dadelijk zal met luide stem gesproken worden. Dit schoffel je niet meer weg, dit moet met wortel uitgeroeid worden.

3.  Marthijn Uittenbogaard 

25 Jun 2008 om 12:57 

Brongersma was een zeer goede vent. 
Na zijn dood heeft justitie snel al zijn verzamelde correspondentie in beslag genomen. 
Heeft Brongersma ooit seks met minderjarigen gehad? Ja, 1 keer is hij daar voor veroordeeld. De jongen was meen ik 16 jaar, was het een meid geweest 
dan was hij niet eens veroordeeld geweest omdat er voor homoseksuele contacten een hogere leeftijdsgrens gold, namelijk 21 jaar. 
Ook heeft Brongersma op zijn reizen seks gehad met jongens. Vooral wat oudere jongens daar Brongersma geen pedofiel was maar een efobofiel. Welke 
man valt er niet op pubers? Iemand die zegt van niet liegt. 
Na zijn arrestatie had Brongersma een gesprek met een psycholoog (of psychiater). Deze vertelde hem dat Brongersma helemaal niet ziek was maar wel 
een grote fout had gemaakt. Hij had volgens deze man geen seks met een jongen in Nederland moeten hebben maar had in Marokko seks moeten hebben 
met jongens. Dit raadde deze man Brongersma dan ook aan. 
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Even een anekdote tussendoor.

4.  philippine 

25 Jun 2008 om 13:58 

Het is noodzakelijk dat de pers hierover openlijk bericht.

5.  morphius 

25 Jun 2008 om 19:33 

Die SG van justitie proberen ze toch ook al 6 jr aan te klagen en dat is ook nog steeds niet gelukt. 
En ik denk ook niet dat ze het voor elkaar krijgen om die man veroordeeld te krijgen. 
Ze helpen elkaar en houden elkaar een handje boven het hoofd.

6.  Caroline 

25 Jun 2008 om 21:17 

Ik vind en vond Van Thijn altijd een duidelijke vrouwenliefhebber.

7.  Wieteke 

26 Jun 2008 om 16:29 

@Marthijn,

-Welke man valt er niet op pubers? Iemand die zegt van niet liegt.-

Mijn man!! En nee, hij liegt niet. Bovendien is je ‘werkwijze’ suggestief. Je schrijft pubers en dat is nogal ruim genomen. Het ene kind is puberaal op 8 
jarige leeftijd en de ander op 16 jarige leeftijd. 

Zolang deze ‘pubers’ maar zelf hun grenzen aangeven en zelf mogen bepalen wat ze willen doet leeftijd er niet toe, toch…Marthijn.

8.  Wieteke 

26 Jun 2008 om 16:35 

Zeg Marthijn,

Vertel eens, hoe zat dat nou precies met De Dreef?

9.  Mark 

27 Jun 2008 om 11:31 

Destijds bij de arrestatie van Dutroux kwam er ook al tersprake dat het netwerk uitgebreider was dan ieder had durven hopen. Toen Zandvoort en ook Politici 
in beeld kwamen werd het ineens erg snel zeer stil rond dit pedo-netwerk… 
Ik ben dus niet verbaasd en heb ook niet het vertrouwen dat de onderste steen boven komt…

10.  DNH 

28 Jun 2008 om 13:48 

O, Justitie ‘behandelt’ zelfs kinderen die zedendelicten plegen met andere kinderen. 
Het verbaasd mij dus niets dat ze nu in Ed ook een pedofiel zien. 
Wedden dat straks Sinterklaas óók het haasje is?

11.  efebo 

10 Jul 2008 om 10:41 

Wanneer komt de koningin nu eindelijk aan de beurt 
Vooral doorgaan heb in lange tijd niet zo gelachen. 
wat een gestoorde klootzakken zijn jullie toch. 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA

12.  E-bee 

10 Jul 2008 om 10:50 
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Was voor de vorm op afstand getrouwd met Eveline links lullen rechts vullen toen de grond te heet onder de voeten werd…

13.  E-bee 

10 Jul 2008 om 10:52 

Sory, stond er al. Neem me niet kwalijk.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Trek ook aan de bel!

« Pedo-professor ‘Van R.’ geidentificeerd? Breaking news! Telegraaf: Demmink ’slachtoffer’ »

Einde Oude Media (3): Telegraaf 68 jaar later
Gepubliceerd door Micha Kat 23 juni, 2008 in Algemeen. 

paradijs.jpg Het derde deel van de serie over het einde van de oude media (in deel 1 werd Ben 

Rogmans van De Pers afgeserveerd als kruiperige meeloper met de macht en in deel 

2 bleek dat Arendo Joustra van Elsevier zijn eigen seksuele denominatie belangrijker acht dan de 

journalistieke waarheid) staan we stil bij (nog steeds) de grootste krant van Nederland: De Telegraaf. 

Het blijkt anno 2008 namelijk dat De Telegraaf is teruggekeerd naar waar het in 1940 ooit was 

beland: het weerzinwekkend verlengstuk van een demonische macht. Of het nu om fascisten gaat, 

antisemieten, oorlogsmisdadigers of pedofielen: ze kunnen, zo blijkt nu, allemaal rekenen op de 

onvoorwaardelijke steun van de krant van ‘Wakker Nederland’. De man die verantwoordelijk is voor 

deze opmerkelijke ‘journalistieke koers’ heet Sjuul Paradijs. Over hem later meer.

Wie gisteren, gedurende den ganschen dag, de Duitsche legers door Amsterdam heeft zien trekken, 

zag een jeugdig en krachtig leger, dat zich niet gedroeg als harde overwinnaars, doch als opgewekte 

en goedgezinde menschen. Dat schreef De Telegraaf op 17 mei 1940 nadat de krant de Nederlander 

reeds eerder had opgeroepen de bezetter ‘met respect’ tegemoet te treden. Iedereen maakt fouten 

en het oorlogsverleden van de krant (nadien zijn vele pogingen gedaan de geschiedenis pro-Telegraaf 

te herschrijven) zou hier onbesproken zijn gebleven, als het genoemde citaat anno 2008 niet zou 

kunnen worden betrokken op het pedofielen-netwerk van prominente Nederlanders dat deze website 

eerder beschreef. 

Nadat De Telegraaf aanvankelijk namelijk zijn journalistieke plicht deed door de contouren van het 

pedo-netwerk in kaart te brengen en reeds duidelijk was dat de krant op het goede spoor zat de hele 

zaak aan de kaak te stellen, heeft Sjuul Paradijs de journalisten Joost de Haas en Bart Mos 

teruggefloten en de koers van de krant weer helemaal teruggebracht tot waar deze in 1940 ook lag: 

onvoorwaardelijke steun aan de ‘goedgezinde’ macht, ook als deze macht weerloze joden uit hun 

huizen sleurt op weg naar vernietigingskampen, ook als deze macht argeloze burgers afslacht in 

Afghanistan, en ja, zelfs ook als deze macht kinderen importeert uit het Oostblok en deze uitlevert 

aan de seksuele perversiteiten van ‘goedgezinde’ hoogwaardigheidsbekleders die van Sjuul Paradijs 

met hetzelfde respect bejegend moeten worden als eerder de Nazi’s.

Toen Joost de Haas en Bart Mos, twee van de beste journalisten van Nederland, in juni 2007 hun 

baanbrekende artikelen schreven onder de kop Topambtenaren in Pedonetwerk, kregen ze reeds 

direct te maken met de fascistoide journalistieke ingrepen van Sjuul Paradijs die namelijk verbood 

enige naam in het stuk te noemen. En dat terwijl in die maand de naam van Joris Demmink als 

prominent pedofiel wijd en zijd werd genoemd. Deze site spraak hierover reeds eerder zijn verbazing 

uit. Nu er in andere media en ook op deze website steeds meer details over het pedofielen-netwerk 

boven tafel komen, zwijgt De Telegraaf -de krant die nota bene mede aan de wieg staat van de 

ontmaskering van het netwerk- echter in alle toonaarden! Zelfs geanonimiseerde stukken passeren 
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Einde Oude Media (3): Telegraaf 68 jaar later at Klokkenluideronline

de hoofdredactie nu niet meer! Hiervoor is maar een verklaring mogelijk: Sjuul Paradijs heeft een 

verbod uitgesproken op stukken over het pedofielen-netwerk. Hiermee maakt Paradijs zich er mede 

schuldig aan dat dit misbruik doorgang heeft kunnen vinden. Zou de man zelf kinderen hebben? Zou 

hij deze uit enthousiasme voor de ‘goedgezinde hoogwaardigheidsbekleders’ zelf in zijn stationcar 

naar die flat rijden in Amsterdam-Noord om daar te worden misbruikt door mensen als Joris 

Demmink, Hans Holthuis of Ger van Roon? Je zou het haast gaan denken. Sjuul Paradijs is jarenlang 

de auteur geweest van het Stan Huygens Journaal en kent iedereen die er in Nederland toe doet. Ook 

de leden van het pedofielen-netwerk. Serieuze journalistiek heeft de man nooit bedreven anders dan 

samen met Kees Lunshof wat bitterballen verorberen in Nieuwspoort hetgeen hem ook alleszins is 

aan te zien. Er komen reeds tips binnen over nog nauwere (juridische) banden tussen Paradijs en 

leden van het pedo-netwerk. Zou het zo kunnen zijn dat Paradijs de webmaster van deze site op het 

allerlaatste moment tegen betaling van 10.000 Euro bij zijn krant buiten de deur heeft gehouden juist 

omdat hij op het punt stond het pedofielen-netwerk op te rollen? Om met Kleintje Muurkrant te 

spreken, een site die ook veel goed werk heeft gedaan bij het aan de kaak stellen van de grootste 

misstand uit de Nederlandse samenleving ooit: stay tuned!

3 Reacties op “Einde Oude Media (3): Telegraaf 68 
jaar later”
Feed voor dit bericht 

1.  Janz 

23 Jun 2008 om 06:28 

Er stond van het weekend een hele pagina in de Telegraaf over Joris D, blijkbaar toch wakker geworden

2.  Olivier Dhuysthergast 

23 Jun 2008 om 15:16 

Het blijft onruitroeibaar: de geschiedenis van De Telegraaf in WOII. 
De T. publiceerde als eerste krant in Nederland ver voor de oorlog al over de nazi-misdaden in Duitsland. Op 
een moment toen de gezagsgetrouwe andere kranten heel beleefd de mond dicht hielden uit angst voor een 
´bevriend staatshoofd.´ 
Dat De T. na de inval door de Duitsers erg aardig werd voor diezelfde Duitsers kun je De T. niet eens kwalijk 
nemen: immers ALLE andere kranten in Nederland waren uiterst lief en voorkomend tegenover de Duitsers. 
Bijvoorbeeld het SOCIALISTISCHE Het Volk, dat precies zo ver in de aars van de Moffen kroop als De T. 
Gelukkig waren daar de verzetsbladen, zoals o.a. Trouw, Vrij Nederland en Het Parool. Die laatste krant werd 
na de oorlog, mede met het in 1945 begonnen Het Vrije Volk, door de socialisten gezien als 
propagandamiddelen voor de heilstaat van het socialisme na de oorlog. Nou is het opzetten van een nieuwe 
krant een dure grap zodat er door de socialisten naarstig werd uitgekeken de concurrentie van voor de oorlog 
uit te schakelen. Zodat De T. als zondebok werd en wordt geafficheerd en Het Parool doodleuk het gebouw van 
De T. confisqueerde. 
Er valt over die periode nog wel meer te vertellen, feit blijft dat De T. na de oorlog het slachtoffer werd van een 
haatcampagne tegen de krant, opgestookt door de ´linkse´ socialisten die geen gelegenheid onbenut lieten met 
de beschuldigende vinger te wijzen naar het verleden van De T. Terwijl nota bene op de redactie van het 
socialistische Het Volk na 1940 ook de scepter werd gezwaaid door een nazi viel deze krant na de oorlog 
zogenaamd niets te verwijten. Nee, het socialistische Het Vrije Volk was lelieblank maar maakte bijvoorbeeld 
nog tot in de jaren ´70 gebruik van een Wehrmacht telexcentrale om de verschillende edities met elkaar te 
verbinden. Het ding werkte(uiteraard) nog altijd als een tierelier!

3.  Marthijn Uittenbogaard 

25 Jun 2008 om 12:59 

citaat: Of het nu om fascisten gaat, antisemieten, oorlogsmisdadigers of pedofielen:

Een pedofiel is iemand met een bepaalde seksuele voorkeur. 
Micha Kat bedrijft hier en soort antisemitisme maar dan geen jodenhaat maar pedohaat. Het blijft hetzelfde!
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Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Justitie-orgieen en chantage op Antillen Demmink verkrachtte ober op Justitie-feestje »

Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq
Gepubliceerd door Micha Kat 29 juni, 2008 in Algemeen. 

reneficq.jpeg 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 justitie-

toren 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: 

Maar nog voordat de zaak goed en wel kon worden afgerond, werd een bom onder de zaak gelegd. Er 

meldde zich plotseling een nieuwe informant met soortgelijke beschuldigingen aan het adres van een 

andere (dus een derde, MK) hoofdofficier van justitie. De tipgever behoorde zelf tot de kring van 

verdachten in het pedofilie-onderzoek. Zijn verklaring werd dan ook gezien als een zogeheten ‘contra-

actie’. “Ik weet niet welke groepering mij zwart maakte” zei het doelwit van de contra-actie onlangs 

in een verklaring. “Er is iemand die zich heeft gemeld. Het ging niet alleen om mij, maar ook om 

anderen. Ik heb er nooit meer van gehoord. Het ging erom dat ik mij schuldig zou maken aan 

strafbare feiten.” Het OM in Amsterdam besloot het College van PG’s in te lichten over de 

beschadigingsactie. Waarnemend PG Rene Ficq verzocht daarop de BVD onderzoek in te stellen naar 

‘destabilisering van het rechtsbedrijf’.” De BVD heeft het uitgezocht en toen was het weg” aldus de 

hoofdofficier wiens reputatie werd aangevallen.

Het komt er dus op neer dat op het moment dat er nog meer pedo-beschuldigingen komen het 

onderzoek niet wordt geintensiveerd, maar juist precies het tegenovergestelde, dat opeens wordt 

gezegd: hier is sprake van een complot vanuit de onderwereld om het ‘rechtsbedrijf te 

destabiliseren’. Dat er van een dergelijk ‘complot’ geen sprake was moge thans na alle pedo-feiten 

die boven tafel zijn gekomen duidelijk zijn, al heeft het er wel alle schijn van dat de onderwereld met 

enthousiasme gebruik maakte van hun kennis van het netwerk om justitie-mensen te chanteren. 

Andere media waren trouwens nog stelliger dan De Telegraaf over de ‘ingreep van hogerhand’. Zo 

schreef het Eindhovens Dagblad (via ANP) op 14 juni 2007: Een justitieel onderzoek naar de 

betrokkenheid van topambtenaren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens is eind jaren 90 

vermoedelijk op hoog niveau gesaboteerd. Politie en justitie hadden destijds serieuze verdenkingen 
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Demmink-gate: het meta-netwerk (1): Rene Ficq at Klokkenluideronline

tegen enkele prominente figuren, maar kregen niet de kans de ontucht diepgaand te onderzoeken. 

Op het moment dat het OM besloot over te gaan tot het afluisteren van hun telefoons, verbraken de 

verdachten opeens elk contact met elkaar. Dat zeggen bronnen die destijds nauw betrokken waren 

bij het gerechtelijk vooronderzoek. Deze bronnen (…) zijn ervan overtuigd dat er is gesaboteerd. Zij 

vermoeden dat er vanuit Justitie informatie is gelekt naar de verdachten. Vanuit de Runderkamp-

papers weten we dat dit laatste in elk geval klopt: Joris Demmink hield zijn vriend pedo-professor Ger 

van Roon nauwkeurig op de hoogte van de ontwikkelingen in het Rolodex-onderzoek.

Enfin, de hoofdverantwoordelijke voor deze doofpot was dus Rene Ficq, inmiddels al lang en breed 

met pensioen. Ficq nam de hoogste positie bij het OM enige tijd waar nadat Arthur Docters van 

Leeuwen de aftocht blies in het bizarre conflict met minister Winnie Sorgdrager. Het is een oom van 

de bekende strafrecht-advocate Benedicte Ficq; wellicht kan zij tijdens een familie-samenzijn haar 

oom nog eens vragen naar de achtergronden van zijn beslissing het netwerk van kinderverkrachters 

‘in het belang van de rechtsstaat’ ongemoeid te laten?

5 Reacties op “Demmink-gate: het meta-netwerk 
(1): Rene Ficq”
Feed voor dit bericht 

1.  Erik B. 
29 Jun 2008 om 23:32 

DNH. “ze gaan hun gang maar” Oneens. U kijkt teveel slechte tv. 

“Destabilisering van het rechtsbedrijf” is al gauw aan de orde als je corrupte politiemedewerkers en ambtenaren 
handhaaft die zich als criminelenvrienden ontpoppen. Sterker, in de huidige staat van het rechtsbedrijf is het 
aan de orde van elke dag. 
In alle gevallen wanneer hiervan sprake is kunnen de bevoegde ambtenaren door bedrog de klager monddood 
maken. Ik word vals beschuldigd. Maar altijd achter mijn rug om. Ik durf zo ALLE namen openbaar te maken 
van de ambtenaren die dit achter mijn rug om doen. Maar GEEN een durft die valse beschuldiging op papier te 
zetten met zijn naam eronder. Tegen mij is nog NOOIT een aangifte gedaan want er is NIETS om aan te geven. 
Het is aan de bizarre fantasie ontsproten van een stalker uit De Kwakel die dit door laffe derden achter mijn rug 
om laat vertellen. Zoals de medewerker en plaatsgenoot van stalker op de afdeling P&O van het corrupte 
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer en de a-morele Lia Oud, van dit corrupte en ranzige stadsdeel. Van al deze 
laffe derden die deze valse aantijgingen verspreiden kan ik de ranzigste zaken meedelen die WEL op feiten zijn 
gebaseerd. Ook de Politie Amsterdam Amstelland, Welten, en de Gemeente Amsterdam, Cohen, Geuzenveld-
Slotermeer en Zeeburg voorop. Of de directeur/managementcoach van B40mc te Haarlem, M.L.A.Blessing, een 
gecorrumpeerd monster van wie ik kan zeggen dat hij in samenspanning met de Gemeente Amsterdam en de 
Politie Amsterdam Amstelland, op criminele wijze en in strijd met art. 1 Wbv strafvordering, deze valse 
berichten heeft gebruikt ter aanranding van mijn eer en persoon. Zonder mij ooit te raadplegen. 
Niettegenstaande zijn eigen vriendin destijds door misbruik zichzelf het leven heeft benomen. Daarmee een 
criminele organisatie vormend naast hetgeen ik door mijn beroepswerkzaamheden ook al aan zwart geld 
fraudes tegenkwam, gelieerd aan de Politie Amsterdam Amstelland, dhr Welten en de heer Cohen als directeur 
van SAOA, die bobvendien zijn eigen personeel laat oplichten met een ziektekostenfraude. In een ander geval 
hanteerden ze op een van de stadsdelen wel een pedofiel, een veroordeelde vrouwenmepper en een vervalser 
van een vakdiploma die sinds de lagere school geen opleiding meer had kunnen afronden. In Zeeburg stonden 
de toezichthouders van Salm te strippokeren, haalden de ambtenaren voor de camera,s hun drugs en de Politie 
gedroeg zich als voyeurs naast enig incompetent vertoon als criminelenvriendjes. Hoe corrupter en ranziger ze 
zijn hoe beter de getuigschriften die ik krijg van deze stadsdelen en de Politie. Je kunt er alleen maar je kont 
mee afvegen en hopen dat je niks oploopt… je weet nooit wie het in handen had, criminelen zijn het tot op het 
bot. En dan heb ik nog niks bijzonders gemeld. Beetje kafkaaanse toestanden maar daar kan ik wel mee 
omgaan, hun vergaat het minder als ik iets meld, men verschiet snel van kleur. Er gebeuren nog wel meer 
zaken daar…

2.  Erik B. 
29 Jun 2008 om 23:36 

Erik B. = Erik Blessing dus…

3.  Erik B. 
30 Jun 2008 om 01:56 

Ik heb eens geanalyseerd welke methoden “zij” zelf gebruiken ter destabilisering, in mijn geval een valse 
aantijging van een lijdster aan pseudologica fantastica. Laat ze eens in de openbaarheid treden, het valse kreng 
uit de Kwakel. Personen die morele paupers zijn en dat zijn de laffe napraters van zo,n bericht, vertonen dus 
altijd hun eigenaardige zwakheden. Ik heb een deel van deze personen effies nagetrokken en het betreft alle 
ambtenaren of politiemedewerkers of hier nauw werkzaamheden voor verrichtend. De zaken varieren van een 
ambtenaar die in derde wereld landen meisjes van de straat plukte, misbruik, vrouwenmeppen, voyeurisme, 
homoseksualiteit in openbare parken door een …., frequent hoerenbezoek, en dan bedoel ik dagelijks onder 
werktijd en dit zijn alleen nog maar de ranzigheden. En dat zijn degenen die iets over mij zeggen achter mijn 
rug wat Niet op feiten is gebaseerd en makkelijk door mij weerlegd kan worden. En ik ben nog bezig, er hebben 
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er al een paar voor mijn deur gestaan, geheel verschoten van kleur om hun arme kindertjes en vrouwtje….om 
hetgeen hun aangedaan…

4.  Erik B. 
30 Jun 2008 om 20:40 

DNH 
Ik kijk nergens meer van op maar heb mijn visie weten te bewaren. U kan ik een zeker cynisme niet ontzeggen. 
Ik beschouw het allemaal slechts als ironie. De hypocrisie van mensen is ongelovelijk. Ik lach om de balken in 
hun oog terwijl ze mijn splinter omder de microscoop moeten leggen. U zegt het bijna goed, debielisering van 
het rechtssysteem. Het hebben van recht is trouwens een dure illusie. Dat de wereld verrot is wil niet zeggen 
dat je er aan mee moet doen en in absolute zin bestaat er geen goed of kwaad.

5.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 22:16 

Jeeeemig Erik, dat klinkt heftig. 
Snap niet dat je er nog zo (relatief) laconiek onder blijft. 
Ik ben 60 en ik hoor van dit soort dingen voor de eerste keer in mn leven en ik ben compleet geshockeerd. 
Ben altijd in de veronderstelling geweest dat degenen die de overheid, de top van het bedrijfsleven en de 
rechtsstaat vertegenwoordigen van onbesproken gedrag waren. En hoe naief ook, dat dacht ik echt. 
Sinds 2 maanden is dat anders.
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Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site
Gepubliceerd door Micha Kat 25 juni, 2008 in Algemeen. 

demminkarchieven.jpg 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. 

6. Op 30 april 2007 hekelde deze website een beslissing van het OM harder te gaan optreden tegen 

bezitters en verspreiders van kinderporno.

7. Op 4 mei 2007 besteedde deze site aandacht aan het KG van Van der Plas naar aanleiding van het 

intimiderende bezoek van Demmink aan Baybasin in zijn cel.

8. Op 14 mei 2007 hekelde deze site de absurde vormen van klassenjustitie die het gevolg zijn van 

het in bescherming nemen van Demmink en riep op tot een ‘ceterum censeo-actie‘ ter vervolging van 

de pedofiele SG.

9. Op 6 juni 2007 zette deze website de affaire-Demmink in een breder perspectief door te wijzen op 

vergelijkbare ontwikkelingen in het buitenland.

10. Op 20 juni 2007 volgde een artikel waarin de eerste contouren zichtbaar werden van de 

pedofielen-netwerk naar aanleiding van de ontmaskering van Hans Holthuis als kinderverkrachter. 

Ook wijst dit stuk reeds op chantage van de rechterlijke macht vanuit de pedofiele activiteiten van 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/801/overzicht-van-alle-demmink-artikelen-op-deze-site.html (1 of 3) [3/10/2009 11:51:55 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/798/joost-de-haas-moet-opnieuw-in-gijzeling.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/803/smeekbede-aan-de-minister-het-kan-nog-steeds.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/demminkarchieven.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/06/demminkarchieven.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/406/nederlandse-staat-gechanteerd-door-turkije.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/407/artikel-over-chantage-demmink-in-turkse-krant.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/408/open-brief-aan-e-hirsch-ballin-minister-van-justitie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/413/joris-demmink-bouterse-sex-en-de-staatsgreep.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/418/kamervragen-over-kindermisbruik-justitie-sg.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/420/om-en-kinderporno-een-directe-provocatie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/422/de-ongekende-arrogantie-van-kinderporno-joris.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/422/de-ongekende-arrogantie-van-kinderporno-joris.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/433/affaire-demmink-in-breder-perspectief.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/438/showdown-nadert-in-demmink-zaak.html
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site at Klokkenluideronline

magistraten.

11. Op 5 juni 2007 kwam deze site met een stuk naar aanleiding van de Netwerk-uitzending van april 

1998 omdat de webmaster een journalist van Netwerk sprak die bevestigde dat de ‘Joris’ die daarin 

optreedt inderdaad Joris Demmink is. Tevens staat deze site dan stil bij het optreden van Harro 

Knijff, de advocaat van het pedo-netwerk.

12. Op 6 juli 2007 volgt een overzicht van de stand van zaken op dat moment onder de kop 

Bewijslast tegen Joris Demmink overweldigend.

13. Op 31 juli 2007 daagt de webmaster van deze site Joris Demmink uit hem wegens smaad voor de 

rechter te slepen. De Justitie-SG laat dit na.

14. Op 20 augustus 2007 begint deze website de focus te richten op het NOS Journaal. Dit zou leiden 

tot de openbaarmaking van de Runderkamp-papers.

15. Op 21 augustus 2007 gaat deze site in de overdrive via een directe aanval op Lex Runderkamp 

van het NOS Journaal.

16. Op 23 augustus 2007 wordt de druk op Runderkamp nog weer verder opgevoerd.

17. Op 25 augustus 2007 wordt duidelijk dat Lex Runderkamp Joris Demmink uiteindelijk de afrond in 

zal duwen, zij het tegen zijn eigen wil.

18. Eveneens op 25 augustus 2007 -de cruciale dag- komen de Runderkamp-papers zelf vrij. Ook 

krijgt deze site een tip over ‘gewone’ corruptie van Demmink.

19. Op 28 augustus 2007 checkte deze site of Demmink nog altijd op zijn post zit op Justitie. Tevens 

een directe confrontatie met pedofielen-advocaat Harro Knijff.

20. Op 29 augustus 2007 krijgt de webmaster Joris Demmink zelf even aan de telefoon. Het is het 

enige directe contact dat ooit met de pedofiel heeft plaatsgevonden.

21. Op 17 februari 2008 staat deze site stil bij een publiek optreden van Joris Demmink.

22. Op 3 juni 2008 opent deze site een nieuw offensief tegen Demmink naar aanleiding van het 

klaagschrift van Adele van der Plas tegen de beslissing van het OM Demmink door te laten gaan met 

het verkrachten van minderjarigen.

23. Ter schraging van het nieuwe en mogelijk beslissende offensief, het ‘Endspiel’, publiceert deze 

site op 4 juli 2008 een min of meer compleet feitenoverzicht van de zaak-Demmink.

24. Op 5 juni 2008 volgt een stuk over een bekentenis van Demmink dat hij niet naar Thailand en Sri 

Lanka durft te gaan.

25. Op 7 juni 2008 onthult deze site dat Demmink desondanks in 2004 uitgebreid heeft gewerkt op 

de Filippijnen.

26. Op 8 juni 2008 staat deze site stil bij alle lof die Demmink krijgt toegezwaaid door NRC 

Handelsblad voor het verkrachten van minderjarigen en wordt tevens een schokkende getuige 

geciteerd uit de stukken van Van der Plas die het misbruik door Demmink vanuit eigen beleving 

beschrijft.

27. Op 11 juni 2008 volgt de aanzet tot het oprollen van het hele pedofielen-netwerk als deze site 

artikelen van Joost de Haas en Bart Mos uit juni 2007 aan een nadere analyse onderwerpt.

28. Op 12 juni 2008 staat deze site stil bij de wijze waarop de benoeming van Demmink tot SG op 

Justitie tot stand kwam en de rol daarin van minister Donner. De conclusie: net als Hirsch Ballin is 

ook Donner een crimineel die direct schuldig is aan de vernietiging van een onbekend aantal levens 
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van minderjarigen.

29. Op 13 juni 2008 komt het complete pedofielen-netwerk in kaart dankzij het bekend worden van 

een artikel uit 1982 dat was bestemd voor het Duitse weekblad Der Spiegel.

30. Op 15 juni 2008 aandacht voor de weerzinwekkende rol van het NOS Journaal dat in deze fase -

veel te laat- een pathetische poging doet de waarheidsvinding alsnog te frusteren. Ook aandacht voor 

de rol van De Telegraaf.

31. Op 19 juni 2008 volgt het artikel waarin het Nederlandse Dutroux-pedofielennetwerk wordt 

gepresenteerd.

32. Eveneens op 19 juni 2008 wordt de ‘pedo-professor‘ van R. geidentificeerd.

33. Op 23 juni 2008 aandacht voor de 180 graden draai van De Telegraaf in de affaire.

34. Eveneens op 23 juni 2008 aandacht voor de mogelijke rol van Ed van Thijn in de pedofielen-

netwerk.

35. Op 24 juni 2008 aandacht voor het ‘verraad‘ van Telegraaf-journalist Joost de Haas.
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Trek ook aan de bel!

« Fortis wil geen rechtzaak; doet schikkingsvoorstel ‘Demmink, Donner en Ballin samen in SM-club’ »

Lippens & Fortis vs. Kat & deze site: de feiten
Gepubliceerd door Micha Kat 16 augustus, 2008 in Algemeen. 

lippens.jpg UPDATE: DERDE VERSIE VASRSTELLINGSOVEREENKOMST 

9 juli 2008: publicatie op Klokkenluideronline van het stuk Fortis-bestuurders 62 nevenfuncties 

waarin Maurice Lippens voor het eerst in veband werd gebracht met pedofilie.

21 juli 2008: publicatie op Klokkenluideronline van het stuk Uit de X-files: Fortis-topman sadistisch 

en pervers.

22 juli 2008: publicatie op Klokkenluideronline van het stuk Fortis: website voor vragen over 

pedofiele baas.

24 juli 2008: Kat ontvangt sommatie van De Brauw Blackstone Westbroek de twee recente stukken 

van zijn website te verwijderen en een rectificatie te plaatsen. Kat voldoet aan de sommatie en 

plaatst dus ook de rectificatie, maar tekent daarbij aan dat hij de stukken per november als hij weer 

in Nederland is en zich ‘beter kan verdedigen’ zal terugplaatsen.

25 juli 2008: Kat en Klokkenluideronline gedagvaard door Maurice Lippens en Fortis.

26 juli 2008: publicatie op Klokkenluideronline van het stuk Bewijs tegen Maurice Lippens, de X-

files, waarop 78 reacties binnenkomen.

