
Mega-oplichting bij doorstart IT Amsterdam? at Klokkenluideronline

Hoi monique

Ik ben blij dat stefan contact met je hebt door mij,ik hoop alleen dat hij je wel wat geld stuurt want dat heb je 
wel nodig denk ik. 
Ik heb aan stefan gevraagd of het waar was of hij 240,000 euro heeft af gehaald van jouw rekening ,hij 
vertelde dat dat niet waar was.

Groeten van…

9.  anno 

24 Jun 2008 om 22:43 

Hoi Monique

Ik kwam deze berichtjes heel toevallig tegen. 
Waar ik nu zo van op kijk is dat wij denken dat hij alweer een half jaar bij jou in spanje woont en daar dus van 
’s ochtends 7 uur tot ’s avonds tien uur aan het werk is. 
Maar uit jouw mail begrijp ik dat hij dus in nederland is. 
Ik heb hem denk ik ongeveer een week of 6 a 7 geleden voor het laatst aan de telefoon gehad nadat ik dus al 
in geen maanden meer iets gehoord had en toen zij hij dat hij bij jou woonden en 25 kg was afgevallen omdat 
jullie helemaal geen geld meer hadden ook niet om te eten. 
Verder zij hij dat hij half juni naar nederland zou komen????? 
Hoe is het met jou als ik dit zo lees niet zo goed den ik. 
Ik hoop van je te horen. 
En wil je geen kontakt met ons dan zal ik ook na dit berichtje geen kontakt meer met je zoeken.

Co

10.  piti.mini 
23 Okt 2008 om 17:30 

Die mensen wat een ander zwartmaken en eimands anders emails doorstueren en te laf zijn hun eigen naam 
erbij te laten die moeten eens eerst naar zichzelf kijken en ook of ze zelf niet heel veel te verstoppen hebben.
Gluipers

11.  piti.mini 
23 Okt 2008 om 17:35 

De mensen smijten met miljoenen alsof het snoepjes zijn,het zijn net marktwijven,ze hebben zeker niks beters 
te doen.Of waren ze soms jaloers.Ik moet erom lachen als ik dat allemaal lees,het is zo jammer dat de mensen 
zo gemeen zijn en mee willen praten waarover ze niks weten,maar alleen maar gehoort hebben.
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« Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’ Mega-oplichting bij doorstart IT Amsterdam? »

Intimidatie journalisten in zaak-Horchner
Gepubliceerd door Micha Kat 27 september, 2007 in Algemeen. 

horchner-2.jpeg Robert Horchner moet zich maandag melden op de rechtbank op de 

Amsterdamse Parnassusweg. Horchner: “Daar word ik dan opgehaald door 

Poolse agenten. Ik word in de boeien geslagen en naar Schiphol gebracht om naar Polen te vliegen, 

naar Bydgozsz of naar Poznan. Ik kom dan in een gevangenis in Bydgozsz terecht in een cel samen 

met 8 of 18 mede-gedetineerden met wie ik het toilet moet delen, merendeels Russen en Polen. Er 

zitten psychopaten tussen en moordenaars. Met geen van hen zal ik kunnen praten.” Robert Horchner 

is de eerste Nederlander die wordt uitgeleverd aan een EU-lidstaat op grond van het Europese 

Arrestatiebevel 2004. Dit verdrag verplicht elke lidstaat in feite een burger ‘over te leveren’ aan een 

andere lidstaat als die dat wil, ook als het gaat om juridische Dracula-landen als Polen, Bulgarije en 

Roemenie. Het verdrag geeft de horror aan van de Europese eenwording waarin complete 

rechtssystemen als het onze om politieke redenen worden opgeofferd. Maar in het geval van 

Horchner is er veel meer aan de hand. De hele uitlevering aan Polen is in feite een Nederlands idee, 

de wraak van het systeem dat er niet in is geslaagd Horchner te breken via de koninklijke weg… 

Wie het hele horror-verhaal van Horchner leest en bestudeert (zijn eigen site biedt daar alle 

mogelijkheden toe inclusief links naar alle TV-uitzendingen over zijn zaak) komt toch tot de conclusie 

dat het OM met de ‘Poolse troefkaart’ wraak wil nemen voor het feit dat ze er niet in zijn geslaagd 

Horchner veroordeeld te krijgen voor productie van en handel in XTC. Toen de gewezen 

textielhandelaar vervolgens ook nog wist aan te tonen dat het OM bij zijn vervolging gebruik maakte 

van gemanipuleerde telefoontaps en hij vooral op grond hiervan een civiele zaak tegen de Staat 

opstartte voor schadevergoeding, ja, toen was de maat natuurlijk helemaal voor bij super-PL Harm 

Brouwer cs. en moest er een list worden verzonnen om Horchner alsnog kapot te krijgen. Er zijn twee 

belangrijke aanwijzingen dat de Polen helemaal niet zitten te wachten op Horchner en dat het vooral 

in het belang van Nederland is dat hij hier van het toneel verdwijnt: 1. de ‘Poolse zaak’ is te 

onbenullig voor woorden en gaat over mogelijke betrokkenheid bij een minuscule hennep-plantage in 

Polen in 1999 en 2000. Bovendien heeft Horchner elke betrokkenheid bij deze ‘plantage’ al lang 

kunnen weerleggen. 2. Om de overlevering erdoorheen te krijgen moesten twee kritische rechters 

van de rechtbank Amsterdam worden vervangen door twee magistratelijke collaborateurs waarvan er 

eentje een aantoonbaar belangenconflict had; tegen die laatste is door de advocaat van Horchner, 

Cees Korvinus, inmiddels een klacht ingediend bij de Hoge Raad. Het SP-kamerlid Jan de Wit heeft de 

minister inmiddels vragen gesteld over deze merkwaardige ‘rechterswissel’.

De zaak-Horchner begint nu wel erg te lijken op de zaak-Lancee in de zin dat het falen van Justitie en 

de malicieuze vasthoudendheid waarmee het ‘apparaat’ mensen kapot maakt op onbarmhartige wijze 

bloot komen te liggen. Dat ‘apparaat’ zal hierbij natuurlijk ook tot het uiterste gaan om de waarheid 

over het eigen functioneren tegen te houden en journalisten die onverhoopt toch niet willen ‘luisteren’ 

te intimideren. Dat is in de Horchner-zaak dan ook gebeurd. Journalist Henk Rijkers van het Katholiek 
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Nieuwsblad is meerdere malen geintimideerd, zo melden betrouwbare bronnen, net als de redactie 

van een website die de artikelen van Rijkers (mede)publiceerde. Lees hier zo’n intimiderende brief 

van de korpschef van Brabant-Noord. Daarnaast is Telegraaf-journalist Ron Couwenhoven die 

tientallen artikelen schreef over de affaire en ook het manipuleren van bewijsmateriaal door het OM 

aan de kaak stelde zelfs uren vastgehouden op een politiebureau terwijl hem te verstaan is gegeven 

‘op te houden met het schrijven over de zaak-Horchner’. Deed hij dat niet, zou hij ’strafrechterlijk 

worden vervolgd’. Dat speelde nog voor de intimidatie vanuit Justitie van het duo Bart Mos en Joost 

de Haas. Ja, Justitie heeft het maar druk met De Telegraaf. Overigens ging Couwenhoven gewoon 

door met schrijven over Horchner zonder dat er iets gebeurde.

14 Reacties op “Intimidatie journalisten in zaak-
Horchner”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  R.M. Brockhus 

27 Sep 2007 om 13:35 

Deze verklaring laat duidelijk zien dat hier het zoveelste geval van machtsmisbruik aan de orde is, waarover de 
politiek als maar blijf zwijgen voor zover wij weten. Met name de brief van de Korpschef in Den Bosch die in 
bovenstaand artikel vermeld wordt met zijn vijf weken latere antwoord op onze brief, geeft aan dat hij van 
hogerhand het klemmende advies heeft gekregen om de keutel elegant weer in te trekken. 
Justitie, OM en college van PG’s samen met de minister hebben geen enkel belang bij het openbaar laten 
komen van justitieel gezwendel op alle niveaus. Ook de rechters hebben er geen belang bij die ook hier weer, 
net als bij Chipshol, zonder duidelijke reden werden vervangen door jaknikkers. Een ander geval van duidelijk 
justitiële, rechterlijke en politieke zwendel is het kristalheldere geval van Johan Veldhuis die als enige 
Nederlander beschikt over het interne rapport van de Rijksrecherche, waarin evenzo helder het afdekken van 
meineed door de lokale politieleiding en de rechtbank werd gepleegd. Veldhuis is duidelijk zwaar slachtoffer. 
Heel gauw komt een video van Karel de Werd op de site die duidelijk maakt dat ook in zijn zaak elk strafbaar 
handelen van het OM, van rechtbank in Amsterdam, het gerechtshof in Den haag en het gerechthof in 
Amsterdam dagelijkse praktijk is. Dit met falsificatie, omissie, verdraaiing van feiten, overschrijding van 
termijnen, verduisteren van documenten, liegen, misleiden en alles wat mensen als rotstreken kunnen uithalen 
die met zijn verklaring op het net komt te staan. 
Robert Hörchner en zijn vrouw worden al bijna 8 jaar geterroriseerd door justitie om hem zo lang en zo ver 
mogelijk uit Nederland weg te krijgen, zodat zijn claims en onthullingen van gezwendel buiten beeld blijven. Ik 
weet heel goed wat ik zeg, want het mijn mening is gevormd door wat ik gehoord, gezien en gelezen heb. 
Helaas staat zijn geval niet alleen.

R.M. Brockhus 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl

2.  Ron Couwenhoven 

27 Sep 2007 om 16:04 

Ik weet niet waar Micha Kat zijn onzin vandaan haalt. Mij heeft hij in elk geval niet gebeld om zijn informatie te 
checken. 
Ik ben nooit uren vast gehouden op een politiebureau. Ook heeft nooit iemand van politie of justitie mij 
gedreigd met strafrechtelijke vervolging indien ik over de zaak - Hörchner bleef schrijven. 
Wel ben ik als getuige opgetreden in de smaadklacht van een betrokken rechercheur tegen Hörchner. In de 
verklaring, die ik toen heb afgelegd, heb ik er uitdrukkelijk op gewezen dat ik het uiterst vreemd vond dat twee 
rechercheurs uit hetzelfde arrondissement als de betrokken rechercheur het onderzoek deden en dat mijns 
inziens de rijksrecherche had moeten worden ingeschakeld. Dit om een objectief onderzoek te krijgen en 
bovendien omdat de rechercheur door Hörchner beschuldigd wordt van het plegen van een ambtsdelict 
(vervalsen van bewijsmateriaal). 
Maar justitie in Den Bosch ging daar niet toe over. Na een jaar werd de smaadklacht tegen Hörchner trouwens 
de geseponeerd. Men had gewoon geen zaak.

Ron Couwenhoven 
redactie De Telegraaf

3.  Inanna 

27 Sep 2007 om 22:20 

Aanstaande maandag moet Robert Hörchner zich om 11 uur melden bij de Rechtbank van Amsterdam aan de 
Parnassusweg, Amsterdam Buitenveldert. 
Laten we dit moment voorbijgaan zonder een waardig afscheid? We weten dat Hörchner onschuldig is.

In Polen wacht Hörchner een voorarrest van ongeveer 5-7 jaar, maar de maximumstraf voor het delict dat hij 
nimmer heeft gepleegd, is ook in Polen slechts drie jaar. Zijn voorarrest moet hij in Polen uitzitten, maar zijn 
straf mag in Nederland. Zeven jaar in voorarrest in Polen, om dan te worden veroordeeld tot drie jaar in 
Nederland, met aftrek van voorarrest… Deze waanzinnige regeling is het gevolg van de verdragen van Europa!
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Laten we Robert Hörchner gewoon maar gaan? Natuurlijk niet, hij heeft immers niets misdaan. We zullen hem 
samen uitzwaaien, omdat Hörchner het boegbeeld is van wat er in Nederland verkeerd gaat. 

Lees meer: 
http://zaplog.nl/zaplog/article/aktie_rond_het_afscheid_van_robert_hoerchner/Inanna

4.  Jan Bouma 

28 Sep 2007 om 13:46 

@r.m.brockhus van de SDN… 
Geachte heer Brockhus, 
U manifesteert zich nogal “manifest” zou ik zeggen met bovenstaand commentaar. De grap wil dat u, en uw 
organisatie SDN, ook een nogal manifeste rol vervult in mijn boek. Op de pg. 304 t/m 306 speelt u daarin uw 
rol door “de Pers” te verwijten het gebrek aan “het geweten” (en dat zou dan door uw organisatie worden 
gecompenseerd). In mijn boek haal ik aan de quote die u H.J.A. Hofland liet zeggen inzake 3 taboes, en die niet 
in de “reguliere Pers” bespreekbaar zouden zijn. U verweet dus “de gewetenloosheid van de Pers”. Op mijn 
aanschrijving aan u verwijderde u vervolgens dat citaat van Hofland van uw site. “Ik had de reguliere Pers het 
geweten (dus) teruggegeven” maar wel met de constatering “dat zij daarin tekort schieten.” Micha Kat vult dit 
nu op met zijn bewonderenswaardige strijd. U kunt uw aandeel teruglezen in het hfdst. “Is de nieuwe weekly 
Mithras al uit?” (zie pg. 265 t/m 306) En op pg. 304 vindt u d.d. 6 mei 2004 de bewuste mail aan u waarin ik u 
de waanzinnige “impertinentie” verweet dat u “het sociale geweten van Nederland zou zijn” waarbij de reguliere 
pers het zou laten afweten. Vanzelfsprekend hebt u gelijk als de “reguliere en opinierende (!) Pers hierin tekort 
zouden schieten.” Zulks lijkt me het geval. Lafheid is overal kennelijk het parool… groet! JB

5.  Kraakhelder 

30 Sep 2007 om 09:21 

De zaak Horchner - hoe vervelend deze zaak ook is voor hem, en hoezeer hij ook in zijn recht staat - draait 
gewoon om een (gewijzigd) Europees uitleveringsverdrag, waar het OM helemaal niks mee te maken heeft. 
Gewoon makkelijk na te trekken, maar Kat vindt het blijkbaar spannender om er een idioot complot van te 
maken. 

Polen komt niet zomaar om de hoek kijken. De zaak begon ooit met een verzoek om rechtshulp vanuit Polen, 
en dat werd al meteen omgezet tot een verzoek tot uitlevering. Dat was RUIM voordat het OM bakzeil haalde in 
deze zaak. En ook ruim voor de wijzigingen van het verdrag.

Dus oorzaak en gevolg zijn door Kat niet alleen omgedraaid, maar het is ook nog eens onzin om te suggereren 
dat het OM iets te zeggen heeft over de benoeming van rechters, of weet Kat het verschil niet tussen het OM en 
de rechtelijke macht? Of is dat in zijn ogen een pot nat? Toch merkwaardig dan dat het OM al diverse malen het 
onderspit heeft moeten delven in zaken die wel even wat belangrijker zijn dan deze zaak.

6.  Jan Bouma 

30 Sep 2007 om 11:18 

@kraakhelder 
In het licht van de praktijk van alledag - hoe de politiek en de opvattingen daarvan inclusief die van “justitie” 
werken - bent u werkelijk ziende blind met uw geblindeerde visie van hierboven. Ik verwijs u dan ook naar mijn 
“open brief” d.d. heden op mijn website; te vinden onder “column”. Wellicht ziet u dan pas alles in het juiste 
kader “kraakhelder!” Ergo: “domheid is mijn grootste tegenstander!” 
groet! JB

7.  Kraakhelder 

1 Okt 2007 om 09:20 

Ach ja, daar heb je ze weer: de Bouma’s van deze wereld, die niks beters kunnen dan te roepen dat de ander 
ziende blind is, zonder ook maar een zinnig argument aan te voeren. Zie mijn column, daar staat alles in, roept 
Bouma dan ook nog in al zijn arrogante wijsheid.

8.  gert 

1 Okt 2007 om 19:22 

dag kraakhelder, 
hoe kijk jij aan tegen: 
- de affaire Joris Demmink, waar justitie niet ingaat op de aangifte zoals die op http://alt-f4.org/img/
aangifte_baybasin.pdf staat? 
- hoe kijk je aan tegen de bevindingen van commissie Posthumus zoals die in het evaluatierapport http://www.
om.nl/pg/documents/rapport.pdf staan? 
- hoe kijk je aan tegen de affaire Lancee en de rol van de opperjustitiemensen in dat spel? 
- hoe kijk je aan tegen ‘het geval’ Horchner en dat wat er op de site http://www.roberthorchner.nl/index.htm 
geschetst is? 
- hoe kijk je aan tegen de IRT affaire van weleer en de onlangs in Nova genoemde malversaties met heroine 
door justitie / politie? 
- hoe kijk je aan tegen de falsificatie van de schrijfproeven van de Deventer Moordzaak, zoals beschreven op 
http://jfkmurdersolved.com/scenario.htm 
- hoe kijk je aan tegen Dato Steenhuis die zijn eigen verkeersregels mocht maken 
- en in hoevere denk je dat het niet laag betaalde segment van justitie en politie gevoelig is voor 
steekpenningen, bijvoorbeeld ‘de Neus’? 
- wat is jou beeld van het zelfreinigend vermogen van justitie en politie? 
- waar geeft het Zwarboek NFI een onjuist beeld? Zie http://geenonschuldigenvast.nl/
zwartboek_NFI_conclusies.pdf

ik ben benieuwd naar jou mening over elk van deze gevallen
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9.  Jan Bouma 

4 Okt 2007 om 08:22 

@kraakhelder no.2 
Aha! Uw reactie doet me deugd in 2e instantie! Laten we nu even (kunnen) afspreken dat u OOK daadwerkelijk 
leest wat u kunt concluderen in die “open brief”, inzake de internationaal rechtelijke verhoudingen tussen Navo-
landen (!), plus dat u dan vervolgens nog lezen wilt mijn samenvatting van mijn boek achter de knop ‘Extraatje’ 
en probeert te begrijpen wat daar staat, en als u dat allemaal gedaan heeft… (”pakt u vanzelf uw lijfblad de 
Donald Duck weer wou ik zeggen; maar dat klinkt weer zo arrogant; sic!”) dan kunt u zich misschien 
voorstellen dat de mensheid op weg is naar het model wat in mijn boek staat uitgewerkt en waarvoor ik van 
deskundigen ondersteuning begin te krijgen. Omdat ik zo lang ben doodgezwegen ontstaat overigens vanzelf 
het “provocatieve gehalte” waaraan u zich stoort. Laat onverlet dat ik u volledig antwoordde. En dat gebeurt 
hedentendage ook meestal niet. Nu dus graag uw inhoudelijke reactie op mijn inhoud. Groet. JB

10.  gert 

6 Okt 2007 om 21:55 

voor Kraakhelder:

op de link hierna wordt in de kwestie ‘een man tegen de staat’ netjes uit de doeken gedaan hoe een complot 
kan bestaan en hoe men tracht publicatie te voorkomen. Het gaat in dit geval om Diederik Gregorius Jacob 
Fabius die publicatie tracht te voorkomen van een boek waar zulk een complot beschreven wordt.

lees maar eens hoe dat zit: http://www.boekx.com/pool/1/documents/nijeboer-fabius.pdf

puur crimineel gedrag lijkt hier aan de orde te zijn. Lijkenruimer voor minister Job de Ruiter (defensie).

lees ook maar eens http://www.eenmantegendestaat.nl

ik hoor wel wat je er van vond.

11.  Mosterd 

8 Okt 2007 om 12:22 

En daar gaat-ie weer: onze razende Bouma. Zie mijn boek, zie mijn blog.

12.  Yuri Gagarin 

22 Okt 2007 om 13:03 

@Mosterd: Na de maaltijd

13.  gert 

22 Okt 2007 om 20:05 

Mosterd & Kraakhelder,

ik ben nog wel benieuwd naar jullie reactie op mijn post van 1 en 6 oktober? 
Of gaat het jullie er alleen om dat Bouma voor schut gezet wordt?

14.  Boontjekomtomzijnloontje 

19 Nov 2007 om 09:38 

Enfin, inmiddels weten we dank zij Peter R. de Vries alles over de drugsachtergronden van mijnheer Horchner. 
Gaat Kat zijn stukjes nog aanpassen?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’ Mega-oplichting bij doorstart IT Amsterdam? »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/502/intimidatie-journalisten-in-zaak-horchner.html (4 of 4) [3/11/2009 12:34:35 AM]

http://www.villamithras.com/
http://www.boekx.com/pool/1/documents/nijeboer-fabius.pdf
http://www.eenmantegendestaat.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/502/intimidatie-journalisten-in-zaak-horchner.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/504/mega-oplichting-bij-doorstart-it-amsterdam.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/2007/09/horchner-2.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2007/09/horchner-2.jpeg [3/11/2009 12:34:36 AM]



Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’ at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Minister Eurlings krijgt Chipshol voor de kiezen Intimidatie journalisten in zaak-Horchner »

Breaking news: tweede geval van ‘rechterswissel’
Gepubliceerd door Micha Kat 22 september, 2007 in Algemeen. 

horchner.jpeg De plotse vervanging van een compleet rechterlijk college in de Chipshol-zaak 

leek nog een eenmalige ‘correctie’ van hogerhand op de onafhankelijkheid van 

onze rechtspraak. Maar nu komt een nog veel schokkender geval van ‘rechterswissel’ boven tafel. 

Een van de meest alarmerende aspecten in de Chipshol-zaak is de vervanging van een compleet 

college van drie rechters van de rechtbank Haarlem. Deze rechters hadden eerder vastgesteld dat 

Schiphol de door Chipshol geleden schade wegens het bouwverbod op hun Groenenberg-terrein 

volledig diende te compenseren, maar toen de hoogte van het schadebedrag moest worden 

vastgesteld werden de drie opeens van de zaak gehaald en vervangen door drie rechters die 

overduidelijk pro-Schiphol waren. De affaire leidde tot grote commotie en een paginagrote 

advertentie in ondermeer De Volkskrant. De eminente staatsrechtgeleerde prof Twan Tak sprak er 

zijn verbijstering over uit. Wat deze vervanging nog schrijnender maakte, was dat de rechtbank 

Haarlem zijn toevlucht moest nemen tot leugens om deze te verklaren. 

So far, so bad, leken we te moeten denken. Blijkbaar is de Chipshol-zaak van dermate groot belang, 

dat de Staat bereid is de geloofwaardigheid van de complete rechterlijke macht op te offeren om 

Chipshol maar geen gelijk te hoeven geven. Maar zoals altijd is ook hier de werkelijkheid nog veel 

erger dan zelfs de auteur van dit stuk, toch niet de meest optimistische en postief-denkende persoon 

op aarde, ook maar in zijn stoutste dromen had kunnen bevroeden. Recent deed zich namelijk 

opnieuw een geval voor van ‘rechterswissel’ ten dienste van de Staat. 

 
Dit tweede ingrijpen van hogerhand in de samenstelling van een rechterlijk college vond plaats in de 

affaire-Robert Horchner die qua ernst niet onderdoet voor de Deventer moordzaak. Textielfabrikant 

Horchner heeft recent een eigen website geopend waarop hij de affaire uitgebreid uit te doeken doet. 

Lees en huiver. De ‘rechterwisseling’ wordt ook uitstekend beschreven in een artikel in het Katholiek 

Nieuwsblad van de hand van Henk Rijkers. Lezers, laat even tot jullie doordringen wat hier in 

Nederland aan de hand is…. Van ‘hogerhand’ worden rechters die doen waarvoor ze door de 

belastingbetalinger worden betaald, namelijk het toepassen van het recht, varvangen door 

gecorrumpeerde lakeien van de macht die het recht verkrachten (ook op koste van de 

belastingbetaler) om de belangen van de macht veilig te stellen ten koste van onschuldige 

burgers! Dit is werkelijk niet te beseffen. Zeker niet nu we met dit tweede geval moeten constateren 

dat er sprake lijkt van een patroon. Hoeval andere ‘rechterswissels’ zullen de komende tijd nog boven 

tafel komen? Ik ben bang dat we in dit land te maken hebben met een staatsapparaat dat geen 

enkele inhibitie meer aan de dag legt om zijn misdadige agenda uit te rollen over de ruggen van de 

burgerij. Dat Robert Horchner volstrekt onschuldig is staat vast. Door de Nederlandse rechter is hij 

vrijgesproken. Desalniettemin laat de Staat hem niet gaan en zal de macht niet rusten voordat hij 

volledig kapot is gemaakt. Leugens, gemanipuleerde telefoontaps, onderonsjes in Poolse 

achterkamertjes, vervanging van te ‘onafhankelijke’ rechters: geen brug gaat de Staat daarbij te ver. 
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Wie kan ‘het apparaat’ nog corrigeren? 

De media in dit land in elk geval niet. De gevestigde ‘kwaliteispers’ heeft geen woord aan de affaire-

Horchner vuil willen maken. Netwerk en Peter R. de Vries deden wel hun journalistieke plicht. Dat 

geldt nog bij uitstek voor het Katholiek Nieuwsblad.

6 Reacties op “Breaking news: tweede geval van 
‘rechterswissel’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  uw ombudsman 

23 Sep 2007 om 11:36 

Update 
Horchner heeft inmiddels via een KG geprobeerd te ontkomen aan uitlevering aan Polen op grond van het 
Europees Arrestatiebevel uit 2004. 
zie http://www.brabantsdagblad.nl/brabant/article1849649.ece

2.  J.J. van Ramshorst 

28 Sep 2007 om 23:29 

Ik moet ANONIEM blijven daar ik nog verwikkeld ben in een reeds vele jaren lopende zaak zoals Fred Spijkers 
en Joop van den Hemel.

Ik geef de voorkeur aan een structurele samenvatting.

Alles draait om belangen. Hoe groter die belangen, hoe meer macht en geld daar achter zit, hoe groter de 
netwerken waarin ze elkaar de bal toespelen om hun belangen er door te drukken. Het Grootkapitaal is de 
belangrijkste hoofdrolspeler. We leven in een kapitalistische maffia. Zelfs de rechters van de Hoge Raad staan 
bij het Grootkapitaal op de loonlijst 
De zgn Democratische Rechtsstaat is slechts een facade voor ons kapital.systeem, het beschaafde gezicht van 
de diktatuur van het Grootkapitaal.

De rechterlijke macht is een uitvoeringsinstantie van dit systeem.De nog bestaande wetgeving wordt zonodig 
gesaboteerd.Sabotage, corruptie, fraude in het belang van het systeem wordt nooit bestraft. Allen huilen mee 
met de wolven in het bos om zelf te overleven of hun zakken te vullen. Wetsdienaren/onafhankelijk 
deskundigen zijn bij grote belangen niet meer te vinden. Wie zich niet conformeert met het systeem/de macht 
wordt opzij geschoven(rechterwisseling) of wordt voor die functie niet benoemd. Het fascisme groeit. 
Particulieren/ gewone burgers hebben geen rechtspositie. Het is vee dat moet opbrengen anders wordt het 
geruimd. Democratie is de grootste farce van deze eeuw. Velen denken nog dat kamerleden wat te zeggen 
hebben en er voor ons zijn in dit regenteske systeem

3.  J.J. van Ramshorst 

29 Sep 2007 om 03:11 

svp mijn commentaar onder anoniem vermelden

4.  Anoniem 

29 Sep 2007 om 14:12 

Micha Kat vindt het maar niets dat rechters, wetsdie- 
naren, van hoger hand worden vervangen door gecorrumpeerde lakeien van ons systeem die op kosten van de 
belastingbetalers, tenkoste van de rechtzoekende burgers, het recht verkrachten in het belang van de macht/
het grote geld.

Meestal komt het zover niet en is de rechtzoekende burger op zijn eigen kosten al lang murw en berooid de 
prullenbak ingedraaid. Er is sprake van verplichte 
rechtsbijstand. Vindt maar eens een advocaat die zijn 
nek wil uitsteken tegen de gevestigde orde. 
Door eindeloos traineren rijzen de kosten de pan uit in deze eveneens gecorrumpeerde zaak, waarin de 
advocatuur onder druk wordt gezet de zaak niet verder 
te brengen.

Onvoorstelbaar dat nog zovelen hoge verzekerings premies betalen voor polissen met de dekking van 
een staatslot

5.  Alfred Mol 
30 Sep 2007 om 13:23 

De mensen moeten niet zulke hoge verwachtingen van rechters en rechtbanken hebben. 
De rechtbanken hebben zich verplicht tot een bepaald aantal zaken dwz vonnissen. Bijgevolg is er weinig 
interesse om een zaak uitvoerig en goed te behandelen. Voor rechters/ rechtbanken is het belangrijkste: de 
produktiedoelstelling halen.
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Wie dan ook denkt de gelegenheid te krijgen om eea behoorlijk toetelichten, die vergist zich. Gezien de 
produktiedoelstelling willen rechters vooral bij civiele zaken naar het gewenste antwoord toewerken. Dat 
betekent in de praktijk, dat grote instanties (zoals Schiphol, TNO, ANWB, verzekeringsmaatschappijen, grote 
bedrijven, vakbonden…) wat worden bevoordeeld. Vrij begrijpelijk uiteraard, want kleine zelfstandigen zullen 
zich eerder schikken in hun vonnis dan m.n. Schiphol. Zodoende zie je vaak vonnissen ten onrechte van grotere 
instanties uitvallen. Dat mag onbegrijpelijk zijn voor Jan-met-de-pet, maar voor rechtbanken is dit gewoon de 
meest effectieve aanpak. 
Het doel is: produktie met minimale inspanning.

Indien nodig zullen sommige rechters kleine partijen flink afbekken om de zaak eenvoudig te houden. 
Het is misschien niet fair, maar wel praktisch.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Hörchner en het Europese Uitleveringsverdrag. 

Pingback op 25 Sep 2007 om 18:28 
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Minister Eurlings krijgt Chipshol voor de kiezen
Gepubliceerd door Micha Kat 20 september, 2007 in Algemeen. 

eurlings.jpeg Op 6 september confronteerden de PvdA-kamerleden Tang en Crone minister 

Eurlings van V&W met een serie stevige vragen over de Chipshol-affaire. 

Aanleiding voor de serie vragen was de ‘ontdekking’ dat Schiphol een procedure is begonnen tegen 

met ministerie van Eurlings om dat te laten opdraaien voor de schade aan Chipshol die het zelf heeft 

veroorzaakt. Deze site berichtte in 2004 al uitgebreid over deze unieke maar ook agressieve actie van 

Schiphol. “Deelt u de mening dat deze situatie volstrekt onwenstelijk is?” vragen de kamerleden de 

minister. “Kunt u bevorderen dat aan deze situatie een einde wordt gemaakt?” Eindelijk lijkt de 

Chipshol-zaak de politieke aandacht te krijgen die het verdient. Andere vragen gaan over de onwil cq. 

weigering van Schiphol om de (veel te lage) schade aan Chipshol te betalen waartoe het door de 

rechter is verplicht en de beslagleggingen door de luchthaven op tegoeden van Chipshol. 

 
De luchthaven heeft na de veroordeling tot het betalen aan Chipshol van 19 mio euro als voorschot 

op de totale schade vanuit het door Cerfontaine geregelde bouwverbod op het Groenenberg-terrein 

enkele verbluffende acties ondernomen om aan de betaling te ontkomen. Eerst werd gewoon 

geweigerd het geld over te maken waardoor Chipshol een apart executie-KG moest aanspannen. 

Vervolgens probeerde Schiphol zelf via een extra KG onder betaling uit te komen, waarbij het 

Chipshol bewust zo laat informeerde dat het hoopte op een no-show. Toen de rechter Schiphol 

uiteindelijk echter sommeerde het bedrag binnen tien dagen over te maken, toverde hij daarbij 

opeens uit het niets een ‘bankgarantie’ uit de hoge hoed die Chipshol aan Schiphol moest afgeven 

‘voor het geval de betaling zou moeten worden teruugedraaid’ na cassatie bij de Hoge Raad. Deze 

bankgarantie was juist hoger dan de betaling aan Chipshol: 21,5 mio om 19 mio. Maar die 

bankgarantie was nog niet genoeg, want kort daarop regelde Schiphol via een andere rechtbank een 

reeks van beslagleggingen op tegoeden van Chipshol ter waarde van meer dan 24 mio euro. Dus ‘ter 

compensatie’ van een officiele schade-uitkering van 19 mio regelt Schiphol in de achterkamertjes 

zekerheden ter waarde van ruim 45 mio euro! Alleen een advocaat als Niels Koeman die reeds eerder 

werd ontmaskerd als milieucrimineel is tot een dergelijke guerilla in staat. En daar komt dan nog 

eens bij dat naast die zekerheden van 45 mio Euro Schiphol ook nog eens de Staat heeft 

aangesproken om op te draaien voor de schade! Schiphol wil blijkbaar een driedubbele compensatie 

voor schade wegens het eigen onrechtmatig handelen: van de Staat, vanuit de bankgarantie en 

vanuit de beslagleggingen. Het is nu aan minister Eurlings deze op hol geslagen rollercoaster op het 

rechte spoor te krijgen.
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Hoe zit het met de nevenfuncties bij Deloitte?
Gepubliceerd door Micha Kat 16 september, 2007 in Algemeen. 

dassen.jpeg “De dag begon echter met een bespreking over nevenfuncties bij Deloitte. Een 

belangrijk onderdeel van ons onafhankelijkheidsbeleid.Regelgeving blijft een van de 

belangrijkste punten op de agenda van accountants”

Dat schrijft Deloitte-voorzitter Roger Dassen op zijn weblog van 10 augustus. Het blijft in 

journalistieke zin een goudmijn, dat weblog van Dassen. Zo’n mededeling uit de losse pols over zoiets 

cruciaals als nevenfuncties bij de ’strikt onafhankelijke’ accountantsorganisatie zonder enige uitleg of 

nadere invulling is werkelijk te absurd voor woorden. Wat is er besproken? Om welke nevenfuncties 

gaat het? Hoeveel Deloitters betreffende? Wat zegt dat ‘Deloitte-onafhankelijkheidsbeleid’ dan 

precies? Waar vinden we het op de website? Wat zeggen de gedragsregels voor accountants eigenlijk 

over nevenfuncties van RA’s? En welke algemene regels gelden er voor andere partners en 

medewerkers (non-accountants zoals fiscalisten en consultants) van accountantsorganisaties? Weet 

jij het? Mag een tax-partner of een consultancy-partner bij Deloitte meer ‘bijklussen’ dan een RA? Of 

geldt het ‘Deloitte-onafhankelijkheidsbeleid’ voor alle partners (en eventueel medewerkers) gelijk? Ik 

vermoed dat jullie dat zelf ook niet eens weten. 

Wat de opmerking van Dassen helemaal raar maakt is dat de site Accountingweb al regelmatig heeft 

geschreven over nevenfuncties van Deloitte-mensen die soms met gemak kunnen worden aangeduid 

als belangenverstrengeling. Zo blijkt de senior-manager van het Wetenschappelijk Bureau van 

Deloitte, A. Lubbers, recht te spreken aan het Hof te Amsterdam. Nog interesanter: twee partners 

van Deloitte blijken in de senaat te zitten (Ger Biermans en Ria Vedder-Wubben). Krijgen deze 

voorbeelden van nevenfuncties het groene licht van het ‘Deloitte-onafhankelijkheidsbeleid?’ Hier zijn 

we toch erg benieuwd naar. Er is wel een aanwijzing voor hoe Deloitte omgaat met 

belangenverstrengelingen in algemene zin. Die aanwijzing bestaat eruit dat Deloitte van de big four 

verreweg de meeste en ook de meest invloedrijke politici op de payroll heeft staan. Die politici 

worden door Deloitte actief belobbyed en benaderd en aldus wordt vanuit politiek perspectief ook een 

belangenverstrengeling gecreeerd. Dat zou erop kunnen wijzen dat Deloitte voor de eigen mensen 

ook niet zo streng is. Dat ‘onafhankelijkheidsbeleid’ van Deloitte stelt dus waarschijnlijk niet veel 

voor. Vandaar dat Dassen er op zijn weblog weinig woorden aan vuilmaakt.
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1.  uw ombudsman 

17 Sep 2007 om 15:04 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/131/cdk-j-franssen-op-payroll-van-provinciale-accountant.html

zie ook dit stuk!!!

2.  harry van groen 

17 Sep 2007 om 20:38 

In een art 19 procedure kom ik een corrupte gemeenteraad ,burgemeester ,groot kruideniersconcern ,en ook 
de heer Fransen ,tegen 
De burgemeester stapt daar voor op ,krijgt van Fransen een nog betere gemeente.Over vertrouwenscommissies 
hoor ik niets. 
Niet alleen moet de positie van burgemeesters ter discussie worden gesteld ,immers dan zijn zij hoofd van de 
politie ,dan weer voorzitter gemeenteraad ,dan weer burgervader etc.,maar ook van de cdk’s. Wat een invloed 
hebben die mensen niet.Nog veel meer dan tweedekamerleden ed.Maar ook van de cdk’s 
Niet voor niets zijn VVDérs cdk’s. Kamminga ex knov,verrader van de middenstand ,Wiegel ,1990 mei wilde L. 
Ginjaar al de partij opheffen wat orakel toen ook tegen hield,E. Nijpels rechterhand van een landverrader,
Fransen ,zie klokkenluiderslijn ,Hermans ex MKB 
Noem maar op.

3.  Handige Harry 

7 Mrt 2008 om 20:40 

Zeg meneer Harry van Groen, zou je ook eens een stukje kunnen opschrijven die door iedereen gelezen en 
begrepen kan worden? Wat moet ik hemelsnaam met een zin als:

“Niet voor niets zijn VVDérs cdk’s. Kamminga ex knov,verrader van de middenstand ,Wiegel ,1990 mei wilde L. 
Ginjaar al de partij opheffen wat orakel toen ook tegen hield,E. Nijpels rechterhand van een landverrader,
Fransen ,zie klokkenluiderslijn ,Hermans ex MKB 
Noem maar op.”

Sorry hoor, maar een cursus Nederlandse Taal volgen zou je niet misstaan.

4.  Rudolf Paul 
8 Mrt 2008 om 22:42 

@ Handige Harry 
je bedoelt zeker: een stukje DAT…

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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‘Topadvocaat’ Niels Koeman als gifboer
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koeman.jpg De eminente bestuursrecht-advocaat Niels Koeman die namens Schiphol de strijd 

aanvoert tegen Chipshol is door Chipshol-oprichter Jan Poot bij herhaling een 

‘consigliere’ genoemd. Eind augustus deed hij daar tijdens een kort geding op de Haarlemse 

rechtbank nog een schepje bovenop en vergeleek het Schiphol-team van Stibbe waaraan hij leiding 

geeft met een ‘criminele organisatie’ die gebruik maakt van ‘Holleeder-methodes’. Hadden de emoties 

de oude oprichter in hun greep? De president zal het vast en zeker gedacht hebben en ook de 

gezichten van Koeman cs. wezen in die richting. Maar kijken we naar de feiten, moet de conclusie 

een andere zijn: hoe emotioneel de woorden van Jan Poot ook klonken, ze spraken wel de waarheid, 

althans voor wat betreft Koeman. “Woendag 9 november. Een kwartier voor de afspraak parkeert 

Christiaan zijn wagen op het Rokin en loopt naar de overkant om ter hoogte van het kantoor van 

Stibbe, Blaisse & De Jong op Francois te wachten.” Zo begint de passage uit het boek Zaken zijn 

Zaken (Nijgh & Van Ditmar, 1989) die de journalisten Pieter Storms en Henk Ruigrok wijdden aan 

advocaat Niels Koeman. Onder de schuilnamen Christiaan en Francois die opereerden namens Abel 

Consultancy namen ze de ethiek onder de loep van ondernemend Nederland. Het was een van de 

spectaculairste undercover-operaties uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek. 

Afzonderlijke delen verschenen eerder in Nieuwe Revu; het verhaal over Koeman was een van de 

meest schokkende en trof de Nederlandse advocatuur als een mokerslag. 

 
Zo wordt het begin van het onderhoud beschreven: “Eerst wil mr. Koeman weten wie de heren zijn, 

waar het om gaat en waar de rekening heen moet.” De casus is de volgende: het beide heren zeggen 

op prive-grond een recreatieproject te hebben ontwikkeld bij Oldenzaal, maar op het terrein ligt nog 

een lading chemisch afval waar ze vanaf moeten. Chemisch afval mag alleen worden opgeruimd door 

een partij met een speciale vergunning. Duur dus, te duur voor de heren van Abel die al helemaal 

niet willen denken aan Afval Verwerking Rijnmond. Francois: “Als we over AVR-prijzen spreken, loopt 

het in de miljoenen. Dan kunnen we ons project wel vergeten.” Nu gaat Koeman ‘schuiven’.

De heren opperen de oplossing dat ze ‘niet weten’ dat het om chemisch afval gaat. Zijn ze dan later 

aan te spreken? Koeman: “De wet zegt dat het alleen betrekking heeft op chemisch afval. De wet 

heeft geen betrekking op het feit dat ik ’s avonds mijn vuilniszak buitenzet.” Nu staat in de tekst: de 

verslaggevers zijn verbijsterd. De valstrik kan thans helemaal aangetrokken worden. “De echte goede 

oplossing is natuurlijk afvoeren naar de AVR” zegt Francois. “Maar daar zit wel een kostenplaatje aan” 

vult Christiaan aan. Koeman daarop: “Als u zegt: ja, ik wist het niet, ik heb gewoon iemand in de arm 

genomen en gevraagd: kan jij dat afvoeren?, dat je het zo speelt, dat lijkt me onder deze 

omstandigheden de beste lijn (…) dan zou ik de contracten ook redelijk simpel houden (…) Als je met 

hele mooie contracten komt van dure advocaten, dan blijkt dat je wist dat het allemaal niet zo simpel 

was (…) Ik zou dus vragen aan de partij die het weg komt halen of hij niet een standaardtekst heeft, 

bijvoorbeeld dat hij legaal zal afvoeren en dat het op een nette manier gestort zal worden en dat hij 
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het op een milieuvriendelijke wijze zal weghalen.” Nu delen de beide heren de ethische knock-out uit. 

“Wilt u dan nog eens naar dat contract kijken? Dat zou ons gerust stellen.” “Ja natuurlijk” zegt 

Koeman. “Ik wil er met alle plezier naar kijken.” In het hem voorgelegde contract met de afvoerende 

partij laat hij de omschrijving ‘bouwafval en dergelijke’ ongewijzigd en keurt het stuk goed op 

briefpapier van Stibbe, Blaisse & De Jong.

Koeman heeft het na de jaren tachtig niet afgeleerd om wet- en regelgeving naast zich neer te leggen 

als het zijn eigen optreden betreft als advocaat. Hij heeft bijvoorbeeld Schiphol en Haarlemmermeer 

willens en wetens geadviseerd Chipshol op onrechtmatige wijze te dwarsbomen (kijk onder: 

reconstructie Haarlemmermeer) en heeft willens en wetens meerdere malen de regels van het 

tuchtrecht geschonden door Chipshol bewust te laat of zelfs helemaal niet te informeren over acties 

van Schiphol. (Via deze link de reactie van Stibbe) Ook heeft hij achter de schermen een grote rol 

gespeeld bij de vervanging van de drie Haarlemse rechters omdat deze in zijn ogen veel begrip 

zouden hebben voor de positie van Chipshol, een actie waarmee de Nederlandse rechtstaat definitief 

en onherroepelijk is geschonden en waarvan eminente geleerden schande spraken.

Lees hier meer wetenswaardigs over mr. Niels Koeman. Is Niels Koeman een ‘consigliere’? Maakt hij 

gebruik van Holleeder-methodes? Het is in feite nog erger. Want hij wordt gedekt door de macht. 

Gerard Spong omschreef het grote verschil tussen white collar crime en blue collar crime ooit zo: “Als 

blauwe boorden zich op grote schaal aan een delict bezondigen, wordt de straf verzwaard. Als de 

witte boorden dat doen, dan wordt de wet veranderd.”
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Mokerslag??; die gasten doen toch, waar ze zin in hebben; of heb ik wat gemist?

2.  Auke Wassenaar 

1 Jun 2008 om 11:39 

Deze milieurecht advocaat Niels Koeman gaat nu de provincie Friesland helpen, om met schone handen, de nog 
te bouwen vuilste afvaloven van Nederland een milieu vergunning te verlenen
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wallstreet.jpeg We kunnen er nu zo langzamerhand wel vanuit gaan dat over enkele weken de 

totale financiele crisis over de wereld zal neerdalen zoals reeds ook werd 

voorspeld in het eerste deel van deze serie. Als een risicomijdende alles onder het tapijt schuivende 

tegen elk beter weten in altijd optmistische en de waarheid verhullende krant als NRC Handelsblad 

met een prominent bericht komt over De Nederlandsche Bank die een ‘fundamentele correctie’ 

voorspelt op de effectenbeurzen dan weten we het wel… sapienti sat! Maar er is meer dat wijst (of 

zelfs meer dan dat) op een armageddon op de modiale kapitaalmarkten! Kijk bijvoorbeeld eens naar 

onderstaand fascinerend overzicht van de koersdalingen in de tweede helften van alle jaren die 

eindigden op een 7: 

1907: -35,77%

1917: -30,80%

1927: -16,97%

1937: -40,20%

1947: -6,42%

1957: -18,42%

1967: -9,92%

1977: -10,20%

1987: -36,13%

1997: -13,30%

2007: ……………..