28 juli 2008: behandeling Kort Geding op de rechtbank Amsterdam. Kat en Klokkenluideronline 

laten verstek gaan; vonnis bepaald op 7 augustus

 

brauwlogo.jpeg 30 juli 2008: Kat verwijdert alle stukken over Maurice Lippens van de site (ook 

dat van 9 juli) omdat hij anders weining kans maakt een nieuwe datum te 

krijgen voor een nieuwe zitting zodat hij meer tijd heeft een verweer voor te bereiden

31 juli 2008: de vaste advocaat van Micha Kat legt volkomen onverwacht de verdediging neer 

zonder daarvoor een acceptabele reden te geven. Wel heeft hij reeds ‘zuivering’ van het verstek 

aangevraagd hetgeen door de president werd gehonoreerd; nieuwe datum voor inhoudelijke 

behandeling bepaald op 21 augustus 2008.

6 augustus 2008: Lippens en Fortis benaderen de nieuwe advocaat van Kat, Stefan Kalff, met een 

schikkingsvoorstel in de vorm van een vaststellingsoverenkomst.

13 augustus 2008: Lippens en Fortis komen met een tweede -aangepaste- versie van de 

vaststellingsovereenkomst.

19 augustus 2008: Het advocaten-team van De Brauw Blackstone Westbroek accordeert een derde 
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versie van de vaststellingsovereenkomst.

32 Reacties op “Lippens & Fortis vs. Kat & deze 
site: de feiten”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  somber zicht 

16 Aug 2008 om 09:46 

5 augustus 2008: Elsevier lanceert rookgordijn met trouvaille Duyvendak

2.  Rudolf Paul 
16 Aug 2008 om 09:52 

somber zicht, lazer op met je Duyvendak, het gaat hier over Maurice Lippens.

3.  AIRVD 

16 Aug 2008 om 10:00 

@somber zicht 
Geenstijl volgt en doet hard mee aan deze afleidingscampagne. Alle reacties over Demmink worden direct 
verwijderd van de site. 
Stan de Jong loopt er achteraan en bericht niet meer over de X dossiers en het gevecht van de webmaster van 
deze site. 
Geenstijl en Elsevier zijn dan inmiddels al ontmaskert als propagandamediums voor dit ‘netwerk’.

4.  E-bee 

16 Aug 2008 om 10:33 

@ Somberzicht & consorten. 
Vecht je linksrechtsgebral en deconfiture van uw vermeende vijanden van het systeem elders uit, me dunkt dat 
er genoeg sites zijn waar u deze onzin kunt ventileren waar men de echte GROTE kopstukken met rust laat.

5.  Inanna 

16 Aug 2008 om 10:38 

Rudolf Paul, wat Somber Zicht zegt, dat is een doordenkertje! 
Arendo Joustra is een meester in rookgordijnen en doofpotten rond zijn vrienden. Vorig jaar was het Demmink 
en nu is het Lippens. Arendo is voorzitter van de hoernalistenclub!

6.  Inanna 

16 Aug 2008 om 10:44 

Beste Micha, 
Wat wordt ik dan nieuwsgierig naar die vaststellingsovereenkomsten! Vooral naar de derde! En wie weet 

hoeveel er nog volgen… ;-)

7.  E-bee 

16 Aug 2008 om 13:14 

Kennelijk kunnen zij geen argumentatie voeren als weerwoord, op hoe hun C.V. terzake, op de X-dossiers is 
terechtgekomen. Waarom zou je NIET openlijk gewag maken van hun pedofiele bezigheden, als getuigen dit 
met gevaar voor eigen leven verklaren. 
Al dit en de publicaties zijn niet aangevochten want volkomen waar, noch kunnen zij hiertegen verweer voeren 
dan door, intimidatie, listigheden en bedrog, etc. en met hulp en medeweten van Politie en Justitie. 
Gaandeweg komt er steeds meer naar boven van het zeer bizarre sadistische morbide gedrag van deze elite 
van topbestuurders die door de overheid wordt afgedekt.

8.  Pierre Lebon 

16 Aug 2008 om 13:22 

Is Demmink trouwens al terug, of zit hij nog vast in een jongetje?

9.  Pierre Lebon 

16 Aug 2008 om 13:28 
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Dat ‘Lippens en Fortis’ de hele tijd ?? 
De verschillende X getuigen hebben op geen enkel moment gezegd dat ze aangerand, verkracht en mishandeld 
zijn door Fortis…. 
Wel door Lippens. 
Mogen we hier ook uit af leiden dat de Gemeente Knokke-Heist zich gaat mengen in een eventuele aanklacht 
door Leopold Lippens, de burgervader, die qua gedrag in één adem wordt genoemd met zijn broertje, graaf 
Maurice?

10.  Inanna 

16 Aug 2008 om 14:36 

Pierre Lebon,

Ga naar het document: The accused. 
http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm

Zoek daar even op Fortis. 
En wat blijkt: 
Niet alleen Lippens, maar ook Viscount Etienne Davignon en Charles De Selliers De Moranville…

Topje van de ijsberg?

11.  Pierre Lebon 

16 Aug 2008 om 17:18 

Ja, ik zie het. 
Heb de afgelopen 5 weken alleen maar X-info en video’s zitten doorspitten en het duizelt me. 
Dat Fortis kan omvallen door kredietcrisis en ABN/Amro perikelen kan je nog betitelen als een bedrijfsrisico. 
Deelname aan pedofiele netwerken vallen zeker NIET onder deze noemer.

Misschien moeten we wel aannemen dat topbestuurders per definitie sterk afwijkende gevoelens hebben tav 
sexualiteit en macht en dus Pedo gevoelig, alhoewel Louf meerdere malen stipuleert dat haar verkrachters geen 
pedo’s waren, maar kinderen gebruikten, omdat die simpelweg het gemakkelijkst te manipuleren en intimideren 
zijn. 
Mn haren BLIJVEN overeind staan.

12.  E-bee 

16 Aug 2008 om 18:21 

Die haren blijven nog wel even overeind staan. Op het oog lijken het gewone pedofielen maar er gaat nog van 
alles achter schuil. In de X-files en andere documenten komt ook regelmatig naar voren dat er sprake is van 
ritueel misbruik onder deze elite. Waarbij babys en kinderen worden gebruikt. Wellicht ook om die reden van 
manipulatie en intimidatie, dat zie je ook als je hier over publiceert, en al die doden zijn ook geen toeval meer 
te noemen. 
Ook het sadisme en de kwaadaardigheid hebben hier in een plaats. Het gaat dus niet om gangbare pedofiele 
misbruikers of wat daaronder wordt verstaan. Het is ook allemaal de elite. Verder: verschillende slachtoffers 
maken ook melding van het extreme sadisme, ook met betrekking tot de wanhoop van de ouders of verwanten. 
Opvallende vormen van sadisme zelfs.

13.  Wijze van Zion 

16 Aug 2008 om 21:25 

Bedrijfsjuristen hebben het belang van het bedrijf voor ogen; niet voor dat van een individu….

14.  Pierre Lebon 

16 Aug 2008 om 21:59 

Dat is precies wat ik steeds zeg.. Waarom zouden Fortis NV en Fortis SA zich als organisatie mengen in een 
zuivere privé kwestie aangaande de vermeende aantasting van de eer en goede naam van een lid van het 
bestuur? Ook al is het de bestuursvoorzitter? 
Indien hier sprake zou zijn van een zakelijke affaire, dan kan ik me hierbij nog iets voorstellen, maar 
beschuldigingen aan het adres van de ‘Lippens Brothers’ op het gebied van misbruik en mishandeling van 
minderjarigen kan je toch nauwelijks tot de verantwoordelijkheden van Fortis rekenen. 
Als ik een bedrijfsjurist zou zijn, dan zou ik Fortis aanraden deze zaak aan Lippens over te laten. 
De bank is belangrijker dan de graaf en ik ben er zeker van dat de aandeelhouders daar net zo over denken. 
Als mijn bestuursvoorzitter met een dergelijke probleem zou thuis komen, en de pers-exposure hierover zou 
aanhouden, zou dat voor mij een reden zijn om hem een hand te geven met dank voor bewezen diensten. 
Een bestuurder ven onbesproken gedrag (waar je van uit mag gaan) komt zelden of nooit op een dergelijke 
wijze in het nieuws. 
Rook, vuur, enfin allemaal dingen waar Donner schijnbaar ook nog nooit van gehoord heeft.

15.  E-bee 

16 Aug 2008 om 22:04 

Lippens en Fortis. Over Lippens zijn deze verklaringen bekend uit o.m. de X-dossiers en Fortis was hiervan de 
hoogte. Ze kennen zijn broer ook. Komen op zijn feestjes. Verder, er zitten er daar meer van bij Fortis. 
Corruptie van de macht dus allemaal.

16.  Wijze van Zion 

17 Aug 2008 om 01:15 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/930/lippens-fortis-vs-kat-klokkenluideronline-de-feiten.html (3 of 6) [3/10/2009 11:52:08 PM]

http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm


Lippens & Fortis vs. Kat & deze site: de feiten at Klokkenluideronline

Fortis ligt zwaar onder vuur. 
Dure overname van ABN-Amro -speeltje van Votron & Lippens (herinnert u zich Generale Bank nog?)- 
kredietcrisis, plus de spreiding van aandelen binnen het Belgische zet Lippens al zonder meer op de wip. 
Mocht de man in vroeger tijden een ‘asset’ geweest zijn, nu is hij een ‘liability’, helemaal als rook en vuur 
omtrent zijn privé persoon speelt. 

Zomaar een -van de vele- link : http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF04072008_093

Lippens wordt toch wel op korte termijn afgeserveerd. Voor Kat nu het moment om dat met toeters en bellen te 
laten gebeuren, want Fortis is bezig zich in allerlei voeten te schieten.

Indien Kat op een voorstel van hun zijde in zou gaan -hetgeen gezien zijn positie misschien niet helemaal 
onverstandig lijkt- wordt deze kans gemist ……

Achteraf blijkt het -waarschijnlijk niet op deze wijze bedoeld- productief te zijn, die vraagstelling aan Fortis…..

17.  Wijze van Zion 

17 Aug 2008 om 01:27 

Laat die “versies’ maar even doorlopen….. 
Wat zou er gebeuren als Fortis zich als ‘mede aanklager’ terugtrekt ?

Met betrekking tot de discussie omtrent ’serieuze’ journalist et cetera, lijkt het mij niet onaannemelijk dat Van 
Manen (was toch een bekende van Kat?) als een gentleman wil blijven opereren. 
Bovendien zal Van Manen ook niet blind zijn voor de spagaat waarin, met name Fortis, zijn cliënten zich hebben 
gemanoeuvreerd, en zal hij van beide partijen onderhand verschillende opdrachten krijgen…..

18.  AIRVD 

17 Aug 2008 om 12:41 

Justitie is door en door corrupt. De X dossiers laten feilloos zien hoe corrupt de Belgische justitie is. Maar in 
Nederland is het niet veel anders, een boek ontbreekt alleen nog…Maar het moet niet zo heel moeilijk zijn om 
de namen van corrupte rechters en OvJ’s te achterhalen en verbanden van corruptie aan te tonen. 
Want wat te denken van de vele vormfoutjes waardoor topcriminielen vrijgesproken werden. Vaak werden die 
topcriminele bijgestaan door een Moszcowicz. En Teeven was de OvJ die later bedankt is met een baantje in de 
politiek. Wat moet die man wel allemaal niet in Amsterdam hebben uitgespookt.

19.  AIRVD 

18 Aug 2008 om 15:18 

Stilte voor de storm?

20.  M. 
18 Aug 2008 om 16:03 

De heer Lippens is overigens in Amsterdam vanavond:

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=931V9II2

21.  Rudolf Paul 
18 Aug 2008 om 16:20 

Mooi zo. Kunnen we hem vragen stellen over die pedo business.

22.  M. 
18 Aug 2008 om 16:25 

Dat zal wel niet gebeuren.

Ik lees net op de fortis site dat de bijeenkomsten via internet te volgen zijn:

http://www.uwvragen.fortis.nl/nl/dispatcher.asp?page_id=1661

Verder kan ik nog steeds nergens het nieuws over de dagvaarding van mijnheer Lippens en Fortis naar Micha 
Kat vinden, laat staan over het schikkingsvoorstel.

Wel een alweer wat oudere discussie hierover gevonden, waar sommigen duidelijk ook hier meelezen: http://
www.debeurs.nl/debeurs/discussies/onderwerp.aspx?Id=1169853&p=1

23.  M. 
18 Aug 2008 om 16:52 

Wel zie ik bij veel artikelen over Fortis en hun huidige ‘charme offensief’ reacties die verwijzen naar de zaak 
tussen Micha en Lippens. (ene ‘Hummax’ doet een goeie job!)

(voorbeeldjes: http://www.trouw.nl/hetnieuws/economie/article1052810.ece/
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Fortis_zoekt_naar_nieuw_vertrouwen 

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Economie/Fortis-zet-topman-Mittler-op-zijspoor.htm?
forum=188292&message=516666&showall=true

http://www.iex.nl/forum/topic.asp?forum=33&topic=1169626&Page=1 )

Daarop weer veel ongelovige en lacherige reacties, maar er zijn daarentegen ook lezers die verder gaan lezen. 
Wat een positieve ontwikkeling is.

Spread the word!

24.  AIRVD 

18 Aug 2008 om 17:40 

Het is weer raak in Belgie: 
http://www.stopkindersex.com/2008/08/18/lierse-hoofdinspecteur-beticht-van-misbruik-13-jarige/ 
Dit keer is het een relatieve onderknuppel die het goede voorbeeld van de Belgische adel volgt.

25.  E-bee 

18 Aug 2008 om 19:38 

Even gesnuffeld hier en daar en geconstateerd dat men het intern bij Fortis toch wel schadelijk en in strijd acht 
met fatsoenlijk handelen. Bovendien gonst het op de werkvloer… men spreekt zelfs van beide broers. Toch 
ietwat wonderlijk uiteraaard, men wist wie men in huis haalde en hij is niet eens de enige is al gebleken… 

Een krachtige ontkenning ontbreekt nochthans tot op heden en de degens kruisen met de ongewilde bijeffecten 
van dit bizarre gedrag, immers, er zijn genoeg zeer serieus te nemen getuigen die zijn opgenomen in genoeg 
zeer serieus te nemen dossiers, kan niet wegnemen dat men hier min of meer toch in een spagaat verkeert. 

Voldeed als eerste optie nog het de mond snoeren van klokkenluiders door het aanspannen van een kort geding 
met reusachtige dwangsommen(.) in het vooruitzicht, intimidatie met poen en macht der corruptie eigenlijk, 
waarop men tot dusverre inbond… en door sinistere bescherming van hogerhand, Micha Kat moest bijvoorbeeld 
al een andere advocaat gaan zoeken. Dit laatste gemanipuleer zal nog wel als wapen blijvend worden ingezet, 
maar dit alles kan niet verhullen dat dit niet eens krachtig kan worden ontkend door betrokken(n) maar alleen 
maar de kop ingedrukt. En Fortis zal zich intussen ook wel realiseren dat hier iets meer aan de hand is dan 
alleen maar strijdig zijnde met de interne governance act. En eigenlijk uniek te noemen is, ook voor de 
slachtoffers en werkgroepen. Fatsoenlijk is hierop niet meer van toepassing. Vandaar al die bijstellingen door 
Fortis… Hij is echt niet de enige daar dus hoe gaan ze daar dan weer mee om? En, wat is hier nog meer aan de 
hand eigenlijk allemaal? Hoeveel doden zijn er al niet gevallen om dit te voorkomen in Belgie? Uniek dus.

26.  AIRVD 

19 Aug 2008 om 11:46 

Fijn dat de webmaster ons blijft informeren over de ontwikkelingen… Of heeft de advocaat weer geadviseerd 
niks meer te publiceren? Weet iemand meer?

27.  Rudolf Paul 
19 Aug 2008 om 18:14 

Maurice Lippens blijft zitten waar ie zit en verroert zich niet.

http://www.nujij.nl/fortis-commissaris-maurice-lippens-blijft-op-zijn.3320556.lynkx

28.  M. 
21 Aug 2008 om 14:15 

Ik zie nu pas de laatste update bij dit artikel:

‘19 augustus 2008: Het advocaten-team van De Brauw Blackstone Westbroek accordeert een derde versie van 
de vaststellingsovereenkomst.’

Dat betekent dus dat er een overeenkomst is getekend en er vandaag geen zitting wordt gehouden?

29.  Erik B. 
21 Aug 2008 om 14:38 

Verhip, dat zie ik nu ook pas. 
Micha, wat betekent dit precies voor deze kwestie? Wat wordt er vastgesteld in die overeenkomst?

30.  Pierre Lebon 

24 Aug 2008 om 22:37 

Ik heb trouwens ruim voor de vergadering van 18 augustus in Amsterdam via “de vragen aan Fortis pagina” de 
vraag gesteld, of de beschuldigingen aan het adres van de bestuursvoorzitter, Graaf Maurice Lippens, voor 
Fortis aanleiding zouden kunnen zijn om het aanblijven en functioneren van deze voorzitter te heroverwegen. 
Dit op basis van de huidige precaire situatie waarin de organisatie momenteel verkeert en waarbij van een 
bestuursvoorzitter mag worden verwacht, dat hij zich zonder perikelen in de privé-sfeer/aantijgingen mbt 
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sexueel geweld, zich zou moeten kunnen concentreren op zijn hoofdtaak: het vertrouwen in de onderneming 
herstellen. 
Mijn vraag is niet doorgegeven, geplaatst, noch beantwoordt. 
Kennelijk is bankieren prima te combineren met het pedofiele metier.

31.  Pierre Lebon 

24 Aug 2008 om 22:42 

Ik heb trouwens ruim voor de vergadering van 18 augustus in Amsterdam via “de vragen aan Fortis pagina” de 
vraag gesteld, of de beschuldigingen aan het adres van de bestuursvoorzitter, Graaf Maurice Lippens, voor 
Fortis aanleiding zouden kunnen zijn om het aanblijven en functioneren van deze voorzitter te heroverwegen. 
Dit op basis van de huidige precaire situatie waarin de organisatie momenteel verkeert en waarbij van een 
bestuursvoorzitter mag worden verwacht, dat hij zich zonder perikelen in de privé-sfeer/aantijgingen mbt 
sexueel geweld, zich zou moeten kunnen concentreren op zijn hoofdtaak: het vertrouwen in de onderneming 
herstellen. 
Mijn vraag is niet doorgegeven, geplaatst, noch beantwoordt. 
Kennelijk is bankieren prima te combineren met het pedofiele metier.

1.  The bold and the beautiful · Tessonome 
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« ‘Demmink, Donner en Ballin samen in SM-club’ Er komt een Commissie Pedofilie Maurice Lippens »

Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden
Gepubliceerd door Micha Kat 21 augustus, 2008 in Algemeen. 

rammende.jpg Geachte heer Kat, beste Micha,

Daar de heer Wedzinga thans niet in de gelegenheid is zelf een email te schrijven heeft hij mij 

verzocht jou te benaderen met het dringende verzoek je posting per omgaande te verwijderen. 

De heer Wedzinga heeft jou in geen enkel opzicht toestemming gegeven om emails etc.. op jouw 

weblog te plaatsen en staat ook niet achter de inhoud hiervan. 

Namens de heer Wedzinga sommeer ik je de posting voor 12:00 uur dezer dag te verwijderen en bij 

gebreken zullen we je helaas in rechten moeten betrekken.

Hoogachtend,

H.J.M. Smit

Uw webmaster heeft hierop het volgende antwoord gegeven:

Geachte heer Smit,

Wellicht is uw client onvoldoende bekend met het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’. 

 
Tevens heeft uw client mij expliciet laten weten ‘er niet voor te schromen met mij openlijk in het 

strijdperk te treden’.

Daar komt dan nog eens bij dat uw client door mij herhaaldelijk op de hoogte is gebracht van mijn 

voornemen de emails te publiceren -op 20 en op 29 juli-, maar daar op geen enkele wijze bezwaar 

tegen heeft willen maken.

Daar mijn contact met uw client nogal ’schoksgewijs’ verliep -ook thans is hij blijkbaar niet 

beschikbaar- heb ik om de grootst mogelijke zorgvuldigheid te betrachten -het gaat immers om 

emails met een explosieve inhoud en mogelijk om ingrijpende consequenties voor uw client- op 3 

augustus een ‘try out’ gepubliceerd in het artikel ‘Ed Nijpels, Breda en de (NL) porno underground’ 

waarin ik reeds een deel van de ‘Wedzinga-emails’ openbaarde vanuit de gedachte: als uw client daar 

bezwaar tegen maakt, zal ik publikatie van de informatie over Donner, Demmink en Hirsch Ballin 

heroverwegen. Maar van enig bezwaar was geen sprake. Integendeel: uw client reageerde op dit stuk 

op 5 augustus met de woorden: ’Ik merk dat je op de site weer stevig uitpakt. Goed zo, verloochen 

jezelf niet!’

Al deze omstandigheden wegende heb ik besloten de emails te kunnen publiceren met instemming 

van de heer Wedzinga. Dat een bron die explosieve informatie geeft later terugkomt op zijn 

verklaringen, is in de journalistiek vrij gangbaar. Advocaat Hugo Smit die ooit tegenover mij 

beschuldigingen uitte tegen de Haagse rechter H. Westenberg deed ooit exact hetzelfde. Ook 
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advocaat Smit liet zich destijds onvoldoende leiden door het uitgangspunt ‘bezint eer gij begint’. In 

de affaire-Demmink heeft een jeugdprostitue die aangifte deed tegen de SG later zelfs verklaard dat 

deze aangifte ‘vals was’. Van de Rammende Rechter had ik een dergelijke terugtocht echter nooit 

verwacht. Wel ben ik blij dat door deze sommatie de authenticiteit van de emails eens te meer is 

vastgesteld.

Tevens biedt deze website alle ruimte voor een reactie, dus als de heer Wedzinga afstand wil nemen 

van de twee emails die hij mij stuurde kan hij dat doen via een posting op deze site. Dat lijkt me een 

meer aangewezen weg dan een procedure.

Hoogachtend,

Micha Kat

Commentaar: 

Deze move van de Rammende Rechter geeft des te meer geloofwaardigheid aan zijn onthullingen. 

Blijkbaar zijn deze zo serieus te nemen dat er een procedure tegenaan gegooid dient te worden. Dat 

de Rammende Rechter thans claimt ‘niet achter de inhoud van de emails te staan’ kan worden 

afgedaan met een enkel woord: ongeloofwaardig. Dat het om twee emails gaat waarvan de tweede 

de eerste nog eens bevestigt maakt de claim zelfs lachwekkend. Waarschijnlijk is de Rammende 

Rechter vanuit Den Haag onder extreme druk gezet in elk geval formeel afstand te nemen van de 

inhoud van de mails zodat deze geen rol meer hoeven te spelen bij de beslissing van het 

Amsterdamse gerechtshof Demmink al dan niet te vervolgen wegens kindermisbruik. Wat betreft het 

dreigement van de Rammende Rechter (of moeten we nu zeggen: de Jankende Rechter?) een 

procedure te beginnen: hiervan is uw webmaster niet erg onder de indruk, daar er geen constructie 

te bedenken is op grond waarvan hij onrechtmatig gehandeld zou kunnen hebben.

30 Reacties op “Rammende Rechter wil webmaster 
nu dagvaarden”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Rudolf Paul 
21 Aug 2008 om 17:20 

De Rammelende Rechter.

2.  Erik B. 
21 Aug 2008 om 17:34 

Er zijn 2 mogelijkheden, het is waar dat deze kopstukkken in een sado-masochischische gelegenheid een 
avondje “uit” zijn geweesten(met Ed Nijpels in een jurkje) en dit heeft nu voor grote beroering gezorgd in 
kringen van deelnemer Demmink en deelnemer Hirsch Ballin. Amen. Vervolgens is Wedzinga onder grote druk 
gezet door hen.

De andere optie is, ik hou daar sterk rekening mee, dat hij nu iets aan het uitlokken was/is, wellicht in opdracht 
uit die kringen. 
Misschien kan er op deze wijze een jurispredentie ontstaan? Betrekking hebbende op Fortis en de meermaals in 
X-dossiers genoemde sadistische topman?

3.  M. 
21 Aug 2008 om 17:46 

Damn, als de webmaster zometeen maar niet weer een dwangsom van 20000 euroo aan zijn broek heeft 

hangen :D  

@ Erik B., daar zou je wel eens een punt kunnen hebben. 

In mijn ogen laat mijnheer Wedzinga met deze actie zien dat hij niet te vertrouwen is.

Bezoekers

●     18 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165285 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/937/rammende-rechter-wil-webmaster-nu-dagvaarden.html (2 of 7) [3/10/2009 11:52:19 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/937/rammende-rechter-wil-webmaster-nu-dagvaarden.html/feed
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden at Klokkenluideronline

4.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 17:55 

@Erik B. 
De ‘uitspraken’ van de heer Wedzinga zijn per email gedaan, het staat dus zwart op wit. Het gaat er in deze 
kwestie over of de heer Kat de uitspraken had mogen publiceren. Niet zozeer over de waarheidsgehalte (mijns 
inziens).

5.  M. 
21 Aug 2008 om 17:56 

Maar e-mails zijn bij mijn weten niet rechtsgeldig.

6.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 18:12 

@M 
Net zo rechtsgeldig als je elektronische belastingaangifte. Dus wel degelijk rechtsgeldig. Het is gewoon een 
‘nieuwe’ vorm van communicatie.

7.  Inanna 

21 Aug 2008 om 18:16 

Wij weten niet wat hier achter zit. Laten we Wedzinga daarom niet te snel veroordelen.

Misschien was Micha wat voorbarig met het plaatsten van die e-mails. Eerst de eigenares van de club 
benaderen, was misschien beter geweest. Want ook zij is wellicht geschrokken van het publiceren van dit 
verhaal met naam en toenaam.

Houd er rekening mee dat er in de zaak Dutroux een aantal mensen niet meer leven. Houd er ook rekening 
mee, dat in deze misschien niet Micha Kat, maar Wedzinga kan worden aangeklaagd wegens laster. Deze heren 
zijn machtig, ze hebben justitie in hun portefeuille en in hun zak!

Kortom: wees voorzichtig!

8.  Inanna 

21 Aug 2008 om 18:22 

Micha, hoe is het trouwens met het kort geding dat vandaag zou dienen? Heb je geschikt, of gaat de zaak 
gewoon door?

9.  Marthijn Uittenbogaard 

21 Aug 2008 om 18:28 

E-mails mag je publiceren. Net als aan jou gezonden brieven.

Hij (de slaande ex-rechter) heeft misschien spijt gekregen. Dat kan want je mag als persoon aan SM doen. Een 
beetje SM is misschien juist een goede ‘(seks)therapie’, waardoor je beter tegen het dagelijkse leven kan en 
juist minder gewelddadig bent…

10.  Erik B. 
21 Aug 2008 om 18:54 

@AIRVD. 
Als de rammende rechter het zegt, is het waar, het staat ook 2 X zwart op wit. Hij gaat niet voor niks moeite 
doen Micha Kat te benaderen, waarom zou je dat niet mogen publiceren? De heer Wedzinga was bevoegd recht 
te spreken en over anderen een oordeel te vellen, bij uitstek de persoon die weet wat hij doet, zelfs volgens zijn 
gebefte collega,s. Dat dit sinistere stelletje paljassen over macht beschikt is duidelijk anders prop je geen 
88.539 slachtoffertjes onder het tapijt en Wedzinga weet dat allemaal beter als wij en weet daar meer van. Ik 
vind dat we met de heer Wedzinga net zo voorzichtig moeten zijn als die topman omgaat met een minderjarig 
kind.

11.  Maria 

21 Aug 2008 om 18:54 

Ik vraag mij af, of je ‘zonder’ iemands toestemming zomaar persoonlijke e-mails aan jou gericht mag 
publiceren / openbaar maken.

Volgens mij mag dat niet zomaar, maar misschien dat een Jurist(e) hierop antwoord kan geven. 

Daarnaast had ik zo’n reactie van de Rammende Rechter wel verwacht. Soms is het handig, ook voor Micha in 
zijn zaak, niet alles meteen te publiceren, gezien de macht en de getuigen die al zijn vermoord (een behoorlijk 
waslijstje). Mensen zijn m.i. wél terecht bang! 

Mensen die vertrouwen schenken en op de achtergrond iets voor je kunnen of willen betekenen is veel waard, 
maar eenmaal in de publiciteit schaad je volgens mij niet alleen de persoon en positie maar ook jouw eigen 
achterban (kaarten achter de hand). Ik kan het verkeerd hebben, maar alles gelezen te hebben, hebben we 
hier niet te maken met kattepis…. Straks, Micha houd je weinig mensen over die voor jou als bijv. advocaat 
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willen optreden.

Dit doet mij steeds denken aan ooit een reactie op een rubriek in de Telegraaf, iets van: “Getuigen gezocht in 
de zaak Holleeder”, waarop iemand reageerde (en ik vreselijk om heb moeten lachen, maar eigenlijk niet leuk 
was): “Zoekt U Getuigen, ga dan maar naar “Westgaarde” (begraafplaats in Osdorp), daar liggen ze voor het 
oprapen!”.

12.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 19:15 

@@Erik B. 
Mij lijkt het ook duidelijk dat Michat Kat dit had mogen publiceren. De Rammende Rechter is blijkbaar 
geschrokken. Ze hebben hem al eens een van het bed gelicht dmv een arrestatieteam nadat hij op Geenstijl 
een artikel had gepubliceerd. Dan slaap je toch niet echt lekker meer lijkt me.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/01/rammende_rechter_wicher_w_gear.html

En

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/01/rukkende_rechter_hoekt_terug.html

13.  Maria 

21 Aug 2008 om 19:19 

@AIVRD. Gezien jou bericht, mag ik aannemen dat jij bekent bent met wet- en regelgeving? Omdat jij stelt dat 
Micha dit had mogen publiceren?

14.  Erik B. 
21 Aug 2008 om 19:22 

De andere kant van de medaille is dat je je moet gaan verantwoorden, en op straffe van een dwangsom moet 
verplichten je mond te houden, als je iemand die veelvuldig in de X-dossiers staat genoemd als sadistische 
pedofiele dader, als zodanig in de media aanduid. En een corrupt justtieel systeem(zie: de Oppositie) waarvan 
de SG onder vuur ligt, jou daartoe veroordeeld. Dat doet geen moer voor je rechtsgevoelen. Het corrupte 
systeem draait alles om. En de pedofiel, met zijn moordzuchtige genootschap, kan verder gaan waar hij 
gebleven was. Wil men het eigenlijk wel weten begin ik me dan af te vragen gezien de reacties? Want ik weet 
inmiddels dat het nog veel erger is namelijk. Men gaat eigenlijk dus akkoord met pedofielen en mentaal 
gestoorden bij overheden en in de top van ondernemingen. Ik heb het niet over een sm-gedoetje maar 
structureel misbruik van grote aantallen kinderen.

15.  Maria 

21 Aug 2008 om 19:22 

@AIRVD: taalfoutjes: Gezien jouW bericht, mag ik aannemen dat jij bekenD bent met Wet- en Regelgeving? 
Omdat jij stelt dat Micha dit had mogen publiceren>

Sorry!

16.  Maria 

21 Aug 2008 om 19:29 

@ Erik B. Dat komt omdat volgens mij -laatst in een artikel in de Telegraaf omschreven werd- dat een Rechter 
een Pedofiel niet zodanig kon bestraffen omdat dit niet als ‘ziekte’ in het psychiatrisch jargon werd aangemerkt. 
Dit betekent m.i. dus dat er ergens in de strafmaatregel en psychiatrische ontwikkelingen alsmede de 
neurobiologie iets niet goed gaat of up-to-date is binnen de Wet- en Regelgeving / Strafmaat. Klopt dus niet en 
is m.i. hárd nodig tot herziening en bijstelling in de strafmaat binnen Wet- en Regelgeving.