(bron: Phil Erlanger Research)

Er zijn leugens, grotere leugens en statistieken, maar…..
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1.  niphtrique 

10 Okt 2008 om 22:40 

Je moet eerst weten hoe het financiele systeem werkt. 
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krach.jpg Heel internet staat er inmiddels vol mee: het bericht over de mystery investor die 

miljarden aan put-opties heeft genomen op een beurskrach in Europa. Het 

geinvesteerde bedrag wisselt in diverse bronnen van 4 tot 6,9 miljard Euro, maar in deze 

betrouwbare bron van Dow Jones wordt het hoogste bedrag genoemd. Iedereen voelt wel aan dat de 

financial markets deze dagen completely overstressed zijn en dat er bijna wel een krach(je) moet 

volgen. Positief bekenen vormt zo’n krach een noodzakelijke correctie en kan zorgen voor een shake 

out van al die hysterische derivaten en het financial enineering door bankiers en advocaten die ervoor 

hebben gezorgd dat niemand meer begrijpt hoe het systeem in elkaar zit en waar de risico’s liggen, 

maar het nare en enge is dan weer dat de fucking politiek de stervende patient in leven probeert te 

houden door centrale banken en zo miljarden aan ‘geldinfusen’ toe te laten dienen waardoor deze 

louterende werking (voorlopig) uitblijft. Het is alof je bij een kankerpatient niet opereert en het 

gezwel weghaalt, maar nog een extra shot chemicals toedient waardoor de patient nog een paar 

weken vooruit kan. Lees hier een alarmerende email die binnenkwam uit Kazachstan: 

Inmiddels gonst het hier van de geruchten dat de vastgoedmarkt gaat instorten, dit vanwege de 

subprime crisis in de VS. Banken hier schijnen geen hypotheken meer te verstrekken. Herfinancieren 

is duur vanwege een extra risicopremie en de korte rente is sterk opgelopen. Daarnaast zijn de 

ratings niet erg hoog hier en wellicht worden ze eerdaags nog verlaagd. Ook vernam ik dat bedrijven 

als Kuat geen financiering krijgen. De banken hier hebben zoveel vermogen geleend de afgelopen 

jaren dat de schuld 95% is van het BNP!!! De rente is opgelopen van 13-14% naar 19-23%! Wie kan 

dat nog betalen? X. vernam dat de prijzen in bepaalde segmenten van de markt al 20% gedaald zijn. 

Inmiddels is er sprake van een capital outflow. De tenge is amper nog te koersen. De borden in de 

straten geven koersen aan van aankoop 1,30usd en verkoop 1,40$. Vlak voordat je vertrok stond de 

tenge op 1,20$ De euro is bijna 1,80!!! De vicepresident van Kazkommerts gaf aan een zelfde gevoel 

als in 98 te hebben. Als het rustig blijft tot eind september dan zou het met een sisser aflopen. ABN 

zegt dat bankensysteem hier het beste ontwikkeld is van de CIS landen. Overigens schijnen er een 

aantal personeelsleden bij de ABN hun huis te verkopen om tijdelijk een appartement te huren! Ook 

van andere mensen verneem ik dat. De partner van Visor Capital zei me achter: watch out! Hij was 

overigens al langer voorzichtig.
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1 Sep 2007 om 15:21 

Een leerzaam filmpje over de centrale banken zwendel, hoe ze dit soort “crisis” kunstmatig veroorzaken en in 
stand houden:

http://video.google.com/videoplay?docid=5547481422995115331

De centrale banken komen in het 3e deel “Don’t mind the men behind the curtain” aan bod.

Ofschoon ik het persoonlijk nogal schokkend vindt wens ik een ieder veel kijkplezier.

2.  orca 

3 Sep 2007 om 10:21 

Micha, door je neus blijven ademhalen, eventueel boterhamzakje voor de mond als je sterretjes gaat zien. Dit 
verhaal is ‘n rente-positie, ertegenover staat ‘n vergelijkbare otm call hoog in de 1700. Dit stukje gillende 
paniek begon overigens als ‘n S&P verhaal en na ff roeren is ‘t nu ‘n Eurostoxx-positie geworden. Zie ook de 
datum. Ik hou rekening met ‘n dreun, daar niet van, maar dit is ‘n perfect rationele set-up van ‘n grote partij.

3.  vwt5 

4 Sep 2007 om 13:21 

login/registreer om te reageren mail dit artikel print dit artikel 
Als de Dollar Valt - voorpublicatie 
Willem Middelkoop - 3 september 2007, 17:45

Vandaag presenteerde Willem Middelkoop zijn boek Als de Dollar Valt, Wat bankiers en politici u niet kunnen, 
durven of willen vertellen. Op IEX.nl leest u een exclusieve voorpublicatie uit dit boek, met een, zeg maar 
gerust, verontrustende kijk op een opvallend actueel thema.

Binnenkort introduceren we, in combinatie met IEX magazine een bijzondere aanbieding voor IEX-lezers. Houd 
deze site en het komende nummer van IEX magazine in de gaten. Hieronder leest u een door Willem zelf 
bewerkte versie van Hoofdstuk 1. 
Redactie IEX

Als de Dollar Valt - Hoofdstuk 1

Sinds wanneer is de dollar de wereldreservemunt?

Toen de Verenigde Staten in 1944 zeker wisten dat ze als overwinnaars uit de Tweede Wereldoorlog 
tevoorschijn zouden komen, besloten ze dat het tijd was om daar optimaal van te gaan profiteren, ze konden 
hun wil opleggen aan een groot deel van de wereld.

In kleine kring was besloten de rest van de wereld een nieuw geldsysteem te verkopen dat de VS voor 
tientallen jaren een enorme voorsprong zou geven. Tot 1940 was de Amerikaanse economie vooral intern 
gericht, maar nu waren Amerikaanse bedrijven klaar om te gaan profiteren van de wereldmarkten.

De ministers van financiën uit vrijwel alle toonaangevende landen van de wereld werden in Bretton Woods, een 
Amerikaans conferentieoord in de bossen van Mount Washington, New Hampshire, uitgenodigd voor een 
congres over een nieuw financieel systeem.

Daar werd afgesproken dat alle nationale valuta voortaan gedekt zouden worden door de dollar in plaats van 
goud. Het dollarsysteem werd ‘verkocht’ door te beloven dat de dollar door andere landen altijd omgeruild kon 
worden voor goud.

De dollar werd ‘as good as gold’. Sindsdien worden alle grondstoffen in dollars verhandeld. Alle landen moeten 
dus dollars kopen om uiteindelijk die grondstoffen te kunnen kopen. Hierdoor is er een permanente vraag naar 
dollars ontstaan, die ook nog eens de nationale valuta van andere landen dekt. Vroeger speelde goud deze rol.

Wereldwijd bestaat hierdoor inmiddels rond 65 procent van al het geld in de centrale bankkluizen, de nationale 
reserves, uit dollars. Sommige schattingen gaan ervan uit dat inmiddels ook onze pensioenpremies voor 
ongeveer 30 procent in dollars zijn belegd. Hierdoor kregen de Verenigde Staten een enorm dominante positie 
in de wereld, omdat zij als enige die dollar vrijwel gratis kunnen drukken, terwijl iedereen hem moest kopen om 
grondstoffen te kunnen kopen.

In 1944 ging iedereen dus akkoord en de dollar werd de officiële wereldreservemunt. Daarnaast werden het 
Internationaal Monetair Fonds (imf) en de Wereldbank opgericht.

Wie mag de dollar drukken?

De Amerikaanse grondwet stelt expliciet dat de overheid het geld munt, maar sinds 1913 is dit privilege 
overgeheveld naar de commerciële banken. Dollars worden sindsdien op veel plaatsen in de wereld gedrukt, 
maar formeel mogen alleen de VS dollars drukken. Om preciezer te zijn, sinds de Federal Reserve Act van 1913 
mag alleen de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (Fed), dollars creëren.

De Federal Reserve heeft dus het monopolie op het drukken van de dollar. Zelfs de Amerikaanse regering moet 
geld bij de centrale bank lenen om de begrotingstekorten te financieren. De rente over al deze schulden levert 
een groot deel van de winst voor deze banken. Wie de dollars mag drukken, heeft dus de feitelijke macht.

Hoe is de Federal Reserve ontstaan?

Onder aanvoering van John Pierpont Morgan, de grondlegger van JP Morgan, werd in 1912 in het geheim 
vergaderd op zijn privé-eiland Jekyll Island. Een zevental topbankiers reisde naar het eiland met een privérijtuig 
van een bevriende politicus.

De tocht moest strikt geheim blijven en daarom werden alleen voornamen gebruikt. De aanwezigen waren 
afkomstig uit de rijkste Amerikaanse bankiersfamilies en de Rockefeller groep. Ook de Europese bankiershuizen 
Rothschild en Warburg waren vertegenwoordigd.
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Samen bezaten deze bankiers maar liefst 25 procent van alle wereldwijde bezittingen. Ze bespraken hoe ze het 
monopolie over de dollarcreatie naar zich toe konden trekken door een centrale bank op te richten naar 
Europees model, maar dit idee aan publiek en politiek te verkopen als een overheidsoperatie.

Daarom moest een betrouwbare naam worden bedacht: The Federal Reserve. Hoewel de naam Federale 
Reserve anders doet vermoeden, is de bank geen eigendom van de staat maar privébezit van een aantal grote 
banken. Het Federal Reserve System is in 1913 ingesteld na hervormingen in het bankensysteem door eerdere 
financiële crises.

De commerciële banken wilden bescherming, structuur en hulp in de vorm van zelfregulering. President Wilson 
wilde dat de federale overheid zeggenschap zou krijgen in het kapitaal. Zo werd een compromis gesloten en 
kwam men uit op een stelsel van twaalf regionale Federal Reserve Banks, dat de banken in die regio zelf 
zouden runnen.

Hoe werd het plan aan politici en publiek verkocht?

Via bevriende politici werd het plan door de Amerikaanse Senaat en het Huis van Afgevaardigden geloodst. 
Senatoren werden ingeschakeld om collega’s te overtuigen en op kerstavond 1913 werd gestemd over het 
Federal Reserve System. De stemming over de Federal Reserve Act was bewust op die avond gepland, zodat 
veel volksvertegenwoordigers niet aanwezig zouden zijn en daardoor niet tegen konden stemmen.

Vooral onder democraten bestond grote weerstand tegen het plan. Congresleden die wel aanwezig waren, 
bleken vaak niet goed op de hoogte van de precieze gevolgen van het Federal Reserve System. De bankiers 
hadden bewust een voor politici moeilijk te begrijpen systeem bedacht, zodat de echte bedoelingen gemaskeerd 
konden blijven.

Het plan slaagde en door het aannemen van deze wet kregen de bankiers de beschikking over alle 
bankreserves in het hele land. Uit de voorpaginaverhalen de dag erna viel nergens op te maken dat er een 
nieuwe centrale bank zou worden opgezet. Om het publiek ervan te doordringen dat er sprake was van een 
nieuw overheidsorgaan werd lang nagedacht over de juiste naam.

In de plannen werd niet gesproken over een nieuwe centrale bank, dat woord kwam nergens voor. Het 
wetsvoorstel dat werd gepresenteerd sprak over het bundelen van de afzonderlijke bankreserves in het Federal 
Reserve System. Door het woord ‘Federal’ te gebruiken klonk het alsof het hier om een overheidsinstantie ging, 
een beeld dat bewust werd nagestreefd.

Daarom was er in het plan sprake van een federatie van autonome districten. Op die manier werd bovendien de 
aandacht afgeleid van de feitelijke concentratie van macht bij de bankiers uit New York.

Hoe kan een centrale bank privébezit zijn?

Vroeger waren centrale banken in handen van rijke banken (lees particulieren). Pas in de loop van de twintigste 
eeuw kwamen de meeste centrale banken in handen van de overheid. Nog steeds is 100 procent van de 
Zwitserse centrale bank en 50 procent van de Belgische centrale bank in handen van private aandeelhouders.

Wie wil kan er morgen een aandeel in kopen. Dat kan bij de Federal Reserve niet. Hier zijn de aandelen in 
handen van vooral de commerciële banken op Wall Street. Eigenlijk is de Amerikaanse Federal Reserve dus niet 
een stelsel van centrale banken, maar een stelsel van commerciële banken dat zich voordoet als nationale bank.

4.  vwt5 

4 Sep 2007 om 22:11 

Wat Middelkoop niet noemt, is het feit dat de dollar na de eerste dollarcrisis werd gekoppeld aan de verkoop 
van olie. Met Saudi Arabie, het belangrijkste lid van de OPEC, werd afgesproken dat olie vanuit de OPEC 
exclusief in dollars zou worden afgerekend. Aangezien elke industriele natie is aangewezen op olie, werd 
hiermee een constante vraag naar dollars gecreeerd. Deze olie-dollars of overschotten van oliedollars werden 
vervolgens weer door de olieproducerende landen in de Amerikaanse economie geinvesteerd (of vervolgens als 
dumplening aan derdewereldlanden, maar dat is weer een ander verhaal).

Naast de olie dollar, werd de goedkope-goederen-dollar gecreeerd. In eerste instantie met Japan en Zuid Korea, 
maar met de Chinese opkomst ook China. Omdat de Verenigde Staten de grootste consumentenmarkt ter 
wereld heeft (en als fysieke bezettingsmacht nog steeds in Japan en Korea aanwezig is, maar ook dat is een 
ander verhaal) kon het van producentenlanden afdwingen goederen in dollars af te laten rekenen. Dus 
goedkope goederen vanuit Japan en Korea richting de VS, Amerikaanse schatpapier richting de banken van 
Japan. Vandaar dat deze landen enorme dollarreserves bezitten. Ook hier geldt weer de stroom van 
investeringen in de Amerikaanse economie.

Het mooie van dit (imperiale) systeem is dat je de afnemers van je munt een schatting heft. Inflatie. Dit is de 
verborgen rente die iedere houder van dollars laat betalen. Ook wij als Nederland.

De dollar is de munt van een wereldrijk, waaraan iedereen aan meebetaald. Zoals het rijk bestaat, bestaat de 

munt. Dus tel maar uit ;)

5.  echtgeld! 

28 Sep 2007 om 23:53 

1. En die olie/dollar grap gaat door, onder het mom van ‘Peak Oil’. zogenaamd is de olie op.

Nope, de Amerikanen (niet die 300.000.000, maar die paar bazen) pakken de olie niet om ‘m zelf te verkopen, 
maar om ‘m in de grond te houden.

Zoveel olie in de wereld, als die op de markt zou komen, zou Shell failliet zijn.

Beter in de grond houden. En alle velden pakken. 
En ze dan alleen voor dollars verkopen.

Kan dat rare muntje (net zo dom als de euro, want ‘t is hier niet anders, ook al is de ECB officieel geen 
privebezit) wat langer wereldmunt blijven.
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2. Jongens en meiden, denk ook even aan rente: 80% van de nederlanders betaalt 50 MILJARD euro per jaar 
aan rente aan de rijkste 10%.
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« Proces-Holleeder komt er dus nooit… Daar komt de mega-krach…… »

Update Joris Demmink (2)
Gepubliceerd door Micha Kat 29 augustus, 2007 in Algemeen. 

demmink1.jpg Is Joris Demmink met vakantie zoals ze op zijn ministerie zeggen? We bellen 

hem gewoon thuis op. Een mannenstem neemt op. “Ja?” “U spreekt met Micha 

Kat. Ik ben journalist. Ik zoek de heer Joris Demmink. Bent u dat?”. “Waarom vraagt u dat?” “Ik wil 

weten of hij (u) met vakantie is (bent) of dat hij (u) misschien gewoon thuis zit.” “In dat geval kunt u 

beter met de directie Voorlichting bellen.” Vervolgens werd de verbinding verbroken. Zou de 

mannenstem (een vrij hoge stem) inderdaad die van Joris Demmink zijn? Hiervoor zijn enkele 

aanwijzingen. Primo: hij nam niet op met zijn naam, maar met ‘ja?’. Secundo: als het een butler of 

zo was geweest, had hij waarschijnlijk gezegd ‘met huize Demmink’ of iets dergeliks of gewoon ‘nee’ 

hebben geantwoord op mijn vraag ‘bent u Joris Demmink’. Nou ja, als ik met de beroemde en enige 

echte Joris D. heb gesproken… 

… is het een geruststellende gedachte dat hij thuis vakantie viert en niet in Turkije, Tsjectie of 

Roemenie.
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Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  toktok 

29 Aug 2007 om 22:00 

advies micha op volgende keer ook met piepstemmetje te reageren , misschien raakt ie uit zijn rol

2.  Achiel 
29 Aug 2007 om 22:43 

Laat je 10 jarige neefje bellen…..

3.  Klaus 

30 Aug 2007 om 04:58 

Beste Micha,

De directie voorlichting is al even vaag als Demmink zelf. Nou ja als hij opneemt met ja, wil dat misschien wel 
zeggen: Ja, ik wil wel zo’n lekker… vul het zelf maar in.

Het wordt tijd naar de Riouwstraat te gaan in Den Haag. Oh, ja en nodig dan alle media uit inclusief de televisie 
en de stichting Childright. Gezellig feestje bouwen in de tuin. 

Eventueel bel je hem met een Duits accent en zeg dat je nog wat lekkers voor hem hebt. Gewoon lekker erin 
laten tuinen:)

  

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/470/update-joris-demmink-2.html (1 of 4) [3/11/2009 12:35:48 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2007/08/demmink1.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2007/08/demmink1.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/470/update-joris-demmink-2.html/feed
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Update Joris Demmink (2) at Klokkenluideronline

Werkelijk het einde is nabij voor Mr. J.D. Ben ervan overtuigd dat de ontknoping spoedig volgt. Mentaal gaat de 
man dat niet lang meer volhouden en ook het ministerie wil snel van deze man af. Er is te lang gezwegen. 
Inmiddels wordt er intens beraad gevoerd wat te doen met deze persoon. Donner, Hirsch Ballin en consorten 
zijn werkelijk ten einde raad. 

Een advies aan alle lezers: Blijf Demmink bellen!

4.  niemand 

30 Aug 2007 om 11:10 

Een vrij hoge stem… mischien een van zijn “partners” die de baard nog niet in de keel heeft? Het wordt ook 
steeds ranziger.

En een middagje gezamelijk bij Joris op de koffie lijkt me helemaal geen slecht idee. Kunnen we de zaak eens 
rustig doorpraten met onze grote kindervriend.

.

Overigens ben ik van mening dat de corrupte Secretaris Generaal van Justitie Joris Demmink met zijn tengels 
van minderjarigen af moet blijven.

5.  Rudolf Paul 
30 Aug 2007 om 11:52 

Donner en Hirsch Ballin zijn dé grote pedobeschermers!

6.  iemand 

30 Aug 2007 om 12:25 

Jullie zijn allemaal even walgelijk. Iemand beschuldigen en opbellen voordat die persoon ook daadwerkelijk 
officieel veroordeeld of aangeklaagd is? Beseffen jullie wel dat als hij onschuldig zou blijken te zijn (jullie 
veronderstellingen zijn niet minder of meer geloofwaardig dan zijn onschuldigheid) jullie je schuldig maken aan 
stalking. Sta stil bij je eigen overtuigingen en toets ze op waarschijnlijkheid, voordat je iemands leven een hel 
maakt.

Zelf al zou hij schuldig blijken te zijn dan moet dat op een behoorlijke manier worden afgehandeld. Wij leven 
godzijdank in een soort samenleving waar mensen niet meer worden opgeknoopt en gelyncht in de straat op 
basis van verdenkingen. Als jullie daar naar op zoek zijn verwijs ik jullie naar Afghanistan, misschien heeft de 
Talibaan nog een plekje vrij, alleen denk ik niet dat ze de vrijheids van meningsuiting van journalisten erg op 
prijs stellen.

Het OM heeft er geen belang bij, om hem te blijven beschermen als hij schuldig is; mocht hij schuldig zijn, dan 
treedt hij af en wordt hij veroordeeld, zo niet dan niet. Sterker nog, het zou een goede publiciteitsstunt zijn als 
het OM Joris Demmink te grazen zouden nemen, dat is wat het volk namelijk graag ziet. Het is dus makkelijker 
om Jorris Demmink te laten vallen dan te blijven steunen. Het zou alleen wel ernstig gesteld zijn met de 
samenleving als het OM uit angst voor een paar onderzoeksjournalistjes iemand maar veroordeeld die 
onschuldig is om van het gezeur af te zijn (dat is wat jullie willen nietwaar?)

7.  Micha Kat 

30 Aug 2007 om 17:45 

@iemand 
er is twee maal aangifte gedaan tegen Demmink, de laatste door twee advocaten van naam en faam. De 
aangifte was onderbouwd met een karrenvrachtr aan bewijsmateriaal. Maar het OM gooit deze gewoon in de 
prullenmand. 
Dan is het logisch dat de journalistiek zijn werk doet. Om dat stalking te noemen in niet alleen heel kwalijk, 
maar ook erg dom.

8.  niemand 

31 Aug 2007 om 01:41 

TIP: Het bericht van “iemand” is het grappigst als je hem voorleest met een hoog stemmetje!

“Iemand beschuldigen en opbellen…” 

Heeft u ook wel eens aangifte bij de raad voor de journalistiek gedaan onder het pseudoniem “X” toevallig? 

:D  

.

Overigens ben ik geheel van mening dat zo iemand als de rechtgang saboterende Secretaris Generaal van 
Justitie Joris Demmink op een behoorlijke manier moet worden afgehandeld.

9.  John 

31 Aug 2007 om 11:02 

“er is twee maal aangifte gedaan tegen Demmink, de laatste door twee advocaten van naam en faam. De 
aangifte was onderbouwd met een karrenvrachtr aan bewijsmateriaal”

Wat een geluk weer Kat. De aangifte kwam van een tot levenslang veroordeelde drugsdealer. En de zaak is 
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voor de rechter geweest.

10.  niemand 

1 Sep 2007 om 15:49 

Beste John,

Verbazingwekkend dat u gelukkig bent met een chantabele pedofiel als hoogste baas van justitie. 

Wat is uw belang hierbij?

11.  langebamisliert 

2 Sep 2007 om 01:19 

Om je paranoide ideeen maar levend te houden iemand in zijn vakantie opbellen , lekker kinderachtig. 
Bewijzen vriend , op deze manier maak je jezelf belachelijk.

12.  Zorro 

2 Sep 2007 om 19:21 

“Verbazingwekkend dat u gelukkig bent met een chantabele pedofiel als hoogste baas van justitie.”

Dat is makkelijker gezegd dan bewezen. Ik kan van u ook van alles beweren.