17.  AIRVD 

21 Aug 2008 om 19:45 

@Maria 21 Aug 2008 om 19:19 
Nee niet echt, ik gebruik gewoon mijn ‘gezond’ verstand. Als je een journalist benaderd met informatie mag je 
er vanuit gaan dat hij deze mogelijk gaat gebruiken. Tenzij je expliciet vermeld dit niet te doen of om anoniem 
te blijven. 

En websites als Geenstijl publiceren ook alles zonder in de problemen te raken.

18.  Maria 

21 Aug 2008 om 19:53 

@ AIRVD. Bedankt voor je antwoord. Soms is gezond verstand niet genoeg en blijkt dat iets binnen Wet- en 
Regelgeving nét iets anders geregeld te zijn. Maar laten we hopen dat een jurist(e) hierop antwoord kan geven, 
volgens mij maak je je met openbaring, inbreuk op iemands privacy of iets dergelijks ‘zonder toestemming’. 

Zoiets denk ik, maar ik kan het mishebben.

Gr., 
Maria

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/937/rammende-rechter-wil-webmaster-nu-dagvaarden.html (4 of 7) [3/10/2009 11:52:19 PM]

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/01/rammende_rechter_wicher_w_gear.html
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2007/01/rukkende_rechter_hoekt_terug.html


Rammende Rechter wil webmaster nu dagvaarden at Klokkenluideronline

19.  Maria 

21 Aug 2008 om 20:23 

@AURVD, Dit doet mij nl. denken aan een Website op te bouwen en te beheren en de spelregels daartoe. In NL 
wordt nog wel eens copyright en auteurschapsrecht verward. Meestal wordt het copyright teken © eronder 
gezet als afschrikmiddel. Echter, Copyright of Copyright=teken heeft bijv. in de Nlse of Europese Wetgeving 
geen zaak/belamg, wel auteurschap van een bepaalde tekst. Zo kan ik mij bijvoorbeeld voorstellen, maar 
nogmaals misschien heb ik het mis, dat een e-mail tekst toch tot een bepaald auteur behoort en als deze dit 
kan bewijzen in zijn/haar recht staat dit niet zonder toestemming openbaar te maken / te publiceren.

Forgive me when I am wrong! Nogmaals, ik hoop dat een jurist(e) hierop serieus antwoord kan geven.

20.  Wijze van Zion 

21 Aug 2008 om 20:54 

…..de Rijdende Rechter meer eens inschakelen…..?

21.  Erik B. 
21 Aug 2008 om 21:53 

In dit geval stuur je dit naar een onderzoeksjournalist/ klokkenluideronline, een uitlaat om je hart te luchten of 
zaken aan te kaarten. Je geeft aan alle intenties te hebben in raad en daad bij te staan. Je geeft voorbeelden 
van fijne vleeswaren terzake van met naam genoemde personen. Dat blijft niet binnen 4 muren of 
bamboewandjes lijkt me. 
Ik weet niet hoe dit dan nog wettelijk ligt. Maar ik hou rekening met een opzetje. Wellicht ook vonden Lippens 
en het Fortisnest dat hun onderwerp wat uit de publiciteit moest. Dat is gelukt.

22.  Maria 

21 Aug 2008 om 22:16 

@ Erik B. Dat iemand een Klokkenluideronline begint is een zeer goed streven. Echter, in hoeverre dit Wettelijk 
beschermd is, is nog maar de vraag. Ik vraag mij soms misschien ten onrechte af in hoeverre degene die dit 
begonnen is, zelf bekend is met de Wet- en Regelgeving omtrent. Niet omdat ik dwars wil zijn, integendeel, 
maar de webmaster iets daarmee wil doen toelichten of enigszins wil beschermen. 

Emotionele of impulsieve uitlaatkleppen kan verwacht worden van reageerders, maar niet van de maker(s). Bij 
de feiten blijven en je goed informeren wat wel en niet kan, anders heb je vervelenderwijs kans dat je er 
uiteindelijk niet zo veel mee bereikt. Binnen lezend publiek wel, maar bij wet- en regelgeving soms niet. En 
daarom draait het in dit geval nú juist. Het zou zonde zijm, als het daarom strandt, niet serieus genomen wordt 
op den duur of eventueel door Gemachtigden der Aarde uit de lucht wordt genomen.

En zoals AIRVD aangaf, gaat diegene er blindelings van uit dat de Webmaster dit allemaal wel weet. Ik hoop 
het, maar heb soms misschien onterecht mijn twijfels hieromtrent.

Micha, laat je hieromtrent héél goed informeren! Het zou zo zonde zijn als het om niet doordachte zaken moet 
stranden, terwijl je vecht voor de goede en juiste zaak en Rechtsgevoel. Dan duurt het maar iets langer, maar 
beter iets langer, dan voortijdig stranden.

23.  somber zicht 

21 Aug 2008 om 22:42 

Van rammen naar rimmen.

24.  Wim Dankbaar 

22 Aug 2008 om 11:01 

Het vervelende aan dit verhaal is dat het enige echte bewijs waarover gesproken wordt, ontbreekt. Dat zijn 
namelijk de foto’s die bij een notaris in een kluis zouden liggen. Ik vraag me dan altijd af waarom de eigenaar 
ze niet publiek maakt, met name als ze het bloed van deze lieden wel kan drinken. Zonder het bewijs, doet het 
me een beetje denken aan de zogenaamde sextape van Madonna.

25.  Inanna 

22 Aug 2008 om 11:17 

@ Wim Dankbaar, dat lijkt mij ook. Misschien kan Micha de eigenaar van dit materiaal eens iets vragen…

26.  Wieteke 

22 Aug 2008 om 11:56 

Beste Micha,

Nergens lees ik een toezegging die door Dhr. W. Wedzinga moet zijn gedaan om zijn e-mails te publiceren op 
jouw website.

Verder dan deze bevestgingen ben ik nog niet gekomen.

-Sterkte in je strijd en indien wenselijk en nodig schroom ik niet om met jou openlijk in het strijdperk te treden.
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-Laten we eerst een keer wat afspreken. Waar mogelijk wil ik je graag helpen.

Groet,

Wicher

Daarnaast meld jij:

-Tevens heeft uw client mij expliciet laten weten ‘er niet voor te schromen met mij openlijk in het strijdperk te 
treden’.

-Daar komt dan nog eens bij dat uw client door mij herhaaldelijk op de hoogte is gebracht van mijn voornemen 
de emails te publiceren -op 20 en op 29 juli-, maar daar op geen enkele wijze bezwaar tegen heeft willen 
maken.

Ik denk dat Wicher bedoelde met het -openlijk in het strijdperk treden- we stappen samen wel de rechtzaal in! 
Voor een oud-rechter een normale uitspraak. Ergens met iemand afspreken betekent ‘n een op een situatie, 
waar in beide uitspraken nog steeds geen publikatiekaartje aanhangt.

Vervolgens geef je aan dat je hem hebt gemaild (20 en 29 juli) met de mededeling om zijn e-mails op je site te 
gaan publiceren, Wicher schijnt daar niet op gereageerd te hebben want die mails lees ik niet. Micha, heb jij je 
weleens afgevraagd dat hij daar misschien een dijk van een reden voor heeft!! In feite heb je dus geen enkele 
toezegging van hem en dat vind ik diepbeschamend.

Helemaal als je deze zin van Wicher leest!

-Petje af voor wat je doet!!! Ik red me wel, maar maak een beetje een moeilijke tijd door.

Ik zou omtrent deze zin graag eens uitleg willen hebben.

-maar daar op geen enkele wijze bezwaar tegen heeft willen maken.

Bedoel je dt hij jou heeft gemaild met de bevestiging dat hij geen bezwaar had of heeft hij niet gereageerd en 
heb jij dat opgevat als zijnde: geen bezwaar.

27.  rudhar 

22 Aug 2008 om 19:53 

@Maria 21 Aug 2008 om 20:23 

Je verwart m.i. zelf het een en ander. Van belang is het auteursrecht (dat is Nederland naam van wat in het 
Engels copyright heet) volgens de wet Auteurswet 1912, zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Auteursrecht .

Een goede site over deze materie is 
http://www.iusmentis.com 
geschreven door Arnoud Engelfriet, iemand die op mij de indruk maakt behoorlijk goed op de hoogte te zijn, 
niet alleen met de geldende wetgeving, maar ook met de jurisprudentie.

Ruud Harmsen 
– 
http://rudhar.com

28.  Maria 

24 Aug 2008 om 04:34 

Beste Ruud Harmsen,

Copyright is in het Nlse (Europees) Recht m.i. helemaal niet hetzelfde als Auteursrecht. Volgens mij heerst er in 
NL een vergissing in Copyright of Auteursrecht. Kwartje: Iemand schrijft iets of maakt iets als eerste (Auteur), 
een ander heeft dit stiekem opgepikt en claimt dit (zet er copyright onder of boven). Wie is volgens jou dan de 
echte eersteling, degene die dit heeft bedacht of de ander die ermee vandoor denkt te gaan of denkt zonder 
toestemming dit te mogen publiceren? Iemand is altijd de ‘1e’ auteur…. (nogmaals Auteursrecht gaat in NL of 
EU boven copyright).

Het copyright-gebeuren meen ik mij te herinneren komt uit Amerika, maar heeft m.i. nogmaals geen zaak in de 
Nlse of Europese Wet- en Regelgeving. Daar geldt het Auteursrecht wie uiteindelijk kan bewijzen de échte 
auteur van bepaalde tekst óf ontwerp te zijn! Je kan bijv. in NL op een Website een copyrightteken plaatsen, 
maar dat wil nog niet bewijzen dat jij de daadwerkelijke Auteur bent van desbetreffende teksten. In geval van 
serieus ‘verdacht’ meningsverschil is een gang naar de Rechter het bewijzen van jouw auteursrecht (bijv. 
bewijzen, deponeringen, archief, rapportages, data, inhoudelijke kennis eventueel etc.). Kost heel veel geld, dat 
dan weer wel! Maar wie bedriegt, mag betalen!

Uit een auteurswet van 1912 kan het één en ander gsteld worden, maar e-mail verkeer is vrij nieuw (bestond in 
1912 nog niet). Toch, maar nog steeds vergeef mij als ik het mis heb, valt het a. waarschijnlijk onder privacy-
wetgeving als iemand géén toestemming heeft gegeven dit openbaar te maken/publiceren. B.) Kan een rechter 
eventueel, maar dat weet ik helemaal niet zeker, uitgaan van auteursrecht> Nogmaals, dat weet ik niet, 
vandaar mijn roep om een professional in dit gebeuren. In geval van Micha, kunnen we met so called “gezond 
verstand of half/enigszins verstand” zo klakkeloos omgaan. Het is zo’n serieus gebeuren wat menigeen boven 
de pet gaat, dat professionaliteit hierin kan sterken.

29.  M. 
26 Aug 2008 om 14:57 

Eigenlijk ben ik wel benieuwd of die dagvaarding nog komt, of misschien al is gekomen?
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« Het farmaceutisch complot (7): WRAAK? Joris Demmink, Hans Holthuis, Ed Nijpels…. »

Ed Nijpels, Breda en de (NL) porno-underground
Gepubliceerd door Micha Kat 3 augustus, 2008 in Algemeen. 

ednijpels.jpg Een tsunami aan berichten en tips komt binnen over de rol van Ed Nijpels in de 

Nederlandse porno-underground en die tips komen niet van de eersten de besten. 

Rond Nijpels heeft altijd een merkwaardig geurtje gehangen van seksuele perversiteit en dat lijkt niet 

ten onrechte. Steeds meer stukjes van de Nederlanse (kinder)porno-puzzel vallen in elkaar en er 

ontstaat een huiveringwekkend beeld. Maar laten we ons vooral aan de feiten houden. De feiten en 

de bronnen. Hoe zat het ook alweer met Ed Nijpels?

Het artikel Linksgestrickt dat na te lezen is via de site van Stan de Jong meldt dat Nijpels ‘een relatie’ 

onderhield met de spin van het Nederlandse kinderporno-netwerk mr. Frits Salomonson. Daarnaast 

deden macabere geruchten de ronde dat Nijpels met zijn seksuele escapades werd gechanteerd, met 

name door oud-Telegraafjournalist Jaap Metz die via deze chantage zelfs enige maanden in de 

Tweede Kamer belandde ook al had -ook hij- een besmet verleden. Volgens het ‘verboden artikel’ 

Linksgestrickt lekte Rudolf de Korte -gefrusteerd omdat hij de VVD-troon had moeten afstaan aan 

Nijpels- al deze informatie aan het weekblad De Tijd dat op 17 december 1982 verhaal ging halen bij 

Nijpels. Het artikel schrijft dan: Nijpels dementiert. Und damit sind die Schleussen geoffnet; von 

mehreren in den entsprechende Szene gut Eintgefuhrten wird die andersartige Veranlagung des VVD-

fraktionsvorsitzenden bestatigt. 

jean_pierre_van_rossem.gif Na een zegetocht door politiek Den Haag vertrok Nijpels begin 

1990 naar Breda om burgemeester te worden wat hij tot medio 

1995 zou blijven. In deze periode gebeurden er in Breda erg interessante dingen, op pedo-seksueel 

gebied wel te verstaan. In een gelegenheid die ‘Club Paradise‘ heette en die onder leiding stond van 

de travestiet Leonne (vroeger Leo) Zeegers liet Nijpels zich volgens de tipgever ‘afrossen in een 

purperen jurkje’. Bovendien zou Nijpels bang zijn voor chantage. De bron: Ik heb van Zeegers 

begrepen dat met name Nijpels bang is. Zijn advocaat heeft haar, zo zei zij, onder druk gezet. Tja, 

valt ook niet mee voor Edje. Zelf destijds verantwoordelijk als burgemeester voor de openbare orde 

en goede zeden en dan ’s nachts in purperen jurkje zich laten afranselen in Club Paradise. Deze club 

werd bezocht door tal van andere prominenten onder wie ene J. Demmink, thans SG van het 

ministerie van Jusitie, zo meld de bron.

Was het hier allemaal bij gebeven, hadden we gezegd: no big deal. Maar er gebeurden in het Breda 

onder Nijpels veel ergere dingen. Dingen die doen denken aan Marc Dutroux. De nabijheid van Belgie 

zal hier ongetwijfeld een rol bij hebben gespeeld. We verleggen de focus thans van Ed Nijpels naar de 

alweer bijna vergeten Belgische miljonair en excentriekeling Jean-Pierre van Rossum. Op de X-files 

website www.isgp.eu lezen we het volgende -huiveringwekkende- verhaal. De kern hiervan: pedofiele 

sadisten konden in het begin van de jaren 90 in Breda tegen betaling getuige zijn van de opnames 

van zogeheten ’snuff-movies’.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/910/ed-nijpels-breda-en-de-nl-porno-underground.html (1 of 6) [3/10/2009 11:52:30 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/908/het-farmaceutisch-complot-7-wraak.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/913/joris-demmink-hans-holthuis-ed-nijpels.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/ednijpels.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/ednijpels.jpg
http://www.standejong.nl/2008/06/13/claus-het-artikel-dat-niet-mocht-verschijnen/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/784/dutch-dutroux-een-pedo-netwerk-in-beeld.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/jean_pierre_van_rossem.gif
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/jean_pierre_van_rossem.gif
http://www.sm-paradise.nl/
http://www.isgp.eu/
http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Ed Nijpels, Breda en de (NL) porno-underground at Klokkenluideronline

But besides members of the Morkhoven Workgroup there was another researcher who already in the 

early 1990s gave detailed information about Belgian child abuse networks and the reality of snuff 

movies. His name is Belgian Jean-Pierre Van Rossem, and apparently, just before bailing out, he had 

even arranged to play in one.

No doubt, van Rossem is one of the most eccentric and controversial persons of Belgium. However, 

even though he looks like a doped-up cult leader, he certainly isn’t. In the 1970s, Van Rossem 

developed a piece of software called Moneytron which apparently could quite accurately predict 

trends in the money market. With an average return on investments of 18 to 25% in the 1980s and 

early 1990s, van Rossem gained a fortune of several hundred million dollars and attracted 

businessman from all over the world. At some point, he also counted the Belgian royal family among 

his clients. In 1991, van Rossem was sentenced to 5 years in jail on charges of massive financial 

fraud (released after about a third of the sentence, which is normal in Belgium). It would probably 

have been a lot longer if his clients would have testified against him. However, a lot the money van 

Rossem was handed appears to have been dirty.

Just before being convicted, van Rossem had become active in Libertarian politics and had won three 

seats in parliament. Around the time he went to jail he had begun to write books. One of these books 

was ‘Hoe kom ik van de ground?’ [’How do I get off the ground?’], published in 1993, in which he 

described his experiences with escort-services, brothels, SM clubs and other aspects of sex culture.

Even though he was enormously wealthy and knew everything about finance, van Rossem was mostly 

shunned by the Belgian aristocracy. Besides his unusual look and simple background, his anarchist 

tendencies appear to have been the main cause of that. Van Rossem has made numerous peppered 

statements, not only against the Belgian royal family and Islam, but more recently also about the 

West’s financial clique keeping the third world poor, 9/11 and bird flu (88).

For his book ‘Hoe kom ik van de ground?’ van Rossem gathered a small group of people who went to 

all kinds of different sex clubs to give them a rating. Although this is already quite an unusual thing 

to do, especially for a reasonably prominent person, that wasn’t even close to enough for van 

Rossem. Van Rossem also tried to unearth evidence of child abuse and snuff networks and it appears 

that he succeeded in that. His narrative of the whole adventure reads like a somewhat more hardcore 

version of the 1999 movie 8 mm with Nicolas Cage.

At some point, Van Rossem took with him a well known customer of many different sex shops in 

Belgium and just across the border in the Netherlands. In all these shops he asked the owner for 

“more exclusive” material, obviously implying illegal, under the counter magazines, pictures and 

videos. None of the sex shops in Antwerp and Brussels could or would help him with this request. 

However, in a few stores in Hulst and Putte (two small towns about 60 km or 40 miles apart, the 

former just across the border in the Netherlands, and the latter in Belgium.

He was able to get pedophile magazines, pictures and videos. One of the things that Van Rossem 

learned was that paedophiles were active at the Dutch- Belgian border who kidnapped children, often 

for brief periods, to abuse them in front of the camera. Apparently, the Dutch and Belgian police in 

these areas have numerous dossiers on this kind of abuse, but in the rare cases that a perpetrator is 

caught, they are usually unable to prove that the abuser is in contact with a network. As numbers on 

missing and killed children are too unorganized to be very useful, this might very well be true. (89)

After buying some of the pedophile goods, which included a painful rape of a small child, van Rossem 

went back to one of the sex shops and asked for even more hardcore material for which he was 

willing to pay a hefty price. He hinted that he would like to see a girl being murdered on camera. 

Within a week, van Rossem received what he had ordered for 5,000 euros, a price quite similar to 

later reports.

“The tape showed how the girl was brought into an empty room by a man with a hood over his head. 
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She was handcuffed… The man cut the clothes from her body with a knife. She had scratches and 

bruises all over her body. He hit her in the face with his hand. After that she was thrown to the 

ground by the same man and anally raped. When he was done with this, he threw the girl against a 

wall and began to beat and kick her over her whole body. When she slid to the ground, he went to 

stand with one foot on all her limbs and broke with both hands her arms and legs. Then for some 

time he slowly worked on her with a knife, and stabbed her 32 times in total, mainly in the chest and 

abdomen. Finally, he cut her throat, again slowly. After that, he slowly labored on the girls’ body, 

from the feet to her head, with great attention to the bloody details. It was perfectly clear that the 

girl was already dead by then. The whole movie had lasted 57 minutes and had not been edited.” (90)

Having been supplied with this video still was not enough for van Rossem. While receiving the video 

from the sex store owner, he had inquired if he could be present when such a snuff movie was shot. 

The sex store owner had called to his anonymous supplier with this request and informed van Rossem 

that something might be arranged. But first he had to give his personal information. Two days after 

having watched the video, van Rossem was called by a representative of the organization that made 

these snuff movies, and was invited to a cafe in Breda (Netherlands) that same evening. When 

van Rossem arrived, a well-dressed man of about 30 years old approached him. This person informed 

van Rossem that he was to take him to a person “who could help him”. Van Rossem was brought to 

another cafe where a slightly younger, but equally well-dressed man was waiting. This person 

informed him that they had looked at his personal and financial information and that this was 

satisfying. In two or three short conversations over the next two days a deal was made in which van 

Rossem would be taken to an undisclosed location where he could rape and kill a girl any way he 

liked. It would cost him 75,000 euros; 45,000 if he only wanted to watch

Of course, van Rossem backed off at the last moment, leaving the organizers of the event with the 

impression that he was afraid to get robbed by them. Van Rossem went to one of his other 

apartments at the sea for the few months to lay low, but before doing that, he had deposited all his 

evidence and additional information in the mailbox of the Court of Cassation in Breda. Van Rossem 

waited and waited in the following weeks, expecting to be contacted or at least reading something in 

the paper about a follow up investigation. Nothing happened and nothing was reported.

The sex shop remained in existence and after some time van Rossem sent one of his contacts to 

inquire yet again for “special material”. It turned out that there was a new owner who couldn’t 

arrange any of this. After the contact explained that it had been possible in the past to get this 

“special material” at this location, the new owner explained that this is what had gotten the previous 

owner into trouble. So apparently something happened, but it never made the newspapers.

Het moge duidelijk zijn dat we op geen enkele wijze een direct causaal verband willen leggen tussen 

de snuff-movies en het burgemeesterschap van Nijpels te Breda. We constateren wel een 

alarmerende coincidentie tussen berichten over het persoonlijke seksuele leven van Nijpels en het 

verhaal van Van Rossum. Deze conclusie willen we wel voor onze rekening nemen: het was niet pluis 

in Breda onder Nijpels.

Hiermee is deze horror-story nog niet ten einde. Van Rossum vermeldt aan het eind van zijn verhaal 

dat hij een dossier van zijn avonturen met sadistische pedo-sex heeft gedeopneerd bij het parket te 

Breda. Het OM deed daar vervolgens….. helemaal niets mee. Het ‘depot’ van Van Rossum moet 

worden gedateerd vlak voor het uitkomen van zijn boek in 1993. In 1994 werd Jan Wolter Wabeke 

hoofdofficier in Breda. Wabeke is de belangrijkste kandidaat voor de vacature van de ‘tweede 

hoofdofficier’ in het door Frits Salomonson gedomineerde Nederlandse pedofielen-netwerk. Dezelfde 

Frits Salomonson met wie de burgemeester van Breda ‘betrekkingen’ zou hebben onderhouden.
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underground”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

3 Aug 2008 om 15:22 

Gruwelijke verhaal. Breda is ook de stad waar de katholieke bisschop zetelt. Verbaast me dus niks dat pedofilie 
daar welig tiert.

Onlangs kwam Breda ook nog in het nieuws: Een Amerikaanse man had een student onthoofd op een 
treinstation. De man was eerst op zoek geweest naar een marinier -in Breda is een kazerne gevestigd voor 
mariniers of Commando’s- maar kon deze niet vinden en koos de student uit. Vreemd verhaal, niet?. 

Militairen, getrainde killers, kunnen zo’n gruwelijke daad (snuff movie) uitvoeren. Een normaals mens kan 
zoiets niet doen. 
En wederom is er waarschijnlijk betrokkenheid van Geheime Diensten want van Rossum werd doorgelicht.

Van justitie hoeven we niks meer te verwachten, dat is een verloren zaak. 
Zou de tweede kamer nog iets kunnen doen?

2.  AIRVD 

3 Aug 2008 om 15:44 

En je vergeet te melden dat Nijpels vele jaren commissaris van de koningin is geweest. Wederom een link naar 
het Koninklijk Huis.

3.  sca-sks 

3 Aug 2008 om 15:49 

Wat een gruwelijk verhaal, ik heb met open mond zitten lezen. Waar zijn wij in terecht gekomen?

4.  Joha 

3 Aug 2008 om 18:58 

Wat ik me afvraag: is er nog geen belangstelling van buitenlandse media voor dit drama? Of houdt iedereen het 
nauwlettend in de gaten zonder z’n vingers te willen branden?

5.  Erik B. 
3 Aug 2008 om 19:53 

Wat een bericht zeg. Justitie, Politie, een korpsbeheerder, een commissaris van de Koningin, wat zouden we 
van de Tweede kamer kunnen verwachten? Die zijn ook van dit kaliber natuurlijk, alleen zij niet dan? Ik denk 
dat iedereen daar denkt van hoe lang zouden ze dit nog pikken? Dit soort vuiligheid weten zij namelijk allemaal 
nog beter dan wij. Ik weet dat uit ervaring.

6.  AIRVD 

3 Aug 2008 om 20:13 

@Erik B. 
Mee eens, een van de vele duizenden ongeschreven regels in Den Haag is dat men de mond dicht houdt over 
de macabre, sadistische en perverse seksuele uitspattingen van het establishment. 
Het beleid dat ze voeren is op z’n minst gezegd ook sadistisch.

7.  smidova 

4 Aug 2008 om 17:39 

04-08-2008 
Buiten dat we ca 3 miljoen euro heb verloren vertellen we ff niets over onszelf alleen dat we zo´n 10 jaar last 
hebben v.h. feit dat mijn voormalige directe omgeving waar ik mee gekapt heb feiten en gebeurtenissen naar 
buiten hebben gebracht en rondgebazuind over Edje Nijpels e.a.(over o.a. een sauna te Best) en trawanti die 
onlangs nog goed onder invloed voor de TV te zien waren te Eindhoven deze feiten zijn voldoende voor een 
paar jaar detentie, mijnheer vertrekt niet voor niets naar buiten daar zijn jongeren nog steeds goedkoop niet?, 
Edje en Henkie, en dan de baan van vrouwlief gebruiken als reden, wanneer iemand ons bescherming biedt zijn 
we bereidt rechtstreeks publiek voor de TV opening van zaken te geven en vervolgens Ned. te verlaten, kom 
maar, deze heren genieten de bescherming van ieder smerig politiekorps te ned.,en daarbuiten, Er is een 
politiekorps te Ned. die een slavenhandelaar de hand boven de kop houd om ons leven te veronaangenamen, 
bewijs is daar,hoevelen zijn er inmiddels financieel en relationeel kapot gemaakt? 

Smidova groet U

8.  This the Ant 

4 Aug 2008 om 18:19 

@Smidova 
u geeft aan, en blijkens spreekt u uit een zekere ervaring, dat u iets weet van de Nederlandse Politie ter 
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afdekking van een heikele kwestie. Ik neem aan dat we het hier hebben over een pedofiel en bestuurder? 
Mogelijk Ed? U weet iets over een slavenhandelaar. En dat hooggeplaatste “heren” in Nederland en tot over de 
grenzen heen politiebescherming genieten? 
kunt u iets meer vertellen?

9.  renato 

4 Aug 2008 om 20:00 

@AIRVD

Nee, de onthoofding gebeurde niet in Breda. En de Commandokazerne (Korps Commando Troepen) is ook niet 
in Breda gevestigd.

Je moet er geen zaken bij halen die er niets mee te maken hebben.

Je dicht geheime diensten wel erg veel toe, dat ze al die mensen die zij doorlichten, aan een touwtje zouden 
hebben.

@Micha Kat

Jammer Micha, maar een link tussen het verhaal van Van Rossem en Ed Nijpels als burgemeester van Breda, al 
zou Ed Nijpels hier persoonlijk iets mee te maken, zie ik niet. En het is allemaal oud nieuws.

10.  AIRVD 

4 Aug 2008 om 20:23 

@renato 
Klopt, ik zat er paar km naast, het moest Roosendaal zijn. Ik moest aan dat incident denken door het eveneens 
gruwelijke verhaal van de snuff movie. Het hoeft niks met elkaar te maken te hebben, ik noemde het gewoon 
omdat er ook een link was naar de commando’s waar ik het eigenlijk over wou hebben. Want m.i. moet een 
snuff movie door een getrainde killer gemaakt zijn. Die heel bewust weet wat ie doet, absoluut geen gek dus. 
Een commando is een getrainde killer.

11.  Edje 

5 Aug 2008 om 11:26 

@ Micha Kat

Ik sluit me helemaal aan bij Renato, het is een heel suggestief artikel geschreven door de heer Kat. Je haalt 2 
verschillende bronnen aan die helemaal uit de context zijn gehaald. De beschuldingingen in de jaren ‘80 over o.
a. Nijpels moeten gezien worden in de politieke context van die tijd; de kruisrakktten zouden geplaatst moeten 
worden en Nijpels werd als te progressief(linkervleugel VVD) gezien en moest in feite het veld ruimen, met dit 
soort kletspraatjes kun je iemand monddood maken en dat is dus gelukt. Hetzelfde geldt voor z.k.h. Claus. 
Roddels/desinformatie (de befaamde truckendoos) vanuit de inlichtingen en veiligheidsdiensten met als 
stuwende kracht de CIA om links politiekgezinden om zeep te helpen. Ik zou zeggen leest het artikel op kleintje 
Muurkrant van oude koeien en troebel water. Ofwel Micha Kat probeert een smeuig artikel te fabriceren om wat 
te vertellen te hebben en zijn zaak over Demmink aan de gang en warm te houden of ik verdenk hem ergens 
anders van; de critici in feite belachlijk te maken, in ieder geval de geloofwaardigheid neemt hier niet mee toe 
voor je zaak waar je zegt voor te strijden.

12.  harry van groen 

1 Sep 2008 om 11:51 

Op deze site staat dat de heer Kat zich weer meer moet toeleggen op rechters ,advocaten,rechtsstaat. 
Maar de heer Kat doet uitstekend werk door een verband te leggen met pedo’s met hun chantage ,etc ,zodat 
het één met het andere uitstekend samen komen 
Er werd eens gezegd ,hier op deze site :kan je niet wat anders nuttigs gaan doen ,nou ik kan u wel vertellen 
dat al de personen in de “hetze”ik al 25 jaar langstrafrechtelijk probeer te laten vervogen tot een art.12 
procedure aan toe. 
Het strafrechtelijke wordt NOOIT onderzocht ,met de mededeling dat ik civiele procedures kan volgen ,en dat 
strafrechtelijk onderzoek dan ook geen zin heeft. 
,wat natuurlijk onjuist is want mijn stelling is ,dat een dief of verkrachter in de lik ,datgene al ,normaal 
gesproken niet kan doen,maar ook een signaal dat je dat niet zo maar straffeloos kan doen. 
Dan verstevig ik nog eens de civiele zaak ,als de dader wel strafrechtelijk wordt vervolgd. 
Nijpels heeft als minister van Vrom HM een kroonprocedure laten ondertekenen ,die bol stond met corruptie.Art 
350 t/m 367 wetboek van strafrecht. 
Hij was de rechterhand van Zoutendijk /Delta Lloyd 
De politiek is natuurlijk ook niet blij met al die chantage ,en wilde Nijpels niet meer in de politiek hebben. 
Ja ala PEPER hem toch weer terug brengt ,watHM echt niet wilde (ik moet het dus voor haar opnemen ,ondanks 
haar toneelspel nu met koninginnendag),zodat PEPER moest opstappen. 
Ook heeft hij nog snel gezorgd dat Hirsch Ballin bij de Raad van State kwam.(of deze nu wel of geen pedofiel is ,
zou het mijn eer te na zijn om dat maar snel uit de wereld te helpen ,door tot strafvervolging over te gaan ,zo 
niet wordt het belangenverstrengeling ,zo opstappen) 
Of te grote vissen nog te vangen zijn ,is de vraag ,maar begin eerst eens met de kleine vissen ,dan komen wij 
wel bij de grote. 
Politie advocaten ,burgemeesters notarissen deurwaarders banken,die gechanteerd worden ,maar wel van 2 
walletjes eten ,de bezem er door,in ieder geval niet meer op belangrijke posten. 
En Edje?met een raketje naar de maan.(hopenlijk kan hij humor en CYNISME uit elkaar houden)
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« Woedend Fortis op oorlogspad tegen webmaster Joris Demmink blijft, Adam Curry moet weg »

Het woord is nu aan Fortis en Lippens zelf. Ask!
Gepubliceerd door Micha Kat 31 augustus, 2008 in Algemeen. 

fortis-top.jpg Uit de meest recente brief van Lippens-advocaat Joris van Manen begrijpen we dat 

de afdeling Voorlichting van Fortis niet met ons wenst te worden geconfronteerd. 