13.  Jan Bouma 

2 Sep 2007 om 21:26 

Af-en-toe…, en ik moet zeggen “hoofdschuddend”, lees ik uw commentaren…; het is toch duidelijk dat J.D. “met 
strategisch verlof is…” Zo heet dat in het jargon; en hij komt ook niet meer terug (voorspelling) want zo zeggen 
de minister en de politiek (terecht) “de man is teveel in opspraak”. Om Demmink nu niet publiekelijk, deswege, 
het veld te laten ruimen is hier de politieke oplossing dat in zo’n geval dan gezegd wordt: “dat hij wegens 
gezondheidsredenen is afgetreden..” 
(Of-is-ie-al-weg?) Ik volg het maar.. af-en-toe; zoals gezegd. Lees verder op m’n website: www.villamithras.
com… “ik stuur Luigi Scalfero wel effe langs…; sic!” Groet! Dierbaren en denk om uw bloeddruk! Jan Bouma

14.  iemand 

3 Sep 2007 om 03:21 

“Het zou alleen wel ernstig gesteld zijn met de samenleving als het OM uit angst voor een paar 
onderzoeksjournalistjes iemand maar veroordeeld die onschuldig is om van het gezeur af te zijn”

er zijn wel mensen voor minder veroordeeld

15.  vwt5 

3 Sep 2007 om 23:18 

woensdag 15 augustus 2007 
U nog wat gehoord van Piet van Haut? Nee. Wij ook niet. Afknappertje hè? En zeker voor de weinige 
onderzoekers die zich nog bezighouden met de Belgische kinderhopsdossiers met wie Piet nog regelmatig in 
contact stond. Bijvoorbeeld met klabakken uit Knokke. Notabene de stad van burgemeester Leopold Lippens 
aka “het varken”. 
Pieterman had trouwens sowieso geen gebrek aan belangstelling. 
Volgens een bron die hem de laatste twee jaar regelmatig ontmoette in zijn kruipruimte kreeg hij van tijd tot 
tijd visite van luitjes uit de hogere echelons van de Belgische samenleving. Wat die hoge mieters daar 
moesten? Damage control misschien? Of waren ze nieuwsgierig naar sappige details uit de hopsavonturen van 
luitjes uit familie-, vrienden- en/of kennissenkring? Gewoon, voor intern gebruik. Je weet het niet. Maar hoe 
langer Piet wegblijft, hoe meer je gaat denken dat er iets errugs is gebeurd. Want hij mag dan hier en daar 
fantastische vertellingen hebben opgedist die Edgar Allan Poe in verlegenheid hadden gebracht, er was ook heul 
veul Wahrheit in Piet zijn Dichtungen. Vooral als ie het had over zijn Maasdam-connectie in Amsterdam. En dan 
zit je al gauw in de buurt van Joris D. of Demmink *. Dus blijf naar Piet uitkijken. We kunnen hem niet missen. 
Stay tuned.

http://www.stelling.nl/followup/

16.  J.D. 
7 Sep 2007 om 23:55 

Piepstemmetje? Zou hij al ‘geholpen’ zijn?

17.  Alex 

8 Sep 2007 om 16:58 

Geruststellend dat hij ‘thuis’ in Nederland zit? Ik maak me toch ernstig zorgen. Hoeveel jonge jongetjes moeten 
nog slachtoffer worden van deze pedofiel? 

Secretaris-generaal van Justitie: dan heb je het toch goed voor elkaar om alles te kunnen doen wat het recht 
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verbiedt?

Hoeveel pedofielen zijn hun straf ontlopen door Demmink & Tonino?

Het recht wankelt in Nederland. En ernstig ook!

18.  gert 

6 Jan 2008 om 00:15 

niet vergeten: http://nl.youtube.com/watch?v=tdydFtRHdDw

19.  tess 

12 Sep 2008 om 20:27 

Ik ben vorig jaar wezen kijken op zijn huisadres. Het was heel stil daar … geen beweging!

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (37) 

Pingback op 26 Feb 2008 om 07:27 
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« Update Joris Demmink Update Joris Demmink (2) »

Proces-Holleeder komt er dus nooit…
Gepubliceerd door Micha Kat 29 augustus, 2007 in Algemeen. 

holleeder.jpg Het is opnieuw allemaal niet te geloven! Reeds begin april na die belachelijke 

‘bomaanslag’ op de rechtbank wisten we al hoe laat het is: Justitie zelf saboteert 

het voormalige ‘proces van de eeuw’. In dit stuk wordt uitgebreid uitgelegd waarom Justitie dat doet. 

Ten overvloede: lees ook in deze analyse welke enorme belangen er voor Justitie op het spel staan de 

‘bepaalde informatie’ waarover het kamp-Holleeder beschikt verborgen te houden voor het grote 

publiek! En nu vernemen we dan dat het proces opnieuw is uitgestseld omdat de voormalige 

krachtpatser Holleeder nog altijd te ziek, zwak en misselijk is. Het doet denken aan al die processen 

vroeger tegen Nazi-collaboranten die ook steeds opeens ‘doodziek’ werden als ze voor de rechter 

moesten verschijnen. Alleen is het grote verschil dat die mensen de hand boven het hoofd werd 

gehouden door de Staat en dus werden ‘geholpen’ terwijl onze Staat nu juist doodsbang is voor 

Holleeder en wat hij allemaal weet over corruptie bij Justitie…. Eerder suggereerde de NRC-

ombudsman al dat er binnenkort waarschijnlijk een spuit in zijn arm wordt gezet waarmee alle 

‘problemen’ in een keer zijn ‘opgelost’. Dat is dus recht in Nederland anno 2007! 

Het systeem is inmiddels zo verrot, dat een topcrimineel niet meer gewoon kan worden berecht 

omdat dan zal blijken dat dat ’systeem’ zelf onder leiding van Joris Demmink nog veel erger is dan 

die topcrimineel zelf! Jawel, het vergt enige ‘rekkelijkheid van geest’ om dit te kunnen bevatten, 

maar de conclusie kan inmiddels echt geen andere meer zijn dan deze. En trouwens: waarom lezen 

we geen preciezere nadere informatie over de toestand van Holleeder? Kan hij dan niet meer praten? 

Waarom is het eigenlijk nodig een ‘topfitte’ Holleeder in de rechtzaal te hebben? Zijn er geen 

medicijnen op zijn arme hartspier wat op te peppen? In geen krant lezen we iets over deze 

invalshoeken. Heeft hij familie die hem mag bezoeken? Wat zeggen die dan over zijn toestand? Uit de 

hele berichtgeving blijkt een ding zonneklaar: Justitie heeft belang bij een zo ziek mogelijke 

Holleeder. Ware dat niet zo, dan zouden de ‘deskundige artsen’ een heel ander liedje hebben 

gezongen. Ach, het is allemaal zo enorm doorzichtig welk spelletje Justitie en de ‘oude media’ hier 

spelen. Maar een ding weten we wel zeker: bij de corrupte NSB-ers van De Volkskrant en NRC 

Handelsblad liggen de necrologieen over de ‘crimineel van de eeuw’ al klaar!
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Proces-Holleeder komt er dus nooit… at Klokkenluideronline

Vrouwenhandel, kinderhandel, jeugdzorg…ook hierover durft de media niet te publiceren! De corruptie zit heel 
diep in de maatschappij geworteld. Leven we werkelijk in een maffiastaat?

2.  Irene 

31 Aug 2007 om 22:06 

Holleeder vraagt rechter om vrijlating 
Uitgegeven: 31 augustus 2007 18:47 
Laatst gewijzigd: 31 augustus 2007 21:04 

AMSTERDAM - Willem Holleeder heeft de rechtbank gevraagd hem vrij te laten zodat hij beter kan herstellen 
van zijn hartoperatie. Het Openbaar Ministerie heeft echter gezegd dat Holleeder minder ziek is dan hij zich 
voordoet, zo meldt de NOS. 

Na overleg met een onafhankelijke arts heeft het OM verklaard dat de verdachte lichamelijk in goede conditie 
is. 

Vrijdagochtend zijn het Openbaar Ministerie, Holleeder en zijn advocaat bij de rechter in Haarlem geweest, die 
maandag beslist of de van afpersing verdachte Holleeder voorlopig vrijkomt, zegt het OM. 

Operatie 

Diverse media meldden deze week dat het niet goed gaat met de zieke Holleeder. Zijn hart zou na de operatie 
eerder dit jaar nog maar voor twintig procent functioneren. Dat hij veel in zijn cel zit en alleen uit de 
handboeien mag als een arts hem behandelt, zou het herstel bovendien niet ten goede komen. 

Het OM liet eerder weten er vanuit te gaan dat het proces tegen de Heineken-ontvoerder en zijn 
medeverdachten gewoon op 10 september wordt hervat, zoals gepland. 
—————————————————————–

http://nu.nl/news/1217116/15/Holleeder_vraagt_rechter_om_vrijlating.html

Is nu.nl ook deel van de oude media die alles doelbewust verdraaien om de gevestigde machten te beschermen 
of wordt hier precies duidelijk wie het proces wel graag door zou willen zien gaan en wie niet door het 
aanwenden van een ziekte? Het is een retorische vraag overigens.

3.  vwt5 

2 Sep 2007 om 22:11 

eukende reli’s en de hoer die Mabel heet. 
Neukende reli’s en de hoer die Mabel heet. 10 uur 38 minuten geleden door vwt5 
“Goedemiddag, hebt u voor mij een Penthouse zonder kut? En een woordenboek zonder vloeken? U verkoopt 
tegenwoordig toch ook de Quest zonder voodoo-poppetje? U bent toch zo’n schijnheilige pleurisgristen die zelfs 
diefstal niet schroomt? Val dood klootzak, met die teringsupermarkt van je.” Opgelucht en met een stralend 
humeur verliet ik de C1000 aan de Flevostraat op Urk. Kent u de Quest? Dat is de moderne variant van de Kijk. 
Een zeer lezenswaardig populair wetenschappelijk blad. In de nieuwste editie zat een voodoo-poppetje, dat bij 
een artikel hoorde. Maar niet in de C1000 op Urk. Daar hebben ze dat poppetje verwijderd. Want sommige 
klanten nemen aanstoot aan dat poppetje. Weet u waarom? Urk wordt grotendeels bevolkt door streng 
Gristelijke mensen, en die mogen geen voodoo. Zonet realiseerde ik mij dat ik nóg een appeltje met de C1000 
te schillen heb. Want de C1000 haalt toch alles weg waar klanten aanstoot aan nemen? Waarom worden mijn 
gevoelens dan genegeerd? Even de telefoon gepakt voor een interlokaal gesprek. Met Urk. “Dag. Oplopers hier. 
U bent toch die supermarkt die poppetjes uit de Quest steelt omdat klanten daar aanstoot aan nemen? Klopt 
het dat u ook macaroni verkoopt? Van die armeluispasta? Ik vind die troep totaal niet te vreten en ik neem daar 
dus ernstig aanstoot aan. Uit de schappen die troep of ik steek je zaak in de fik, lamlul!”

Sodemieter toch op. Gristelijke ouderlingen mogen kinderen verkrachten, dat noemen ze predestinatie. 
Gristelijke vissers mogen een kilo coke per week snuiven, dat noemen ze ontspanning. Maar Gristelijke mensen 
mogen geen poppetje bij de Quest. Gristelijke mensen zijn totaal gestoord. Hoe die mensen zo gehandicapt zijn 
geraakt? Haast iedereen op Urk is getrouwd met zijn achternicht. Urk is het levende bewijs dat inteelt erg nare 
gevolgen kan hebben. En ze zijn er gek op censuur.

Tsja, inteelt betekent een grote kans op mismaakte kindertjes. Dat overkwam ook een Gristelijk echtpaar uit 
het Noorden des lands. En laat ik even duidelijk zijn. Ik heb weliswaar een heel grote bek, maar voor het 
jongetje vind ik het heel verschrikkelijk dat hij zo gehandicapt is. Maar zijn ouders nagel ik graag even aan de 
schandpaal. Die zijn verhuisd naar Stadskanaal. De school die exact in hun verwrongen Gristelijke waanbeelden 
past staat een dikke 120 kilometer verderop. In Zwolle. En gehandicapte kindertjes mogen op kosten van u en 
mij met een taxi naar school. Ja, prima. Maar wat mij betreft geen 120 kilometer heen en 120 kilometer terug. 
Dat kost 30.000 euro per jaar. Een goede wet, “kinderen met een handicap worden van overheidswege naar 
school vervoerd”, wordt op die manier gewoon verneukt.

Vindt u het heel raar als ik zeg dat ik liever wil dat mijn belastingcentjes worden besteed aan verpleegsters, 
onderwijzers en andere goede doelen? Vindt u het heel raar als ik zeg dat ik niet wil dat mijn belastingcentjes 
worden verspild aan sponsoring van een stel Godsdienstwaanzinnigen? Als dat kind persé op de juiste 
Nederzweeds Vrijgemaakte Artikel 23-school moet, dan betaalt dat echtpaar de extra kosten maar lekker zelf. 
Of ze gaan af en toe in de kerk rond met het collectezakje. Hoewel, of je met een paar dubbeltjes en oude 
knopen nou wat opschiet? Een kapitaal uitgeven om te voorkomen dat je kind hoort dat de evolutie wél bestaat, 
en dat kruisridders niets anders waren dan rondreizende verkrachters en plunderaars, een soort Moslim-fanatici 
avant la lettre? Die familie in Stadskanaal is gek op censuur.

Weet u, wie ook stapeldol is op censuur? Mabel! U weet wel, die slettebak die met die moordenaar op dat jacht 
neukte. Eerder liep ik te hoop tegen reli-censuur op Wikipedia. Maar er bestaat ook Oranje-censuur. Deze week 
werd bekend dat er was gerotzooid met de Wiki-pagina’s over ons koningshuis. En weet u door wie? Door Het 
Koninklijk Huis Zelve. Want met een computer op het woonpaleis van Trix is de informatie over het maffia-
verleden van Mabel weggemoffeld. De zaak is door de Rijks Voorliegings Dienst tot op de bodem uitgezocht. U 
raadt het nooit: Mabel zélf verneukte de Koninklijke Waardigheid door de belastende informatie op Wikipedia 
weg te poetsen. Een hoerenstreek. Zo zie je maar weer: eens een hoer, altijd een hoer.

Ik zie hem al helemaal voor me, die advertentie in de Penthouse. “Prinses te huur: pijpen 20 euro, neuken 
‘met’ 50, en ‘zonder’ 75 euro”… Alleen jammer dat die annonce in Urk dan weer uit dat rukblaadje wordt 
geknipt…
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Proces-Holleeder komt er dus nooit… at Klokkenluideronline

Wat is nou erger? Voodoo-poppetjes uit een tijdschrift halen, de gemeenschap een belachelijk bedrag laten 
betalen voor het Godsdienstwaanzinnige schoolvervoer van je kind, of hoogstpersoonlijk de informatie op 
internet over je maffia-verleden manipuleren? Ik weet het niet. Volgens mij draait het uit op een gedeelde 
eerste plaats. 
Gelukkig heb ik het telefoonnummer van God: 06-00000001. Ik heb Hem even gebeld. Of Hij even een paar 
bliksemschichten wilde sturen. Naar Urk, Stadskanaal en een aantal paleizen…

4.  vwt5 

3 Sep 2007 om 17:31 

imperium John de Mol gebouwd op drugsgeld! 
Voor de veel bezochte Belgische site belg.be valt het te hopen dat zij hun bewijzen dat John de Mol en Peter R. 
de Vries hun tv-succes hebben gebouwd op crimineel geld van uit de criminele Bruinsma-groep kunnen 
hardmaken. Volgens de site zou het imperium van De Mol gefinanceerd zijn met drugsgeld van Charles G. Peter 
R. de Vries zou daarbij een bemiddelende rol hebben gespeeld. Als blijkbaar wederdienst zou De Mol vorig jaar 
geld hebben gestoken in de politieke ambities van Peter R. de Vries toen hij -een niet geslaagde- poging deed 
om een zetel in de Tweede Kamer te veroveren. De Belgische aanval op de Talpa-baas lijkt echter ingegeven te 
zijn door Nederlandse vijanden van John de Mol….

Belg.be schrijft op basis van niet nader genoemde bronnen:”In Nederland is John de Mol een zakelijke topper, 
een media tycoon te vergelijken met de Italiaanse Berlusconi. Met zijn programma ‘Big Brother’ internationaal 
uit te rollen is hij samen met zijn Endemol partner Joop van de Ende euro miljardair geworden. Maar bronnen 
vertelde belg.be dat er een luchtje aan deze invloedrijke heer hangt. Zo zou hij de financier zijn geweest van de 
politieke ambities van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Dit is uitgelopen op een fiasco, de Nederlanders 
zagen de journalist niet zitten in hun politiek. Maar hoe kwam deze invloedrijke televisie magnaat aan zijn start 
kapitaal?”, vraagt de site zich af om direct ook het antwoord te geven.

“In de jaren 80 zou John de Mol als een soort loopjongen van een beruchte Nederlandse crimineel hand en span 
diensten hebben verricht. Deze zelfde heer zou indertijd John de Mol en zijn toenmalige kompaan Willem Ruis 
geholpen hebben hun faillissement te voorkomen. Dit door via een zekere Charles G. (toenmalig eigenaar van 
een verhuurbedrijf van televisies aan particulieren) die maar liefst één miljoen aan drugsgeld in hun business 
pompte. Door dit crimineel startkapitaal is John de Mol uiteindelijke miljardair geworden,” weet Belg.be.

De Mol zou zich in die tijd hebben laten adviseren door misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Belg.be schrijft: 
“De contacten met de Nederlandse onderwereld zouden in de jaren 80 zijn gelegd door dezelfde Peter R. de 
Vries die in 2005 door John de Mol werd gefinancierd. Alle bovengenoemde zaken zullen worden behandeld in 
de strafzaak tegen de in januari opgepakte Heineken ontvoerder Willem Holleeder. De man die door de 
Nederlandse justitie verantwoordelijk wordt geacht voor tenminste 25 liquidaties. ”

De onbewezen aanval op De Mol zou ook te maken met de verhalen dat de Talpa-eigenaar verantwoordelijk 
wordt gehouden voor uitlatingen van misdaadjournalist Bas van Hout in het programa Barend & Van Dorp 
waarin hij met beschuldigende vinger wees naar Steve Brown als de genius achter ontvoeringsplannen waarbij 
John de Mol jr. het slachtoffer diende te worden.

Die ontvoering werd verijdeld omdat de Amsterdamse politie de familie De Mol tipte over de ophande zijnde 
ontvoeringsplannen. Van betrokkenheid van Brown, zoals Bas van Hout beweerde, is officieel niets bekend. 
Sinds de aantijgingen van Van Hout bij Barend en Van Dorp probeert Brown, middels zijn eigen site, en die van 
geestverwanten, verhaal te halen. Ook stelde Brown De Mol verantwoordelijk voor de door hem geleden schade 
door die aantijgingen van Van Hout op Talpa. Tot een rechtszaak is het echter nimmer gekomen.
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« Morgen in Nieuwe Revu: de zaak-Westenberg Afbraak van het Nederlands politiek bestel »

We worden bestolen, bestolen, bestolen (4)
Gepubliceerd door admin 31 januari, 2007 in Advocatuur. 

WAT GING ER MIS BIJ BINCK-COMMISSARIS CHARLES LANGEREIS?

Het Nederlandse advocatenwereldje is met verbijstering geslagen. Een van de coyfeeen, professor 

Belastingrecht in Leiden, voorzitter van de VVD-commissie Belastingen, partner van Spigthoff 

Advocaten en Belastingadviseurs, voormalig partner van Stibbe en Freshfields, is verdachte in een 

voorkenniszaak en wordt onderzocht door het OM. Vorige week legde Langereis zijn commissariaat bij 

Binck Bank neer (‘om persoonlijke redenen’) maar een week later ging hij door het stof: hij had een 

‘ernstige fout’ gemaakt door als commissaris misbuik te maken van zijn insider-kennispositie en de 

kwartaalcijfers van Q1 2006 een week voor officiele bekendmaking door te spelen aan zijn vriendje 

Bob Sijthoff naar wie het OM reeds een onderzoek had lopen wegens handel met voorkennis. 

Langereis was dus de ‘bron’ van de voorkennis. Een ‘enorme blunder’, zeg dat wel voor een man van 

zijn statuur die alles weet (moet weten) van corporate governance, effectenrecht en 

meldingsplichten. Zowel Sijthoff als Langereis hebben enorme persoonlijke belangen in Binck; het 

belang van Langereis bedraagt (volgens het FD) zelfs 5 mio Euro. Deze zaak stinkt enorm. Dat er 

volgens Langereis niet gehandeld is op basis van de via hem uitgelekte voorkennis (als dat al waar 

zou zijn) doet nauwelijks iets af aan de schending van het vetrouwen die het gevolg is van zijn 

‘enorme blunder’. Hoe kan zoiets gebeuren? De ervaring leert dat aan dit soort gedrag maar een 

oorzaak ten grondslag ligt: hebzucht. Verdiende Langereis dan niet genoeg? Laten we eens kijken 

naar de omgeving waarin hij opereerde. Wie is Charles Langereis? 

 
Allereerst valt op dat Langereis beschikt over een bijzondere eigen website. Die zal binnenkort wel uit 

de lucht worden gehaald, dus laten we deze even beschrijven. We zien in sjieke letters: these are the 

personal pages of Charles Langereis en dan moet je inloggen met codewoorden. Erg vaag. Wat is de 

bedoeling van deze site? Communiceerde hij zo ‘discreet’ met zijn clienten die hij aan fiscale 

voordelen hielp in belastingparadijzen? Op de site van zijn kantoor wordt hij omschreven als 

‘strateeg’. Nou, met zijn ‘strategisch inzicht’ valt het blijkbaar wel mee. Daarnaast blijkt hij liefhebber 

te zijn van ‘klassieke jachten’. Enig onderzoek leert ons dat Langereis veel vertoeft in Saint-Tropez 

waar hij met zijn eigen jacht deelneemt aan wedstijden en af en toe zelfs wint. Ook is hij president 

van de Yacht Club van Saint-Tropez. De jachtclub van Saint-Tropez: is dat de plek waar je als 

professor in het Belastingrecht en als voorzitter van de VVD-commissie Belastingen gezien wilt 

worden? Adviseerde hij schatrijke bezitters van jachten in Saint-Tropez hoe ze hun miljoenen uit het 

zicht van de fiscus kunnen houden waarbij de vestiging van zijn kantoor op Curacao natuurlijk een 

sleutelrol speelt? Of raakte hij gokverslaafd in de casino’s van Cannes en Nice en was geld 

verschuldigd aan zijn vriendje Sijthoff die hij wilde compenseren met inside information? Raakte hij in 

Saint-Tropez verslingerd aan foute vrouwen, van die Oost-Europese types die je helemaal binnenste 

buiten keren waardoor hij zijn hoofd en goede verstand verloor? Misschien een beetje wild allemaal, 

maar het is ook niet zomaar iets waar we het hier over hebben. Het lijkt dat slechts extreme 
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oorzaken een man van de statuur van Langereis van het rechte pad hebben doen kunnen geraken.  

In het licht van dit alles is ook zijn overstap medio 2002 van Freshfields naar Spigthoff enigszins 

verdacht. Bij Freshfields werkt een partner in Tax vooral voor multinationals, bij Spigthoff voor 

particulieren. Risky business, niet eens zozeer vanuit juridisch perspectief, maar vanuit sociaal-

maatschappelijke overwegingen. Je raakt toch een beetje van de wereld als je werk eruit bestaat 

schathemelrijke individuen te voorzien van belastingvoordelen. En wat doet het met je als je ook nog 

vriendschappelijk met dit soort mensen omgaat in oorden als Saint-Tropez? Je zou haast gaan 

denken dat Langereis besmet is geraakt met een verkeerd soort ethiek die het misschien leuk doet in 

de jachtclub van Saint-Tropez maar die een partner van een topkantoor en een professor 

Belastingrecht zich niet kan permitteren. Ook in Nederland verkeerde Langereis in opmerkelijke 

netwerken. Zo blijkt hij in de Raad van Advies te zitten van de Stichting Gastenverblijf VU Ziekenhuis. 

Mooi toch? Nobel? Goede doelen? Nou, laten we eens even kijken wie er allemaal verbonden zijn aan 

dat gastenverblijf in bestuur, raad van advies en comite van aanbeveling, wie zich allemaal zo nodig 

met dat gastenverblijf moeten bemoeien: Paul Nouwen, Louis van Gaal, Jaap Rost Onnes, Eelke van 

der Veen, Anne-Wil Blankers, Pieter Bouw, Elco Brinkman, Job Cohen, Jan Michel Hessels, Aad 

Jacobs, Freek de Jonge, Rob van Oordt, Henk van Os, Peter Post, Martijn Sanders, Hans Smits, Cor 

van Zadelhoff en Jaap van Zweden. De Concertgebouw-lobby is er niets bij! Hoeveel vermogen zou 

deze lijst cumulatief vertegenwoordigen? De lijst leest als een uitgelezen hunting ground voor een 

gisse belastingadviseur! Op zich niets mis mee natuurlijk. Alhoewel: de samenleving heeft het 

inmiddels wel een beetje gehad met die gisse ‘fiscalisten’ die steeds ‘scherp aan de wind varen’ voor 

hun klanten en de schatkist voor miljarden benadelen. 

Langereis is door het stof gegaan in een poging verdere schade aan zijn persoon te voorkomen. Maar 

hij heeft wel een zwaar economisch delict gepleegd en het vertrouwen in de Nederlandse corporate 

governance ernstig geschonden. We zijn benieuwd wat voor straf hij nu krijgt. Hij heeft zijn toevlucht 

gezocht tot Joost Italianer van Nauta Dutilh, de man die Cor Boonstra uit de cel wist te houden. Van 

de Amsterdamse deken Hans van Veggel lijkt hij in elk geval weinig te vrezen te hebben, want dat is 

een oude makker van Stibbe. Bovendien heeft de deken het veel te druk met de 

‘belangenverstrengelingen’ van Bram Moszkowicz om zich druk te maken over zo’n ‘akkefietje’ als 

van Langereis.
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Morgen in Nieuwe Revu: de zaak-Westenberg
Gepubliceerd door admin 30 januari, 2007 in Rechterlijke macht. 

NIEUWE REVU: COVERVERHAAL OVER GECORRUMPEERDE RECHTER

Een monumentaal moment in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek: het weekblad 

Nieuwe Revu komt morgen met een coververhaal van de hand van Stan de Jong over de 

gecorrumpeerde vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg. Deze compleet foute 

rechter heeft een spoor van vernieling door juridisch Nederland getrokken maar natuurlijk houdt 

iedereen hem de hand boven het hoofd. De ‘zaak-Westenberg’ is in de spotlights komen te staan 

door de Chipshol-zaak waarin de onpartijdigheid van de rechtbank Haarlem thans ter discussie staat. 

Naar blijkt uit het stuk in de Nieuwe Revu heeft ook Westenberg Chipshol ernstig benadeeld. Maar 

ook in andere zaken komt deze rechter naar voren als een schande voor onze rechtstaat, een 

schreeuwende en tierende despoot die te kust en te keur advocaten intimideert en journalisten voor 

de rechter sleept. Naar de kiosk dus morgen!
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Oorlog tussen Advocatenorde en strafpleiters
Gepubliceerd door admin 26 januari, 2007 in Advocatuur. 

JUSTITIE-BOBO’S HEBBEN BESLOTEN: BRAM MOET KAPOT

Sids jaar en dag is de Nederlandse Orde van Advocaten een club die wordt gedomineerd door grote, 

commerciele (civiele) kantoren. Deze kantoren op hun beurt onderhouden weer warme banden met 

de rechterlijke macht en de politiek. Deze banden worden geformaliseerd door de honderden 

advocaten van deze kantoren die ook rechter zijn en door de talrijke adviesfuncties van deze 

advocaten in wetgevende commissies van de overheid. Aan strafpleiters als Gerard Spong en Bram 

Moszkowicz heeft de machtige Orde een ‘confrere dood’. Om meerdere redenen: uit jaloezie om de 

aandacht die de strafpleiters naar zich toe weten te trekken, maar vooral om de bedreiging die zij 

vormen voor het establishement de status quo. Een duidelijk voorbeeld hiervan zagen we in de zaak 

van Desi Bouterse: Desi moest hangen, coute que coute, zo hadden de ‘hoge heren’ in Den Haag 

besloten, en dan zit men niet te wachten op een advocaat als Moszkowicz die spaken tussen de 

wielen gaat steken. 

 
Moszkowicz moest dus worden ‘gepakt’. En wat zagen we? De Haarlemse officier van justitie Onno 

Van der Veen diende, juist op het moment dat de zaak-Bouterse naar de climax toeging, een klacht 

in tegen Bram op grond van een vaag verhaal over een Surinaamse client van hem waarvan de 

verdediging een belangenconflict zou opleveren met die van een andere client van Bram, Ronnie 

Bruswijk. De klacht was voor de toenmalige deken van Amsterdam, Jaap Hamming, reden een 

ambtshalve tuchtklacht tegen Moszkowicz in te dienen. Moszkowicz werd berispt. De eerste barst was 

aangebracht. Het enge hiervan was dat een deken (een advocaat) bereid bleek in opdracht van 

Justitie een tuchtklacht in te dienen tegen een confrere. Hiermee toonde deze deken zich een 

verrader, of zo men wil, een collaborateur. Waarom liet hij de officier die klacht niet zelf indienen? De 

affaire vormde een duidelijke aanwijzing voor samenspanning tussen de top van Justitie en de Orde 

van Advocaten. 

Thans zien we weer hetzelfde mechanisme in werking. Justitie wil scoren in een high-profile, door de 

media gigantisch opgeklopte strafzaak en Moszkowicz is hun tegenstander als advocaat van een 

reeds via trial by press compleet gecriminaliseerde client. Opeens is daar dan weer die tuchtklacht, 

nu ingediend door Haico Endstra, de broer van de vermoorde vastgoed-tycoon Willem, ex-client van 

Bram. Kern van de klacht: Bram zou Willem Holleeder niet mogen verdedigen omdat hij daarbij de 

belangen van zijn oude (dode) client Endsta zou schaden. Zoals bekend perste de huidige client van 

Bram Holleeder zijn ex-client Endsta af. Het gaat nu niet om de inhoud van de klacht, maar om het 

feit dat deze enorm prominent in de media wordt uitgespeeld. Hierbij tonen de media zich een direct 

verlengstuk van het juridische establishment dat er dus belang bij heeft Bram te beschadigen. Het is 

toch te bizar voor woorden dat het simpele feit van het indienen van een tuchtklacht de opening 

wordt van NRC Handelsblad? 
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Oorlog tussen Advocatenorde en strafpleiters at Klokkenluideronline

De relatie tussen de Orde en de ‘Moszkowicz-dynastie’ is al decennia lang verziekt. Eiegnlijk vanf de 

jaren vijftig van de vorige eeuw toen de oude Max uit Duitsland ‘als een zwerver in lompen gehuld’ 

Maastricht binnentrok om zich daar als advocaat te gaan vestigen. “Dat lijkt me niet zo’n goed idee” 

zei de lokale deken toen Max zich daar kwam melden. “We hebben hier tenslotte al een joodse 

advocaat in het arrondissement.” Het is nooit meer goed gekomen.  

Een volgend belangrijk feit in de kruistocht van de Orde tegen de strafrecht-jongens was de 

ongehoorde uithaal van landelijk deken Marek Guensberg in 2001 in het dagblad Trouw tegen Gerard 

Spong. Spong besloot een tuchtklacht in te dienen tegen de landelijk deken, een ongehoorde 

provocatie die het conflict eens te meer op scherp zette. Max en Bram Moszkowicz sloten zich in deze 

klacht aan bij Spong. 

Terug naar Moszkowicz en de zaak-Holleeder. Het is in deze zaak niet de eerste keer dat Bram 

bewust in diskrediet wordt gebracht. Begin vorig jaar lekte immers opeens allerlei belastende 

informatie over Bram uit die afkomstig bleek uit het dossier over Holleeder van het Openbaar 

Ministerie. Nu dus opnieuw een actie ter beschadiging van Moszkowicz waarbij de indruk sterk naar 

boven komt dat deze Haico Endstra door Justitie is aangezet de tuchtklacht in te dienen. 

De aanhoudende negatieve aandacht voor Moszkowicz en vermeende zaken die hij fout zou hebben 

gedaan (wat uiteraard best mogelijk is) is des te schrijnender omdat de Orde weigert op te treden 

tegen civiele advocaten die veel ernstigere en ook bewezen zaken op hun kerfstok hebben. Hierbij 

komen twee advcoaten vooral in beeld, toevalligerwijs beiden in Amsterdam en dus vallend onder 

dezelfde deken als Moszkowicz: Adrienne Vrisekoop en Till Kolle. Deken Hans van Veggel weigert tot 

op de dag van vandaag stappen tegen deze twee criminele advocaten te nemen. Maar als Moszkowicz 

eventueel misschien een belangenverstrengelingetje heeft (met nota bene ook nog een dode client) is 

het huis van het recht te klein…

2 Reacties op “Oorlog tussen Advocatenorde en 
strafpleiters”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 20:52 

Ach gut, je zou bijna medewerking krijgen met die arme Bram.. Net goed dat hij op z’n bek gegaan is in dat 
kort geding. Hij is de meest walgelijke, arrogante, zijige kwal die ooit een bef droeg… En een wel héél duidelijk 
maffiamaatje. Blij dat we het nu tenminste mogen zeggen…

2.  Anoniem 

15 Feb 2007 om 20:53 

Sorry, ik word een beetje seniel… ‘medewerking’ moet uiteraard ‘medelijden’ zijn…

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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De marketing van Cohen at Klokkenluideronline
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« Aangifte tegen rechter Westenberg gaat door Westenberg vraagt contra-enquete aan »

De marketing van Cohen
Gepubliceerd door admin 5 december, 2006 in Politiek. 

HET KOST EEN PAAR CENTEN, MAAR DE TITEL “BESTE BURGEMEESTER TER WERELD” IS 

GEWOON TE KOOP

door Pamela Hemelrijk 

…En jawel hoor, Job Cohen is nu officieel de op één na “Beste Burgemeester Ter Wereld”. Het stond 

in alle kranten: hij is tweede geworden bij de wedstrijd “World Mayor 2006”.  

Welke organisatie zit daar nou weer achter? Nou, dat is City Mayors, “een internationaal netwerk” dat 

zich, “op strikt non-commerciële basis”, onledig houdt met “het bevorderen van Sterke Steden en 

Goed Lokaal Bestuur”. Zo staat het tenminste op d’rlui website. Maar liefst honderdduizend personen 

hebben via internet een stem uitgebracht op hun favoriete burgemeester. Ze mochten kiezen uit een 

shortlist van 50 finalisten, die door City Mayors was opgesteld aan de hand van “voordrachten”. Op 

de lijst figureren onder andere burgemeesters uit banenenrepublieken waar je niet dood gevonden 

wilt worden, zoals Uruguay, Ecuador, Colombia, China, Mozambique en Tunesië, dus Cohen is in goed 

gezelschap.

 
Als u wilt weten wat die gasten allemaal hebben gedaan om op die lijst te belanden, dan kunt u op de 

website van City Mayors uw hart ophalen. Daar kun je zowat elke stad ter wereld aanklikken, waarna 

je een lofzang krijgt voorgeschoteld op de burgemeester in kwestie, inclusief profielschets, 

hielenlikkerige interviews en een overzicht van ‘s mans schitterende loopbaan en zijn vele Goede 

Werken. 

Dat moet een heidens karwei zijn, om zo’n website up to date te houden. Wie betaalt al die manuren 

die nodig zijn om zoiets stompzinnigs en nutteloos te doen als het bejubelen en bekronen van 

burgemeesters?  

Oftewel: wie zijn die filantropen van City Mayors, die zich “geheel belangeloos en zonder 

winstoogmerk” inzetten voor een beter beheer van onze lokale parken en plantsoenen? Waar 

verdienen ze eigenlijk de kost mee? Of leven ze soms van de wind? 

Gelukkig is er het onvolprezen Google, dat je in een paar minuten uit de droom helpt. Een van de 

opperhoofden van het filantropische internationale netwerk genaamd City Mayors is: Andrew Stevens, 

“expert op het gebied van verkiezingen, structurele hervormingen en urbanisatie” (give him a big 

hand, folks!). En laat Andrew er nou tevens een heel erg commercieel public relations bureau op na 

houden! Andrew Stevens & Associates Inc. is de naam, en het is gespecialiseerd in “executive career 

management” voor “careerseekers” in de salarisklasse 90.000 dollar en hoger. Dit alles onder het 

bedrijfsmotto: “We can market you faster!” “We are committed to guiding you to success in every 

way possible”, juicht Andrew. “We specialize in representing executives and professionals of 

exceptional ability and integrity! Our objective is to assist you on a personal level to fullfill your 

potential skills and work history”. Enfin, kijk zelf maar. 
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De marketing van Cohen at Klokkenluideronline

Hoeveel je aan Andrew moet betalen om op deze manier te worden gepromoot staat er niet op. Het 

varieert per cliënt, volgens de site. Maar ik verwed er mijn kop onder dat de (ongetwijfeld tot op het 

bot corrupte) burgemeesters van Quito, Maputo, Nabloes, Shanghai en Phnom Penh op de shortlist 

van City Mayors terecht zijn gekomen omdat zij tot de klantenkring van Andrew Stevens & Associates 

behoren, en door Andrew persoonlijk zijn voorgedragen. En ik zou er wat voor geven om te weten of 

ook Job Cohen dit bureau heeft ingeschakeld om zich internationaal op de kaart te laten zetten. In 

dat geval heeft hij wel waar voor zijn geld gekregen, van Stevens en zijn marketeers. Dat moet ik ze 

nageven. 

8 Reacties op “De marketing van Cohen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

5 Dec 2006 om 18:06 

Pfff….als ooit ’s werelds grootste fantaste moet worden gekozen, dan maak je een goede kans. Je was zeker wel 
teleurgesteld dat die Andrew Stevens niet als lid van de Linkse Kerk kon worden gestereotypeerd. Bel Peter 
Siebelt even; die weet daar wel raad mee.

Bel Andrew even en vraag hoeveel Job heeft betaald. En als hij geen antwoord geeft, dan geldt de wet van 
pamela: zwijgen betekent dat ik het zelf kan invullen en dus gelijk heb.

2.  Anoniem 

6 Dec 2006 om 01:25 

“banenenrepublieken waar je niet dood gevonden wilt worden, zoals Uruguay, Ecuador, Colombia, China, 
Mozambique en Tunesië” Ik vind dat een krasse uitspraak. Ecuador is inderdaad een Bananenrepubliek, 
Colombia ook en wel in méér dan één opzicht. Mocambique, kan ik begrijpen. China, nou ja een 
bananenrepubliek maar dan wel met heel veel ijverige inwoners en een kernwapenarsenaal (net als de VS). 
Tunesië is dacht ik een wat corrupt maar verder OK land (welk land is nou niet corrupt?). Maar Uruguay??? Dat 
is alles behalve een bananenrepubliek. Ik denk dat het heel wat beter wordt bestuurd dan Nederland. Het is 
stabiel, vriendelijk, je kunt er gewoon over straat behalve in bepaalde wijken, en er zijn geen aggressieve 
jeugdbendes te vinden, geen boerkadraagsters of moslima’s die je met de fiets op de stoep van de sokken 
rijden. Wel uitstekende ziekenhuizen en heel goede boekwinkels.

3.  Anoniem 

6 Dec 2006 om 09:31 

Waarom is de burgemeester van Almere het niet geworden wegens haar buitengewone inspanningen voor het 
bedrijfsleven Goed het kost de belastingbetaler wat maar daar heb je dan ook wat voor Weer geen vrouw dit 
jaar.

4.  Anoniem 

6 Dec 2006 om 10:46 

Vorig jaar was Mahmoud Ahmoudinejad, burgemeester van Teheran een van de kandidaten voor beste 
burgemeester van de wereld. Helaas moest deze antisemiet en holocaust-ontkenner afhaken, omdat hij tot 
president van Iran werd verkozen.

http://en.wikilib.com/wiki/World_Mayor

5.  Anoniem 

6 Dec 2006 om 10:51 

In Colombia ben je vrijer dan je hier ooit zult zijn. Overigens de bananen smaken daar ook beter.

Ik zal over 3 weken nog even verslag uit doen als ik weer terug ben.

Nederland is verworden tot een communistisch heilstaat, waar de overheid(lees bank) alles voor je bepaalt en 
met name wat je moet en kan en straks ook nog eens mag kopen.

6.  Anoniem 

8 Dec 2006 om 15:52 

de beste burgemeester van nederland! maar niet voor het eigen volk! maar voor vreemd volk!

7.  Anoniem 
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De marketing van Cohen at Klokkenluideronline

8 Dec 2006 om 17:06 

Tsja,wij zijn maar een goyem-volk.Wacht ons autochtonen hetzelfde lot als de Indianen en de Palestijnen?In 
kampen opgesloten in eigen land?Beroofd van onze identiteit en souvereiniteit?

8.  Anoniem 

10 Dec 2006 om 21:40 

Jammer dat Uruguay wordt in hetzelfde rijtje wordt geplaatst met : …Ecuador, Colombia, China, Mozambique 
en Tunesië.  
Met alle respect maar Uruguay is absoluut geen bananenrepubliek.  
Uruguay behoort samen met Barbados tot 1 van de meest welvarende en minst corrupte landen van Latijns-
Amerika. Uruguay is zelfs minder corrupt dan Hongarije of Cyprus of Zuid-Korea.

Graag verwijs ik naar de de PDF file van TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
WWW.TRANSPARENCY.ORG/content/download/10825/92857/version/1/file/CPI_2006_presskit_eng.pdf 

Verder ben ik fan van jullie web-site en heb veel respect voor jullie missie. 

Graag een reactie en/of correctie van de redactie.

Succes met de strijd tegen het onrecht! 
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Operatie ’sloop advocaat van Ernst L.’ at Klokkenluideronline
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« Volkskrant gaat voor de bijl Gijzeling Bart Mos en Joost de Haas »

Operatie ’sloop advocaat van Ernst L.’
Gepubliceerd door admin 27 november, 2006 in Rechterlijke macht. 

GEERT-JAN KNOOPS MOET OOK KAPOT: PLAGIAAT!

Wie in de juridische wereld de toorn van ’s lands autoriteiten over zich afroept door zijn werk op 

bekwame wijze te doen krijgt het zuur. De advocaat van Rene Lancee die de Staat op ongekende 

wijze vernederde eindigde op de bodem van het Winschoterdiep in Groningen, vrouw en kinderen in 

verbijstering achterlatend. Hij had toch gewonnen? De Staat had toch meer dan een miljoen (gulden 

nog) schadevergoeding betaald aan de ex-politiechef van Schiermonninkoog waarvan hij een 

aanzienlijk deel had opgestreken? Allemaal waar, maar de man eindigde wel op de bodem van het 

Winschoterdiep. Veel onderzoek naar de omstandigheden van zijn dood is nooit gedaan. In feite was 

iedereen blij dat hij na een vermissing van maanden en maanden weer gevonden was. Ook 

strafpleiter Knoops is een kwelgeest voor de macht in Nederland. Als advocaat van Eric O. zette bij 

het OM zozeer voor schut, dat super-PG Joan de Wijckerslooth zichzelf voor de camera van NOVA 

publiekelijk excecuteerde en aftrad. 

 
Thans legt Knoops de staat het vuur aan de schenen als advocaat van Ernst L. in de Deventer 

moordzaak. De strapatsen en manipulaties (met DNA, onder andere) waartoe de Staat zijn toevlucht 

moet nemen om de mythe van de schuld van Ernst L. in stand te houden zijn talrijk, maar Knoops 

blijft onverstoord doorgaan in het belang van zijn client, in de volle overtuiging zijn onschuld op een 

goede dag te kunnen aantonen. Medio november deed Knoops hiertoe een laatste poging door het 

indienen van een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad. Voor details over de zaak zelf verwijzen wij 

naar de website van Stan de Jong, journalist van (thans) Nieuwe Revu. Knoops is met andere 

woorden behoorlijk bedreigend voor de staat en de juridische macht in ons land. Sterker: na alle 

blunders en manipulaties van Justitie is deze Deventer zaak te zien als een waterscheiding: haalt het 

OM de veroordeling van Ernst L. niet definitief binnen, is de geloofwaardigheid vernietigd. 

Vandaar al die rare DNA-vlekjes die opeens opduiken op half verkoolde blousjes, vandaar die rare (en 

onjuiste) rapportages door het ‘geheel onafhankelijke’ NFI die wijzen op….. de schuld van Ernst L! 

Enfin, geen middel wordt onbeproefd gelaten om Ernst L. kapot te maken en daarom worden nu ook 

zijn ‘adviseurs’ aangepakt. Maurice de Hond die campagne voerde voor zijn onschuld moet, zo 

hebben de hoge heren besloten, de gevangenis in en zijn advocaat Knoops moet ook monddood 

worden gemaakt door een werkelijk totaal stompzinnig plagiaat-verhaal de wereld in de slingeren, 

met dank aan De Volkskrant die toch al geen enkele journalistieke reputatie meer overheeft. Kijk, als 

mensen als Mohammed Benzakour plagieeren worden ze met trompetgeschal op de troon gehesen, 

maar Knoops wordt serieus in diskrediet gebracht. Zo gaan die dingen in het Nederland van 2007. 

Het gaat in de Deventer moordzaak al jaren niet meer om Ernst L. of de ‘klusjesman’, maar om het 

OM en de Nederlandse staat zelf. Dat maakt deze zaak zo bizar. Ondertussen slijpen de burgers de 

messen.
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8 Reacties op “Operatie ’sloop advocaat van Ernst 
L.’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 12:22 

Geachte redactie en anderen, ik spaar mysterieuze doden, maar over de advocaat op de bodem van het 
Winschoterdiep in Groningen kan ik niets vinden. Kunt u, of anderen, mij helpen of tippen?