‘So wie so wenst cliente niet dat naar haar persvoorlichters wordt verwezen‘ aldus een van de twee 

pedofielen-partners van De Brauw Blackstone Westbroek die het als hun grote roeping zien 

journalisten die kindermisbruik aan de kaak proberen te stellen in opdracht van Macht en Gezag 

kapot te maken tegen de meest absurde fees. Dit ‘verbod’ om via de geeigende kanalen met Fortis en 

Lippens te communiceren is bij ons toch wel behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. Wat een 

stupide arrogantie op niets af! Zo’n Lippens die het niet aandurft een buitengewone AVA te 

organiseren omdat hij bang is dan naar huis te worden gestuurd, in plaats daarvan ‘informatie-

bijeenkomsten’ aanbiedt waarop hij vervolgens de meest stuitende leugens loopt te debiteren die dan 

weer moeten worden toegeschreven aan ‘beeldspraak‘, een incompetente pseudo-Graaf die niet 

alleen zijn eigen bank via wanbeleid naar de kloten helpt, maar ‘ons’ ABN Amro gelijk maar even 

meeneemt, een man die zo in paniek is omdat er wekelijks miljarden worden weggehaald dat hij 

bijna een miljoen eigen vermogen in zijn eigen failliete boedel steekt om een ’signaal naar de markt’ 

af te geven (namelijk dat er geen enkele hoop meer bestaat voor Fortis), een man bovendien tegen 

wie zeer sterke aanwijzingen bestaan dat het een crimineel is, een sinistere pervert: en dan zegt 

Fortis ‘we wensen niet dat er naar onze persvoorlichters wordt verwezen?’. Apart allemaal. Heel 

apart. Maar we roepen de lezers van deze site op, hoe vervelend de ‘persvoorlichters‘ dat ook mogen 

vinden, toch enkele vragen te stellen. Vooral ook omdat noch Fortis noch Maurice Lippens de 

beschuldigingen in ondermeer de X-files ooit hebben weersproken of ontkend! Hierbij vraag numero 

uno: 

* Wat is de reactie van Fortis op de beschuldigingen die tegen bestuursvoorzitter M. Lippens worden 

geuit? Kloppen de beschuldigingen?

En dan de logische vervolgvragen:

* Hoe verklaren Fortis en Lippens het dat de naam van de bestuursvoorzitter zo veelvuldig wordt 

genoemd in de X-files? Welk misverstand zou hieraan ten grondslag kunnen liggen als Lippens 

onschuldig zou zijn?

leopoldlippens.jpg * Hoe verklaren Fortis en Lippens het dat niet allleen de naam van de eigen 

bestuursvoorzitter, maar ook die van zijn broer Leopold veevuldig wordt 

genoemd in de X-files en dat er steeds sprake is van een gezamenlijk optreden van ‘de broers?’

*Hoe verklaart Fortis het dat ook de naam van de voormalige topman van de bank Etienne Davignon, 

thans lid van de Europese Commissie en een intieme vriend van Maurice Lippens, genoemd wordt in 

de X-files? Welk absurd misverstand ligt hier nu weer aan ten grondslag?
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davignon.jpg
*Waarom laat Fortis bestuursvoorzitter Maurice Lippens geen glasheldere 

verklaring afleggen over de hele affaire om een einde te maken aan alle ‘misverstanden’? Acht Fortis 

dit structurele zwijgen in het belang van de onderneming, zeker nu er via Google al meer dan 8.000 

verwijzingen zijn bij de zoekcombinatie ‘Lippens pedofilie’?

Zo, dat is wel even genoeg werk voor de nijvere persvoorlichters van Fortis. We zijn benieuwd naar 

hun antwoorden. Laat het ons weten!

Noot: dit artikel wordt indien Fortis oordeelt dat het onrechtmatig is voorgelegd aan de CPML 

(Commissie Pedofilie Maurice Lippens; 82 hits op Google) conform art. 1.4 van de 

vaststellingsovereenkomst Fortis/Kat/Klokkenluideronline. 

20 Reacties op “Het woord is nu aan Fortis en 
Lippens zelf. Ask!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

31 Aug 2008 om 11:31 

Dat gaat een beetje moeilijk het heeft imers plaatsgevonden. En als je met deze “bekendheid” in de top van 
een onderneming gaat ziten die toch al als een pedocratennest kan worden opgevat, dan moet de vieux porc 
maar eens nadenken met dat geperverteerde hoofd van hem. Die man ziet er uit zoals hij is, een afgetrokken 
en verlopen aangezicht. Dat pedocratennest houden ze net lang genoeg in stand om de hele boel beroven, let 
maar op. 
Dit is de situatie waar de samenleving al jaren lang op aanstuurt, men zet steeds meer twijfelachtige lieden op 
(sleutel)posities. Dit doet men omdat steeds meer van deze lieden de hand boven het hoofd worden gehouden. 
Dan krijg je vanzelf deze situaties. Ik ken meerdere voorbeelden, o.a. op een stadsdeel waar ik werkte. Daar 
staat nu een pedofiel, die voortdurend kond deed van tripjes naar 3e wereldlanden, een schooltuin te verzorgen.

2.  Observator 

31 Aug 2008 om 18:10 

Tsja, Micha, je roept ons nu wel op om vragen te stellen aan Fortis en aan de gebroeders Lippens, maar je 
maait ons wel het gras voor de voeten weg door er zelf een nogal belangrijk rijtje van te produceren.

Een rij vragen die EERST beantwoord moeten worden alvorens in detail te kunnen treden. 
En die de nodige tijd zullen vragen voor het zover komt.

Ik kan daarom op dit moment maar één vraag bedenken:

Fortis, Lippens&Lippens, wilt u zo vriendelijk zijn de vragen van Kat te beantwoorden?

3.  Micha Kat 

31 Aug 2008 om 18:37 

@Observator: 
Ja, sorry, je hebt natuurlijk gelijk: de lezers moeten vooral hun eigen vragen bedenken en formuleren, ik heb 
slechts wat ‘voorzetjes’ willen geven. Maar nu we het daar toch over hebben: ik ben erg benieuwd naar 
‘mevrouw Lippens’ maar heb over haar niets kunnen vinden. Toch opmerkelijk. Wel over een zoon-Lippens, 
Alexander, die een film- en videobedrijfje heeft. Kleintje Muurkrant had ooit een bericht over het society-
huwelijk van Alexander met een Duitse journaliste die vooral in Dubai bekendheid schijnt te genoieten Dit 
huwelijk werd voltrokken door het ‘vrai porc’ Leopold Lippens die in de X-files wordt beschuldigd van de meest 
weerzinwekkende delicten, nog erger dan Maurice… Leuk om je huwelijk te laten voltrekken door… zo iemand! 
Nu is natuurlijk de vraag of Alexander en zijn bedrijfje ook de opnames verzorgen van vermeende escapades 
van pappa en oom om die vervolgens op de internationale markt voor dergelijke produkten af te zetten….

Nog een gedachte over het gebruik van ‘beeldspraak’ waar Maurice Lippens zich op beroept om zijn leugens te 
maskeren…. Ik kan me dus ook op ‘beeldspraak’ beroepen als ik zeg: Maurice Lippens is een weerzinwekkend 
sadistisch varken dat kinderen verkracht en vermoordt! Dankzij de leugens van Lippens en zijn creatieve 
omgang met feiten en beeldspaak ben ik juridisch nooit meer te pakken!

4.  Observator 

31 Aug 2008 om 18:57 

@ Micha Kat

Micha, ik ben geen ingewijde en ook niet in de gelegenheid dat te worden. Het enige wat ik kan doen in deze 
onverkwikkelijke zaken is, je laten weten dat ik in je geloof. En ook nog wel in het ontzenuwen en in het juiste 
perspectief plaatsen van de prietpraat die sommigen hier debiteren, al of niet uit onnozelheid of met kwalijker 
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bedoelingen. 
De meeste mensen die ik hier tegenkom laten zich gelukkig geen oren aannaaien door opduikende 
‘downplayers’ of erger.

Verder volg ik alles zoveel mogelijk op de voet en breng ik een en ander ter sprake in mijn kring van bekenden. 
Hoe meer mensen weten van de smerigheden, hoe beter het is.

Nederland en België zijn ziek, doodziek. Niet alleen door dit geval overigens. 
En het blijft natuurlijk niet bij deze landen, maar álles aanpakken is een pure onmogelijkheid voor wie dan ook. 
Deze zaak, zaken, moet en moeten levend gehouden worden. 
Jij doet dat en durft dat vol te houden. De wat onderkoelde lof in dat laatste zinnetje mag je er zelf bij denken. 
Het betreft géén beeldspraak.

En dank voor al die nadere informatie.

5.  A-nonima 

31 Aug 2008 om 19:07 

Als je al zo lang in het nauw gedreven wordt moet je wel creatief worden, ik had nog nooit gehoord van een 
commissie ter bepaling van het gehalte aan beschuldiging van pedofilie. 
Dit gaat alleen maar goed omdat ze omringd worden door gelijkaardigen.

@Micha Kat. 
Als je zelf het respect niet kan opbrengen om zelfs je eigen aandeelhouders en belanghebbenden fatsoenlijk en 
eerlijk tewoord te staan, en dat weer met andere leugens moet laten(.) weerleggen, kun je dat dwingend 
inderdaad niet van anderen verwachten. vrijwel iedereen hier wist dat al natuurljk en draagt sterk bij aan de 
waarde van de X-dossiers, deze man spreekt de waarheid gewoonweg niet.

6.  Cornelia 

31 Aug 2008 om 21:39 

Mijn vraag aan de heer Lippens is; kunt u mij vertellen waarom ik werd verwijderd bij de ” Prinsenhof te 
Breda” ? 
De afspraak was: ik zou aan de overkant staan, bij het casino, 
zodat jullie me konden zien, het was me niet gelukt om een mensenmenigte te manifesteren, ik stond daar 
alleen, toen de chinees de bank verliet en op me af liep en zei:( zoals was afgesproken) het is aan de overkant 
veel drukker en gezelliger. 
Voor dat ik de bank binnen ging, heb ik voor de deur gestaan,’ vele hebben me toen gezien,en me bij gestaan, 
ik dank deze. 
Ik ben de bank binnen gestapt, me bekend gemaakt, en het rekeningnummer gegeven, 2222222222. 
( dit was me ‘ gegeven door Ronald Jan Heijn) 
Ik vertelde dat ik het geld kwam halen,voor de kinderen. 
daarna werd me vertelt, dat ik de bank moest verlaten.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

7.  Cornelia 

31 Aug 2008 om 22:05 

Mischa, ik heb je stuk gelezen, dit heb ik uit de mond van Ronald Jan Heijn gehoord, in de exacte bewoordingen. 
Mischien is dit toeval, 
of je hebt deze info verworven, via anderen, 
ik ben zeer benieuwd.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

8.  AIRVD 

31 Aug 2008 om 22:48 

Offtopic: 
Adam Curry is weggeschopt bij Arrows!!! Zo zie je maar weer hoe ver hun macht reikt. Geenstijl heeft er een 
topic aan gewijd aangevuld met wat downplay over 9/11.

9.  Cornelia 

31 Aug 2008 om 22:49 

Het geld dat ik kwam en kom halen, heb ik verdiend, door samen te werken, met bv. Wall street,banken, enz… 
Dit is geen bedreiging, maar een vast staand feit. 
Ik heb nog nooit in mijn leven een tegenstander onderschat, 
en ik ben een genie met nummers, de monnik leerde me dat, zijn les was, die kan delen zal vermenigvuldigen. 
God is met ons, en met ons velen, wij overheersen in, met en door getallen.

Met vriendelijke groeten 
Cornelia van den Broek

10.  Sophie 

1 Sep 2008 om 01:51 

Correctie: Etienne Davignon was lid van de Europese Commissie tussen 1977 en 1984. Meer info over deze 
man: http://www.corporateeurope.org/davignoncv.html
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11.  Kantklosser 

1 Sep 2008 om 06:02 

Micha, doe eens gauw een debielenfilter aanbrengen op je weblog…

12.  EmileZ 

1 Sep 2008 om 07:52 

Gisteren op Canvas nog de documentaire mbt de “Rise and Fall” van de voormalige ster Michael Jackson gezien. 
De aanleiding voor zijn “Fall” was het gerotzooi met een vriendje van 13 jaar. Aanvankelijk was dat met de 
steun van de ouders van die 13-jarige, terwijl iedereen begreep dat Michael Jackson fout bezig was. 
Michael Jackson was stinkend rijk, die ouders van de 13-jarige lokten zo Michael Jackson in de val. Eerst 
werden die ouders gepaaid, later kwam dan de aangifte tegen Michael Jackson van die ouders. Echter die 
aangifte werd weer ingetrokken, nadat Jackson $ 20 million US* betaalde. Dit was dus gewoon een chantage.

Dit bewijst nog eens, dat als bekende, vermogende mensen als de Lippens zo pervers zouden zijn, dat ook de 
Lippens onder de chantage (foto’s, film, audio, verklaringen) zullen bezwijken. De Lippens zijn nu al aardig op 
leeftijd en blijkbaar nog steeds GEEN OVERTUIGENDE aanwijzingen, dat de Lippens zich met perverse 
praktijken bezighouden. 
Daarom zijn de vage beschuldigen zoals van Louf niet geloofwaardig.

En als er enig hard bewijs zou zijn, dan zou dat toch bekend moeten zijn ? Dus is de conclusie: Er is geen hard 
bewijs, alleen vage beschuldigingen, die wellicht slechts kwaadsprekerij zijn.

Dit is een interessante web-site, maar het is nu doorgeschoten met wilde beschuldigingen. Ik zou liever zien, 
dat Micha Kat weer schrijft over de wanpraktijken bij de advocatuur, accountancy, rechtspraak…..

BTW Ik ben geen Fortis employee en heb verder geen direct of indirect belang hierbij, maar ik heb de pest aan 
heksenjacht als er geen overtuigend bewijs is.

13.  Observator 

1 Sep 2008 om 09:49 

Je bent geen Fortis-employé, EmileZ, maar overtuigender zou zijn geweest als je geschreven had: ‘Ik ben geen 
pedofiel’.

14.  Joha 

1 Sep 2008 om 10:20 

Mijn vraag is breed: 
FORTIS: je bent een bank, een ding dus. 
Maar er werken mensen in jouw naam, in jouw gebouwen onder jouw logo en staan op jouw loonlijst als zijnde 
dienaren van Fortis. Hebben jullie, mensen van Fortis -en ook mensen buiten Fortis met dezelfde problematiek-, 
er weet van wat er zich in jullie bedrijf en dus ook door middel van jullie trouwe diensten afspeelt, m.a.w. 
realiseren jullie je waar je deel van bent als je stilzwijgend, bang en met je oogkleppen op, voortstrompelt in de 
hoop dat het een keer wel vanzelf zal ophouden? Of je weigert, uit diezelfde angst- deze zaken, zelfs de 
mogelijkheid dat dit weerzinwekkende gedrag, deze gruwelijke gewoontes, deze diepst gevallen vorm van 
criminaliteit tegen het zuiverste en puurste en daarmee het zwakste deel van onze samenleving, onze kinderen, 
dus echt bestaat-, zelfs maar in overweging te nemen. 
Deze vraag wil ik ook stellen aan al degenen (ook buiten Fortis), die met deze zeer duistere zaken te maken 
hebben, het mogelijk maken dat dit kan doorgaan: hebben jullie enig besef? Heb je gevoel wat behoort tot 
volwaardig mens-zijn? Heb je kinderen, kleinkinderen? 
Advocaten van deze zaken: ben je trots op je slimme acties van verdediging van client(en) en velen eromheen? 
Ben je blij met al dat (bloed)geld wat je ervoor ontvangt? 
Samenleving: blijven we dit accepteren omdat we zo bang zijn? 
Weet je hoeveel kracht er in ons schuilt en pas als we die erkennen en bundelen worden we eindelijk verlost 
van deze vreselijke en zieke aandoeningen, die onze maatschappij voor velen tot een hel maakt, worden we 
vrije en vrijdenkende mensen. 
Bank met macht, aandeelhouders met geld: open je ogen. 
Wanneer?

15.  AIRVD 

1 Sep 2008 om 13:57 

@EmileZ 
Michael Jackson? Ga je straks ook nog de Donald Duck citeren (of kuifje in jouw geval)? 
Er is genoeg bewijs tegen Lippens c.s., verdiep je eerst in de kwestie en kom dan nog eens terug met een 
mening. Hier heeft niemand wat aan. 
Of probeer je in goed daglicht te komen voor het grootkapitaal? Daar lijkt het wel op gezien je eerdere reactie 
waarin je een latijnse wapenspreuk dropte: Honi soit qui mal y pense. Wat min of meer betekent: Schande over 
hem die er kwaad van denkt. Nogmaals mijn vraag: Waar mag niet kwaad over gedacht worden? Over de elite 
niet? 
Ik kan je het volgende verklappen: Ze hakken net zo hard jouw kop eraf als van een willekeurig ander persoon. 
Je behoort namelijk niet tot de uitverkorenen, alhoewel je dat zelf waarschijnlijk wel denkt. Dus cut the crap. 

En Michael Jackson volgde het goede voorbeeld van de elite, alleen beschikt hij niet over Geheimde Diensten -
die getuigen kunnen intimideren en liquideren- en machtige netwerken die een doofpot kunnen creëren.

16.  Pierre Lebon 

1 Sep 2008 om 16:31 

Hè, hè, ben er weer. Even toegeven aan een impulsieve oprisping;
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Het lijkt mij niet logisch en trouwens ook ongepast dat,

indien er via een advocatenkantoor namens Lippens, Fortis SA en Fortis NV wordt gedreigd met een rechtzaak 
tegen Micha Kat, partijen vervolgens laten weten dat ‘men niet wenst’ dat er naar de persvoorlichters van 
datzelfde FORTIS wordt doorverwezen.

Dat de onderneming FORTIS nu rechtstreeks kan worden aangesproken over de sexueel afwijkende strapatsen 
van haar bestuursvoorzitter, had de onderneming vooraf kunnen bedenken en had tengevolge van dit soort 
ongewenste publiciteit, reacties van cliënten etc etc de heer Lippens kunnen vragen of hij zo vriendelijk zou 
willen zijn zn eigen rotzooi op te ruimen en tijdens de opruiming even lekker vrij te nemen. 
OF Fortis had een “grote jongen” moeten zijn/blijven en Kat voor de rechter moeten slepen, overtuigd als zij 
zijn van de onschuld van hun bestuurder…….. 
Of zie ik het verkeerd?

17.  Sophie 

1 Sep 2008 om 16:56 

Ik vind de actie van Kat super! Fortis zit stilaan in een knoop die ze niet meer kunnen ontwarren. Welke stap ze 
ook zetten, het geeft steeds meer ruchtbaarheid aan de zaak Maurice Lippens. Hem buiten zetten, is misschien 
nog het minst pijnlijke. Met wat geluk blijft het pedofiliedossier uit de mainstream media. In het andere geval 
zullen ze steeds weer moeten opdraven om de winkel gesloten te houden. Op termijn volgt dan onvermijdelijk 
een dijkbreuk en komt de ware aard van Lippens naar buiten. Waarop de weldenkende Fortis-klant andere 
oorden opzoekt.

18.  Juriste 

1 Sep 2008 om 23:05 

Ik kan de redenering van EmileZ wel volgen, in die zin dat machtige, rijke mensen zich al snel boven de wetten 
verheven achten. Michael Jackson is gerehabilliteerd en woont nu in Dubai. In Amerika wordt nogal streng 
geoordeeld over belangrijke, machtige personenn en is het moeilijker om zaken onder de tafel te houden, dan 
in Europa. Paris Hilton (telg van de wereldberoemde Hiltonfamilie) zou in Europa nimmer in de gevangenis zijn 
beland, maar in Amerika wel. 

Je kan van Graaf Lippens niet verwachten dat hij zich als een gewone burgerman gedraagt, want hij is gevormd 
door het milieu waarin hij opgroeide. Om de graaf heen is een hele laag van bedienden en adviseurs. De 
persdienst van Fortis mag vreemdgenoeg niet gecontacteerd worden van de advocaten, terwijl hier nu juist de 
specialisten behoren te zitten, die de PR behartigen. Ik vind het idee van Mischa Kat wel interessant om de 
stamboom van de Graaf Lippens en zijn familiegeschiedenis in kaart te brengen, zoals dit bij adellijke families 
vaker wordt gedaan. Staat hij niet vermeld in het adelboek van Belgie?

19.  Pierre Lebon 

1 Sep 2008 om 23:45 

Juriste 
1 Sep 2008 om 23:05 
Ik kan de redenering van EmileZ wel volgen, in die zin dat machtige, rijke mensen zich al snel boven de wetten 
verheven achten….. 
Maar beste Juriste…… 
Er zijn talloze mensen, die zich “boven de wetten verheven achten” dat is niet een privilege van “machtige rijke 
mensen” 
In de wet zelf en hopelijk ook in een rechtstaat worden deze wetten zo toegepast dat er geen verschil bestaat 
tussen groeperingen (rijk, arm, moslim, bankdirecteuren of rechters) een moord is een moord. 
Natuurlijk MOETEN wij van Lippens verwachten, dat hij zich als een gewone burgerman gedraagt, daar waar het 
het in acht nemen van de wetten van zijn land betreft, heeft hij zich gewoon te gedragen als een fatsoenlijke 
burger met verantwoordelijkheidsbesef. 
Zijn tanden poetsen met Heidsieck champagne, of een Bentley coupé bestellen tussen de soep en de patattten, 
dat is zijn voorrecht. 
Niet het kapotneuken van peuters. 
Niet zo juridisch wellicht, maar wel duidelijk hoop ik?

20.  M. 
2 Sep 2008 om 15:55 

Toch lijkt het alsof er wel degelijk iets op gang is gekomen. Steeds meer mensen gaan meer lezen over de zaak 
Demmink, en laten zich niet langer meevoeren met de domme massa die zonder enige kennis van zaken roept 
en denigrerend doet over domme ‘complotterdts’.

Als dit proces zich voorzet, zal uiteindelijk die kritische massa worden bereikt die nodig is om de huidige 
‘algemene opinie’ te herzien. Het is duidelijk dat de schoften in de schaduw er alles aan doen om dit te 
voorkomen, maar wat nu in gang is gezet kan niet zo gemakkelijk meer gestopt worden, hooguit vertraagd…

Met dank aan pioniers zoals Micha Kat. 

Zegt het voort!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Joris Demmink blijft, Adam Curry moet weg Affaire-Demmink: spoor Netwerk loopt dood »

Demmink-comments op Geenstijl na Curry-ontslag
Gepubliceerd door Micha Kat 2 september, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_12.jpg nl.youtube.com…

Praten over Demmink, dat kost je je baan.. Ergens hoger in de rang is er vast wel iemand chantabel 

waarna het verzoek komt Curry te wippen. 

seven | 31-08-08 | 23:17

Zo gaat dat met mensen die het wagen om zich uit te laten over Joris D. Raoul raakt z’n baantje in 

elk geval niet kwijt. 

CoffeePatch | 31-08-08 | 22:06

Ik denk dat de affaire Joris Demmink de reden is. 

Toegegeven: complottheorien zijn voor zwakzinnigen en andere SP’ers, maar toch… De affaire 

Demmink heeft al veel meer slachtoffers geeist. 

Bovenmens | 01-09-08 | 19:01

Tja, beginnen over Demmink is natuurlijk het einde van je baantje. Dan doet Donner gewoon aan wat 

touwtjes trekken; zo werkt deze demoncratie … Nothing to worry about. Slaap lekker verder. 

thispissesmeoff | 01-09-08 | 19:58

De affaire-Demmink leeft onder de mensen. Dat moge blijken uit de reeksen comments op Geenstijl 

nadat deze website van Pedofiel Nederland erin geslaagd is Adam Curry na een klassieke ‘haat-

campagne’ (we herkennen direct de campagne-journalistiek van De Telegraaf zoals deze eerder werd 

ingezet tegen bijvoorbeeld Edwin de Roy van Zuydewijn) uit de ether te verdrijven. Maar ook op de 

site van De Telegraaf zelf regent het Demmink-comments van wanhopige burgers die onze rechtstaat 

zien instorten omdat de pedofiele kinderverkrachter op Justitie boven de wet wordt gesteld. De vraag 

is nu: is het kabinet van J.P. ‘normen en waarden’ Balkenende inderdaad bereid Nederland naar de 

morele mestvaalt te voeren om Joris Demmink uit de wind te houden? 

Hieronder de comments op Geenstijl in de juiste volgorde tot dinsdag-ochtend 2 september 08:00 

uur:

Curry met 9/11 theorieen. 

Ik werd er niet goed van.

Hoewel hij wel demminck ter sprake bracht en direct daarna begon hij weer te ontkennen dat de twin 

towers verdwenen waren.

Dan is zo een verhaal van demminck in een klap ook niets meer waard. 

Stupid fuck, noemt men zo iemand.
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Arrow is qua muziek mijlen verheven boven andere zenders maar er komt ook een heleboel herhaling 

voorbij.

Als ze nou eens van oude lp’s nou andere nummers spelen dan de gebaande hits van de betreffende 

groep.

solidstate | 31-08-08 | 22:22

Ja na die uitzending over Joris Demmink was het ook snel gedaan met Curry…

Rabarberke | 31-08-08 | 22:29

tsja… dat komt ervan he… samenspannen met Micha Kat tegen Demmink….

supermario | 31-08-08 | 22:30

Duistere machten zijn in het spel. Een nietsvermoedende Curry wordt de laan uitgestuurd nadat hij 

een drietal uitzendingen met Micha Kat over Joris Demmink maakt.

Rabarberke | 31-08-08 | 22:31

Had dat misschien iets van doen met Joris Demmink ??

Sidi Tammentis | 31-08-08 | 22:41

@gentle giant 

Misschien stond er iets over Joris Demmink op volkskrant.nl ?

Rabarberke | 31-08-08 | 22:42

Joris Demink rulezzzz. Zelfs GS durft het nog niet met een tang aan te pakken.

Elisabeth2 | 31-08-08 | 22:43

Hier staan ze overigens: 

www.zestv.nl…

Rabarberke | 31-08-08 | 22:43

Iedereen die het woord Demmink maar gebruikt wordt vakkundig weggejorist door de illuminati….

supermario | 31-08-08 | 22:44

@Rabarberke 

Dank je. Had ‘m inmiddels gevonden op muizenissen.nl. 

Heftig wel.

stekelige | 31-08-08 | 22:44

Elisabeth2 | 31-08-08 | 22:43

Inderdaad ik wacht nog steeds op het eerste topic over Joris D.

Dr. Dragan Dabic | 31-08-08 | 22:54

Jah joh wat lulde die Curry toch veel onzin. Dat doen andere DJ’s nooit. En als je onzin lult dan moet 

je vertrekken.

Allemaal BULL.

Curry haalde het nieuws - iets wat Arrow zelden doet = luistercijfers. Dus waarom zou Arrow een 
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potentiele luistercijfer hit de laan uitsturen?

Simpel: omdat Curry de affaire Demmink heeft behandeld en iedereen die de affaire Demmink 

behandelt in mainstream media doet boete. Of hij doet ‘n Jimmy Hoffa…

Rabarberke | 31-08-08 | 22:58

Rabarberke | 31-08-08 | 22:58 en dan is er nog die chauffeur… die wist teveel…

van dal | 31-08-08 | 22:59

@van dal

Die chauffeurd deed dus ‘n Jimmy Hoffa.

Rabarberke | 31-08-08 | 23:01

Nou ja, het staat tenminste wel uitgebreid op Wikipedia.

nl.wikipedia.org…

Elisabeth2 | 31-08-08 | 23:02

Rabarberke | 31-08-08 | 23:01 onder verdachte omstandigheden overleden.. en geen hond die die 

dood onderzoekt. vindt je het dan gek dat niemand het erover wil hebben? daar is duyvendak met z’n 

onthullingen een padvindertje bij.

van dal | 31-08-08 | 23:03

Wat mensen toch allemaal doen voor macht en geld. Lid worden van sektes, geitenbloed drinken, 

kinderen misbruiken. Naja je moet ook je studie nog afmaken, maar dan kun je binnen justitie zo 

hoog eindigen dat je zelfs een hoofdredacteur spelende tweedehands autohandelaar bij de Telegraaf 

in je zak hebt.

Want het is natuurlijk simpel: hoe kan Demmink nou voorkomen of consequenties verbinden aan 

berichtgeving?

Simpelweg omdat ie ‘n bigger kahoonaatje is dan al die flikkertjes uit hetzelfde duistere clubje 

geitebloedzuipers die dan toevallig hoofdredacteur, radiobaas, en weet ik nog wat meer zijn.

Of denken we nu echt dat het TOEVAL Is dat iemand me de tronie van een kroegbaas en het verstand 

van een tweedehands autohandelaar hoofdredacteur van een krant wordt, terwijl iemand die 

theoretische natuurkunde cum laude heeft afgemaakt voor ‘n modaal salaris visual basic bij Atos 

Origin gaat kloppen?

Rabarberke | 31-08-08 | 23:06

Elisabeth2

Het is wat, al die ambtenaren heten Joris tegenwoordig.

DANNY3960 | 31-08-08 | 23:14

nl.youtube.com…

Praten over Demmink, dat kost je je baan.. Ergens hoger in de rang is er vast wel iemand chantabel 

waarna het verzoek komt Curry te wippen..

seven | 31-08-08 | 23:17

Cookie v. eigen deeg | 31-08-08 | 23:13 
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Je hebt hier een punt. Als je als medium wilt scoren, moet je over een jaar of 2-5 de affaire Demmink 

weer aan de grote klok hangen. Ondertussen ff een paar deeltjes Sikorski kopen!

Delphin | 31-08-08 | 23:21

Rabarberke | 31-08-08 | 23:06

Ik ben niet zo thuis in de JD-affaire, moet het hebben van linkjes naar een Micha Kat en een A. C. die 

daar dankbaar voor gebruikt wordt. Zelfs Wiki zegt me niets in deze.

Wat me echter intrigeert is de passie waarmee jij (telkens) de affaire weer vlot probeert te trekken. 

Los van de vraag of hij schuldig is of niet, pedofilie niet in een doofpot hoort, zeker niet als daar 

machtsmisbruik is/ wordt toegepast, waar komt jouw ‘ passie ‘ vandaan?

Sikkeneur | 31-08-08 | 23:22

@sikkeneur

Het viel mij op dat GS de affaire stilzweeg en elke link naar de site van Kat stelselmatig wegjoriste.

Something is rotten in the state of Denmark….

Rabarberke | 31-08-08 | 23:24

Sikkeneur | 31-08-08 | 23:22 ik denk… dat het is omdat ook de telegraaf het hele demmink-verhaal 

probeert te ontwijken.

van dal | 31-08-08 | 23:24

Hoe zou het met Baybasin zijn? Leeft die nog wel?

CoJoNes | 31-08-08 | 23:25

Sikkeneur | 31-08-08 | 23:22 

Dat is gewoon een zieke vraag. Ik heb die passie ook om hooggeplaatste pedofielen aan te pakken.

Elisabeth2 | 31-08-08 | 23:26

Mwoh, de telegraaf heeft het wel geprobeerd. Met een paginagroot artikel in de zaterdag uitgave 

volgens mij. 

Er staat me iets van bij dat GS daar een pdf van had, kan hem even niet vinden. 

www.standejong.nl…

CoJoNes | 31-08-08 | 23:29

Sikkeneur | 31-08-08 | 23:28 nou ja, als micha kat nog voor ie één letter schreef in de krant al 

ontslagen werd toen duidelijk werd waar ie over wilde schrijven.. tien mille oprotpremie en weg 

ermee..

van dal | 31-08-08 | 23:30

van dal | 31-08-08 | 23:30 

Eigenlijk een fooitje. Hij heeft heel veel informatie over dat pedonetwerk. Maar ja, misschien beidt hij 

zijn tijd tot het volledig is en dan kassa! Als hij niet eerder een “ongeluk” krijgt.

Elisabeth2 | 31-08-08 | 23:35

Wellicht liggen er mogelijkheden in de USA om de verboden affaire boven water te krijgen. Er is vast 

een verhaallijn (complot) te bedenken tussen onze justitietop met kinderneuqseks en de vers in het 

geheugen liggende verdwijning van een mooie Amerikaanse blondine waar een Nederlandse rechter 
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in opleiding bij in beeld is geweest. Al klopt dit van geen kant, wellicht dat dit wel de zaak Demmink 

een duw in de rug kan geven. Van de Nederlandse media, evenals de Belgische (justite lijkt een kliek 

in beide landen, evenals de manier waarop zij met de media omgaan) kunnen we helaas niets 

verwachten.

Delphin | 31-08-08 | 23:35

maar ja, iets uitzoeken en aan het licht brengen over justitie is niet gezond. kijk maar naar maarten 

van traa.

van dal | 31-08-08 | 23:36

Elisabeth2 | 31-08-08 | 23:26

Waarom een zieke vraag? 

Ik stel de ‘passie’ van Rabarbarke vast versus info die mekaar tegen spreekt. 

Zijn het fantasie aantijgingen die telkens ontkent en ingetrokken worden of is het de waarheid die 

met machtsmisbruik van Overheidswege in de doofpot worden gestopt?

Indien bewezen schuldig, moet Barbertje hangen (wat mij betreft) 

Ik kan er nu nog geen chocolade van maken, jij onomstoten wel dan?

Sikkeneur | 31-08-08 | 23:42

plastic zakje | 31-08-08 | 23:48 klopt, maar.. als curry gewipt is omdat ie dit aan de kaak stelde is 

het een schandaal. een arrowgate..

van dal | 31-08-08 | 23:49

@ van dal

demmink, demmink, dat was tog die van Turksche invloed op de sstaat? Of was het die wielrennerT? 

eurabia.blogse.nl…

bottehond | 01-09-08 | 00:57

bottehond | 01-09-08 | 00:57

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.

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.

griezelig…

van dal | 01-09-08 | 01:08

Toch blijf ik erbij dat JD en consorten aangepakt moeten worden. Het is toch te gek dat alle 

journalisten zo bang zijn gemaakt dat zij er niet diepgravend in willen duiken?
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Elisabeth2 | 01-09-08 | 01:37

De regering zit hier achter na zijn onthulling over die PEDO-ambtenaar

loose-ends | 01-09-08 | 07:17

Hoi jongens en meisjes 

Jullie Joris D en companen op de hode zetels hebben weer de kriebels naar kanonnenvoer. 

www.nu.nl… 

Wilt u even betalen voor de huurmoordenaars van oranje? 

Dank u.

LifeCatcher | 01-09-08 | 08:15

Iedereen moest wel lachen toen Adam Curry met al die conspiracy shit kwam aanzetten, maar toen 

hij JD de revue liet passeren gingen de chantage en dreigtelefoontjes van hogerhand weer rinkelen 

en mocht het Arrow Management kiezen tussen het vertrek van Curry en roept u maar: intrekking 

zendmachtiging, juridische procedures en alle onbetamelijke niet nader te benoemen overige 

varianten van dreiging.

Rabarberke | 01-09-08 | 09:45

van dal | 01-09-08 | 01:08

Leuk dat je verwijst en copy/paste naar een ‘conspiracy theorie’ van M.K., waar wat bewijst het?

Voorop gesteld dat ook ik vind dat Barbertje moet hangen bij bewezen schuld, een aantal 

kanttekeningen.

Stel dat er idd ‘doodseskaders ‘ zijn die het vuile werk opknappen voor hooggeplaatste ambtenaren 

en politici dit met de ‘mantel der liefde’ afdekken;

1. waarom leeft M.K. dan nog als luis in de pels? 

2. waarom besteden andere media er geen serieuze aandacht aan, hebben alle bazen, 

hoofdredacteuren een anoniem briefje in de bus gekregen? 

Niet iedereen krabt elkaar de rug, toch? 

3. waarom zijn er geen politici die met zo’n ‘bloedspoor’ er geen halszaak van maken als ze voor 

mindere zaken Kabinetten laten vallen of hebben ze allemaal bij aantreden een omerta opgelegd 

gekregen? 

4. door het advocaten kantoor wordt een ex-IRT’er ingeschakeld voor het verzamelen van bewijslast 

die hun cliënt moet ‘vrijspreken’. 

Een ex- IRT’er die het zelf niet zo nauw nam met de wet mbt drugs, lijkt mij niet de eerst 

aangewezen en geloofwaardige persoon die een ‘onafhankelijk’ onderzoek in deze zaak doet of wel?

Desalniettemin een interessante casus, al lijkt het mij een alu-hoedjes niveau dat 1 

overheidsfunctionaris de ganse politieke en justitiële bovenlaag, alsmede journalistiek Nederland in 

een ijzeren greep heeft.

Sikkeneur | 01-09-08 | 14:57

@Sikkeneur | 01-09-08 | 14:57 

Op diverse niveau’s binnen het justitieel apparaat en de politiek is overduidelijk niet alleen 

geblunderd, maar bovendien waren enkelen onderdeel van het netwerk. 

Dat maakt dat door het aantal betrokkenen de geledingen waarbinnen zij zich bewegen (of bewogen) 

veel te kwetsbaar zijn geworden. 

Het zou daardoor de stabiliteit van ons land, de geloofwaardigheid van de politiek (inclusief politieke 

partijen) en het justitieel apparaat zwaar aantasten. 0031 zou in 1 klap vervallen tot een 
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moordzuchtig, immoreel bananenmonarchietje. 

“Het landsbelang is in ‘t geding.” Kennelijk. 

stekelige | 01-09-08 | 15:47

stekelige | 01-09-08 | 15:47

Als dat ‘overduidelijke’ dan bewijsbaar is, lijkt bijv. een GS een van de mediabronnen die de ‘val’ van 

een moordzuchtig, immoreel bananenmonarchie kan weten te bewerkstelligen, toch?

Alles voor een Fatsoenlijk Nederland met een lach en een traan is het tegeltjescredo alhier, dacht ik 

zo.

Sikkeneur | 01-09-08 | 16:55

Ik denk dat de affaire Joris Demmink de reden is. 

Toegegeven: complottheorien zijn voor zwakzinnigen en andere SP’ers, maar toch… De affaire 

Demmink heeft al veel meer slachtoffers geeist.

Bovenmens | 01-09-08 | 19:01

Tja, beginnen over Demmink is natuurlijk het einde van je baantje. Dan doet Donner gewoon aan wat 

touwtjes trekken; zo werkt deze demoncratie … Nothing to worry about. Slaap lekker verder.

thispissesmeoff | 01-09-08 | 19:58

4 Reacties op “Demmink-comments op Geenstijl na 
Curry-ontslag”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Micha Kat 

2 Sep 2008 om 08:49 

Ook op de site van Elsevier al de nodige Demmink-comments:

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Cultuur-Televisie/Arrow-staakt-uitzendingen-Adam-Curry.htm?
forum=188960&pagenr=2&showall=true

Intussen is het natuurlijk de wilde waanzin dat dit stuk op Wikipedia kan staan over de hoogste ambtenaar van 
Justitie

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

zonder dat Demmink daartegen in het geweer komt en zonder dat er in de kamer ook maar iemand is die 
denkt: zo kan het toch niet langer met ons land?

2.  EmileZ 

2 Sep 2008 om 09:43 

Goeie beschrijving van Joris Demmink op Wikipedia.

Justitie moet toch OF Demmink eruit gooien OF aktie ondernemen om de naam van Demmink te zuiveren. 
Demmink zou zelf natuurlijk in eerste instantie moeten pogen zijn naam te zuiveren bv via Kort Geding. 
Blijkbaar is de positie van Demmink hiervoor te zwak.

Nu speelt dat schandaal al langere tijd. Dit doet het aanzien van Justitie, rechtspraak, Minister en ook de 
politiek geen goed. Ook de parlementsleden zouden hier aktie moeten vragen.

3.  AIRVD 

2 Sep 2008 om 13:23 

Mooiste reactie vind ik wel dat iemand stelt dat alle radio dj’s onzin lullen, wat voor 90% klopt. In ieder geval 
de commerciële radio dj’s. Maar nu Adam Curry zogenaamd onzin geluld zou hebben (moet eerlijk bekennen 
dat ik geen luisteraar ben, alleen van de youtube sessie) dan neemt men hem opeens wél serieus. Dit zegt al 
genoeg lijkt me. 
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Door Demmink op zijn plaatst te laten zitten geeft men (politiek Den Haag) een heel duidelijk signaal af. Dat 
Demmink nog steeds de goedkeuring heeft van; de minister, het kabinet en dus het Haagsche establishment. 
Hieruit kun je maar één conclusie trekken dat Donner en Hirsch Ballin c.s. ook betrokken zijn bij dit (pedo)
netwerk. Want als er één omvalt dan gaat de rest mee. Daarom zorgen ze immers dat ze medeplichtig zijn aan 
elkaar (door mee te doen aan kinderseks). Het zijn geen pedofielen, het is een machtskwestie mijns inziens. 
Bekijk een willekeurige mafiafilm en daar worden dezelfde tactieken gebruikt. De mafia maakt haar leden ook 
medeplichtig door een aspirant lid een misdaad te laten plegen. Dan weet je immers dat je op hem kunt 
vertrouwen en je kunt hem op elk gewenst moment laten vallen. 
Deze tactieken komen natuurlijk niet van de mafia zelf maar van haar Machiavelliaanse leermeesters. Het doel 
heiligt de middelen. 

Het viel me trouwens ook altijd op dat men in politiek Den Haag het woord ‘pervers’ zo graag gebruikt. Perverse 
machtsprikkel, persvers beleid etc. Men is daar heel graag pervers bezig.

4.  Jolinemaria 

2 Sep 2008 om 14:11 

Ik wist niet dat deze site bestond. Geweldig. Mijn steun heb je Micha Kat. Het meeste is zonder meer waar. 
Helaas.
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BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE JOURNALISTIEK?
Gepubliceerd door Micha Kat 26 mei, 2008 in Algemeen. 

telegraafkantoor.jpg 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 

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. 

 

zoazie.jpg Gedurende bijna zes weken, van 7 maart tot 14 april, ben ik in de overtuiging 

geweest voor De Telegraaf in ZO Azie aan de slag te zullen gaan en heb in die periode 

alle noodzakelijke voorbereidingen getroffen voor mijn vetrek op 1 mei. Ik had mijn hele omgeving 

natuurlijk enthousiast verteld over mijn nieuwe aanstelling en ook een afscheidsfeest georganiseerd 

op 19 april waarvoor tientallen mensen, ook uit de journalistiek, waren uitgenodigd. Ik was al vaker 

in Azie geweest en had al vele verhalen geschreven ondermeer uit Kazachstan, China, India en 

Cambodja: enkele recente van die verhalen die verschenen in De Pers had ik De Telegraaf als proeve 
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van bekwaamheid ter hand gesteld. Het was aanvankelijk mijn plan voor De Pers te gaan schrijven 

vanuit ZO Azie, maar ik solliciteerde bij De Telegraaf na aansporing door enkele bevriende 

journalisten van die krant. Een officiele aanstelling bij De Telegraaf biedt immers veel meer zekerheid 

dan de vrijblijvende afspraken die ik had lopen bij De Pers. Tijdens een van de twee gesprekken met 

chef Buitenland van De Telegraaf, Bert Jan ter Braak, werd exclusiviteit als een van de eerste zaken 

ter sprake gebracht: ik mocht niet gaan schrijven voor andere kranten. Een andere redenen om te 

kiezen voor De Telegraaf was het feit dat ik reeds eerder, in 2002, aan deze krant verbonden was 

geweest. In die periode schreef ik samen met sterreporter Joost de Haas enkele geruchtmakende 

stukken over een corruptiezaak op een van de grootste Nederlandse advocatenkantoren; deze 

eerdere periode bij de krant zou een bizarre rol gaan spelen in de gebeurtenissen die ik thans zal 

beschrijven en mij tot de conclusie hebben gebracht dat er sprake zou kunnen zijn van een 

Berufsverbot tegen mij.

Reeds tijdens het eerste email-contact met ter Braak was er sprake van groot enthousiasme van de 

kant van de krant en die indruk werd in de weken daarna alleen maar bevestigd. Tijdens twee 

gesprekken op de redactie van De Telegraaf, op 7 maart en op 7 april, werd het naderende 

correspondentschap tot in detail doorgesproken en ook financiele afspraken gemaakt. “100 Euro per 

dag moet voor iemand met jouw ervaring absoluut haalbaar zijn” zei ter Braak, “want ik verwacht dat 

je voor alle delen van de krant zult gaan schrijven”. Ik werd rondgeleid op de redactie en aan diverse 

mensen voorgesteld, waaronder de chef van de Financiele Telegraaf en de coordinator van de 

nieuwsdienst. Ik zat bijna drie kwartier in de fotostudio waar de chef Beeldredactie opnames maakte 

die bij mijn cursieve columns zouden verschijnen die de correspondenten van De Telegraaf met 

regelmaat schrijven vanuit de steden waar zij zijn gestationeerd: Moskou, Kopenhagen, Tokio, Rio de 

Janeiro –om er enkele te noemen- en binnenkort dus ook Bangkok. Ik zou freelancer blijven, dat 

natuurlijk wel, want ik wilde mijn lopende journalistieke praktijk via internet blijven voorzetten. De 

afspraak met ter Braak was dat ik voor zes maanden aan de slag zou gaan en daarna zou 

terugkomen ter evaluatie, waarbij mij nadrukkelijk een vaste aanstelling in het vooruitzicht werd 

gesteld: Bangkok was wegens het groeiend belang van de regio immers een van de weinige locaties 

waarvoor een vaste aanstelling klaarlag. De Telegraaf zou later bij monde van hun advocaat vrijwel 

alles glashard ontkennen: er zou geen afspraak zijn, er zou niet zijn gesproken over geld, er zou 

nooit zijn gesproken over een periode van zes maanden…. Hoe dit ook zij, na afloop van de tweede 

ronde op de redactie van De Telegraaf liep ik het gebouw uit met een Telegraaf-perskaart (met foto) 

in mijn portemonnee en twee doosjes businesscards in mijn rugzak. Op de perskaart staat te lezen: 

the editor of De Telegraaf newspaper in Amsterdam certifies that holder of this card is a responsible 

member of it’s staff and welcomes any help authorities might give him/her in the accomplishment of 

his/her duties, the editor. Tijdens het tweede gesprek had ik ter Braak gevraagd wat er zou gebeuren 

als ik in de problemen zou komen ergens in de regio. Ter Braak zei toen: “We zijn heel goed voor 

onze mensen, als het nodig is sturen we een vliegtuig.”

lunshof.jpg Op vrijdag 11 april zag ik een email van ter Braak: Micha, wil je me bellen? Dat 

contact kwam die maandag daarop tot stand. “Het wordt een beetje een moeilijk 

gesprek” zei ter Braak. “Er is een probleem met de hoofdredactie. In 2002 zou er iets zijn gebeurd 

tussen jou en Kees Lunshof op Nieuwspoort. Ik heb hier wel eens iets over gehoord maar weet er 

verder niets van. Feit is dat het allemaal niet door kan gaan. Ik vind het heel vervelend. Het enige 

wat je kunt doen is contact zoeken met Sjuul Paradijs 

paradijs.jpg

van de hoofdredactie. Hij is degene die 

hierover gaat.” De hele verdere dag heb ik tevergeefs geprobeerd met Paradijs 

(rechts op de foto met dame) in contact te treden. Verder dan zijn secretaresse 

(“het gaat over Bangkok, niet waar?”) ben ik niet gekomen. De dag daarop ben ik zelf maar weer 

naar De Telegraaf getogen in een poging face to face verhaal te gaan halen bij Paradijs. Ik legde 

daartoe mijn nieuwe businesscard op de counter (De Telegraaf-redactie-Micha Kat-correspondent ZO 

Azie-) en zei: “Ik ben jullie correspondent in Bangkok en zou graag een gesprek hebben met de 

hoofdredactie”. Het elektronisch draaihek kwam ik echter niet voorbij. Wel liep ik chef ter Braak nog 

tegen het lijf. “Dinsdag is geen gelukkige dag om langs te komen want de hoofdredactie zit die dag 
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full time in vergadering,” zei ter Braak.Toen hij weg was maakte ik maar vast wat foto’s -‘ter 

dossieropbouw’ zoals dat zo mooi heet- van de krant van die dag (15 april) waarbij ik moest denken 

aan die beroemde ‘krantenfoto’s’ van Hans Martin Schleyer en Aldo Moro, de werkgeversbaas en de 

politicus die door linkse terroristen eind jaren zeventig van de vorige eeuw werden ontvoerd en op 

foto’s een krant vasthielden om zo duidelijk te maken dat ze op die bewuste dagen nog leefden.

raf.jpg Waarschijnlijk kwam de notie ‘Berufsverbot’ toen voor het eerst op in mijn hoofd. Ik had 

mijn advocaat inmiddels van de gang van zaken in kennis gesteld. Ook flitste de naam 

van Dorothea Vogt door mijn hoofd, de Duitse onderwijzeres die werd ontslagen omdat ze zou 

sympathiseren met de RAF en de naamgever van het beroemde arrest van de EVRM (Europese Hof 

voor de Rechten van de Mens) uit 1995 waarin het overheden werd verboden het Berufsverbot toe te 

passen.

Het feest vier dagen later in mijn woonplaats Schiedam werd een bizarre vertoning: iedereen 

feliciteerde me met mijn nieuwe baan en zelfs kwam er nog een sterreporter van Wakker Nederland 

opdraven die in de overtuiging verkeerde dat hij ‘onze man te Bangkok zou kunnen uitzwaaien’. Toen 

ik hem op de hoogte stelde van de laatste stand van zaken, drukte hij me op het hart ‘vooral niet te 

veel geld te vragen’.

lepoole.jpg Op 1 mei ben ik gewoon in het vliegtuig gestapt. Intussen startte mijn advocaat de 

onderhandelingen met Bas Le Poole van Houthoff Buruma, de vaste raadsman van 

de Telegraaf. Reeds direct lag er een ‘openingsbod’ op tafel van 6000 euro. Dat was ongeveer een 

derde van het bedrag dat ik in de overeengekomen periode van zes maanden zou kunnen gaan 

verdienen. Over de redenen van de bizarre tournure van De Telegraaf is nimmer een inhoudelijke 

mededeling gedaan anders dat dat Le Poole over het ‘Lunshof-incident’ opmerkte dat zijn client ‘daar 

niets over wil zeggen om de affaire niet verder te laten escaleren’. Aan betaling door de krant van 

welk bedrag dan ook werd wel de eis van geheimhouding verbonden. Geheimhouding waarover? Ik 

tast nog altijd volledig in het duister. De weigering van De Telegraaf en van hun advocaat ook maar 

enige mededeling te doen over de achterliggende oorzaak van deze operette en de omstandigheid dat 

zij het geschil zuiver wilden zien als een financiele excercitie gaf mij bij uitstek het gevoel een 

‘besmet persoon’ te zijn geworden.

Met mijn advocaat correspondeerde ik per email over de te volgen strategie. De lijn zou worden 

voorlopige getuigenverhoren op te starten om De Telegraaf onder druk te zetten en de waarheid 

wellicht alsnog boven tafel te krijgen. Maar ja, die getuigenverhoren zouden moeten worden gevolgd 

door een bodemprocedure en dan tik je al snel 10.000 euro af waarbij de uitkomst ook nog eens 

hoogst onzeker is…We wisten wel dat we in deze zaak ijzersterk stonden, met name ook omdat De 

Telegraaf geen aannemelijke reden aanvoerde voor de gang van zaken en dat ik de krant als ik dat 

zou willen grote schade kon berokkenen. Uiteindelijk werd voor mij het belangrijkste punt: een goed 

bedrag te krijgen zonder aanvullende eisen van geheimhouding. In zette in op 25.000 euro: 18.000 

inkomstenderving en 7.000 ‘reputatieschade’. De Telegraaf counterde met een verhoging tot 10.000 

maar er zou alleen worden betaald als Kat zijn mond zou houden. Hierop liet ik mijn advocaat een 

deadline stellen van 24 uur: de 10.000 euro zou per ommegaande betaald moeten worden zonder 

welke aanvullende eis dan ook, anders zouden we overgaan tot dagvaarding. Hierop ontving mijn 

advocaat de volgende reactie van Bas Le Poole (UMT staat voor Uitgevers Maatschappij De Telegraaf):

Geachte confrère,

Uw e-mails van afgelopen vrijdag en maandagochtend heb ik inmiddels

besproken met UMT.

Zonder enige aansprakelijkheid te erkennen, en uitsluitend ter

vermijding van de kosten en inspanningen die met het voeren van een
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gerechtelijke procedure zijn gemoeid, is UMT bereid het onderhavige

geschil te schikken tegen betaling van een bedrag van EUR 10.000. Zoals

eerder aangegeven geschiedt deze betaling tegen finale kwijting door uw

cliënt de heer Kat. Die finale kwijting houdt in dat uw cliënt afstand

doet van alle (betwiste) aanspraken die voortvloeien uit of samenhangen

met het onderhavige geschil.

In uw vorige e-mails hebt u zich niet uitgelaten over de gevraagde

finale kwijting. Ik verzoek u mij uitdrukkelijk te bevestigen dat de

heer Kat tegen betaling van een bedrag van EUR 10.000 finale kwijting

verleent zoals hiervoor geformuleerd. Na ontvangst van uw schriftelijke

bevestiging zal ik UMT vragen op korte termijn het bedrag van EUR 10.000

te voldoen. Kunt u aangeven naar welk bankrekeningnummer en onder welke

vermelding dit bedrag dient te worden voldaan?

In afwachting van uw spoedige reactie,

met vriendelijke groet,

Houthoff Buruma N.V.

Bas Le Poole

advocaat

verploeg.jpg Wat heeft hier allemaal gespeeld? Is hier inderdaad sprake van een Berufsverbot? 

Dat kan nauwelijks echt worden bewezen, maar er is wel circumstantial evidence 

zoals het feit dat bijna alle journalisten die tot de ‘kring Theo van Gogh’ behoorden in de problemen 

komen. Reeds eind december 2003 schreef toenmalig NVJ-secretaris Hans Verploeg het volgende (in 

de nieuwsbrief De Internetjournalist van de NVJ sectie Internet): “De website De Gezonde Roker van 

Theo van Gogh wordt steeds meer een uitwijkplaats voor andersdenkende journalisten.” Ik werd door 

Verploeg met name genoemd als een ‘andersdenkende journalist”. Deze ‘dichotomie’ van een NVJ-

topman binnen de Nederlandse journalistiek tussen ‘gewoon denkende’ en ‘anders denkende’ 

journalisten beangstigde mij zozeer, dat ik Verploeg hierover reeds toen aanschreef.

In het vrouwenblad JAN stond onlangs een interview met acteur Thijs Romer, de man van Katja 

Schuurman. Hij vertelde daarin dat hij door zijn banden met Theo van Gogh bijna geen werk meer 

kreeg (ondermeer van IDTV) en gebruikte het woord Berufsverbot. Het zijn dus niet alleen de aan 

Van Gogh gelieerde journalisten die in de problemen komen. Of zou de gang van zaken iets te maken 

kunnen hebben met mijn kritiek op NRC Handelsblad vanuit de gedachte dat de Nederlandse 

dagbladwereld toch een ‘gesloten bastion’ vormt en een ‘aanval op een’ wordt gezien als een ‘aanval 

op allen’? Bert Jan ter Braak was van mijn activiteiten als NRC Ombudsman op de hoogte en zei ‘dat 

hij tegendraadse journalisten juist extra waardeerde’. Kennelijk denkt de hoofdredactie daarover heel 

anders.

Over de hoofdredactie gesproken: gedurende de hele gang van zaken heeft de hoofdredactie 

geweigerd rechtstreeks met mij in contact te treden laat staan dat de leden enige reden of toelichting 

gaven voor mijn plotselinge ontslag. Zou het kunnen zijn dat Paradijs in de la van zijn bureau een 

lijst heeft liggen van de AIVD met daarop de namen van de mensen die nooit aan een regulier 
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dagblad in Nederland verbonden mogen worden?

nieuwpoort2.jpg Postscriptum: het ‘Lunshof-incident’

Op 16 oktober 2002 bezocht ik de besloten societeit Nieuwspoort te Den Haag. Het was daar druk en 

chaotisch: die dag was het kabinet Balkenende-2 gevallen door het opstappen van de ministers 

Bomhoff en Heinsbroek. Mede om die reden bezocht ik Nieuwspoort, om te kijken wat daar allemaal 

gebeurde. Een tragische bijkomende omstandigheid was dat ik ook die dag hoorde dat een van mijn 

beste vrienden zelfmoord had gepleegd. Het zal zo rond een uur of acht zijn geweest dat ik Kees 

Lunshof aan de bar zag staan, inmiddels overleden maar toen als politiek commentator en lid van de 

hoofdredactie een van de belangrijkste mensen van De Telegraaf. Ik schreef in die tijd met 

ethousiasme voor De Financiele Telegraaf en was juist samen met Joost de Haas bezig aan een van 

de spannendste series uit mijn loopbaan tot dan toe: twee curatoren van het chique 

advocatenkantoor Derks Star Busmann te Utrecht –het kantoor nota bene waar ook de landelijk 

deken van de Nederlandse Orde van Advocaten aan verbonden was- hadden gigantisch gefraudeerd 

in een faillissement. “Dag meneer Lunshof,” opende ik. “Leuk u te zien. Ik werk ook voor De 

Telegraaf, voor De Financiele Telegraaf, met Joost de Haas”. Lunshof draaide zich om en zei: “U 

werkt helemaal niet voor de Telegraaf! Wie bent u?” en hij keerde mij de rug toe. Dat pikte ik 

natuurlijk niet. “Ik werk wel voor de Telegraaf! Ik ben Micha Kat. Samen met Joost……” maar Lunshof 

had zich al weer omgdraaid en riep: “U werkt niet voor De Telegraaf want ik ken u niet!” Hierbij moet 

worden aangetekend dat beide hoofdrolspelers in deze episode behoorlijk onder invloed waren. Ik 

moest inmiddels behoorlijk plassen maar kon het toilet niet vinden (inmiddels weet ik dat je in 

Nieuwspoort dan de trap naar boven moet volgen). De hoge nood dwong mij onderweg te urineren 

tegen een muur. Hierop werd ik terecht door een functionaris uit Nieuwspoort verwijderd. Twee 

dagen later ontving ik een brief van de hand van het lid van de hoofdredactie Arno Reekers luidende 

dat ‘ik mij ten onrechte had uitgegeven als iemand van de Financiele Telegraaf, de krant in woord en 

gebaar op ernstige wijze in diskrediet had gebracht en dat de krant geen verdere relatie meer met 

mij wenste te onderhouden’. Als eerste reden voor het verbreken van de relatie met mij gaf de krant 

overigens niet het gebeuren van twee dagen eerder op Nieuwspoort, maar ‘het feit dat ik twee 

advocaten van een gerenommeerd kantoor geheel ten onrechte heb beschuldigd van fraude, een 

beschuldiging die ik niet hard heb kunnen maken waardoor De Telegraaf slechts na een enorme 

inspanning aan een giga-schadeclaim heeft kunnen ontkomen’. De artikelen over de advocaten waren 

echter geheel en al correct –zulks was zelfs in de maanden daarna te lezen in De Telegraaf zelf!- en 

hebben zelfs geleid tot aangepaste regelgeving voor curatoren in een faillissement. Mijn relaties bij 

De Telegraaf hadden gezegd dat de deur gesloten zou blijven zolang Lunshof leefde. Toen deze 

overleed werd mij door hen expliciet gezegd dat er nu ‘weer goede kansen voor mij zouden liggen’.

19 Reacties op “BERUFSVERBOT IN NEDERLANDSE 
JOURNALISTIEK?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

26 Mei 2008 om 11:16 

Veel mensen,zoals ik vonden het al vreemd dat u voor de telegraaf ging werken ,maar ik dacht dat de 
mentaliteit langzaam was verandert bij die krant,die al jaren fout is,ook in de oorlog. 
Zelf lees ik die krant van een ander ,omdat ik hem niet wil lezen. 
Maar om te weten hoe mijn vijand er over denkt ,en de haringparties ed. te volgen moet ik hem wel lezen. 
Nu u dus deze baan kwijt bent,en u wederom bewezen te hebben dat u zich niet thuisvoelt in deze sferen,
verzoek ik mevrouw ter Horst dan ook te overwegen u in dienst te stellen van de klokkenluiders online ,met als 
tegenhanger de ombudsman,die daar aan toegevoegd wordt. 
Hopenlijk kunt u in landsbelang best samenwerken 

sterkte.

2.  Peer Zedenleer 
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26 Mei 2008 om 11:25 

Tegen de muur van Nieuwspoort plassen… dat klinkt naar een fiks drankprobleem. En een beroepsvebod - ach, 
de hoofdredacteuren zijn allemaal onderling in overleg nietwaar, dus dat hoef je helemaal niet zo te noemen. 
Het is gewoon ‘persona nog grata’.

3.  wim heitinga 

26 Mei 2008 om 11:44 

ik word al jaren stelselmatig kapotgemaakt door het tuig aan de basisweg. laatstelijk nog door fleischbaum van 
geenstijl.

met vriendelijke groet, 

wim heitinga

4.  Johan Nieuwenhuis 

26 Mei 2008 om 13:27 

Heel zielig allemaal, maar journalisten die met een zatte kop tegen de muur van Nieuwspoort pissen, hebben 
een imagoprobleem waarvan ze niet anderen de schuld moeten geven. 
En als je zó gemakkelijk met iedereen ruzie krijgt (van NRC tot Telegraaf en alles er tussenin), zou dat dan ook 
niet een béétje aan jezelf kunnen liggen? Of is ook het opwerpen van die vraag onderdeel van een complot?