Bovenstaand geval (kapot maken Knoops) lijkt mij een typisch gevalletje ’schaduwregering’. Dat zijn mijn 
inziens mensen die niet denken in termen als links of rechts, maar mensen die de zaakjes hier op moeten 
knappen als onze koningin weer eens naar het buitenland vlucht in bange dagen. Mensen die kunnen beslissen 
dat Fortuyn geen minister-president mag worden en Seveke niet dichter achter de waarheid mag komen.

2.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 15:27 

U vraagt wij draaien. Kleine correctie: het was het Van Starkenborghkanaal, niet het Winschoterdiep. Groeten 
Pamela Hemelrijk

Mr. Dirk Lodewijk , geb. 18 juni 1951 te Utrecht, Nieuwe Gracht 15, advocaat, woont Zuidhorn, overl. 31 
augustus 2000 (49 jaar) verdronken in Van Starkenborghkanaal in Groningen 

Advocaat Van Binsbergen dood in kanaal gevonden, 11 juli 2001 
GRONINGEN - Bij baggerwerkzaamheden in het Van Starkenborghkanaal in Groningen is dinsdagmiddag het 
lichaam opgedregd van advocaat Dirk van Binsbergen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Van Binsbergen 
werd sinds 31 augustus vorig jaar vermist.

Baggeraars stuitten bij toeval op zijn auto, een groene Alfa Romeo, met daarin het lichaam van een man. De 
politie denkt dat het om Van Binsbergen gaat en heeft een onderzoek ingesteld naar de manier waarop de auto 
te water is geraakt.

De 49-jarige strafpleiter verwierf nationale bekendheid toen hij als raadsman optrad voor politiechef R. Lancee 
van Schiermonnikoog. Justitie verdacht Lancee in 1996 ten onrechte van incest.

De middag van zijn verdwijning belde Van Binsbergen nog naar zijn secretaresse om te melden dat hij pech had 
met zijn auto. De politie kreeg destijds veel tips binnen, maar die leidden tot niets. 
© 1996-2002 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. 

3.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 17:48 

Bedankt, mevrouw Hemelrijk, onze lijst wordt langer en langer, who’s next?  
De moderne geschiedenis van het Koninkrijk der Nederlanden kent een schaduwzijde waarover maar zeer 
mondjesmaat wordt gerapporteerd. Het is de geschiedenis van geheime diensten, old boys networks, spionage, 
ondergrondse politieke verbanden en intriges, te zamen het mysterie vormend dat als het uiterst gevoelige 
centrale zenuwstelsel van deze geheimzinnige natie kan worden beschouwd. Het is een beerput die in schrille 
tegenstelling staat met het imago van een verlichte democratie zoals dat intern en extern nog altijd van 
Nederland wordt gekoesterd. Ik ben blij dat er journalisten bestaan als u, volgens mij streven wij beiden en met 
ons ook anderen, hetzelfde doel na, namelijk het blootleggen van de illusoire ‘democratie’ der Nederlanden.

4.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 18:10 

Inderdaad. Deze advocaat moest “gestopt” worden en er kraait geen haan naar. De enige journalist die 
aandacht had kunnen besteden aan deze zaak is zojuist ontslagen.

Van de oppositie valt niets te verwachten. Wilders heeft al verklaard “israelische methoden” te gaan toepassen 
als hij aan de macht komt, en over Marijnissen (60 miljoen doden door zijn roergangende vriend Mao) zullen we 
maar zwijgen.

5.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 18:11 

Zo is dat. En nou maar hopen dat we zelf niet ook in het Van Starkenborghkanaal eindigen. Groeten Pamela.

6.  Anoniem 

28 Nov 2006 om 07:03 

heet ie nou Lodewijk of Binsbergen ?

7.  Anoniem 
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28 Nov 2006 om 11:58 

Als je het stukje goed zou lezen, Dirk Lodewijk van Binsbergen, oftewel D. van Binsbergen.

8.  Anoniem 

29 Nov 2006 om 09:56 

die Louwes is hardstikke schuldig, en moet lekker in de bajes blijven
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« Eind goed al goed Operatie ’sloop advocaat van Ernst L.’ »

Volkskrant gaat voor de bijl
Gepubliceerd door admin 23 november, 2006 in Media. 

DEFENSIE EIST RECTIFICATIE VAN DE VOLKSKRANT

Het ministerie van Defensie eist dat De Volkskrant de gemanipuleerder berichtgeving over de 

‘martelingen’ in Irak rectificeert. Hiermee heeft de affaire voor de krant een dramatisch hoogtepunt 

bereikt. Opnieuw worden de krant en de hoofdredacteur ontmaskerd als perfide leugenaars en 

manipulators zelfs zo erg dat Pieter Broertjes dingen zegt als ‘we hebben maanden aan de primeur 

gewerkt” en “we dachten hierbij geen moment aan de komende verkiezingen”. Gisteren voerde de 

krant nog uitgebreid verweer in en poging de journalistieke integriteit overeind te houden. Hierin zei 

ombudsman Thom Meens ondermeer: “Het stuk staat nog steeds als een huis.” Volgens Defensie is in 

het artikel niet alleen cruciale informatie weggelaten (zoals dat het OM onderzoek heeft gedaan naar 

de zaak en geen strafbare feiten constateerde) maar zijn ook quotes van defensie-voorlichter Joop 

Veen gemanipuleerd om de schijn te wekken dat hij de ‘martelingen’ zou hebben toegegeven. Zelfs 

De Volkskrant heeft volgens Veen het woord ‘martelen’ in de vraagstelling niet eens 

gebruikt. Dat betekent dat de hele kapsok ‘marteling’ waar het verhaal aan is opgehangen op de 

redactie van de krant is opgericht. Hiermee is een journalistieke manipulatie blootgelegd die zijn 

gelijke niet kent. 

 
Met name deze website heeft reeds vanaf het allereerste moment gewezen op het manipulatieve 

karakter van de publikatie. Uit tal van feiten en omstandigheden blijkt dat De Volkskrant en heel PCM 

de belangen dienen van de PvdA. Dat wil zeggen: tot vandaag. Want de PCM-bazen zijn wel zo 

opportunistisch dat ze de PvdA en Woutertje na de afstaffing door de kiezer laten vallen (de transfer 

van Volkskrant-columnist Marcel van Dam naar de SP is een fraai voorteken), al is dat makkelijer 

gezegd dan gedaan. In elk geval kan worden geconstateerd dat de media-mafia van PCM en publieke 

omroep er niet in is geslaagd ‘hun’ Wouter op het pluche te hijsen ondanks de extreme 

voorkeursbehandeling (inclusief dus manipulaties) die hem ten deel viel. Op grond hiervan kan 

worden gezegd dat de macht van de oude media is afgebroken. Dat is goed nieuws. Symbolisch voor 

de afbraak van de oude media is de martelopertte rond De Volkskrant.  

Deze afbraak gaat trouwens nog veel verder. Want we mogen toch constateren dat het project ‘Sloop 

Balkenende II’ zorgvuldig is ontworpen en geregisseerd door de linkse mafia met als doel de PvdA op 

de troon te hijsen en eeuwigdurende subsidies voor publieke omroep en ‘publieke pers’ veilig te 

stellen. Stap 1 was het project ‘Kill Hirsi Ali’ geregisseerd door Zembla en de VARA. Doel: het 

vernietigen van anti-Islam invloeden in de Nederlandse politiek. Stap 2 was de hype rond de 

Schipholbrand vanuit NOVA/Koninklijk Huis. Doel: het laten vallen van het kabinet en het in 

diskrediet brengen van CDA en VVD. Stap 3: de martelingshype Irak vanuit De Volkskrant. Doel: VVD 

vernietigen en links een ‘humaan podium’ bieden om de verkiezingsuitslag te manipuleren. De eerste 

twee stappen zijn gelukt, maar het einddoel is niet bereikt. De kiezer heeft gesproken.
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2 Reacties op “Volkskrant gaat voor de bijl”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Nov 2006 om 14:15 

Het doet denken aan een eerdere affaire waarin De Volkskrant op de redactie ‘nieuws’ zelf fabriceerde: de 
‘Judas-operking’ van ex-IOC lid Mickey Huijbregtsen aan het adres van PWA. Hierover is geprocedeerd en vast 
is toch wel komen te staan dat Mickey het woord Judas niet in de mond heeft genomen. Het kwam uit de koker 
van Jan Tromp. Deze schoof de veratwoordelijkheid als ik het me nog goed herinner door aan onderknuppel 
Hans van Wissen die hierdoor zo aangeslagen raakte dat hij dood is gebleven terwijl topsporter Bettine 
Vriesekoop, thans weer werkzaam voor NRc, op het punt stond te bevallen van zijn kind. Tsja, een mooi zooitje 
daar bij PCM!

2.  Anoniem 

26 Nov 2006 om 08:00 

Natuurlijk bij De Volkskrant wordt het “nieuws” gemaakt zoals het uitkomt. Echter dat gebeurt ook elders: NRC, 
Telegraaf.

En nog wat. Over “perfide leugenaars” gesproken: Defensie weet daar toch ook wat van… affaire Spijkers !

Laat een reactie achter
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« Damage control bij De Volkskrant Volkskrant gaat voor de bijl »

Eind goed al goed
Gepubliceerd door admin 22 november, 2006 in Media. 

PAMELA EXIT

Het lijkt wel of het mijn noodlot is dat ik altijd uitgerekend op verkiezingsdag door mijn bazen aan de 

dijk word gezet. De eerste aangetekende brief van het Algemeen Dagblad (met de sommatie om mijn 

geweigerde column van Theo zijn site af te halen – of anders!) plofte op 15 mei 2002 op de mat. En 

nu heeft de Metro ook al de Dag Van De Democratie uitgekozen om de samenwerking met mij op te 

zeggen “vanwege een inhoudelijke koerswijziging van de krant”. Welk een fraaie symboliek! Het lijkt 

wel een stuiversroman. 

Ik voelde de bui al maanden hangen, en het is bijna een opluchting dat de hoofdredactie eindelijk 

open kaart speelt. De “koerswijziging” waar ze vermoedelijk op doelen diende zich al aan in de editie 

van afgelopen dinsdag, met drie knalrooie advertenties (“Stem PvdA!”) op de voorpagina, een 

hoofdartikel getiteld “Balkenende exit”, en een vette kop over twee pagina’s: “Wie niet stemt, moet 

de komende vier jaar zijn bek houden”. Ik zal de koerswijziging met belangstelling blijven volgen, en 

troost mijzelve met de wetenschap dat ik geheel in de geest van ons Theo heb gehandeld, door alle 

ouderwetsche media tegen mij in het harnas te jagen. Daar mag ik best wel een beetje trots op zijn, 

vind ik zelf. 

Ondertussen zijn er op internet waarachtig al sites die elkaar in de haren vliegen over de exclusieve 

rechten op mijn proza. Jammer dat er in de underground press geen droog brood te verdienen valt. 

Anders had ik ze tegen elkaar op kunnen laten bieden. Nu ziet het er toch naar uit dat ik een ander 

vak zal moeten kiezen, op mijn ouwe dag. Suggesties zijn welkom. 

16 Reacties op “Eind goed al goed”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

22 Nov 2006 om 17:35 

Ik zal vanavond op je stemmen, uit protest. Lijst 10 nummer 15. Hopenlijk kun je blijven schoppen opdat de 2e 
slaapkamer wakker wordt.

2.  Anoniem 

22 Nov 2006 om 17:36 

Nummer 12, bedoel ik ( http://www.nederlandtransparant.nl/document.aspx?id=723 ) de lijst is ook niet 
langer…

3.  Anoniem 
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23 Nov 2006 om 09:41 

…. eindelijk… Metro heeft een juiste beslissing genomen!!! Ik kan me verschrikkelijk irriteren aan de colums van 
Pamela… Misschien dat ze zich nu kan aanmelden op de brei club van m’n oma. 

Tip; Blijf vooral weg uit de Media! (hiermee doe je mij en vele andere een groot plezier mee)

4.  Anoniem 

23 Nov 2006 om 13:43 

Wees blij,dat U zich irriteren kunt,het wordt anders zo’n saaie boel hier.

5.  Anoniem 

23 Nov 2006 om 17:54 

Waarom sleept Pamela Metro eigenlijk voor de rechter? Mag die geen afscheid nemen van een columniste 
vanwege een koerswijziging? Als je geen arbeidscontract hebt valt hier weinig aan te doen, lijkt me.

6.  Anoniem 

24 Nov 2006 om 01:18 

Volgens mijn advocaat is er na zoveel tijd sprake van een arbeidsovereenkomst, die niet zomaar verbroken kan 
worden. Ik weet niet of hij gelijk heeft, maar als ik rechten heb, dan kan ik ze net zo goed benutten. That’s 
what rights are for niewaar. Bovendien: arrebeiers mogen toch ook vechten voor het behoud van hun baan, 
desnoods door hele fabrieken te bezetten? Waarom zou ik dan niet mogen vechten voor de mijne? Groeten 
Pamela.

7.  Anoniem 

24 Nov 2006 om 13:21 

Op woensdag 22 november stond er midden op de voorpagina van de Metro een artikel over internet stemmen. 
Het kwam erop neer dat internet stemmen bij de volgende verkiezingen al bijna een voldongen feit zou zijn. Dit 
artikel kan ik niet terug vinden met de zoekfunctie op de Metro site maar je kan de krant nog wel downloaden. 
Ik vind dit zeer verontrustend, wij weten allemaal dat internet zo goed als onmogelijk is te beveiligen.

8.  Anoniem 

24 Nov 2006 om 18:12 

Pamela, ik vind dat je groot gelijk hebt. Was dit niet het blad dat er prat ging dat zij toch maar twee 
columnisten hadden die alle vrijheid hadden om datgene te schrijven wat zijzelf wilden. Zo zie je maar weer, 
kijk altijd achter je!

9.  Anoniem 

26 Nov 2006 om 12:55 

Dit soort journalisten hebben ze nodig bij Metro, met dank aan www.nrcombudsman.nl voor het bericht:

Max Christern liet zich betalen in Singapore

Het correspondentschap van kandidaat-hoofdredacteur Max Christern in Singapore is mede 
gefinancierd door KLM. NRC Handelsblad zelf wilde de post opheffen maar continueerde deze nadat 
KLM ‘bijsprong’ in de kosten. Dat meldt een klokkenluider bij NRC die coute que coute wil 
voorkomen dat Christern hoofdredacteur wordt. Volgens de bron waren en naast KLM ook andere 
bedrijven die Christern die er een ‘nogal excessive levensstijl op nahield’ betaalden. Volgens deze 
bron zijn deze feiten binnen NRC wijd en zijd bekend. “Dat is er ook de reden van dat hij nog niet is 
toegetreden tot de hoofdredactie. Nu is het allemaal echter al wat langer geleden en zou men 
kunnen denken: de weg is vrij.” Uw ombudsman voegt hieraan toe dat het in puur journalistieke zin 
(hij meldde dat reeds eerder) opviel dat Christern als chef Economie bj voortduring enorme 
‘reclamefoto’s’ plaatste van ondernemingen die nieuwe produkten lanceerden. Zijn indruk is dat 
Christern volledig corrupt is.

10.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 10:09 

Beste Pamela,

Je hebt naar mijn weten nooit een arbeidscontract bij Metro getekend, volgens mij werkte je daar als 
*Freelancer. Dus wat zeur je nou????  
Pamela zoek een nieuwe hobby a.u.b.  
(BLIJF WEG UIT DE MEDIA!!!)

*= Freelance is een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren 
voor een opdrachtgever. “Freelance” is geen juridisch bestaande term. Juridisch gaat het hier meestal om een 
‘overeenkomst van opdracht’. Er is dan ook geen sprake van een werkgever, uitsluitend van een opdrachtgever. 
Iemand die freelance opdrachten aanneemt, heet wel freelancer. Vaak worden met freelancer ook aangeduid 
zogenaamde ‘zzp-ers’, zelfstandigen zonder personeel.

Freelance arbeid verschilt van loondienst door de afwezigheid van een vast of langdurig dienstverband (een 
geschreven arbeidscontract), regelmatige loonbetaling, de verplichting tot persoonlijke uitvoering van de 
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opdracht en een gezagsverhouding, waarbij de opdrachtgever, als de ‘baas’, bepaalt hoe het werk zou moeten 
worden verricht. Dat verschilt van het opsommen van de eisen waaraan het gewenste eindproduct dient te 
voldoen. De werkwijze bepaalt een freelancer namelijk zelf; hij bepaalt ook wie het werk verricht (dat hoeft hij 
dus niet zelf te zijn). Een freelancer dient zoals elk bedrijf zelf opgave en afdracht te doen aan de 
belastingdienst.

11.  Anoniem 

27 Nov 2006 om 20:26 

Pamela, je hebt vele prima stukken geschreven. 

Je bent een ECHTE journalist itt het zootje propagandisten wat er nu nog over is in de commerciële media.

Prijs jezelf gelukkig dat je TROUW bent gebleven aan jezelf.

Niks ander vak… gewoon lekker schrijven…

Suggestie:  
Neem contact op met andere ECHTE journalisten, die er nog zijn in Nederland. Ik noem Stan van Houcke en 
Henk Ruyssenaars. Zij schrijven nu dagelijks hun weblog. Wellicht dat samenwerking loont en dat jullie (met 
meerderen) een digitale equivalent van een ochtend- of avondblad kunnen starten. Digitaal abonnement voor 
een luttel bedragje per jaar/kwartaal of mss… of vraag CITGO als sponsor.

Tot die tijd schrijf je gewoon op een weblog dagelijks je column, om scherp te blijven…

12.  Anoniem 

29 Nov 2006 om 13:47 

Doe uw naam eindelijk eens eer aan en word non. Overdenk uw zonden en verruil uw duivelse haat voor 
goddelijke liefde. Meld u aan bij een streng klooster, met kuise boerka-achtige gewaden en uiteraard 
zwijgplicht. Goed voor u en goed voor Nederland.

13.  Anoniem 

30 Nov 2006 om 11:18 

Veel succes met je rechtzaak. Zijn kranten zo hypocriet dat ze hun koers wijzigen aan de hand van 
verkiezingsuitslagen, of staat dat hier los van ? 

Kranten moeten toch onafhankelijk zijn van de machthebbers in Den Haag, en hun koers niet af laten hangen 
van wie er in de verkiezingen de macht krijgen ?

Of is dit ‘normaal’ in medialand ?

14.  Anoniem 

30 Nov 2006 om 11:27 

“Doe uw naam eindelijk eens eer aan en word non. Overdenk uw zonden en verruil uw duivelse haat voor 
goddelijke liefde. Meld u aan bij een streng klooster, met kuise boerka-achtige gewaden en uiteraard 
zwijgplicht. Goed voor u en goed voor Nederland.”

aan de schrijver van deze wartaal: laat je opnemen in tehuis voor zwaar geestesgestoorden of vermeng je met 
je bloedbroeders uit politiek corrupt nederland… (wat op het zelfde neerkomt…)

15.  Anoniem 

30 Nov 2006 om 14:57 

Vlaams politicus J.M.Dedecker:”Ook de idioot heeft recht op een mening,anders zou het parlement leeg zijn”.

16.  Anoniem 

3 Jan 2007 om 13:23 

succes Pamela
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« Jan Hoedeman (Volkskrant) manipuleert en bedriegt Eind goed al goed »

Damage control bij De Volkskrant
Gepubliceerd door admin 22 november, 2006 in Media. 

‘OP DE INHOUD VAN DE PUBLIKATIE IS NIETS AF TE DINGEN’

Het is een regel in de journalistiek: als het nodig is na een publikatie allerlei artikelen te publiceren 

over die publikatie waarin met veel ophef ‘duidelijk wordt gemaakt’ hoe uitstekend die was en hoe 

hard de journalisten eraan hebben gewerkt en dat ‘hij nog staat als een huis’ dan moet de conclusie 

luiden: het stuk deugde niet. Vanochtend komt De Volkskrant met maar liefst drie stukken (de 

complete Forum-pagina) over de eigen journalistieke werkwijze.  

Het verweer van de Volkskrant tegen de talrijke aanvallen op hun journalistieke integriteit is absurd, 

kolderesk maar ook op zichzelf weer een aanslag op de journalistieke integriteit. “Broertjes zegt dat 

hij geen moment heeft gedacht aan de komende verkiezingen maar erkent dat hij de schijn tegen 

heeft.” “We zijn maanden met deze primeur bezig geweest.” “De informatie moest worden 

aangevuld, gecheckt en gewogen.” In dat laatste is de krant in al die maanden dat het speciale 

‘Volkskrant-martelings-team’ aan de primeur werkte in elk gevel niet geslaagd zoals ondermeer blijkt 

uit het artikel dat Henk Kamp in de krant mocht schrijven. 

 
De Volkskrant heeft niet gevonden (of willen vinden) dat Defensie wel degelijk actie heeft 

ondernomen toen de gedragingen bekend werden en dat zelfs het OM een onderzoek heeft gedaan. 

Dat deel van het verhaal werd gewoon als niet-bestaand terzijde geschoven, ofwel door de bronnen 

van De Volkskrant ofwel door de krant zelf. Dat ombudsman Thom Meens dan schrijft dat ‘op de 

inhoud van de publikatie niets is af te dingen’, tsja…. wat een ombudsman! Interessant in het stuk 

van Meens is wel dat hij zegt dat toen de echte martelingen in Abu Ghraib bekend werden eind april 

2004 dat de krant toen het woord martelingen juist vermeed en koos voor ‘mishandelen’!. 

Het natspatten met water van de Nederlanders werd echter in de vetste kop die er bestaat als 

‘martelen’ omschreven, een keuze die de krant nu verdedigt door zich te beroepen op ‘deskundigen’. 

Journalistiek gezien is dat een van de zwakst denkbare weren. Immers: deskundigen komen met 

name in beeld bij gebrek aan feiten.  

Dat de hele martelings-zaak een bewuste manipulatie(poging) was van de verkiezingsuitslag is zeker. 

Hoedeman is een zetbaas van de PvdA, dat liet hij ook eerder reeds zien. De kop boven het stuk van 

Meens luidt: ‘Publicaties van feiten komen altijd ongelegen’. De vraag is dan, ombudsman Thom: 

ongelegen voor wie? Toch niet voor de PvdA, niet voor De Volkskrant? Als ik Henk Kamp was zou ik 

een proces beginnen (of als VVD) tegen De Volkskrant wegens het bewust en opzettelijk toebrengen 

van schade aan Nederland, de minister en de partij. De feiten in het stuk kloppen niet en dat maakt 

het een sterke zaak. Dat het nieuws de hele wereldpers haalde maakt de zaak ook veel sterker want 

veel meer schade. Er is de circumstantial evidence van Hoedeman en zijn PvdA-contacten en zijn 

gespinde verhaal over het pistool van Melkert. Helemaal sterk wordt de zaak in het licht van de 

verkiezingen en de poging die te manipuleren. Laat Broertjes maar bewijzen dat zijn krant ‘al 

maanden bezig was’ met het stuk!  
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Damage control bij De Volkskrant at Klokkenluideronline

Waarom worden Joost de Haas en Bart Mos van De Telegraaf trouwens wel gegijzeld om hun bronnen 

prijs te geven over corrupte bij de AIVD, maar Jan Hoedeman niet? Is de schade die de bronnen van 

Hoedeman ons land toebrengen niet veel groter dan die van de Telegraaf-journalisten? Hier is 

sprake van een van de meest smerige vormen van journalistieke klassenjustitie die je maar 

kan voorstellen!.  