5.  Lolke v d Meulen@hotmail.com 

26 Mei 2008 om 15:18 

Zie www.dedoorzetter.nl klik boven in de rode balk op

ONSCHLDIG MET BEWIJZEN en op KAN DIT? EERHERSTEL enz

Ik zie nooit een journalist en vraag je ze ,dan is hun antwoord

HIER BRANDEN WE ONS NIET AAN want dan komt er te veel los

6.  Meneer 

26 Mei 2008 om 22:06 

Verhaal verbaast mij niks. Onze eigen kerkleden hadden ook de afgelopen 200 jaar in Nederland te maken met 
allerlei berufsverboden en economische uitsluitingen, wel zo erg, dat de bevolking in Brabant en Limburg tot 
pauperij werd gedwongen. Maar kennelijk is het economisch wapen een heel effectief instrument om 
“andersdenkenden” een poot uit te draaien.

7.  klasse666 

26 Mei 2008 om 22:46 

Je bent en blijft een grote zeikerd, Kat

8.  Dominique Weesie 

27 Mei 2008 om 10:08 

Boeiend, boeiend, interessant, lekker veel woorden ook.

Dit betekent toch hopelijk niet, wij herhalen: NIET, dat complotsite NRC Ombudsman weer nieuw leven wordt 
ingeblazen?

www.stopdevervuilingvanhetinternet.nl

9.  micha kat 

27 Mei 2008 om 17:42 

@Dominique 
Dank voor de complimenten, zag net dat www.telegraafombudsman.nl nog vrij is maar…. ik heb dringen 
BRONNEN nodig om Wakker Nederland over de kling te kunnen jagen! Heb nu alleen nog maar wat magere 
sex- en vreemdgaan-affaires, te weinig voor een ambitieus ombudsman als ik! Jij weet vast meer!HELP ME! In 
dienst van het vrije woord!

10.  Ton Biesemaat 

27 Mei 2008 om 18:07 

Beste Micha,

Eerlijk gezegd begreep ik al totaal niet je beweegredenen om met die krant te gaan samenwerken. Maar ik wil 
uiteraard toegeven dat ik bevooroordeeld ben over wat ik zelf heb meegemaakt met die krant en jouw ‘collega’ 
Joost de Haas in het bijzonder. 
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Het is dan ook met een grijns dat ik je stuk las. Het bevestigde me wat een misbaksel die krant is. Waarbij ik 
op mijn vraag uitkom: Heeft Joost de Haas al van zich laten horen en je een hart onder de riem gestoken? Hij 
heeft zich toch al eens laten opsluiten voor het vrije woord? 

Groeten van uw oud-collega op de Theo van Gogh-website, 
Ton Biesemaat

11.  harry van groen 

28 Mei 2008 om 16:32 

Das Leben der Anderen 
Wanneer is iemand een landverrader ? 
Wanneer is iemand een Staatsverrader ? 
Wanneer is men goed,wanneer is men fout? 
Als men aan de ene kant de staat ,OM ,regering ,tweede kamer heeft ,wat nietszeggende kreten zijn ,moet men 
op een klokkenluiderslijn niet het individu persoonlijk te kijk zetten ,of aanvallen ,zeker niet anoniem 
Men kan kritiek op bewindslieden ed,die in de fout gaan ,en zelf zich hebben opgeworpen ,zo niet door het 
systeem wordt beoordeeld ,of gecontroleerd ,vergelijken met klokkenluiders. 
Wil de klokkenluiderslijn serieus worden en blijven ,kunnen en mogen alleen mensen die denken dat zij een 
klokkenluider zijn ,reageren. 
Zo zie je mensen ,die geen enkele ervaring hebben met mannen in militaire dienst ,ontgroening ,gladio achtige 
organisaties of andere Heren clubs ,oordelen al zou er geen complot theorie zijn. 
Kartelvorming,collaboratie zijn al complotten. 
Laten journalisten meer aan onderzoeks journalistiek doen. 
Zaken als van Bernhard kwamen allemaal van buitenlandse journalisten.Zij kunnen dit doen op computers die 
alleen al de taal controleren,zodat zij daar zich niet aan behoeven te storen. 
Nu weer dat GEZEIK van de heer Kat. 
U weet het ik ben tegen alcohol en drugs ed.waar 22000 mensen jaarlijks de dood in vinden. 
Maar wie zonder zonde is werpe de eerste steen ,en ik heb nog nooit een steen tegen mijn hoofd gehad. 
Je hoort die journalisten toch ook niet meer over dat gespuug van de heer Rijkaard etc.Nu wel opeens dat 
gezeik over de heer Kat 
Ik kan mij nog best wel voorstellen dat mensen die onder zo’n grote druk zich onderwerpen ,of moeten 
ondergaan ,naar de fles grijpt. 
Ook de heer Lunshof deed dat dus. 
Ik weet hoe nerveus Delta Lloyd was toen zij mij deporteerde 
Ik weet hoe nerveus de VVD ,en de telegraaf waren toen het kabinet al in 1989 viel (dezelfde nerveusiteit) 
Die Lunshof ,met zijn schaduw kabinet had het neit meer. 
Van politieke tijdbommen zoals de heer Kat wilde hij niets van weten ,net zo als Hanny Schaft ,Pim Fortuyn , 
Bernhard op het laatst etc. 
Zo’n grote democraat was de heer Lunshof nu ook weer niet ,zeker toen hij de persvrijheid negeerde 
Zo ook de VVD ,nu,opeens persvrijheid voor artiesten ,of andere burgers 
Mag ik ook mijn stukjes daar op gaan hangen? 
Dan zat het hele kabinet al te zeiken in de KERK bij het bijzetten van prins Claus ,hoe zij het kabinet moesten 
laten vallen. 
De grooste zeikerd ,de heer Zalm ,gaf de genade stoot ,wat ook wel moest. Die Zalm heeft de gemeenschap en 
het volk wat gekost met het toestaan van crimineel handelen van banken,maar daar moet het gepeupel verder 
niet over zeiken 
Ja het complot heeft mij zo door de zeik gehaald ,maar blijven ,bekwame ,nette mensen ,met lintje en al. 
Als dienstplichtig soldaat mocht je je niet over de kop laten pissen door fascisten.In het burgerlevenmoet je dat 
maar toe laten staan ,nou mooi niet!

12.  Willem 

28 Mei 2008 om 16:38 

Ik voel nattigheid.

13.  Johan Olde Kalter 

28 Mei 2008 om 18:43 

Ik heb gedurende mijn leven altijd al gewaarschuwd voor de ontaarding van de normen en waarden bij De 
Telegraaf. Wat ik nu zie gebeuren bevestigt mijn angstigste vermoedens. Als er binnen de hoofdredactie al 
lustig op los wordt geneukt, als ’sterreporters’ op kosten van de krant met een auto met chauffeur feesten en 
partijen afschuimen en vrouwen op de achterbank misbruiken… hoe kan er dan nog sprake zijn van 
geloofwaardige journalistiek? Vanuit mijn hemelse verblijven kan ik niet anders dan ten strijde trekken tegen 
deze totale verloedering van wat eens een bolwerk van betrouwbaarheid en geloofwaarigheid was…. 
Nee, met collega Kees Lunshof heb ik hier geen enkel contact. Hij heeft hier een nieuwe societeit opgericht 
onder de naam ‘Hemelpoort’ en zit etmaal na etmaal te zuipen met Willem Drees, Joop den Uyl, Koos Rietkerk, 
Haya van Someren, Annelien Cappeye van de Capello en Geert Wilders (ja, die is al aanwezig, gek he… zou er 
binnenkort iets gebeuren?). Ik meld me spoedig weer!

14.  wim heitinga 

30 Mei 2008 om 13:32 

volgens mij is die johan o k. niet de echte.

met vriendelijke groet,

de echte wim heitinga

15.  Hein uit Amsterdam 

2 Jun 2008 om 16:13 

Tegen een muur aanplassen….weet u dat zeker. Ik probeer me eea voor te stellen maar…Ergens mist er een 
link in uw verhaal: Namelijk van Lunshof naar de beplaste muur. Wat gebeurde in die tijdsspanne? Hebt u de 
gulp niet ietsje eerder opengeknoopt en hebt u Lunshof niet toevalligerwijs besproeid? Het zijn maar vragen. 
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Verder heel verdrietig van uw Bangkok avontuur. Ik heb in 1980 min of meer hetzelfde meegemaakt, met 
Michael Stein. Ik zou gaan schrijven over de Iraanse Revolutie, voor NRC, en reisde af naar het revolutonair 
Iran. In Teheran en omstreken merkte ik dat het geheel niet ging om een “van bovenaf opgedrongen 
omwenteling”, zoals Stein het wenste te schilderen. Maar de revolutie werd gedragen, nam ik waar, door een 
enthousiaste, bijkans fanatieke bevolking. Dat mocht ik niet schrijven, dat paste niet in het beeld van NRC/
Stein, en dus werden mijn stukjes niet geplaatst, waartegen ik weinig kon uitrichten vanuit Teheran en Lahore.

16.  Ex falso sequitur quod libet 

3 Jun 2008 om 10:56 

Klinkt als de status quo van een bananenrepubliek. Helaas niet verrast.

17.  Ko van Dijk 

5 Jun 2008 om 03:28 

@Johan Olde Kalter, kom op en geef hier die Stadhoudersbrief! En nu je hier toch bent, vertel ‘ns, hoe dat zit 
met de Vrijmetselaars? Ondergetekende kreeg onmiddellijk een ban toen ik me op het forum liet ontvallen dat 
de zaak Maddie McCann wellicht door de innige banden van Gerry met de Vrijmetselaars voor eeuwig in de 
doofpot wordt gestopt. Het zou zo maar kunnen dat de heer Kat minder aardige dingen over de Vrijmetselaars 
heeft geschreven. Dat mag dus niet van de Telegraaf… 

Was getekend, Ko van Dijk (de echte)

18.  Wim Heitinga 

25 Jun 2008 om 20:47 

Ook ik was eerder dit jaar verbaasd en teleurgesteld met het nieuws dat u een dienstverband met de krant van 
wakker Nederland was aangegaan. 
Eerlijk is eerlijk, ik heb toen ook ten onterechte getwijfeld aan uw integriteit. 
De redenen die u hierboven schets voor het mislukken zijn plausibel. 
Maarrr! U ziet iets belangrijks over het hoofd. 
In het verleden heeft u een paar kritische artikelen geschreven over een website dat voor een groot deel in 
handen is van TMG. 
Die website, geenstijl.nl, heeft zich die kritiek buiten proportioneel aangetrokken. 
Het verbaasd mij dan ook niets dat we hierboven een minachtende comment kunnen teruglezen van Dominique 
Weesie, voormalig Telegraaf-medewerker en aandeelhouder van geenstijl. 
Ook comments 3 en 14 komen volgens mij uit zijn koker. 
Kennende het rancuneuze karakter van geenstijl , lijkt het mij niet ondenkbeeldig dat zij hier iets mee van doen 
hebben. 
Tot slot, gefeliciteerd met de financiële genoegdoening en veel succes met deze broodnodige website.

Wim Heitinga

1.  Oltmans 2.0 - Sargasso 
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Ensceneert OM opnieuw ‘dossierverlies’?
Gepubliceerd door Micha Kat 26 oktober, 2008 in Algemeen. 

erectie.jpg 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… 

steenhuis.jpg voormalig PG Dato Steenhuis het ‘verlies’ van het Jimmy Woo-dossier gaat 

onderzoeken. Alles wat Steenhuis doet en aanraakt ademt immers de sfeer van 

corruptie, incompetentie en wereldvreemdheid. Met Steenhuis als onderzoeker is het een zekerheid 

dat de waarheid nimmer aan het licht zal komen. Steenhuis, een notoire geldwolf -hij werd zelfs ooit 

officieel berispt wegens belangenverstrengeling- en verkeersovertreder, was eind jaren negentig 

instrumenteel in de affaire-Lancee waarmee de vrije val van het OM en de danse macabre met 

leugen, manipulatie en bedrog begon.

21 Reacties op “Ensceneert OM opnieuw 
‘dossierverlies’?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

26 Okt 2008 om 10:14 

Dutroux hield zich ook niet alleen bezig met pedofilie en kinderhandel maar pleegde daarnaast ook overvallen 
en diefstal. Ten behoeve van black budgets voor het netwerk waar hij deel van uitmaakte (netwerk dat geleid 
werd/wordt door de NATO) 
Dus de daders in casu kunnen heel goed deel uitmaken van zo’n netwerk. 
Steenhuis was inderdaad de man die met zwaailicht dagelijks over de vluchtstrook racete. Maar niet alleen dat, 
de chauffeur intimideerde ook andere weggebruikers.

2.  AIRVD 
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26 Okt 2008 om 10:43 

Nadat meerdere weggebruikers hun beklag hadden gedaan bij politie verklaarde de chauffeur dat hij in 
opdracht van Steenhuis handelde. Dato verklaarde vervolgens dat zijn vrouw dagelijks in die auto zat. Heel 
geloofwaardig dus werd hij niet berispt/veroordeeld. 
Steenhuis was/is voorzitter raad van toezicht CJIB. Precies, de instanties die onverbiddelijk verkeersboetes 
incasseert. Moet je daar eens proberen te vertellen dat iemand anders in je auto zat.

3.  E-bee 

26 Okt 2008 om 11:36 

Er zijn verbanden tussen de Mossad, Fritzl, pedonetwerken in Europa, Dutroux, Weinstein. Ook rechtstreekse 
verbanden met Jorg Haider, o.a. gemeld door Trowbridge H. Ford in een artikel “Why Austria,s Jorg Haider was 
assasinated?”

4.  harry van groen 

26 Okt 2008 om 13:04 

Vanaf 1982 is de heer Steenhuis lid van OM 
1992-2006 lid PG 
Hij is voorzitter voor centraal Just.Incasso bureau(bonnen) 
Slachtofferzorg 
Doctors van Leeuwen SCHIJNT om hem te zijn afgetreden (Sorgdrager) 
Rijksrecherche onderzoek 
Samsn-Geerlings lid van PG 
Het college van PG stemt de prioriteietn af van strafvervolgingen,en geeft adviezen daarvoor aan de 
onafhankelijke rechter. 
Ik ga het allemaal niet meer uitleggen ,maar deze slager mag weer zijn eigen vlees gaan keuren. 
Het OM is FAILLIET ,en een ieder mens die faillite is ,maar zeker niet integer mag niet meer handelen ,dat is 
ook strafbaar. 
De Ijslandse bevolking eist het aftreden nam premier en president van de nationale bank. 
Natuurlijk moet een staatshoofd aftreden ,in deze ,voor ons de schendbare minister-president. 
Die Greenspan gaat zo tussen neus en lippen al excuses aanbieden,hij denkt daarmee strafvervolging te kunnen 
ontlopen 
Mij benieuwen of de tweede kamer haar excuses aanbiedt,middels 1 minuutje stilte voor de slachtoffers,met het 
vragenuurtje.Ik denk het niet ,ze stappen liever op. 
Vreemd blijft het dat verleden jaar nog voor 15 miljard aan polissenis afgesloten ,waarvan 5 miljard aan kosten ,
terwijl de banken pochen dat ze toch maar 4 miljard belasting hadden betaald ,terwijl de belastingdienst niet 
eens weet dat er door de NN en ING bij hen belasting wordt geint.Dan heeft Zalm ,Wellink nooit ingegrepen bij 
de woekerpolissen,zeker geen controle uitgevoerd. 
Wat te denken van al die subsidies die de banken krijgen. 
Heel veel zaken zijn niet transparant,zo dat als mijn cijfers fout zijn ,is dat niet aan mij. 
Dan heeft een bank als de heer Scheringa 700 miljoen eigen vermogen ,maar wil wel 100 miljard lenen ,buiten 
de miljarden al in “beheer” 
Dat slaat toch nergens op als verantwoording. 
Laat dan de staat die verantwoording maar nemen (nationaliseren) 
Waarom kan de eigen burger niet voor 8.5% “lenen”aan een in opspraak makende genationaliseerde bank? 
Een percentage van een bewezen tegoed per 01-01-2008 bij een bank daar moet dat toch mogelijk voor zijn. 
Goed voor het vertrouwen.

5.  RuudHarmsen 

27 Okt 2008 om 09:34 

harry van groen, 26 Okt 2008 om 13:04 
=== 
Waarom kan de eigen burger niet voor 8.5% “lenen”aan een in opspraak makende genationaliseerde bank? 
/===

1) Voor een achtergestelde lening gelden andere voorwaarden dan voor (vrijwel) direct opeisbaar spaargeld. 
Vreemd? Nee toch? 
(Toelichting: zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Achtergestelde_lening )

2) Voor een lening van vele miljoenen tegelijk zijn de administratiekosten veel lager dan voor hetzelfde bedrag 
in partjes van enkele honderden of duizenden euro’s. Vreemd? Nee toch?

6.  tess 

27 Okt 2008 om 09:54 

Dato verklaarde vervolgens dat zijn vrouw dagelijks in die auto zat.

Bizar dat zijn vrouw in de dienstauto over de weg scheurt! Ik geloof dat gewoonweg niet zo een twee drie!

7.  harry van groen 

27 Okt 2008 om 12:27 

Geachte heer Harmsen. 
Gezien de emotie en energie ,is het niet de bedoeling dat ik reageer ,ondanks dat ik ook maar een mens ben ,
en net als iedere ander niet altijd de waarheid kent ,daar is de wereld te complex voor geworden. 
Mijn insteek is dat de mentaliteit bij banken verkeerd is ,zo maffia achtig. 
Waar je vroeger nog een HANDELSBANK had ,handelen banken al lang niet meer gewoon zakelijk. 
Handel is altijd nog een kwestie van gunnen en vertrouwen. 
Als een bank geld nodig zou hebben ,dan ga je toch proberen geld binnen te halen middels een beter 
rendement voor de klant .De 2 % die je nu bij die bank krijgt staat al niet in verhouding met die 8.5% ,en dan 
nog het risico ,waar banken wel rekening mee houden 
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Als je 40 ,50 bent ,zal je toch voor de toekomst moeten gaan zorgen,er zijn weinig mensen die de laatste 15 
jaar echt verdient hebben aan al die constructies met een bank. 
Al kreeg je vroeger 2 % per jaar ,het was aan het eind in ieder geval nog positief 
Buiten dat banken en het bedrijfs leven zijn gaan goochelen met aandelen ,wat vooraf al allemaal bedacht was ,
kan ik bewijzen dat kosten ,niet altijd kosten waren ,maar gewoon diefstal.Zo ook deze “geldcrises”,maar ook 
nog eens politiek is,maar jan met de pet is weer de dupe. 
Banken zijn toch ook voor onze kinderen weer gewoon slavernij ,terwijl die is afgeschaft. 
De winkel ketens toch gewoon weer een dictatuur. 
Als ondernemer was ik een goede klant voor zo’n bank ,van een econoom weet ik wat ik ze per jaar opleverde.,
ook zonder de eerst afgedwongen verzekeringen,of hypotheek. 
Als postkantoor hadden wij maar 10.000 gulden in kas om een wijk van 7000 mensen te bedienen ,jaren 
geleden ,nog zonder pin. 
Toen stond er bij de PTT 12 miljard gulden vast ,waarvan 70% wettelijk belegd mocht worden ,en de rente? 
Wat nu wel niet met pinnen en al? 
4 werkdagen stond er voor afschrijvingen,en de 4e dag waren inderdaad de tientjes afgeschreven,5e de 
honderdtjes en de 6e de duizendjes (want die moesten zij controleren,terwijl die wel weer gewoon gestolen 
konden worden )Zij hebben dat erkend door boete van te laat betalen terug te betalen. 
Maar dus wel diefstal van rentes ,en ga zo maar door,nog erger is al medegedeeld aan deze site. 
Heus de banken hebben al lang “voorkennis”van hun hopeloze situatie. 
Natuurlijk mogen banken verdienen ,ja moeten zij dat zelfs ,maar waar zij de gebouwen maar steeds weer 
opknappen van de kleine lettertjes ,moeten zij meer aan de klant gaan denken,maar zeker dat ze ook gunnen. 
Ik ben zelfs voor bonussen ,maar dan moet men dat ook verdienen ,zoals prof Heertjes altijd zegt ze verdienen 
het niet.Zoals Moberg die alleen maar zaken in de doofpot moest doen,want hij heeft niemand aan gegeven van 
AHOLD ,terwijl er toch strafbare feiten waren ,en zo was de schade al minder geweest nu. 
Ook voor ambtenaren zou er een bonus moeten zijn ,dan zou de corruptie wel eens kunnen afnemen. 
Maar dan ook persoonlijk worden aangesproken voor verliezen ,zo strafbare feiten ed. 
Dit alles moet dus wel integer gebeuren ,terwijl ik ook op de TV hoor en zie ,dat niemand integer in deze is ,
zoook zij vinden dat zij niemand kennen die dat zou kunnen oplossen. 
Opgelost gaat het zeker worden ,maar net als na de oorlog wordt het niet echt opgelost. 
De mensen gaan weer moe gemaakt worden met strafbare feiten ,die gerekt gaan worden door advocaten en 
politici,en zo lang brood en spelen weer gewaarborgt zijn,gaat een ieder weer gewoon meeheulen ,met deze 
toch echt landverraders,dat hebben ze hopenlijk nu toch wel door. 
Nou zo te zien dus niet ,slaap zacht!

8.  harry van groen 

27 Okt 2008 om 12:38 

Het orgineel van het beroep is zoek geraakt. 
De klassejustitie heeft een wet gemaakt dat ondanks dat bewijzen op andere zaken nog wel staan ,mag er niet 
verder geprocedeerd worden 
De wetgevende en uitvoerende macht zijn natuurlijk KNETTERGEK. 
Een te laat reageren ,geld ,zoekgeraakte bewijzen etc is natuurlijk nooit een RECHT. 
Buiten dat de fouten op de personen die die fouten zelf dus hebben veroorzaakt ,of de hoogste 
verantwoordelijke,verhaald moeten worden ,moet gewoon met de bewijzen die nog steeds aanwezig zijnrecht 
worden gesproken. 
In ieder geval kan er zeker geen schade vergoeding plaats vinden ,als dat geeist wordt moet de procedure als 
nog gevoerd worden ,of dat terecht of onterecht zal zijn. 
Dit is niet persoonlijk maar algemeen.

9.  harry van groen 

27 Okt 2008 om 12:55 

Donderdag avond ,met mijn vrouw naar het verzetsmuseum geweest,in Amsterdam,voor meiden in het verzet,
te weten Hanny Schaft ,Truus en Freddie Oversteegen 
Omdat wij te vroeg waren,en de stoppen van de koffie doorgeslagen waren ,zaten wij op het bankje buiten. 
Er kwam een grote slee van een auto aan ,met een belgisch nummerbord ,en er stapte een klein mannetje uit. 
Hij keek wel 3 keer of hij niet op een invaliede plaats stond ,want op zoveel mazzel had hij niet gerekend ,ging 
een parkeebonnetje halen ,en flikkerde het ouwe bonnetje op de straat.Mijnheer uw parkeerbonnetje valt er uit ,
zei ik heel vals ,en een ander zij weer ,zou u alsnog een wielklem krijgen. 
Die mijnheer was vroeger van een foute krant ,wat binnen ,later ,ook bleek ,Of die nu op schiderijen jacht was 
geweest,of als Simon Wiesental wilde fungeren ,terwijl de regering dat helemaal niet leuk vond ,weet ik niet,
maar hij had die mijnheer tot in Zwitserland achtervolgd ,en in de lik laten stoppen.Daarna is hij ondergedoken 
in Antwerpen 
bij een in opspraak geraaktepersoon. 
Dat kan leuk worden ,deze journalist van een foute krant ,bij de nog 2 dames van het verzet,maar helaas voor 
mij ,en gelukkig niet voor de dames ,is hij naar de overkant gegaan(buitenhof)

10.  RuudHarmsen 

27 Okt 2008 om 13:13 

Harry van Groenen: 
=== 
Mijn insteek is dat de mentaliteit bij banken verkeerd is ,zo maffia achtig. 
/=== 
Dat is dan een verkeerde insteek. Het is beter het bij de feiten te houden.

PS. De spatie hoort achter de komma, niet ervoor. Maakt het geheel iets leesbaarder.

11.  RuudHarmsen 

27 Okt 2008 om 13:17 

Harry Groen: 
=== 
De 2 % die je nu bij die bank krijgt staat al niet in verhouding met die 8.5% 
/=== 
Twee procent is voor direct opeisbaar spaargeld, en zelfs dan is er wel beter te krijgen. Als je het geld langer 
vast zet is 4 of tegen de 5 procent wel haalbaar. Die 8.5% is, nogmaals, voor een achtergestelde lening, dat is 
een nog veel zwaardere voorwaarde dan “niet meteen opeisbaar”: bij een eventueel faillissement krijg je dan 
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pas geld nadat alle anderen al uitbetaald zijn. Dat wil dus meestal zeggen: niet, want anders waren ze immers 
niet failliet gegaan. Er zit dus een zwaarder risico aan, daarom die hogere rente. Particulieren spaarders willen 
meestal geen rente, dus krijgen ze een lagere rente. Logisch en ook rechtvaardig.

12.  harry van groen 

27 Okt 2008 om 13:22 

Binnen kreegik een folder met de heer Blom als spreker,al eerder over verteld ,maar ook de heer Spong,met de 
titel bedreigde vrijheid: van slaven ,hoeren,homo’s ,haatzaaiers,terroristen en de koran. 
Nu heb ik dan ook wel wat met die Spong ,maar verzet voor de gewone”" mensen kent hij niet”,want dat blijkt 
nog uit niets ,maar wat niet is ,zal wel komen ,denk ik.Hij zal toch niet bang zijn voor de orde? 
Nelleke van de Kroft maakte er een heel goed intervieuw van,jammer was wel dat mevrouw Braam er niet was 
(velsener affaire)De maakster van een documentaire had zo ook een heel menselijk verhaal ,want de dames 
hadden gedood. 
Wat opviel was ,dat ondanks Hanny wel een lintje (terecht) had gehad ,deze dames ,waarvan de een nog 
steeds een slaappil slikt,op een vraag van mij ,deze GEEN lintjehadden gehad.(ook dus zelfs niet door het 
verzetsmuseum voorgedragen,Blom ,Spong etc.) 
Het verzet had het voorzien op politie agenten,(van de velser Affaire)en hanny was gedood door de nederlandse 
politie. 
Nog heel naief ergens vertelden zij dat zij door moetsen gaan van die politie (om een reden te hebben ze op te 
pakken),en dat zij deze politie nog wilden gevangen nemen ,die velen hadden verraden dus,maar waar moesten 
zij met ze heen? 
Na afloop vroeg ik de programma maakster nog,of zij niet met de dames ,en mevrouw Braam een programma 
kon maken ,zo onderzoek verrichten ,aangezien die stichting nog steeds 25 .000 euro mist voor onderzoek ,en 
zij die niet krijgen van onze regering ,die kijken wel uit. 
Wat heeft dat nu met deze site te maken zal U zeggen? 
Alles ,dat kunt U lezenin het archief. 
Met de “velsener affaire”is onze staat opgebouwt. 
Van het verzet ,wat communisten en gereformeerde waren ,moets men niets hebben ,Nederland moest 
opgebouwd worden met ex landverraders etc ,daar hadden zij wat aan ,niet die principele mensen. 
Aantjes /Menten/Drees,Stikker het heeft allemaal te maken met een verkeerde macht.Zo wilde een foute krant ,
met schuduw kabinet en al ,macht afdwingen,en daar krijgen wij nu pas de rekening van gepresenteerd. 
Als de bezem er nu niet door gaat ,zullen wij altijd in een dictoriaal ,fascistische staat blijven leven ,of u wel of 
niet gaat stemmen,Oproer ,heeft geen zin ,verzet nog wel ,maar ja het kan verkeerd aflopen voor U ,en zeker 
geen erkenning. 
Ik dacht nog aan Willem Alexander te schrijven voor een lintje aan de dames ,maar ja nu dat hij een anjer als 
verzetsdaad gebruikt ,wordt hij ongeschikt. 
Ik zou echter niemand weten voor de dames ,U? 
In dienst was mijn lichting allemaal korperaal ,ik soldaat. 
U moet niet denken dat ik in een fascistische staat op een lintje zit te wachten.Mijn motto is dat het verzet /
helden ed door fascisten worden gecreërd.

13.  RuudHarmsen 

27 Okt 2008 om 13:24 

Harry Groen: 
=== 
Zo ook deze “geldcrises”,maar ook nog eens politiek is,maar jan met de pet is weer de dupe. 
/=== 
Tot nu toe is het pas twee keer misgegaan met een bank, en deze tweede keer lijken spaarders tot een 
aanzienlijk bedrag hun geld te gaan krijgen (na een hoop onnodig bureaucratisch gedoe, vind ik, maar dat is 
weer een heel ander verhaal).

=== 
Banken zijn toch ook voor onze kinderen weer gewoon slavernij ,terwijl die is afgeschaft. 
De winkel ketens toch gewoon weer een dictatuur. 
/=== 
Demagogisch gezeur en volstrekt onjuist. Paranoia.

=== 
4 werkdagen stond er voor afschrijvingen, 
/=== 
Tegenwoordig gaat het overschijvingen (mits binnen de Postbank) binnen een paar seconden. Maar toch blijven 
klagen, uiteraard. Het is altijd een ander die de schuld heeft, dat spreekt voor zich.

harry van groen, 27 Okt 2008 om 12:55 

Warverhaal.

14.  harry van groen 

27 Okt 2008 om 13:47 

Mijn dochter is afgestudeerd,op universiteit ,communicatie wetensschapster 
Mijn schoondochter heeft nederlands gestudeerd ,zo wil een goede sier maken ,laat ik het ze het eerst lezen. 
Ik ga ze echter niet opzadelen met deze verhalen. 
Ik ga discussies niet uit de weg ,zoals politici ,rechters en advocaten ,zij echter wel,maar persoonlijk vind ik dat 
men “klokkenluiders “niet moet aanvallen ,die een ieder al op hun verantwoordelijkheden heeft aangesproken. 
Als U journalist bent ,doe dan uw werk eerts maar eens. 
Een ding is zeker dat ik hele andere verhalen heb dan kranten ,Nova,andere tijden ,etc. 
Waar belgen ons nationaal dictee vaak winnen ,en andere personen die bijv. de lagere school alleen hebben ,en 
op deze site reageren .moet de taal niet het belangrijkste zijn. 
Als U het zo goed weet ,ik heet geen Groenen ,geen Groen ,maar VAN Groen. 
Als mensen met feiten komen tegen ,in deze banken ,maar rechters ,advocaten ,politici etc dat in doofpotten 
doen ,en niet naar behoren behandelen , heet dat toch echt Maffia. 
Als deze daar van worden beschuldigd moeten zij ,zeker om nog geloofwaardig te blijven ,en zijn ,een 
procedure wegens smaad beginnen,dat zou mijn eer te na zijn. 
Het is wel erg goedkoop en arrogant dat gewouwel te gaan noemen. 
Maar dan zal eerst de tweede kamer moeten vaststellen wat echt smaad is in deze
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15.  victor 

27 Okt 2008 om 14:11 

Geachte heer harry Van groen, 

Mag het alstublieft ietsje minder. Waarom laat u uw schoondochter uw verhalen niet lezen en de serieuze lezers 
van deze site wel? Er is niet door heen te komen. Schrijf iets, niet te langdradig en breedsprakig, laat het een 
paar dagen liggen, kijk dan zelf aan de hand van het studieboek Nederlands van uw schoondochter wat aan uw 
stuk mankeert en plaats het dan pas op deze site. AUB!

16.  RuudHarmsen 

27 Okt 2008 om 16:52 

harry van groen: 
=== 
Als U het zo goed weet ,ik heet geen Groenen ,geen Groen ,maar VAN Groen. 
/=== 
Ja, inderdaad slordig van mij, excuus. Het verhaspelen van namen is normaal niet mijn gewoonte.

17.  AIRVD 

27 Okt 2008 om 18:17 

Het hoge woord is eruit: geen vervolging pedofiel Joris Demmink.

18.  AIRVD 

27 Okt 2008 om 18:18 

De tijd van deze website staat trouwens nog op zomertijd.

19.  Marthijn Uittenbogaard 

27 Okt 2008 om 19:53 

Hoi Micha Kat,

Als je graag graaft in verleden van mensen met betrekking tot pedofilie dan is onderstaande link wellicht 
interessant. Als je alle organisaties afgaat die tekenden, de betreffende bestuursleden opzoeken, dan vind je 
vast veel interessante namen.

http://www.martijn.org/blog/?p=449

20.  R. Hartman 

27 Okt 2008 om 22:51 

“Die 8.5% is, nogmaals, voor een achtergestelde lening, dat is een nog veel zwaardere voorwaarde dan “niet 
meteen opeisbaar”: bij een eventueel faillissement krijg je dan pas geld nadat alle anderen al uitbetaald zijn.” 
Waarbij Ruud Harmsen voor het gemak vergeet dat dit risico genomen wordt met geld van de belastingbetaler, 
die geen toestemming heeft gegeven voor deze speculatie. En die belastingbetaler is zijn geld toch al kwijt, met 
geweld afgenomen door de criminelen van de staat, die zowel het machts- als geweldsmonopolie bezitten, 
alsmede een totaal gebrek aan fatsoen en moraal, en ook nog het lef hebben het (niet-bestaande) kapitalisme 
de schuld te geven van hun eigen fiasco. Helaas stinken velen in de propagandapraatjes van de overheid, en 
vinden Bos zelfs een held. De man hoort echter achter tralies, net als de meeste van zijn collega’s.

21.  harry van groen 

28 Okt 2008 om 10:53 

Ook goedemorgen. 
Een stel met een laag IQ heeft een baby gekregen. 
Begeleiders zullen van te voren al voldoende met deze ouders alle verantwoording ,wat het opvoeden van een 
kind met zich meebrengt, hebben doorgesproken en zullen dan wel toen het sein op groen hebben gezet. 
Het kind wordt geboren ,en wordt al direct van de moeder weggehaald. 
De rechter mag er over oordelen. 
Maar nu begint het onrecht al ,van een ieder ,om de zaak te gaan rekken. 
Nu weet ik ,omdat mijn vrouw vroeger bij de kinderpolitie werkzaam was ,dat je kranten berichten ,in deze ,
niet altijd kan vertrouwen. 
Wat de beweegredenen van de voogdijraad ed zijn ,dat moeten kenners maar onderzoeken. 
Want nu komt het ,ondanks dat zij een rechtsbijstand verzekering hebben ,kunnen zij geen advocaat krijgen. 
Een oom is nu de advocaat. 
Advocaten stellen nu: ga maar europa in ,naar het europese Hof. 
Advocaten weten hoe dat werkt ,na jaren hebben zij een uitspraak als deze: U bent in uw eigen land nog niet 
uitgeprocedeerd ,zo wij kunnen daar geen uitspraak over doen.Het bewijs kan ik leveren middels een eigen 
procedure 
bij het niet toewijzen van een advocaat.De advocaten gebruiken hun kennis dan ook niet voor hun klanten ,en 
zetten deze op het verkeerde been. 
Die oom moet wel weten waar hij dan ook aan begint ,het kind zal volwassen zijn ,als hij zijn recht nog zou 
kunnen halen. 
Verzekerings bedrijven ,banken,hebben eigen advocaten ,daar is niets mis mee ,maar ook eigen rechters .
(bewijs ,uitleg zie het archief van deze site). 
De belangenverstrengelingen worden dan wel erg groot,zeker als het verzekeringszaken gaan worden. 
Het heeft dan ook geen zin zo’n verzekering te hebben. 
Zij doet je eerder de das om.
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« ‘Vervolgings-verzoek Demmink niet concreet’ Back home, strange feelings… »

‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’
Gepubliceerd door Micha Kat 28 oktober, 2008 in Algemeen. 

paleisjustitie.jpeg 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.

9 Reacties op “‘Hof wilde bewijs tegen Demmink 
niet bekijken’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

28 Okt 2008 om 09:57 

“Want hier gelden andere wetten dan in in onze wetboeken.” 
Ik heb het al zo vaak gezien in Amsterdam waar een bestuurlijk fascist van de PvdA zijn straatcoaches laat 
oplichten via de louche boekhouder en cybercriminelen van To Serve And Protect.

2.  M. 
28 Okt 2008 om 11:54 

Schoften zijn het. Ik heb er geen woorden voor. 

Ik lees net dat de tweede ambtenaar de OvJ Hugo Hillenaar is. Mag ik posten toch, de uitspraak is openbaar.

3.  Neemmijnou 

28 Okt 2008 om 12:41 

Mij is bekend dat de journalist Robert Dulmers uit Amsterdam zich in deze zaak heeft gebeten en er alles aan 
deed om de materiaal boven water te krijgen. 
Mij lijkt een verklaring, al is die op tape, door een minderjarige, voldoende aanleiding om een gerechtelijk 
vooronderzoek te openen.
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‘Hof wilde bewijs tegen Demmink niet bekijken’ at Klokkenluideronline

Met Demmink ligt dat nadrukkelijk anders. Als hij dit overleeft zal iedereen die bij Justitie werkt en zich ten 
nadele van hem met deze heeft ingelaten, de zweep voelen. 

Niet zo gek dus dat men terughoudend is. Demmink heeft een ontzagwekkend netwerk, een indringende 
managersstijl en is een zeer gehaaide jurist. 
Hem aanpakken doe je niet zonder volkomen zeker ervan te zijn dat er een veroordelende uitspraak volgt. En 
die zekerheid ontbreekt nu ten enemale.

Wel schandelijk dat ook de Rijksrecherche zich niet met deze verdenking wil inlaten.

Demmink is niet zomaar te vangen!

4.  victor 

28 Okt 2008 om 13:40 

STAATSGREEP. In de VS hebben de burgers 8 jaar geleden niets concreets gedaan toen de Bush-clan door 
middel van verkiezingsfraude de macht greep. Kort geleden heeft McCain getracht de verkiezingscampagne te 
staken. Zogenaamd in het landsbelang. Dat is mislukt. Nu is het wachten op een volgende ernstige gebeurtenis. 
De Bush-dictatuur zal alles doen om de macht te behouden. Hier in Europa zijn de parlementen buitenspel 
gezet in het kader van de miljardensteun aan de banken. Staatspropaganda moet de burger doen geloven, dat 
Bos het voor de belastingbetaler met 8,5 % rente fantastisch heeft gedaan. Hoe lang duurt het nog voordat het 
regeringsvliegtuig opstijgt. Dit keer gaat de vlucht niet naar Engeland of Canada,maar naar het warme, verre, 
veilige Madagaskar.Is daar ons nieuwe paleis al klaar, meneer Bos? En…gaat u met Max en Alex mee? Lekker 
chillen met de kids op het strand is toch veel leuker dan hier de boel in de maling te nemen! Please go!

5.  M. 
28 Okt 2008 om 15:49 

Robert Dulmers? Ik ben zijn naam nog nooit tegengekomen in verband met Demmink, ook een Googletje levert 
niets op. (Wel een aantal vermeldingen over zijn vriendschap met ene mevrouw Rost van Tonningen, maar dat 
terzijde)

Is er ergens meer informatie te vinden over de ervaringen van deze Dulmers irt de zaak Demmink?

6.  M. 
30 Okt 2008 om 17:13 

EHB en Demmink maken zich hard voor ‘een versterking van de cassatierechtspraak’; 
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2008/11/27/R015.htm

Om daarmee de integere rechters die nog over zijn te kunnen overrulen?

7.  euro999 

31 Okt 2008 om 17:19 

Beste mensen,

Ik sluit mij aan bij voorgaande postings,

Mijn god wat is dit land ziek en corrupt.Ze weten gewoon te veel van mekaar en ik vraag mij af of wij deze 
ernstige situatie in dit land ooit nog recht krijgen. Het is bijzonder triest voor die goedbedoelde Nederlanders 
die elke maand maar weer verder uitgeknepen worden tot uitgedroogde sinaasappels.Geen enkele dictatuur is 
dan ook hetzelfde, wel begint het steeds meer gezicht te krijgen in Nederland

1.  NWO-INFO » Blog Archive » De zaak Baybasin-Demmink en de persversie 

Pingback op 29 Okt 2008 om 09:31 

2.  Vrouwe Justitia is niet meer blind … · Tessonome 

Pingback op 1 Nov 2008 om 12:10 

Laat een reactie achter
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Chaos rond Demmink op MinJus-site! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« De AIVD-screening van Joris Demmink Lidy Nicolasen doet alsof ze gek is »

Chaos rond Demmink op MinJus-site!
Gepubliceerd door Micha Kat 22 november, 2008 in Algemeen. 

hackers.jpeg Het Ministerie van Justitie heeft de oorspronkelijke pagina op de website van de SG 

(en de plaatsvervangend SG) verwijderd! Dat mag toch wel opmerkelijk worden 

genoemd. Kijk hier naar de ‘lege’ pagina van de kinderverkrachter en criminele pedofiel op de 

website van het Ministerie van Justitie van de Staat der Nederlanden. Houzee! Nog even ter controle 

de naam ‘Demmink’ ingetikt op de zoekfunctie: maar nee hoor, geen eigen pagina meer voor Joris D. 

Sterker: het meest recente stuk op de site waarin Demmink wordt genoemd blijkt te dateren uit eind 

2004 toen hij een toepraak hield bij over de zegeningen van de Europese strijd tegen 

oorlogsmisdaden en genocide. Is dit het begin van de downfall van de delinquent?

PS. Oplettende posters hebben geconstateerd dat de SG-pagina is verplaatst naar een andere URL.

21 Reacties op “Chaos rond Demmink op MinJus-
site!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Cristopher Robin 

22 Nov 2008 om 20:21 

Hier een restant van de pagina wat eens was 
http://web.archive.org/web/20071130083912/http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/
organogrammen/Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.aspx

2.  Cristopher Robin 

22 Nov 2008 om 20:24 

Sorry, de reactie van Jos bij het AIVD screening artikel nog niet gelezen: 
http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/organigram/Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.
aspx

3.  cmmtgnmn 

22 Nov 2008 om 20:40 

Hmmmm. organogrammen = organigram geworden. Zou men daarmee getracht hebben alle bestaande links 
ongeldig/onbereikbaar te maken of zou het toeval zijn?

4.  Jurrien 

22 Nov 2008 om 21:14 

Voor zover ik kan zien is de pagina nog steeds actief. 
Even iets anders. Ik lees graag deze site, maar de laatste tijd gaat het alleen maar over dhr. Demmink. Zeer 
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Chaos rond Demmink op MinJus-site! at Klokkenluideronline

belangrijk natuurlijk, maar is er verder niets meer aan de hand in ons land. 
De site heet: Klokkenluideronline. www.pakdemmink.nl is dan misschien een betere naam.

5.  cmmtgnmn 

22 Nov 2008 om 21:38 

Hij werkt -weer- maar op een ander adres; andere url. Daardoor zijn allerlei urls die bekend waren en overal 
zijn gepost nu ongeldig, snap je wat ik bedoel?

6.  E-bee 

22 Nov 2008 om 21:56 

@Jurrien. 
Van wat er echt aan de hand is in NL en elders is hij helaas niet de enige, maar momenteel wel een beetje het 
uithangbord geworden. 
Maar benoem maar eens wat er aan de hand is. 
Ook hij is hij nog niet weg, zo dat al lukt is er alleen een slag gewonnen, maar nog niet de oorlog.

7.  tess 

22 Nov 2008 om 23:42 

Ik begrijp niet wat jij bedoelt met dat de pagina er niet meer is: 
http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/organigram/Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.
aspx

8.  Maurits 

23 Nov 2008 om 00:07 

Het meest recente stuk op de site waarin Demmink wordt genoemd blijkt niet te dateren uit eind 2004 - dat is 
alleen het eerste stuk dat boven komt. Helaas.

Wat doet Houzee! in dit stuk? Is de NSB terug? 
Ik weet wel, net zo’n gewone uitdrukking als “Van vreemde smetten vrij” maar: toch een tikkie beladen, niet?

9.  Maryke 

23 Nov 2008 om 00:35 

Dit is de link uit het artikel van Micha:

http://www.justitie.nl/404.aspx?aspxerrorpath=/organisatie/wie-is-justitie/organogrammen/Secretaris-
Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.aspx

Daar staat toch echt dit:

Pagina niet gevonden 
Helaas, de door u opgevraagde pagina (http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/organogrammen/
Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.aspx) is niet gevonden. Deze kan zijn verplaatst of is niet 
langer beschikbaar.

10.  Jos 

23 Nov 2008 om 02:32 

Ja duh, dat staat hier ook:

http://www.justitie.nl/demminkiseenpedofiel

11.  harry50 

23 Nov 2008 om 06:36 

Beste Micha,

de persoonlijke pagina van die hele fijne man ,,DEMMINK,, is al weg. 
Nu ,,DEMMINK zelf nog !!!!!! 
En dat komt vanzelf alles heeft zijn tijd nodig maar er zal een moment komen dat hij achter de tralies verdwijnt. 
Naar de ,,EBI,, in Vucht !!!! 
Want ,,DE BESTE TUCHT IN VUCHT,,

Groet,

Harry.

12.  Dorotee 

23 Nov 2008 om 08:09 

Micha, je vergist je, de pagina is alleen verplaatst.

Bezoekers

●     18 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165289 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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13.  somber zicht 

23 Nov 2008 om 10:05 

Hackers? Was het maar waar. Hetzelfde resultaat krijg je met http://www.justitie.nl/demminks-pik-in-een-
blender of http://www.justitie.nl/schiet-hem-overhoop of .. wat je maar wilt.

Waar zijn de fatsoenlijke, eerlijke en oprechte mensen bij justitie die wat tegen Demmink willen doen? Ze zijn 
er niet! Dit is het beste wat wij kunnen op justitie!

14.  tess 

23 Nov 2008 om 11:50 

“Waar zijn de fatsoenlijke, eerlijke en oprechte mensen bij justitie die wat tegen Demmink willen doen? Ze zijn 
er niet! Dit is het beste wat wij kunnen op justitie!”

Het is niet alleen een kwestie van fatsoenlijk en eerlijk zijn, het is ook een kwestie van overleven. Je weet wat 
er met de gemiddelde klokkenluider gebeurt in Nederland. 

Het is inmiddels een zeer gecompliceerde zaak geworden en de meeste mensen die daar werken hebben hun 
handen vol aan hun werk, gezin etc. Dat klinkt misschien blasé, maar toch kan ik er inmiddels wel enigszins 
begrip voor opbrengen. Ik bedoel, ik doe er zelf ook niet veel aan, behave dan de Kat steunen door regelmatig 
te verwijzen naar zijn site. 

Wat moet je doen? Wat kan je doen als zijn baas hem de hand boven het hoofd houdt.

Groet Tess

15.  somber zicht 

23 Nov 2008 om 15:19 

@tess 23 Nov 2008 om 11:50 

De reactie betrof de uitgesproken hoop van Micha dat iemand binnen justitie openlijk had lopen te “fucken” met 
de site om de pedofilie van Demmink onder de aandacht te brengen.

Inmiddels is de content van dit artikel gewijzigd, misschien dat hierin de oorzaak van een misverstand gelegen 
is.

16.  tess 

23 Nov 2008 om 19:58 

Het feit dat Micha nog leeft, zijn site nog bestaat en allen waaronder ook ik nog steeds opnenlijk over de zaak 
Demmink publiceren is het toch wel toch wel een indicatie dat het onderwerp leeft en zeer zeker bij de 
eindverantwoordelijken. Ik geef toe dit is een doordenker. Neem de tijd!

Groet Tess

17.  De_Waarheid_is_Waar 

23 Nov 2008 om 21:20 

Beste Micha Kat,

Bedankt voor het plaatsen van dit artikel, ik was degene die over de lege pagina van justie berichtte op http://
www.nujij.nl/een-dag-zonder-joris-demmink-is-een-dag-niet.4114565.lynkx

Dit bericht is tevens gecesnureerd door de moderator op nujij, ze gaven per mail toe dat ze dit bericht niet in 
de top tien wilde, stof voor een nieuw artikel hierover voor u.

Ik bezit het mailtje van de redactie nog en wil het naar u toezenden zodat u kunt zien dat de afzender klopt, 
het is een regelrecht bewijs van censuur omtrent Joris Demmink op www.nujij.nl.

Ik hoop dat u kontact met me opneemt hierover, heb u een mail gestuurt en ben nog in afwachting op een 
antwoord.

18.  Wijze van Zion 

23 Nov 2008 om 23:28 

Het -weggejorist- op geenstijl wordt nu ook een stuk duidelijker….

19.  Rudolf Paul 
23 Nov 2008 om 23:34 

Op GeenStijl wordt je ‘weggejorisdemminkt’ zodra je de naam Demmink noemt — is mij meerdere keren 
overkomen. Nu heb ik daar een permanente ban. Opdrachtvan ‘de chef’, i.e. De Telegraaf.
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20.  somber zicht 

24 Nov 2008 om 00:53 

@tess 23 Nov 2008 om 19:58 

Dag Tess,

Jouw: 

“Het feit dat Micha nog leeft, zijn site nog bestaat en .. nog steeds opnenlijk over de zaak Demmink publiceren 
is .. indicatie dat .. onderwerp leeft .. bij de eindverantwoordelijken.” 

Is mijn:

“Dit is het beste wat wij kunnen op justitie!” 

Ik geef toe dit is een doordenker.

Groet Hans

21.  ger 

24 Nov 2008 om 07:25 

Ze (Bea en JP-tje) zullen wel bezig zijn met de hoogte van de afkoopsom / oprotpremie voor Demmink ?

Zou wel te zot zijn als belastingbetalers aanvullend pensioen moeten regelen voor pedorasten.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« De AIVD-screening van Joris Demmink Lidy Nicolasen doet alsof ze gek is »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1282/breaking-webpagina-demmink-weg-op-minjus-site.html (4 of 4) [3/10/2009 11:53:53 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1282/breaking-webpagina-demmink-weg-op-minjus-site.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1278/de-aivd-screening-van-joris-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1284/lidy-nicolasen-doet-alsof-ze-gek-is.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Uit het dossier Demmink-2, deel 4 at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Lidy Nicolasen doet alsof ze gek is 19:15 uur: zaak-Demmink op FunX fm »

Uit het dossier Demmink-2, deel 4
Gepubliceerd door Micha Kat 24 november, 2008 in Algemeen. 

erectie.jpg 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 

vrienden controleren of iedereen zich houdt aan de safe sex-regels. 

Wilfred heeft last van feestjes met kinderen zoals die worden georganiseerd door een groepje uit 

Eindhoven en rondom Weert. De groep van het ‘afdak’ van het Anne Frankplantsoen. Daarbij valt 

steeds de naam van Joris D. Wilfred kent hem via zijn beroep, jurist, en via het sekscircuit, maar ze 

zijn toch elkaars tegenpolen. 

Een van de mannen met wie hij veel contact heeft, heeft een transportbedrijf in Weert, langs de 

provinciale weg. Op de hoek van zijn terrein staat een bordeel. Normaal ontmoeten mannen de daar 

werkende vrouwen, maar af en toe worden er ook feesten voor pedo’s georganiseerd. Meest voor 

hetero-pedo’s, maar twee keer per jaar ook voor homo-pedo’s. 

J.D. zou daar zijn gezien. Er moeten zelfs foto’s in omloop zijn. Daar is een hoop om te doen 

geweest. De eigenaar zou er zijn gasten mee chanteren. Ook de pastoor, die daar overigens nooit 

kwam, maar er wel van op de hoogte moet zijn omdat hij goed bevriend is met het clubje dat hier 

gebruik van maakt.

Bij controle zien we dat het bewuste bordeel kort daarvoor moet zijn afgebrand.

12 Reacties op “Uit het dossier Demmink-2, deel 4”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wim Heitinga 

24 Nov 2008 om 11:44 

“ Een van deze notities beschrijft de activiteiten van voormalig officier van justitie Wilfred Brinkhuis. Dit is 
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delicaat, omdat Brinkhuis onder mysterieuze omstandigheden om het leven kwam”

Krijg nu steeds meer begrip voor die nerveuze en angstige Justitie-medewerkers die je laatst interviewde.

http://www.youtube.com/watch?v=c53XzaAIinE&feature=related

2.  E-bee 

24 Nov 2008 om 12:05 

Tja wat moet je zeggen, heb je net de kinderen naar school gebracht en kom je op je werk staat er een 
reporter voor je neus die vraagt waarom je eigen collega bij het ministerie van Justitie een pedofiel is. Dan ben 
je sprakeloos en je kop in het zand steken is dan het enige. Geef je antwoord dan is daar de deur… hypocrieten. 
Heel NL zit momenteel zo in elkaar, iedereen is afhankelijk gemaakt.

3.  E-bee 

24 Nov 2008 om 12:34 

Sorry, plaatste reactie bij verkeerde artikel.

4.  WakuWaku 

24 Nov 2008 om 12:43 

Een mooi staaltje van overheidscorruptie cq “belangenverstrengeling” was gisteren weer eens te zien bij de 
uitzending van Zembla over Cafe de Rechter.

Gezien de kamervragen van Teeven van vorige week ga je je toch de integriteit van bestuurders afvragen. 
http://www.tctubantia.nl/regio/twente/4078645/Teeven-zet-Almelo-op-agenda.ece

Het wordt steeds gekker hier in Nederland. 
Met een beetje geld kan je hier alles voor elkaar krijgen.

5.  loudon 

24 Nov 2008 om 15:03 

Gemeente Almelo. 
Overheidscorruptie cq “belangenverstrengeling” was gisteren weer eens te zien bij de uitzending van Zembla 
over Cafe de Rechter. 
Inderdaad, daar is het ook al een corrupte bende.

Let maar eens op. Wisselgeld op komst. 
De gemeente Almelo gaan ze aanpakken en Demmink laten ze lopen.

6.  Observator 

24 Nov 2008 om 16:03 

Volkomen off-topic !!!!!!!!!

maar wát als je niet meer binnenkomt in het AD zomin als in Trouw?:

Berichten:

De webpagina kan niet worden weergegeven 

Meest waarschijnlijke oorzaken: 
Uw computer is niet met internet verbonden. 
Er zijn problemen op de website opgetreden. 
U hebt het adres mogelijk verkeerd getypt. 

Mogelijke acties: 
Verbindingsproblemen vaststellen 

Meer informatie 

Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben, waaronder: 

De internetverbinding is verbroken. 
De website is tijdelijk niet beschikbaar. 
De DNS-server is niet bereikbaar. 
De DNS-server heeft het domein van de website niet in een lijst. 
Als dit een (beveiligd) HTTPS-adres is, klikt u op Extra en vervolgens op Internetopties en Geavanceerd. Zorg 
ervoor dat de SSL- en TLS-protocollen zijn ingeschakeld onder de beveiligingssectie. 

Voor offline gebruikers

U kunt nog steeds geabonneerde feeds en sommige onlangs bekeken webpagina’s weergeven. 
Geabonneerde feeds weergeven 

Klik op de knop Favorietencentrum , daarna op Feeds en vervolgens op de feed die u wilt weergeven. 

Onlangs bezochte webpagina’s weergeven (werkt mogelijk niet voor alle pagina’s) 

Klik op Extra en vervolgens op Offline werken. 

Bezoekers

●     18 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165289 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Klik op de knop Favorietencentrum , daarna op Geschiedenis en vervolgens op de webpagina die u wilt 
weergeven. 

Is er hier een deskundige aanwezig die mij een en ander kan uitleggen?

Ben ik misschien een geváár?

7.  Observator 

24 Nov 2008 om 16:05 

PS: De Telegraaf is volkomen toegankelijk, evenals vele andere sites die bedenkingen oproepen. Grapje.

8.  E-bee 

24 Nov 2008 om 16:30 

@Observator. 6

Wen er maar vast aan. 
U moet u pas echt zorgen gaan maken als u tijdelijke computeruitval heeft onder vermelding: 100b p/s. 
En u moet inloggen op (uw eigen IP adres) uw e-mail met en uw naam en uw wachtwoord.

9.  E-bee 

24 Nov 2008 om 17:30 

Eigenlijk een beperkte liquidatiegolf der Lage Landen in relatie tot pedofielencircuits. Er zijn ook nogal wat 
politici onder zachte dwang vertrokken. Daar hebben ze in Belgie ook wel eens last van gehad. Is nog ergens 
een lijstje van vermeld in de X-files. 
Ik ben geen expert maar deze lijken me niet door de AIVD te zijn uitgevoerd. Iets te weinig aan het toeval 
overgelaten, te grondig, als kenmerk een gewelddadige dood. 
Deze personen ging een grote dreiging van uit, ik kan me dat voorstellen. Net als in Belgie was de hele boel 
hier dan omgevallen. 
Als je zo onvoorzichtig leeft als Demmink, moet je wel macht kunnen uitoefenen en daadwerkelijk toepassen 
anders had er allang iemand eens gepraat. 
Dat zegt wel iets over Demmink.

10.  E-bee 

24 Nov 2008 om 17:50 

Citaat: Er moeten zelfs foto,s in omloop zijn. Daar is een hoop om te doen geweest. De eigenaar zou er zijn 
gasten mee chanteren. Ook de pastoor die daar overigens nooit kwam. 

Waar werd die dan mee gechanteerd, als hij daar nooit kwam?

11.  Observator 

24 Nov 2008 om 21:08 

Dank je E.BEE. 
Ik ben nu geheel ongerust gesteld.

12.  cmmtgnmn 

24 Nov 2008 om 21:49 

Je zou bijna wensen dat iemand een landelijke ‘Waar rook is, is vuur’ -actie zou opzetten waarbij mensen 
uitzoeken waar bewindsleden -en dan met name Donner en Hirsh Ballin- in het openbaar verschijnen en dan de 
aandacht trekken.

Dat overal in het land bewindslieden geconfronteerd worden met protesterende mensen die rookbommetjes 
afsteken ofzo. Grote dikke rookwolken en spandoeken met ‘waar rook is, is vuur’, verder niets. Dat trekt vanzelf 
de aandacht van minimaal lokale kranten en zenders.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Uit het dossier Demmink-2, deel 4 Micha Kat bij FunX over Joris Demmink »

19:15 uur: zaak-Demmink op FunX fm
Gepubliceerd door Micha Kat 24 november, 2008 in Algemeen. 

funx.jpeg 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 zaak-

Demmink de grootste beerput is uit de geschiedenis van Nederland. Now go listen!

30 Reacties op “19:15 uur: zaak-Demmink op FunX 
fm”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

24 Nov 2008 om 19:07 

Ik zal straks ff afstemmen op Funx :). Tenminste als ze op internet te beluisteren zijn.

2.  XMiX 

24 Nov 2008 om 19:28 

Het is live te luisteren op de website, 
http://www.funx.nl/ 
maar bij: Den Haag, en dus (nog?) niet bij Landelijk.

3.  tess 

24 Nov 2008 om 19:43 

Ik was dus te laat en heb het niet gehoord. Is er een link naar de opname?

4.  karin 

24 Nov 2008 om 19:57 

er is nog niets geweest Tess mischien zo nog op 
http://www.funx.nl/listenlive/?stream=funx-landelijk

5.  XMiX 

24 Nov 2008 om 19:59 
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Mooie uitzending! Bedankt Micha en bedankt FunX! 

Hier een .mp3 van de uitzending: 
http://www.mediafire.com/?y0nwzzm0im2

6.  Dat dan weer wel 
24 Nov 2008 om 20:12 

Uitzending beluisterd. 
Ter navolging op meerdere radiostations. 
Had een aankondiging op m’n msn staan om meer luisteraars te creëren. 
Heel merkwaardig dat deze zaak van hogerhand genegeerd wordt, 
dat is niet normaal, daardoor wordt er juist de nadruk op gelegd.

Dat de waarheid boven tafel mag komen.

7.  karin 

24 Nov 2008 om 20:31 

Top Micha Yes we can Together

8.  XMiX 

24 Nov 2008 om 20:33 

De mp3 die ik net plaatste mist een 3 minuut durend “voorgesprek” van voordat Micha in de uitzending kwam.

Hier is ook deze te downloaden: 
http://www.mediafire.com/?nttzjiml3nk (mp3, 1.29 MB)

9.  Shades 

24 Nov 2008 om 21:30 

Micha, Sterk optreden. Duidelijk, netjes en feitelijk. Mijn respect!

XMiX, bedankt voor de mp3’s. 

FunX, goed dat er nog mensen zijn die wel hun nek durven uit te steken.

Een ieder, stel zoveel mogelijk mensen van deze zaak op de hoogte. Er komt steeds meer goed materiaal 
beschikbaar en hoewel velen het vergeten zijn/waren: “Wij zijn het die de machthebbers het recht geven ons te 
representeren. Zij kunnen alleen bestaan bij onze gratie en wanneer ze over de schreef (dreigen te) gaan, zijn 
wij het die dat een halt moeten toeroepen.” 

Joris Demmink verdient een eerlijk proces en wel heel gauw…..

10.  Wim Heitinga 

24 Nov 2008 om 21:49 

Goed interview! 

Dank Micha, voor je moedig werk en optreden in deze lugubere affaire. 
Ben nu wel benieuwd of de dienaren van de overheid -zoals met Adam Curry- nu ook FunX gaan aanpakken.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/981/joris-demmink-blijft-adam-curry-moet-weg.html

11.  cmmtgnmn 

24 Nov 2008 om 21:49 

Je zou bijna wensen dat iemand een landelijke ‘Waar rook is, is vuur’ -actie zou opzetten waarbij mensen 
uitzoeken waar bewindsleden -en dan met name Donner en Hirsh Ballin- in het openbaar verschijnen en dan de 
aandacht trekken.

Dat overal in het land bewindslieden geconfronteerd worden met protesterende mensen die rookbommetjes 
afsteken ofzo. Grote dikke rookwolken en spandoeken met ‘waar rook is, is vuur’, verder niets. Dat trekt vanzelf 
de aandacht van minimaal lokale kranten en zenders.

12.  Samantha 

24 Nov 2008 om 22:15 

Goed zo Micha! Prachtig werk. 

En bedankt XMiX voor de downloads. Een trein die aan het rollen gaat, valt al moeilijker te stoppen. 