Tenslotte: vandaag doet De Volkskrant opnieuw een poging ons land te overtuigen van de wandaden 

en de misdaden die onze soldaten in Irak hebben gepleegd. Nu is het verhaal dat leden van de 

Marechaussee die de ‘mishandelingen’ onderzochten zijn uitgescholden (’kankerjood’) door de 

mariniers.  

We recapituleren. Wat heeft De Volkskrant boven tafel gekregen? 

1. Gevangenen werden natgespat 

2. Gevangenen kregen brillen op 

3. Gevangenen moesten naar bepaalde tonen luisteren (hier is nog veel niet duidelijk!) 

4. Marechaussees werden uitgescholden. 

En dat in een oorlogssituatie in het meest chaotische land ter wereld!. Onze jongen zouden 

voor dit track-record eerder de Nobelprijs voor de Vrede verdienen dan een onderzoekscommissie 

onder leiding van een beschimmelde SGP’er. Maar ja, this is Holland, man!

1 Reactie op “Damage control bij De Volkskrant”
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« Juridische intimidatie versus de waarheid Website om juristen in de gaten te houden »

Rechters willen anonimiteit
Gepubliceerd door admin 30 oktober, 2006 in Rechterlijke macht. 

‘GEEN NAMEN VAN RECHTERS MEER IN DE KRANT’

De Raad voor de Rechtspraak, het bestuursorgaan van onze zittende magistratuur onder leiding van 

Bert van Delden, heeft gisteren een ‘dringend verzoek’ gedaan aan de media voortaan geen namen 

meer te noemen van rechters als ze over een rechtsgang schrijven. Ook zijn persrechters en 

persvoorlichters van de rechtbanken en gerechtshoven gevraagd geen namen meer te verstrekken 

aan de pers. Als reden voor deze opvallende actie geeft een woordvoerder van de Raad aan dat ‘het 

noemen van de naam van de rechter de suggestie wekt dat een andere rechter anders zou hebben 

geoordeeld. Dat doet afbreuk aan het gezag van de rechtspraak.’ 

 
Het lijkt eerder zo te zijn dat deze maatregel om rechters verregaande berscherming van anonimiteit 

te bieden afbreuk doet aan het gezag van de rechtspraak. Het kan dan ook nauwelijks toeval zijn dat 

de Raad met deze actie komt op een moment dat de rechterlijke macht meer dan ooit onder vuur ligt 

en de ene incompetente na de andere gecorrumpeerde of belangenverstrengelde rechter wordt 

afgeschoten. Deze site heeft over nogal wat schokkende affaires geschreven: zoek maar eens op 

onder het menu Rechterlijke Macht. In feite wil de Raad dat de pers niet meer gaat uitzoeken of 

rechter X een dubbelfunctie heeft, of rechter Y niet toevalling vrouwen importeert uit de Oekraine en 

of rechter Z niet onlangs is gesignaleerd in een bordeel op Curacao. Allemaal gebeurd. Mag niet meer 

in de pers komen, nee, want dan ‘daalt het gezag van de rechtspraak’. Dat gezag stijgt, zo lijkt de 

Raad te denken, als de media geperverteerde en criminele rechters gewoon hun gang laten gaan!  

Tot de meest gecorrumpeerde rechters in ons land behoort Hans Westenberg, vice-president van de 

rechtbank van Den Haag. Kijk hier voor een foto van deze tsunami van onze rechterlijke macht. Deze 

site heeft de zaak-Westenberg uitgebreid gevolgd en zal dat blijven doen. Intussen is er nieuwe 

informatie binnengekomen over deze ‘rechter’ die het in Haarlem ooit zo bont heeft gemaakt (door er 

met de vrouw van een collega-rechter vandoor te gaan) dat er een acute crisissfeer op de Haarlemse 

rechtbank ontstond waarbij de rechters elkaar openlijk naar de strot vlogen. De rechter met wiens 

vrouw Westenberg ervandoor ging was Steven Verspyck Mijnssen. Er moest van hogerhand worden 

ingegrepen: Westenberg werd naar Den Haag getransporteerd en Verspyck naar het Amsterdamse 

Gerechtshof. Daar heeft ie nog het hoger beroep van Cor Boonstra mogen doen in de voorkennis-

rechtzaak. Mooi zooitje, die rechters. Gelukkig zijn er ook nog goede rechters. Laten we ons daar 

maar aan vastklampen!
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Rechters willen anonimiteit at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

30 Okt 2006 om 14:13 

Wat een stelletje vies tuig,en de anonimiteit van de burger dan???dacht dat dit voor iedereen opging,ziet u dat 
ze zich boven de burger willen verheffen,moet echt kotsen van dit soort lieden……..

2.  Anoniem 

2 Nov 2006 om 11:44 

Deze actie van de RvRechtspraak bewijst dat het niet goed gesteld is met het vertrouwen in de rechtspraak. 
Begrijpelijk, we kennen toch de dwalingen, flaters en schandelijk gedrag van diverse rechters.

Vertrouwen zou mooi zijn.  
Vertrouwen kun je slechts verkrijgen door aante tonen, dat de betrokkenen verantwoord te werk gaan. En 
openbaar wat openbaar kan zijn. Niet meer geheimzinnigdoenery dan nodig.

Enne de foute figuren zsm verwijderen. Denk even aan Westenberg. 
Enne graag bijbanen bekend maken….

Ach, het is niet zo moeilijk, maar ja, de wil is er niet echt…..

3.  Anoniem 

2 Nov 2006 om 14:08 

Een poging van een rechtsmaffia om toch vooral onzichtbaar te blijven?

De persmaffia danst natuurlijk graag naar die pijpen.

4.  Anoniem 

3 Nov 2006 om 08:31 

Anomiteit en de zittende magistratuur

Mr van Delden zeg mij: “Waar bent u - ook in in naam van Vrouwe Justitia - toch mee bezig?”

“Neen, geen namen noemen” krijgt door u toch wel een hele aparte dimensie. 

Ik zeg u mr van Delden: “Ik zal Nimmer zwijgen”.

Het publieke belang eist van mij 

- dat ik de namen noem van de leden van de raad van discipline orde van advocaten arrondissement Arnhem o.
l.v. advocaat/tuchtrechter W.M. Poelmann; 
- dat ik mijn boek “B.-affaire en de rol van de advocatuur in het arrondissement Arnhem o.l.v. advocaat/
tuchtrechter W.M. Poelmann aanbied aan de Minister van Justitie en aan de Landelijk Deken Orde van 
Advocaten; 
- dat ik mijn 2de boek “Zijn naam is Winfried M. Poelmann, tuchtrechter raad van discipline Arnhem” op korte 
termijn moet afhebben.

Geen namen noemen? Vergeet het mr van Delden, vergeet het.

Rechtzoekend Nederland heeft Recht op namenverstrekking……………

Misstanden binnen de zittende magistratuur moeten door mij openbaar worden gemaakt. Namen moeten 
genoemd worden, punt uit.

mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie
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Juridische intimidatie versus de waarheid at Klokkenluideronline
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« Job de Ruiter naar de rechter Rechters willen anonimiteit »

Juridische intimidatie versus de waarheid
Gepubliceerd door admin 29 oktober, 2006 in Rechterlijke macht. 

HOE MACHT, GELD EN ADVOCATEN DE WAARHEID VERNIETIGEN

Natuurlijk is oud-minister Job de Ruiter verwikkeld geweest in een pijnlijke zedenzaak en daarmee 

ook gechanteerd, zoals journalist Alexander Nijeboer opschreef in zijn boek over de Spijkers-zaak. 

Welke serieuze journalist zou immers zoiets opschrijven in nota bene een boek over een high profile 

en juridisch explosieve affaire zonder honderd procent zeker te zijn van zijn zaak? Geen enkele. 

Daarbij komt dan ook nog dat Nijeboer schriftelijke stukken kon inbrengen tijdens 

schikkingsonderhandelingen met de advocaat van De Ruiter die zijn lezing bevestigen. En daar komt 

dan nog weer eens bovenop dat De Ruiter uitgebreid om wederhoor is gevraagd maar uit pure 

arrogantie nergens op in heeft willen gaan. Geen centje pijn dus voor Nijeboer als het op een 

werkelijk KG was uitgelopen. Hij had nooit veroordeeld kunnen worden en het boek had nooit kunnen 

worden tegengehouden. 

 
Daarom is het voor Nijeboer geen enkel probleem akkoord te gaan met een vaag inlegvel waarop 

helemaal niet staat de De Ruiter nergens in verwikkeld is geweest en dat wat hij schrijft onjuist is 

zoals de Volkskrant suggereert in een pathetische oude media-poging het bevoegde gezag de hand 

boven het hoofd te houden, maar alleen maar dat twee ‘mensen van Defensie die met deze chantage-

affaire bezig zijn geweest (alleen dat al!! Er zijn twee mensen van Defensie met deze sex en 

chantagezaak bezig geweest!) ‘zich er niets meer van kunnen herinneren’. Nu weten uit de 

fameuze ‘Koot en Bie-verhoren’ dat de zinsneden ‘hier kan ik me echts niets van herinneren’ dan wel 

‘dit gebeurde voor mijn tijd, of na mijn tijd, maar tijdens mijn tijd is er niets gebeurd, althans: mocht 

er al iets gebeurd zijn, dan kan ik me dat niet meer herinneren’ weinig te betekenen hebben wat 

betreft verheven zaken als waarheidsvnding. Journalistiek onderzoek heeft dat wel en daarom kunnen 

we er gemakkelijk vanuitgaan dat wat Nijeboer over De Ruiter opschreef de waarheid is.

Maar hier is natuurlijk iets veel ernstigers aan de hand. Waardevolle informatie op basis van 

journalistiek onderzoek die een belangrijk licht kan werpen op een van de belangrijkste affaires van 

de laatste decennia wordt ‘gekilld’ door pure powerplay van een oud-minister en een peperdure 

advocaat (Harro Kjnijff van De Brauw) en een ‘bevriende’ rechterlijke macht die in feite inhoudelijk 

niets te brengen hebben, maar puur op basis van hun maatschappelijke positie en bevriende 

establishment-media (zie de Volkskrant) toch nog zover weten te komen dat naar het grote publiek 

de indruk wordt gewekt dat Nijeboer over de schreef is gegaan en dat de oud-minister niets te 

verwijten zou zijn. Dat dit in Nederland mogelijk is, is een schande. Kijk bijvoorbeeld naar Israel, in 

veel opzichten toch geen lichtend voorbeeld voor ons. Maar als een minister of zelfs de president zich 

vergrijpt aan dames, wordt dat wel gewoon uitgezocht. In Nederland is dat volstrekt onmogelijk. 

Lang leve onze normen en waarden!

Zie voor meer achtergronden de site van Alexander Nijeboer.
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2 Reacties op “Juridische intimidatie versus de 
waarheid”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Frost 

29 Okt 2006 om 11:24 

Ik vind het moedig van Nijeboer, Spijkers en andere, en ben blij dat er nog mensen vechten tegen deze 
corrupte maffia, want dat is het gewoon. Het is zó ongelofelijk schandalig allemaal. Te walgelijk voor woorden 
wat er hier allemaal gebeurd. 

2.  Anoniem 

31 Okt 2006 om 11:42 

Wat een onzin is dit. Als de heer Nijeboer kan bewijzen dat hij de waarheid schrijft over de heer de Ruiter, 
waarom stemt hij dan in met een inlegvel? Slappe houding vind ik dat. Hij zou er beter een inlegvel bij doen 
over hoe hij nu tegengewerkt wordt.
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Trek ook aan de bel!

« Servie, Polen, Noord-Korea Job de Ruiter naar de rechter »

De pers en Fred Spijkers
Gepubliceerd door admin 24 oktober, 2006 in Klokkenluiders. 

BOEK OVER LANDMIJNEN-AFFAIRE NU AL DOODGEZWEGEN?

Vrijdag a.s. presenteert journalist Alexander Nijeboer zijn boek over de affaire-Spijkers, Een Man 

Tegen De Staat. Deze website heeft aan het komende boek reeds herhaalde malen aandacht besteed, 

het meest recent op 30 augustus, op 5 oktober en op 9 oktober. Het boek staat werkelijk bol van de 

spectaculaire onthullingen. Een ex-minister van Justitie en Defensie die werd gechanteerd met een 

zedendelict, een accountantskantoor van naam en faam dat een onrechtmatig rapport opmaakt 

waardoor er na 23 jaar nog steeds geen de facto genoegdoening heeft plaatsgevonden en een 

verzonnen vuurwerkramp in Enschede waar het in werkelijkheid ging om ontploffende landmijnen 

waar Defensie vanaf moest. De vraag is thans: in hoeverre gaat dit boek doorklinken in de 

gevestigde media? Dit boek dat aantoont dat de Nederlandse Staat vele kenmerken vertoont van een 

criminle organisatie? De vakcentrale FNV heeft zich reeds achter Nijeboer opgesteld; de banden 

tussen de FNV en Spijkers zijn hecht sinds ex-voorzitter Lodewijk de Waal zich voor Spijkers heeft 

ingezet en samen met hem een meldlijn voor klokkenluiders heeft geopend. Nijeboer is verbonden 

aan de Volkskrant. Maar zijn deze twee feiten voldoende om deze zaak de aandacht te geven die het 

verdient? 

 
In het nieuws was recent dat Nederland opnieuw tot de landen behoort met de grootste persvrijheid. 

Goed, zo’n boek van Nijeboer kan inderdaad verschijnen. En Nijeboer kan een internetsite beginnen 

waarop hij zijn bevindingen publiek maakt. Dat is een groot goed. Maar wat levert dat uiteindelijk op 

als de hele ‘mainstream’ in de media zijn boek stelselmatig negeert omdat ze te zeer onder de 

invloed staan van de macht en de overheid? Dat kun je toch wel grote vraagtekens zetten bij die 

‘grote persvrijheid’ in Nederland. Want we mogen toch aannemen dat die persvrijheid vooral wordt 

afgemeten aan de bewegingsvrijheid van de grote en bekende media. Als die zich zoals in ons land 

collectief en structureel gaan bezondigen aan zelfcensuur, is er van persvrijheid geen sprake. 

Nu is het wel zo, dat de onthullingen van Nijeboer dermate zwaar zijn, dat het voor de overheid en 

voor de geloofwaardigheid van Nederland rampzalige gevolgen zou hebben als ze gemeengoed 

worden en doorklinken in het buitenland. Maar is dat een belang van de pers? Hoe kan ons land ooit 

schoon schip maken en met zichzelf in het reine komen als de schurken in de affaire-Spijkers blijven 

wegkomen en in de maatschappij de eretitel van ‘eerzaam burger’ mogen blijven dragen?  

Het boek van Nijeboer doet in veel opzichten denken aan het boek Lux Libertas en Leugens van Micha 

Kat, ook al omdat het is uitgekomen bij dezelfde uitgever De Papieren Tijger. Qua mediaontvangst 

(kijk op de de site van Nijeboer onder ‘mediacentrum’) valt op dat Nijeboer net als Kat wordt 

verbannen naar de perifere media: ouderenomroep Max, Katholiek Nieuwsblad, De Stentor, Nieuwe 

Revu. Kat was met zijn boek alleen te gast bij de IKON en kreeg in de geschreven pers alleen 

serieuze aandacht in Katholiek Nieuwsblad en Parool. Omdat Kat’s boek over NRC ging konden de 

‘kwaliteitskranten’ er niet omheen, maar geen van de recensies in de ‘grote kranten’ nam het boek 
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ook maar in eerste aanleg serieus. Hoe zou dat gaan met het boek van Nijeboer? Het is in feite al een 

schande als het boek wordt afgedaan met een boekbespreking als er wereldonthullingen in staan. 

Maar dat zal toch wel gaan gebeuren, want er is al meer dan genoeg in de pers geweest voor de 

‘kwaliteitskranten’ om op aan te slaan. Journaliste Pamela Hemelrijk heeft ooit verteld hoe de affaire-

Spijkers jaren geleden door de gevestigde media werd ‘gekilld’ toen ze bij het Magazine van het AD 

voorstelde een groot verhaal over de affaire te maken. In de vergadering van het Magazine vond 

iedereen het prachtig en Hemelrijk was al vol goede moed begonnen toen opeens haar chef Harko 

Keijzer aanklopte. Hij had blijkbaar gesproken met ‘boven’ en blies het hele project af met de 

woorden dat die Spijkers ‘geen sympathieke man was’.

10 Reacties op “De pers en Fred Spijkers”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 21:35 

Het komt steeds meer voor dat er gewoongeen aandacht aan wordt besteed en het vanzelf doodbloed. Je mag 
toch verwachten dat als je beschuldigt wordt je een aanklacht indient als je niet schuldig bent. Dat krijg je met 
die fusie,s

2.  nicolet 

26 Okt 2006 om 20:29 

nederland is niet zo vrij in de persvrijheid als gedacht word! 
zo schrijf ik al lange tijd over de misstanden in jeugdzorg, kan heel veel aantonen en inmiddels heb ik mijn 
boek bij de uitgever liggen maar jeugdzorg schuwt zelfs chantage niet om te voorkomen dat ik mijn boek uit 
geef, ze zijn bang. reageer ik op een forum waar jeugdzorg word besproeken dan duikt de juridische afdeling 
erin om de moderator te dwingen mij in de ban te doen. 
vanmiddag nog kreeg ik het zwart op witte bewijs in handen dat jeugdzorg meineed pleegt ten koste van een 
kind en waarom? omdat de vader van het kind jeugdzorg keer op keer voor de rechter sleept als ze weer in de 
fout gaan. ondertussen word het kind misbruikt en mishandeld. vader kan het aantonen amar ja, jeugdzorg 
heeft en vaststaand beleid. 
een uitgebreid stuk hierover heb ik inmiddels ingezonden, anoniem nog, ik heb mij nu ingeschreven. 
zo vrij ben je niet in nederland als je misstanden aan de kaak wilt stellen, de doofpot is nog altijd groter dan de 
vrijheid van schrijven.

3.  Anoniem 

27 Okt 2006 om 08:05 

Hallo Nicolet,

Goed, dat je misstanden binnen de Jeugdzorg in de publiciteit bengt. 

Als Mens en als Jurist wil ik je terzijde staan.

Middels publicatie (raapie.spaces/ mijn eerste boek “B.-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement 
Arnhem o.l.v. tuchtrechter W.M. Poelmann”/mijn tweede boek (in voorbereiding) “Zijn naam is Winfried M. 
Poelmann”) breng ik misstanden binnen de advocatuur in de publiciteit. Het algemeen belang eist publicatie.

Nicolet, laat niets en niemand je weerhouden.

Mijn uitgever zal ik vandaag nog benaderen. Ik zal hem jouw “openbaarheidsproblemen” voorleggen. Moet je 
zeggen, Nicolet, mijn uitgever is een dienaar van het Algemeen Belang.

harry

mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie 
raapie.spaces

4.  nicolet 

27 Okt 2006 om 10:41 

dat zou geweldig zijn! het gaat mij er niet om geld te verdienen, ik wil het vooral gepubliceerd hebben! 
echt heel veel dank!

5.  Anoniem 

30 Okt 2006 om 04:55 
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Inmiddels heb ik contact met mijn uitgever inz. het door jou in de openbaarheid brengen van misstanden 
binnen de Jeugdzorg, gehad. Ik hou je op de hoogte. Neem als je wilt ook contact op met sdn.nl (sociale 
databank nederland). Je zult ook daar veel steun vinden. 

Nogmaals Nicolet: als Mens en als Jurist sta ik aan jouw zijde.

Harry Peters

mr hjam peters/mrraapie/mr raapie 
raapie.spaces

6.  Anoniem 

30 Okt 2006 om 05:32 

Persvrijheid 

De Gelderlander Nijmegen wil het artikel “Winfried M. Poelmann / Deken tuchtrechter raad van discipline orde 
van advocaten Arnhem hielp mij bewust naar de knoppen” plaatsen. 

W.M. Poelmann dreigt de Gelderlander met een kort-geding. Poelmann wil een  
verschijningsverbod vorderen.  
Poelmann belooft de krant economische maatregelen. Poelmann zegt de krant o.a. een advertentieboycot 
zijdens de Advocatuur toe.

In voormeld artikel worden de misstanden binnen de Advocatuur in het arrondissement Arnhem aan de orde 
gesteld. Deken/tuchtrechter Poelmann en de tuchtrechtelijk en strafrechtelijk veroordeelde ex-advocaat B. uit 
Nijmegen nemen een prominente plaats in het artikel in. Ex-advocaat B. is door het Gerechtshof Arnhem tot 15 
maanden cel veroordeeld. B. is door het Gerechtshof de advocatuur uitgeschopt. B. mag 5 jaar geen advocaat 
meer zijn. “De samenleving” aldus het Gerechtshof Arnhem “dient tegen B. beschermd te worden”. B. is o.a. 
veroordeeld voor lijkenpikkerij en belastingfraude.

De raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. Deken/ tuchtrechter W.M. Poelmann 
speelt een duistere rol in het geheel van misstanden. De journalist van de Gelderlander schrijft mij: “Ik ben 
echt geschrokken van de reactie van Poelmann. Als iemand zo hard schreeuwt dan moet er heel wat aan de 
hand zijn”

De Gelderlander zwicht voor W.M. Poelmann’s beloftes.

Het artikel verschijnt niet. 

Ik heb de fakkel overgenomen.

Niets maar dan ook niemand kan mijn openbaarmaking van misstanden binnen de advocatuur arrondissement 
Arnhem stoppen. 

De Openbaarheid eist publicatie.