Sam

13.  Rudolf Paul 

Bezoekers

●     17 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165289 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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24 Nov 2008 om 22:26 

Piet Hein Donner: “Ik heb geen aanwijzingen om te veronderstellen dat er reden is om aan te nemen…”

14.  victor 

24 Nov 2008 om 22:50 

Zo lang feitelijk een gering aantal burgers en lezers 
van dit soort sites comfortabel en ingegraven achter het scherm blijft zitten, kunnen zij binnenskamers 
schreeuwen wat ze willen, doch verandert er niets. 

Blijft hun werkkamer feitelijk een cel. 

De mensen zijn nog niet genoeg bang, moe en arm gemaakt door het schrikregime. 

Eerst pas als het toilet-papier op is en de schrappen leeg zijn gaan ze de straat op. En dat duurt nog wel even. 
Vergeet niet dat vooralsnog een grote meerderheid van de bevolking in een ongekende welvaart leeft en niet 
van de rechtsstaat, laat staan van ene Joris wakker ligt. 

Wij moeten niet denken historisch uniek te zijn, dat ons datgene bespaard zal blijven wat al onze (voor)ouders 
is overkomen. Het kan nog veel erger.

De vraag is of Internet wat ons zo fantastisch informeert erger kan voorkomen of juist bijdraagt aan burrowing.

15.  cmmtgnmn 

24 Nov 2008 om 23:05 

Wat slechte tijden betreft hoeven we niet lang meer te wachten volgens deze trendwatcher;

http://www.prisonplanet.com/celente-predicts-revolution-food-riots-tax-rebellions-by-2012.html

Referentie’s genoeg onder het artikel…

16.  censuur 

24 Nov 2008 om 23:55 

Opmerkelijk dat jullie “beide” -moe, arm en bang- noteren als reden voor het Nederlandse “makke schaap”-
gedrag… Waarbij ik graag wil opmerken dat ik “moe” het meest opmerkelijke vind, dat kan ik geheel niet 
plaatsen.

Quote: “euro999″ 
“Nederland is momenteel al een dicatuur maar de bevolking is te moe,te arm, te bang om terug te vechten.” 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1284/lidy-nicolasen-doet-alsof-ze-gek-is.html 
23 Nov 2008 om 19:23 

Quote: “victor” 
“De mensen zijn nog niet genoeg bang, moe en arm gemaakt door het schrikregime.” 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1288/1915-uur-zaak-demmink-op-funx-fm.html 
24 Nov 2008 om 22:50 

Ik ga de hond maar eens uitlaten en het radio-optreden van M. Kat maar eens beluisteren…

17.  victor 

25 Nov 2008 om 00:45 

Geachte Censuur, 
Fijne wandeling gehad met de hond? 
Het is mij niet te doen om origineel te schrijven, maar goed. 
Als ik van een ander (euro99) iets lees wat ik onderschrijf gebruik ik dat. Kortheidshalve: 
Bang zijn de mensen door de informatie op deze site, door de politieke moorden, door bigbrother-toestanden, 
door de spotjes op de radio dat we allert moeten zijn op terroristen etcetc. 
Moe zijn de mensen, omdat ze door bezuinigingen zich het lazerus moeten werken om de lasten te kunnen 
betalen. Moe zijn zij ook van het vele turen naar het scherm. 
Armer zijn de mensen door de euro (met dank aan Zalm), de verdampte spaargelden, verdampte 
onafhankelijke media, binnenkort te verdampen overwaarde op vastgoed, verdampte kwaliteiten, normen en 
waarden bij onze wereldvreemde bestuurders enzenz. Vrolijk wordt u van de hond uitlaten maar niet van het 
luisteren naar Kat!

18.  Charles 

25 Nov 2008 om 08:21 

Weliswaar bij het verkeerde onderwerp, maar ik hoorde om 6.30 uur op de radio dat de Telegraaf kopt met: 
Belgie in ban pedo.

19.  E-bee 

25 Nov 2008 om 11:37 

@Victor. 
Een meerderheid van die genoemde meerderheid kan wel eens onbewust of bewust hand en spandiensten 
verlenen aan de instandhouding van dit systeem. Verder komen er nu snel steeds meer afhankelijken van een 
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uitkering. 
Historisch uniek zijn wij niet, is al gebleken, want het heeft zich al in stilte voltrokken. Dankzij de MS media en 
de politieke huichelaars. 
Computers zijn allang niet personal meer en internet in deze vorm heeft zijn tijd al gehad. Dus met de 
bewustmaking hierover zal men verdomd snel moeten zijn. Bovendien blijkt voortdurend dat men nog in het 
duister tast over de oorzaken. 
Blijkens de reacties denkt men nog steeds dat het probleem met Demmink wel zal zijn opgelost. Eigenlijk 
gebeurt er nu precies wat zij willen. Die exposure doet ze niets eigenlijk. Gezien wat er gaande is heb ik geen 
oplossing. Wat stelt u dan voor?

20.  Charles 

25 Nov 2008 om 12:14 

@E-bee 
Het in stand houden van het systeem, zoals u dat noemt, zien we overduidelijk bij de boekhoudfraude bij 
gemeenten en provincies. Het gaat daarbij inmiddels om miljarden. Omdat hieraan enorm veel mensen 
meedoen, is het eigenlijk fraud by democracy. 
Zie hier rubriek Accountancy en vooral www.leoverhoef.nl 

“Gezien wat er gaande is” kon er inderdaad wel eens geen (echte) oplossing zijn. 

Een andere invalshoek is om te onderzoeken waarom mensen dit doen. Tegenwoordig praten we dan over 
neuroscience. Valt daarvan voor de (verre) toekomst iets te leren? Ik denk het wel.

21.  E-bee 

25 Nov 2008 om 12:26 

@Charles. 
Artikel “Vijf stappen naar tirannie” op NWO info gaat over een deel van dat mechanisme. 
De enigen die daar wat van geleerd hebben zijn degenen die het toepassen. 
De massa denkt dat men hier nog steeds met een politiek stelsel te maken heeft waarin er een oppositie is 
terwijl ze allen al een decennium dezelfde agenda voeren. 
Ook de media, ik zag er net weer een over een oude linkse koe die zich nb onderzoeksjournalist noemt, hebben 
hier opdracht voor. 
Probleem is dan bewustmaking maar dat gaat zo niet lukken. En de tijd is nog maar kort.

22.  Charles 

25 Nov 2008 om 13:22 

@E-bee

Ja, ik ken het artikel. Een echte zieke geest kenmerkt zich doordat hij ook de tweede en tiende keer in de fout 
gaat. Dat zullen anderen niet doen.

Dus misschien beter gezegd, ….zijn degenen die het “kunnen” toepassen. 

Ja, bewustmaking is een interessant onderwerp. Heeft alles met goed onderwijs te maken. Maar leren mensen 
op scholen iets wat de echte samenleving aangaat. Ben bang van niet. 

Op een nette manier chockeren lijkt nog het meest besteed aan ons brein.

23.  Charles 

25 Nov 2008 om 17:04 

@E-Bee 
Die bewustwording lukt ten aanzien van het onderwerp dat hier besproken wordt alleen als de grote media zich 
er mee gaan bemoeien. 
Anders is het onbegonnen werk, denk ik. De vraag is dus hoe we dat voor elkaar krijgen.

24.  E-bee 

25 Nov 2008 om 17:45 

We hebben een regering, zelf gekozen, en uitvoerende macht die binnen enige jaren pedofilie uit het WvS 
hebben en het al decennia in praktijk brachten. Internationaal is dit overal het geval. Zie mijn andere reacties. 
Dan hebben we in het verleden iets over het hoofd gezien. Zolang mensen zich NU nog niet kunnen voorstellen 
dat zelfs hun eigen burgemeesters en al hun politici zich hier mee hebben ingelaten. 
Men begrijpt totaal niet wat er werkelijk speelt. Micha Kat is de enige die er iets aan doet, de rest schrijft 
intellectueel of politiek verantwoord en beschouwt het als broodwinning of tijdverdrijf. Of is zelfs in dienst van 
ze terwijl ze dat verbergen. 
De reacties op de blogs zijn van dien aard dat ik er geen licht op ga werpen.

25.  Charles 

25 Nov 2008 om 18:26 

E-Bee 
Ik heb het Duitse artikel gelezen. 

Wat je hierboven suggereert gaat verder dan waar we het hier over het algemeen over hebben. Je trekt het 
verhaal nu wel heel erg breed. Maar steek rustig dat licht op als je meent dat anderen het NU nog steeds niet 
begrijpen.
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26.  Charles 

25 Nov 2008 om 21:05 

@E-bee

Ik heb dat Duitse artikel nog eens gelezen. Zonder dat we dat duitse boekje zelf hebben gelezen is het artikel 
van Micheal O’Brien 
“German Government Publication Promotes Incestuous Pedophilia as Healty sex Ed” niet helemaal op waarde te 
beoordelen. Maar dat het oproept tot pedofilie zoals O’Brien zegt, is onzin. Daar hebben echte pedofielen 
trouwens die boekjes ook niet voor nodig.

Er staan inderdaad wat vreemde zaken in, maar ik lees het graag eerst in de eigen context. Ik zie die Canadees 
O’Brien verder met zijn eigen teksten er een soort NWO-verhaal van maken. En borsten en billen in de reclame 
is voor hem bijkans al porno.

Doet me denken aan mijn familie die uit Canada over was en letterlijk van hun stoel viel toen ze op de 
Nederlandse tv een blote borst zagen. Dat zou daar absoluut niet kunnen, riepen ze hoogst verbaasd in koor. 
Vinden wij weer overdreven, maar het verklaart denk ik wel het opgeklopte verhaal van O’Brien.

27.  victor 

26 Nov 2008 om 18:07 

Ebee,

heeft mij gevraagd of ik een oplossing weet tegen de corrupte bezetter van ons land. Wel nu, die heb ik niet. 

Zolang de meerderheid van de stemmers vertrouwen heeft in het regime verandert er niets. Ik ben voorstander 
van een stemplicht in de gedachte, dat het alsdan denkelijk snel gedaan is met regerend extreem-rechts. 

Extreem rechts,… ja inderdaad, omdat in 10 jaar tijd van VVD tot PvdA de partijen ondertussen Janmaat rechts 
hebben ingehaald. 
Als morgen Demmink door H.M. tot ambassadeur in Praag wordt weggepromoveerd (zit hij lekker dicht bij 
Pinokkio) komt er overmorgen een nieuwe Demmink en verandert er niets. 

In Thailand hebben de burgers niet allemaal een pc en gaan ze nog de straat op. Ik zie het hier niet gebeuren, 
dat de burgers luchthavens bezetten als de koningin wil landen. 

H.M. zal hier zo lang mogelijk het land blijven bezetten in het besef, dat haar zoon eigenlijk liever piloot is dan 
koning en dat Alex het nooit zo goed zal doen als zijzelf. Met een temparamentvolle Maxima aan zijn zijde is 
bovendien het ene na het andere schandaal te verwachten. 

De arrogantie en hoogmoed van de macht gaat denkelijk zover, dat Demmink geen haar zal worden gekrenkt. 
Vooralsnog is het wellicht zelfs beter dat D. blijft zitten. Micha heeft hem en daarmee het regime thans goed in 
zijn vizier. Hoogmoed komt voor de val.

28.  E-bee 

26 Nov 2008 om 20:04 

@Victor. 
Mee eens, elders had ik al de opmerking geplaatst op een van de Blog,s dat dit land toch maar weer mooi 
vooraan loopt in het achterna lopen van een oude “vijand” die nooit werd verslagen en diep verankerd liggen in 
bloedlijnen in deze natie. 
Die weer dezelfde wijze van penetreren heeft gevolgd zij het zonder gebral en is al in stilte voltrokken. 
Hoogmoed komt voor de val, is slechts uw wishfull thinking. Hij zal zijn duivels ontbinden als een dief in de 
nacht.

29.  Wim Heitinga 

17 Dec 2008 om 21:42 

Tsja, het heeft even geduurd, zie 24 Nov 2008 om 21:49, maar hier is ie dan. 
Het FunX bash-topic! 
Met dank aan ‘het knechtje van de macht’ Mutsaerts. 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/12/funx_gaat_freestylen_in_kenia.html

30.  New World Revolution 

26 Dec 2008 om 15:39 

Als Arrow Classic Rock dit meld vraag ik me nu helemaal af waarom adam curry daar is weg gehaald . Hij was 
zelfs de gennen die over alle mistanden is begonnen en vooral over de elite en hoe wij gecontroleerd worden .

Misschien TIP voor jullie om wat met hem te doen..
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Uit het dossier Demmink-2, deel 5a
Gepubliceerd door Micha Kat 25 november, 2008 in Algemeen. 

watergate.jpeg De tijdschriften Panorama en GayKrant kwamen in oktober 2003 met 

een sensationele publicatie over Joris Demmink, de hoogste man op het 

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. 

Er was aldus een tweedeling in het AF-plantsoen tussen de ‘gewone’ homo’s die kwamen voor seks 

ter plekke (in de struiken; in hun auto) en de ‘sekstoeristen’ die onder het ‘afdak’ pedofiele 

seksreizen boekten. FS zat in de eerste groep; hij kwam niet uit zijn auto. Hij was populair bij de 

hoeren en betaalde goed. FS kwam niet onder het ‘afdak’.

deken.jpeg Wie kwamen wel onder ‘het afdak?’ Drie mannen springen eruit: een topman van 

Justitie, een geestelijke uit Limburg en een kinderarts uit het Eindhovense 

Catharina-ziekenhuis. De activiteiten onder het ‘afdak’ werden een probleem voor de politie. 

Justitie ‘greep in’ en het ‘reisbureau’ hield op te bestaan. GayKrant wil meer bronnen op dit punt.

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1291/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5a.html (1 of 7) [3/10/2009 11:54:28 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1290/micha-kat-bij-funx-over-joris-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1295/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5b.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/watergate.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/watergate.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/deken.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/11/deken.jpeg
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Uit het dossier Demmink-2, deel 5a at Klokkenluideronline

GK voelt dat deze zaak te groot is om alleen te doen. Hoofdredacteur Henk Krol (HK) zoekt contact 

met Panorama omdat daar een stagiair rondloopt die eerst bij GK werkte. De volgende dag werd GK 

gebeld door Panorama-hoofdredacteur Frank Hitzert (FH). GK schetst de zaak aan FH. FH zet de 

ervaren journalist (ex-Telegraaf) Fred de Brouwer (FB) op de zaak. Er wordt formeel besloten tot een 

coproduktie van de ‘mannenbladen’ Panorama en GK.

Redacteuren van Pano en GK gaan samen op zoek naar diverse bronnen. Deze bronnen worden 

makkelijk gevonden: meerdere (allochtone) hoeren uit het AF-plantsoen bevestigden het verhaal van 

het ‘afdak’. Maar Justitie heeft daarover nooit iets gezegd, ook niet in de uitvoerige publiciteit na de 

arrestatie van FS. Vele bronnen zeiden: het verhaal over FS wordt opgeblazen. FS is een 

afleidingsmanoeuvre. FS is geen pedo. De berichtgeving over FS werd aangestuurd vanuit Justitie. En 

dat terwijl een lokale actiegroep reeds jaren de aandacht vraagt voor grote en structurele misstanden 

in het AF-plantsoen maar daarover dus geen woord vanuit Justitie.

Ook op de redactie van Panorama is het verhaal bekend ‘over de justitie-topman’. Een van de leden 

van de redactie meldt: “Die ken ik, die zingen al veel langer rond in Den Haag.

In de weken die volgen zijn er vele afspraken tussen FB en HK van GK. Er is daarna met heel veel 

mensen gesproken. FB zwerft avonden door het AF-plantsoen. Twee figuren springen er duidelijk uit: 

de deken te Weert en de Justitie-topman. Van die laatste wordt met name steeds de auto met 

chauffeur genoemd. Ook in Weert wordt onderzoek gedaan. Maar na de arrestatie van FS heerste er 

angst in het plantsoen. Struiken werden gesnoeid.

Veel van de bronnen (ondermeer Tsjeschiche hoeren) wijzen naar Tsjechie, naar een bar in Praag, 

Pinokkio. Inmiddels is duidelijk dat de topman van Justitie zeer waarschijnlijk de SG is, Joris 

Demmink (JD). Van hem is zijn voorliefde voor Tsjechische jongens bekend. Een topfotograaf van 

Panorama neemt foto’s van JD nabij zijn woning in Den Haag om deze mee te nemen naar Praag.

wabeke.jpgDuidelijk wordt dat JD als hij vanuit Den Haag op weg gaat naar het AF-plantsoen 

een vaste route rijdt. Eerst gaat hij op bezoek bij de weduwe van de in 2002 

overleden R. Gonsalves, toen PG te Den Bosch. Dan rijdt hij door naar Best waar Jan-Wolter Wabeke 

woont met zijn vriend Jan Swinkels. Wabeke is in die dagen Hoofdoffcier in Breda. Bij het invallen van 

de duisternis gaat hij vanuit Best naar het AF-plantsoen. [Wabeke is met deze nieuwe onthulling met 

aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de ‘tweede hoofdofficier’ die wordt genoemd in het 

Rolodex-onderzoek en lid van het Nederlandse pedofielen-netwerk]

Soms bezoekt JD zijn vrienden samen met Libor Cverlik. Van deze Cverlik is bekend dat hij speelt in 

porno-films. In het dossier zit de film Das Fickende Klassenzimmer met Cverlik in de hoofdrol. 

Demmink deelde deze film zelfs uit aan mensen waar hij te gast was geweest. Dan zei hij ‘kijk eens! 

Mijn vriendje speelt in deze pornofilm. Deze Cverlik ging ‘rechten studeren’ in Tsjechie, naar verluidt 

op kosten van JD.

Er ontstaat een ruzie tussen Wabeke en JD. Dat betekent het einde van de carriere van Wabeke die 

zelfs werd genoemd als minister voor D66. Wabeke onderhandelde namens de overheid over de 

drugshandel en rapporteerde rechtstreeks aan JD en de minister.

FB gaat met een andere journalist van GK naar Praag. Ze bezoeken de Nederlandse ambassade en 

horen daar dat JD zich met de ambassade-limo zou laten rondrijden door Praag. Dat checken ze. Op 

de werkkamer van de ambassadeur spraken ze de secretaresse. Kennen jullie JD? Ja, die kwam hier 

heel vaak, zeker bij Heineman, de vorige ambassadeur. Bekend is ook dat JD met Heineman homo-

clubs in Praag bezocht. Heineman heeft ook samen met JD een staatsbezoek aan Tsjechie van Beatrix 

voorbereid. Porno-ster Cverlik heeft toen zelfs nog vertaald voor HM. De journalisten vragen om 

foto’s. Ze krijgen er een van Heineman. Heeft u ook foto’s van Beatrix met JD en Heineman en 

Cverlik? De secretaresse gaat op zoek. Maar dan komt een andere dame binnen, de ambassadeur. Zij 

maakte een einde aan het gesprek waarop ze de ambassade hebben verlaten.
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27 Reacties op “Uit het dossier Demmink-2, deel 5a”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

25 Nov 2008 om 12:03 

Mei 2003 verschenen de eerste berichten over Fons S. 
Daarna pas starte het onderzoek van GK en Pano. 
De veronderstelling dat dit een decoy is lijkt me dan gelegen in een feit van voor mei 2003.

2.  Inanna 

25 Nov 2008 om 13:20 

Beste Micha, er klopt een kleinigheid niet. Ik linkte door naar de Wikipedia van Rolph Gonzales en die was in 
2002 al dood. Geen aardige man en met goede contacten op justitie, maar tòch… Bij een dooie ga je niet op 
bezoek. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rolph_Gonsalves

Verder vind ik het fantastisch wat je doet. 
Weg met Joris Demmink en Baybasin moet vrij!

3.  Micha Kat 

25 Nov 2008 om 13:42 

@Inanna 
Thanx, het ging op de weduwe van ‘Gunsalvo’ zoals deze man ook wel werg genoemd wegens zijn wreedheden 
in Nieuw-Guinea. Ik heb het verbeterd. Thanx! 
groet 
Micha

4.  P1nc 

25 Nov 2008 om 14:36 

OFF TOPIC… net weer een vreemde pedo erbij… de advocaat van een door Pedo misbruikte client nog wel..

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/11/dutrouxadvocaat_kijkt_kinderpo.html

Tijd dat de beerput die Justitie heet eens goed doorgelicht gaat worden… Maar door wie… de Overheid ??? Als ik 
bovenstaand stuk mag geloven heeft dit ook weinig kans van slagen. Wie is in staat dit monster te temmen 
(lees af te slachten). 

Ik wens je veel succes met je strijd Micha. Ga zo door ! Geweldig werk.

5.  Mary 

25 Nov 2008 om 15:05 

OFF TOPIC - 2 - 
Of misschien ook niet, en hangt het allemaal samen. 
Deze boodschap van de Duitse Janett Seemann is niet mis: 
Open brief aan Angela Merkel (in het Duits)

http://www.youtube.com/watch?v=3IfLXKgQy9A 

Betreffende dame schijnt sindsdien spoorloos…

6.  Mary 

25 Nov 2008 om 15:10 

En Misha, mijn respect. In elk geval kan niemand meer zeggen ‘das haben wir nicht gewusst’. Als iemand 
Nederland een wake-up call geeft, dan ben jij het wel!

7.  E-bee 

25 Nov 2008 om 17:05 

@Mary. 
Hoe zou dat nou komen? Op diverse fora wordt vermeld dat in Duitsland door de overheid pedofilie sterk wordt 
gepropageerd en aangemoedigd. 
Zie het artikel van: Micheal O,Brien. “German Government Publication Promotes Incestuous Pedophilia as 
Healty sex Ed”.

Het is geen netwerk maar internationale politiek, het is een gegeven dat de autoriteiten hier bewust op hebben 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1291/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5a.html (3 of 7) [3/10/2009 11:54:28 PM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1291/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5a.html/feed
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rolph_Gonsalves
http://klokkenluideronline.nl/
http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/11/dutrouxadvocaat_kijkt_kinderpo.html
http://www.youtube.com/watch?v=3IfLXKgQy9A


Uit het dossier Demmink-2, deel 5a at Klokkenluideronline

aangestuurd. Ook in NL. En daarom ook zit Demmink op die positie.

8.  E-bee 

25 Nov 2008 om 17:16 

http://www.newswithvieuw.com/NWV-News/news4.htm

9.  Nihil Dicens 

25 Nov 2008 om 17:16 

Hoi Micha,

Heb je dit al gelezen?

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/11/wat-deed-sg-van-justitie-in-azerbaijan.html

10.  Charles 

25 Nov 2008 om 17:18 

@Mary en E-bee

Hier dan maar even een ander geluid over die mevr. Janett Seemann.

http://www.elo-forum.net/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1997

Ik zal die Micheal O,Brain eens opzoeken. Pedofilie wordt gepropageerd en aangemoedigd door de Duitse 
overheid? Waarom dat dan?

11.  E-bee 

25 Nov 2008 om 17:19 

Link blijkt niet te werken maar artikel kan op internet worden gevonden op diverse fora. Pedofilie wordt dus 
gewoon gelegaliseerd door de autoriteiten in heel Europa.

12.  Charles 

25 Nov 2008 om 17:20 

@E-Bee 
Artikel van O,brain zie ik niet bij google.

13.  E-bee 

25 Nov 2008 om 17:30 

Ik kon geen werkende link vinden maar gewoon German Govenment Publication etc. intikken en het is O, Brien, 
vele Fora hadden dit al ontdekt.

14.  Dat dan weer wel 
25 Nov 2008 om 17:51 

Off-topic

Bij de NOS kan men tot en met 13 december 
n.a.v. van 24 politieke momenten 2008 
een stem uitbrengen m.b.t. fitna, 
politiek leiderschap, kredietcrisis, 
vrijheid van meningsuiting enz. 

http://app.nos.nl/politiekmoment2008/index/

Op zondagmiddag 14 december zal op radio 1 
tussen 12 en 14 u. een speciale uitzending 
hierover aan worden besteed.

15.  Undercover 

25 Nov 2008 om 19:23 

@E-bee 
http://www.newswithviews.com/NWV-News/news4.htm

16.  E-bee 

25 Nov 2008 om 20:02 

@Undercover. 
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Bedankt. 
Niet alleen in Duitsland maar hier ook met hun pedofielencubjes, het is een alte Nazi ziekte.

17.  tess 

25 Nov 2008 om 20:04 

Ik weet niet meer waar ik het hier op het blog las, maar er werd nogal negatief gedaan over de SP inzake de 
Demmink affaire. Ik ben er dus achteraan gegaan en ik heb antwoord gekregen:

Hoi Tess,

Het Gerechtshof in Den Haag heeft recentelijk een verzoek (artikel 12) om betreffende ambtenaar te 
vervolgen afgewezen. Dit gebeurde voor zover ik kan achterhalen onder andere omdat het verzoek 
te ruim was geformuleerd en onvoldoende concreet werd gemaakt. Daarnaast wordt tegengeworpen 
dat de eis onterecht is gedaan omdat er nooit officieel aangifte is gedaan. Adele van der Plas heeft 
inmiddels gemeld dat er wel aangifte is gedaan en het Openbaar Ministerie zegt inmiddels een 
aangifte binnen te hebben gehad, maar daar inhoudelijk nog geen reactie op te kunnen geven. Het 
lijkt mij niet slim om nu er een aangifte ligt dat niet even de tijd te gunnen. Ik wacht dus af wat het 
OM nu gaat doen.

groet!

Krista van Velzen

vriendelijke groet,

Krista van Velzen 
SP Tweede-Kamerlid 
postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
070-3183044

18.  Inanna 

25 Nov 2008 om 20:54 

Krista is wel OK, hoewel wat voorzichtig. Het zelfde geldt voor Jan de Wit. Voorzichtig. Zij wensen geen 
politieke positie te verliezen en manipuleren daarom niet zo snel als Kat. 
Dank je, Kat! Jouw snorharen voelen maar al te goed waar het knaagt…

19.  E-bee 

25 Nov 2008 om 22:58 

Gelukkig, nu ik weet dat Krista OK is dan kan ik lekker gaan slapen. 
Dan komt alles vanzelf wel goed.

20.  De_Waarheid_is_Waar 

25 Nov 2008 om 23:42 

Beste Tess, 

Fijn om te lezen dat Krista van Velzen zich nog met de zaak bezig houd zij het dan aan de zijlijn.

Ik was al van mening dat de aanval van Misha Kat aan het adres van de SP te voorbarig was.

Vriendelijke groeten.

21.  Joha 

26 Nov 2008 om 10:01 

@Tess: zie antwoord van Krista van Velsen van de SP van 6 november j.l. 
aan Misha Kat. Volgens mij letterlijk hetzelfde.

22.  Shades 

26 Nov 2008 om 23:22 

Voor mij lijkt het steeds duidelijker te worden, dat Joris Demmink een miniscuul onderdeel is van een gruwelijk 
globaal probleem. Er zijn zo veel landen waar de namen van hooggeplaatste bestuurders, de top van het 
zakenleven, top politici en leden van het koninklijk huis genoemd worden in verklaringen van slachtoffers van 
extreem gewelddadige vormen van (kinder)misbruik, dat het geen massa hallucinaties, verzinsels of door 
psychiaters aangeprate herinneringen, kunnen zijn.

Het feit dat slachtoffers vervolgens vaak als onbetrouwbaar (moeten?) worden gezien vanwege psychische 
problemen (MPS/DIS) die ze “te danken hebben” aan hun misbruikers, maakt alles des te schrijnender.

kijk ook eens op:

http://www.isgp.eu/index.html

en in het kader van Joris Demmink, met name op:
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http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

Hoewel ik zelf nog aan het lezen ben, vroeg ik me gaandeweg af (met in mijn achterhoofd een aantal 
getuigenissen uit de VS, die ik helaas niet meer bij de hand heb) of Demmink en vooral het hele zwijgen 
rondom dit geval niet opvallend veel lijkt op de mediastilte en draaierij in de andere gevallen.

23.  victor 

27 Nov 2008 om 01:39 

Uit een gesprek met Telegraaf-man de heer Kees Lunshof is mij jaren geleden duidelijk geworden, dat het 
“foute” regime de media zodanig regiseert, dat de burger denkt deze te kunnen vertrouwen. 
Met andere woorden; de Telegraaf schrijft soms kritische artikelen tegen het regime, de Volkskrant vraagt 
lezers “zeg het maar” (zie het artikel op deze site van Hemelrijk), maar al dat quasi-kritische gedoe dient 
slechts de burger het idee te geven, dat er sprake zou zijn van objectieve journalistiek. 
Toen ik heel lang geleden -toen er nog goede journalisten waren- de krant bezorgde in een stads-
nieuwbouwwijk, had bijna iedereen een abonnement. 
Na het eten en het lezen van de krant was er op de televisie een beetje flauwekul voor de mensen en daarna 
Achter het Nieuws of Brandpunt. De nu van god los gezongen mensen, die het voor het zeggen hebben en de 
wereld in een giga crisis brengen vonden die onafhankelijke actualiteitenrubrieken gevaarlijk en communistisch 
ge-oh. Ik overdrijf graag voor de duidelijk. 
Na de val van de muur en in Nederland de verklaring van socialist Wim Kok, dat voor hem het sociaalisme heeft 
afgedaan is in een euforie over de val van de USSR iedere gene om netjes om te gaan met milieu, minder 
bedeelden en anders denkenden verdwenen. 
Dominante haviken en hyenas hebben het al bijna 20 jaar voor het zeggen en hebben de rechtsstaat om zeep 
geholpen. De burger is er met leuke dingen voor de mensen ingetuind. Met een aftrekbaar eigen huis, een lage 
rente, een auto van de zaak, een woekerpolis en nog wat speelgoed. 
Daar komt nu een eind aan. 
De kredietcrises is het begin van het einde.

24.  censuur 

27 Nov 2008 om 11:32 

welk einde?

25.  victor 

27 Nov 2008 om 12:42 

Ik verwacht een ongewone recessie met een structuele vermindering van welvaart in de rijke landen. 

Economische groei -een motor van het huidige systeem- zal uitblijven. Vorige recessies waren tamelijk snel 
voorbij door verruiming van kredietfaciliteiten, het millenium-probleem, de onverwachte vraag naar luxe 
goederen in het oostblok en nog wat economie-versnellers. De rek is er totaal uit. 
Ik denk dat we aan het einde zitten van het huidige financiele stelsel. 

Ik vergat in mijn vorige bijdrage te schrijven, dat de burger vroeger beter en pluriformer was geinformeerd 
door de media. De (gemiddelde) burger weet niets meer.

Ik ben verbaasd door de rechtse leefstijl van de jeugd, die volgens deskundigen gemakzuchtiger, 
materialistischer en egocentrischer is dan vroeger. Dat in combinatie met een groeiend narcisme is in mijn ogen 
levensgevaarlijk voor de vrede. Als de jeugd straks niet krijgt wat zij nu voor ogen heeft zijn de rapen gaar. 

Censuur, vroeg wanneer de latere memoires/dagboeken van Oltmans klaar zijn. Zijn die niet allang geleden 
verschenen?. Ik heb 1957-1959 en 1959-1961 gelezen.

26.  Rudolf Paul 
27 Nov 2008 om 12:46 

Discussie op NuJij: http://www.nujij.nl/namen-van-hooggeplaatste-bestuurders-de-top-van.4151307.lynkx

27.  joep 

27 Nov 2008 om 21:33 

je hoeft maar in de affaire Spijkers te duiken om te weten dat de overheid niet deugt.

zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers

Wikipedia kent ook haar censuur, een actief censor is b.v. MoiraMoira. http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:
MoiraMoira

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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