Alles overwegende: 
De samenleving dient tegen de Advocatuur te worden beschermd.

mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie 
raapie.spaces

7.  nicolet 

31 Okt 2006 om 19:05 

hallo harry, 
ik hoop echt dat je hierin kunt bemiddelen. het is niet mijn itentie rijk te worden van dit boek, het gaat mij om 
de publikatie van de misstanden! 
hoe eerder hoe liever. 
nicolet

8.  jan 

16 Jan 2008 om 19:25 

VOOR NICOLET 

Ik staan 100% achterje als je boek uit is wel ik hem hebben. 
Maar kan je niet een website maken met je verhaal ,en dan publikatie maken via prikborden op internet.. 
Ik kan misschien helpen????

jan-denhartog@live.nl

9.  j.a.van marion 

24 Jan 2008 om 11:58 

jan den hartog ik eis die 1500 e mail tereug die u heeft gestollenvrijdag 19 janurarie en ik eis dat u stopt met 
internet fraude pleegt

1.  Herbert van Hoogdalem | Professional Outsider » Blog Archive » “Nothing’s changed, 
really”. 
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OP DE RAND VAN DE DERDE WERELDOORLOG: KLASSIEKE OPBOUW

door Micha Kat 

Zelfs hier in Kazachstan kwam het bulderende nieuws door dat Jan Peter Balkenende heeft gezegd 

dat de intellectuelen in Nederland zijn ingekakt. Hier in Kazachstan zijn ze helemaal niet ingekakt, 

integendeel! je struikelt over de intellectuelen. Nee, natuurlijk heeft JP gelijk. Alles in Nederland is 

niet alleen ingekakt, maar op sterven na dood. Nederland is een rottend lijk waar opportunistsiche en 

hysterische politieke partijen de laatste stukken vlees vanaf proberen te scheuren om die ten eigen 

bate aan te wenden ten koste van de bevolking. Een van de punten -en daar wil ik het eigenlijk over 

hebben- waar ik intellectueel debat met name mis is de strijd tegen het terrorisme en de oorlogen in 

Irak en Afghanistan. Hoe smerig en achterbaks van JP eigenlijk, bedenk ik me nu: hij heeft altijd 

geweigerd openheid te geven over de besluitvorming van zijn kabinet om mee te doen in Irak 

(ondanks forse druk vanuit het parlement) maar gaat nu wel lopen janken dat hij intellectueel debat 

mist. Hoe kan er intellectueel debat plaatsvinden als de feiten niet bekend zijn? De conclusie moet 

luiden dat JP zelve bij uistek een manifestatie is van de teloorgang van ons land: laf, talentloos, 

grenzeloos hypocriet (’normen en waarden’) en -het allerbelangrijkse- zonder enige humor of 

zelfreflectie. Maar waar we het over zouden hebben: de crisis in de wereld, de oorlogen, de opmaat 

naar de Derde Wereldoorlog. Op intellectuele wijze, wel te verstaan. 

 
Eerst maar de conclusie: een Derde Wereldoorlog is niet meer te voorkomen. De onderbouwing voor 

deze stelling zoek ik in iets bij uitstek intellectueels: de historische parallellie. ‘Ken uw geschiedenis’, 

was dat niet decennialang de mantra waarmee politici ons om de oren sloegen? Nu doen ze dat niet 

meer omdat de conclusies van zelfs maar een oppervlakkige historische analyse zo ondubbelzinnig 

zijn, dat ze het niet meer durven. 

Primo: casus belli is altijd perifeer. De geschiedenis leert dat als er een groot mondiaal conflict 

escaleert en de oorlogsdreiging wekelijks toeneemt (zoals thans het geval is tussen de Westerse 

wereld en de Islamitische wereld) de uiteindleijke casis belli altijd buiten de twee kampen ligt. Ga 

maar na: de Eerste Wereloorlog was in de kern een conflict dat werd opgezocht door Duitsland dat 

zich keerde tegen de ‘gevestigde grootmachten’, vooral Engeland en Frankrijk. Wat was de casus 

belli? De mogelijke afscheiding van Servie van Oostenrijk-Hongarije. Aan de Tweede Wereloorlog lag 

in de kern hetzelfde internationale conflict ten grondslag. Wat was de casus belli? Polen! Een land 

dat vrijwel geen enkele rol van betekenis speelde in de politieke krachtsverhoudingen van het 

interbellum! De woorden waarmee Adof Hitler de Tweede Wereldoorlog in september 1939 inluidde 

waren: Ab jetzt wird zurruckgeschossen!. Hij zei dat nadat hij zich eerst uitvoerig had beklaagd over 

Poolse beschietingen op Duits grondgebied. En nu dan de casus belli van de Derde Wereldoorlog. 

Terwijl het ware conflict tussen de VS/het Westen en de Islamitische wereld gaat en de inzet is: wie 
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van deze beide partijen gaat de wereld beheersen? wordt Noord Korea een van de meest perifere 

landen op aarde opeens in de spotlights getrokken om als casus belli een historische rol op zich te 

gaan nemen. Psychologisch is dit verschijnsel goed verklaarbaar. Geen enkele wereldleider wil 

immers de geschiedenis in gaan als the ultimate war monger. Om dus toch een wereldoorlog te 

kunnen ontketenen, zoeken ze een ‘onverwachte’ aanleiding om zo voor de geschiedenis de indruk te 

wekken dat ze in de oorlog ‘werden meegesleept’ nadat ze er via deadlines, ‘diplomatie’ en ultimata 

‘alles aan hebben gedaan’ deze oorlog juist te voorkomen.

Secundo: democratieen beginnen geen oorlog. Een van de meest fascinerende paradoxen is: 

hoe kan ik een democratie zover krijgen dat het (als agressor) ten oorlog wil trekken? Het antwoord 

is dat dat onmogelijk is. Het mooie van democratie is nu juist dat daar allerlei waarborgen in zitten 

om oorlog nu juist te voorkomen en geen parlement zal het licht op groen zetten om hun eigen zonen 

als kannonevlees op te voeren aan de vijand. Geen gekozen parlement zal ook zeggen: ja, we gaan 

het buurland aanvallen en leegplunderen en alle vrouwen meevoeren in slaverij! Dus er moeten 

andere (non-democratische middelen) worden aangewend, moet de democratie eerst om zeep 

worden geholpen voordat een echte oorlog kan worden begonnen. Bij de Eerste en Tweede 

Wereldoorlogen waren de agressoren dan ook geen democratieen. De agressor van de Derde 

Wereldoorlog is ook geen democratie!. Het bewijs hiervoor: de reeksen leugens die moesten 

worden gebruikt om de oorlog politiek ‘binnen te slepen’ en-misschien nog wel symbolischer- de 

gemanipuleerde verleizingsuitslag waarmee George W. Bush in 2000 aan de macht kwam. 

Tertio: de analyse van de oorlogspropaganda. De historica Anne Morelli heeft in haar boek 

‘Basisprincipes van de oorlogspropaganda, bruikbaar in tijden van koude, lauwe en effectieve oorlog’ 

de tien ‘geboden’ van de oorlogspropaganda gevonden die al dateren van de Eerste Wereldoorlog 

maar die in recente conflicten nog altijd gebruikt werden om de publieke opinie te winnen voor de 

‘goede zaak’. Anne Morelli.over het boek: “Ik heb op een systematische manier de algemene 

principes willen beschrijven van de oorlogspropaganda. Na de Eerste Wereldoorlog vatte de Britse 

lord Ponsonby de oorlogspropaganda samen in tien geboden die de publieke opinie ingelepeld 

moesten worden. Die tien geboden zijn: 

1. Wij willen geen oorlog, de oorlog wordt ons opgedrongen door de vijand 

2. Alleen de vijand is verantwoordelijk voor deze oorlog 

3. De leider van het vijandige kamp is een duivel 

4. Wij verdedigen een nobele zaak 

5. De vijand begaat wreedheden, terwijl wij slechts per ongeluk meer schade aanrichten dan nodig 

6. De vijand gebruikt wapens die niet toegelaten zijn 

7. De vijand lijdt meer verliezen dan wij 

8. De intellectuelen en de kunstenaars steunen onze zaak wat bewijst dat ze juist is 

9. Onze zaak is heilig 

10. Wie onze propaganda in twijfel trekt, is een verrader. 

Ik ben van hieruit vertrokken om aan te tonen dat deze principes niet specifiek zijn voor de Eerste 

Wereldoorlog maar ook later gebruikt werden en nog niet zo lang geleden in de oorlogen tegen Irak 

en Joegoslavie. Ik kies in mijn boek geen partij, ik zeg niet: die of die had gelijk. Ik duid alleen de 

mechanismen van de propaganda aan”.

Nu een beetje tevreden gesteld, Jan Peter Balkenende?

8 Reacties op “Servie, Polen, Noord-Korea”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165358 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/337/servie-polen-noord-korea.html (2 of 4) [3/11/2009 12:38:16 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/337/servie-polen-noord-korea.html/feed
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Servie, Polen, Noord-Korea at Klokkenluideronline

19 Okt 2006 om 11:45 

Niemand weet welke wapens in WO3 gebruikt gaan worden, maar het is duidelijk dat WO IV uitgevochten wordt 
met stokken en stenen!

2.  Anoniem 

20 Okt 2006 om 23:54 

BLUNDER MICHA:

“Wat was de casus belli? De mogelijke afscheiding van Servie van Oostenrijk-Hongarije.”

Servie was in 1914 al een onafhankelijke staat.

3.  Anoniem 

22 Okt 2006 om 07:34 

Wat ik niet tegenkom is dat de Koran verplicht om offenciefe oorlog te voeren! 
Lees Koran 2:216 zie ook vers 217 voor de context! 
Ook raad ik een ieder aan om maar eens de site van de prophet of doom te bezoeken! 
Al je dat gelezen hebt kom je tot de slotsom dat de Islam de hele wereld in vuur en vlam gaat zetten als wij 
niet wakker worden! 
http://prophetofdoom.net 
Kafir

4.  Anoniem 

22 Okt 2006 om 11:02 

1. Een wereldoorlog heeft twee kampen nodig die beiden bereid zijn te vechten tot het einde; slechts de 
vernietiging van het capitool van een van beide partijen betekent het einde van een wereldoorlog (de 20e eeuw 
kende maar 1 wereldoorlog, met een ietwat verlengde wapenstilstand); 
2. De islamitische wereld vormt geen serieuze tegenstander voor een wereldoorlog tegen het westen; 
hedendaagse agressie uit fanatiek-islamitische hoek is als dat van een in het nauw gedreven beest; 
3. Het nieuw-fascitische equivalent van de Holocaust zal zich andermaal richten tegen de zwakkeren in de 
wereld, om ruimte te scheppen voor de sterkeren; als iemand de wereldbevolking kan terugbrengen van 6 
miljard naar 1 miljard worden in een klap alle grote actuele wereldproblemen (honger, armoede, ziekte, 
energieschaarste, vervuiling en zelfs oorlog) opgelost. 

De vraag is: voor wie heiligt het doel de middelen?

5.  Anoniem 

22 Okt 2006 om 13:11 

Op de rand van… ???

Ik zie nu al die wereldoorlog overal gaande !!!

6.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 19:25 

ja er is al een oorlog gaande……

7.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 21:37 

“Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen”. 
Bij de laatste grote militaire parade in Berlijn, Wilhelmstrasse,toen het regiment Grossdeutschland voorbij 
marcheerde,merkte Hitler tegen zijn bediende Karl Krause op:”Jetzt rollt es,jetzt kann auch ich es nicht mehr 
aufhalten”.Een wel zeer merkwaardige opmerking.

8.  Anoniem 

26 Okt 2006 om 20:09 

schitterend betoog chapeau  
Kent je indymedia.be? 
Zou je het daarop willen publiceren? 
word door 3 a 5000 mensen per dag geraadpleegd 
merci
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Nederlandse pers onder de loep van Amerikanen
Gepubliceerd door admin 17 oktober, 2006 in Media. 

AMERIKANEN GAAN ALLE MEDIA TER WERELD SCREENEN

De kreet ’stop de persen’ krijgt wel een hele macabere bijklank met het nieuws dat vorige week 

doorkwam dat de Amerikaanse geheime diensten onder aanvoering van Homeland Security bezig zijn 

met het ontwikkelen van software om alle media ter wereld 24/7 te kunnen screenen op anti-

Amerikaanse sentimenten. De Herald Tribune had hier onlangs een stuk over en ook het Franse 

persbureau AFP signaleerde het enorme gevaar van deze ontwikkeling. Lees het en huiver. De 

conclusie van dit alles kan niet anders luiden dan dat we binnen de niet al te lange toekomst allemaal 

Amerikaanse oorlogspropaganda moeten gaan voeren en dat alle journalisten een leidende rol krijgen 

toebedeeld in de strijd tegen het terrorisme. 

 
De Nederlandse media zwegen natuurlijk compleet over deze naderende Amerikaanse persbreidel. De 

journalistieke criminelen van NRC Handelsblad hebben zich trouwens jaren geleden al uitgeleverd aan 

de macht. De internetsite planet.nl bracht als enig Nederlands medium van betekenis wel een artikel 

onder de uitstekende kop ‘VS willen Volkskrant en NOVA screenen’.  

Het is werkelijk niet voor te stellen: de mainstream-media in ons land zijn nog schofteriger en 

kwalijker dan zelfs de grootste cynicus ook maar zou durven denken of vermoeden! Worden ze vanuit 

de VS concreet bedreigd met censuur dan zijn ze te bescheten en te laf om daar uberhaupt 

over te berichten!. En dat terwijl de lezers toch al massal wegrennen! Hoe zou dat toch komen, 

Pieter Bilderberg Broertjes en Birgit Ad Interim Donker van NRC? Is het soms zo dat steeds meer 

lezers ontdekken ook door sites als deze dat de wijze waarop jullie journalistiek menen te 

kunnen bedrijven van een weerzinwekkende slaafsheid is?
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Zionist plan. 
http://www.theunjustmedia.com/the%20zionist_plan_for_the_middle_east.htm

3.  Anoniem 

17 Okt 2006 om 16:03 

Misschien toch interessant om de anti Amerikaanse propaganda uit bv het Midden-Oosten in kaart te brengen? 
Ik zou het niet 123 op het westen betrekken persoonlijk. Daarbij komt ook dat het controleren van wat er 
gezegd wordt niet meteen inhoud dat er meteen opgelegd wordt wat er gezegd mag worden. Groot verschil! 
Dit stukje riekt een beetje naar stemmingmakerij en daar heb ik grondige hekel aan.

4.  Anoniem 

20 Okt 2006 om 12:57 

Al jazeera is al lang opgekocht

5.  Anoniem 

20 Okt 2006 om 13:46 

Gewoon in elk pers berichtbericht minimaal 25 keer de ‘verboden woorden’ bv. onderaan ‘t artikel plaatsen. Dan 
zijn ze voorlopig nog niet uitgelezen en gechecked!

6.  Anoniem 

22 Okt 2006 om 13:04 

Wellicht is de term ‘Amerikanen’ onjuist. 
De macht achter de macht zijn niet per se Amerikanen, maar kun je beter kenmerken als een club Zionistische 
Banksters cum suis. 
Zij bepalen de huidige roof-en-moord-oorlogen en willen alleen nog maar gedrilde slaafjes, daar is de controle 
op de pers een onderdeel van. Inmiddels in in de VS wel de grondwet opgeheven en is de VS een totalitaire 
dictatuur. Nederland loopt aan de hand van dat gezag. 
Dat geestesgestoorde propagandisten als Broertjes daar een rolletje in hebben is al tijden duidelijk. Ik 
beschouw dat mannetje dan ook niet meer dan een piece of shit. Het stinkt als je erin trapt. Maar als je weet 
waar alle drollen liggen, kijk je wel uit.

7.  Anoniem 

22 Okt 2006 om 19:46 

Wellicht voortaan beter te spreken/schrijven over Z(ionist)O(ccupied)G(overnment) elementen? 
Kijk overigens ook eens in wiens handen de wapenindustrie is,niet alleen naar de topbankiers.

8.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 09:05 

The Republican’s War. 
http://www.tbrnews.org/index.htm
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Dreigende zedenzaak rond ex-minister De Ruiter
Gepubliceerd door admin 9 oktober, 2006 in Politiek. 

‘EX-MINISTER JOB DE RUITER WERD GECHANTEERD MET ZEDENDELICT’

Voormalig minister Job de Ruiter (CDA, Justitie en Defensie) werd in de afwikkeling van de affaire-

Spijkers gechanteerd door een werknemer van de Koninklijke Marine met belastende informatie 

omtrent een zedendelict. Dat onthult onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in zijn boek Een Man 

Tegen De Staat dat begin november in de boekhandels moet liggen. Moet liggen, want als het aan De 

Ruiter ligt wordt het boek door de rechter verboden. De ex-bewindsman schakelde immers een van 

de duurste advocaten van Nederland in, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek. De 

contouren voor de grootste smaadzaak uit de geschiedenis van de Nederlandse politiek zijn hiermee 

geschetst. 

 
Knijff schreef Nijeboer: “De heer De Ruiter ontkent dat er sprake is geweest van enig chantabel feit 

en al helemaal niet van de feiten waaraan u refereert. Enige publicatie aan beschuldigingen zoals 

door u beschreven raakt de persoonlijke integriteit van de heer De Ruiter, is onnodig kwetsend en 

grievend en daarom onrechtmatig.”  

Nijeboer heeft geprobeerd wederhoor te krijgen van De Ruiter, maar is daar niet in geslaagd. De 

Ruiter liet Knijff aan Nijeboer schrijven: “Voorts bericht ik u dat de heer De Ruiter het niet opportuun 

acht om door beantwoording van de door u in uw brief gestelde vragen aan de inhoud van uw boek of 

enige andere publicatie een bijdrage te leveren.” Nijeboer beschuldigt De Ruiter er ook van dat hij 

opdracht heeft gegeven voor een ‘zeer misleidende rapportage’ over de ongelukken met de spontaan 

ontploffende landmijn AP-23 door kolonel Fabius van de Marechaussee. Ook op dit punt weigert De 

Ruiter vragen van Nijeboer te beantwoorden.  

Inmiddels heeft De Ruiter zich ook met een persoonlijk schrijven tot Nijeboer gewend. “In de brief 

van mijn advocaat hebt u kunnen lezen hoezeer het mij ernst is met mijn bezwaren tegen de door u 

voorgenomen publicatie van een geheel onwaar verhaal waardoor mijn integriteit in ernstige mate 

wordt aangetast’ aldus De Ruiter. In deze brief vraagt De Ruiter Nijeboer tevens om inzage in de 

definitieve tekst. Nijeboer heeft De Ruiter reeds op 5 augustus inzage aangeboden, maar de ex-

minister liet toen via zijn advocaat weten daar geen belangstelling voor te hebben. Nu vindt Nijeboer 

dat De Ruiter te laat is. Hij schrijft: “Het boek Een Man Tegen De Staat met daarin de precieze tekst 

van mijn publicatie is vanaf begin november te koop bij de voor u dichtstbijzijnde boekhandel 

Comenius, gevestigd op Marktplein 19 te Naarden.”

Voor meer achtergronden: zie de site van Alexander Nijeboer over zijn spectaculaire boek over de 

grootste klokkenluidersaffaire uit de Nederlandse geschiedenis.
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Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog
Gepubliceerd door admin 7 september, 2006 in Media. 

OOK PIETER BROERTJES STAAT OP HET PUNT VAN AFTREDEN

Na het ontluisterende vertek van NRC-hoofdredacteur F. Jensma komt de positie van zijn 

gecorrumpeerde Volkskrant-collega P. Broertjes steeds nadrukkelijker in beeld. Want ook Broertjes 

heeft zijn krant door verregaande incompetentie, belangenverstrengelingen en pseudo-journalistiek 

enorme schade toegebracht. Daar komt dan nog bij dat Broertjes zich recent voor het oog van de 

hele natie belachelijk heeft gemaakt door zonder enige kennis van zaken van alles te roepen over de 

‘complotdenkers’ rond 9-11. Oprotten dus, Broertjes! Treed maar lekker in dienst als stalmeester van 

HM de Koningin! 

 
De positie van Broertjes is in feite onhoudbaar sinds zijn actie rond Prins Bernhard waarin hij pagina 

na pagina leugens presenteerde als scoop van de eeuw. Geen enkel eigen onderzoek had de 

hoofdredacteur van de ‘kwaliteitskrant’ naar Bernhard gedaan. Wel had hij naar eigen zeggen 

meerdere glazen champagne met hem gedronken. Broertjes noemde Bernhard zelf een ‘tweede 

vader’. Zelfs presteerde Broertjes het de schrijfsels die als gevolg van de borrels met Bernhard tot 

stand kwamen in te zenden voor de jaarlijkse Prijs voor de Dagbladjournalistiek! die hij vervolgens 

ook nog niet eens won. Dus wat het demoniseringscommentaar voor Jensma was, was het Bernhard-

interview voor Broertjes: opzichtig heulen met de macht, het willens en wetens ten grave dragen van 

basale en fundamentele principes van journalistieke kwaliteit en daarne het tegen beter weten in 

verdedigen van het ‘eigen werk’. Waar Jensma tal van weerzinwekkende leugens en manipulaties op 

zijn naam heeft staan, liet ook Broertjes zich niet onbetuigd. Historisch was de wijze waarop De 

Volkskrant ‘journalistiek’ meende te kunnen bedrijven in de affaire rond Mebal Wisse Smit en Klaas 

Bruinsma. Broertjes leende zijn krant voor een wanhopige en mislukte poging van de lobby rond 

Mabel om haar vrij te pleiten van een relatie met een van de grootste drugscriminelen van ons land.

15 Reacties op “Jensma opgesodemieterd; nu 
Broertjes nog”
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1.  Anoniem 

7 Sep 2006 om 17:17 

“Na het ontluisterende vertek van NRC-hoofdredacteur F. Jensma(…)”

Volgens mij heeft Jensma er nooit een geheim van gemaakt dat hij na 10 jaar zou vertrekken. Althans, ik wist 
het en ben totaal niet inegevoerd in neerlands journalistieke wereldje.
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Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog at Klokkenluideronline

U zoekt wanhopig naar scoops, wanorde en complottheorieen. Ze bestaan, maar u heeft het te druk met 
schelden en orinaire roddel om achter het echte nieuws aan te gaan. Jammer.

2.  Anoniem 

7 Sep 2006 om 18:06 

..en wat niet meer moet HM doen om goede contacten met “tegenstanders ” te onderhouden. Toen Amnesty 
actie voerde voor de dwaze moeders, werd de Amnesty- vertegenwoordiger persoonlijk uitgenodigd om inzage 
te geven over d.b. actie. Het is hen zo goed bevallen, dat je vandaag de dag nog weinig leest over de 
vorderingen van de moeders, wel lees je veel over Maxima en haar participatie. Hoe krijgen ze het voor elkaar? 
Van welke organisatie kun je op aan, dat ze daadwerkelijk trouw blijven aan hun principes, zonder 
verstrengeling van belangen? 
http://www.amnesty.nl/zoeken?q=argentinie+en+de+moeders&s=1&x=0&y=0

3.  Anoniem 

7 Sep 2006 om 18:24 

9-11 
Wie heeft er nu eigenlijk voor wanorde gezorgd door Amerikaanse troepen andere landen aan te laten vallen en 
te bezetten?En is deze opgeroepen wanorde niet het voorbedachte plan om daarna hiermede een ander doel 
binnen te halen?Namelijk een zionistische wereldregering.

4.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 10:53 

Wat zal het na 9/11 weer lekker rustig worden…

5.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 13:49 

De titel : Broertjes staat op het punt bij de De Azijnbode af te treden deed mij verheugd opveren. Hoera!  
Maar de inhoud van het stukje is gewoon de wens van de auteur. Broertjes blijft gewoon zitten bij het dagblad 
voor katholiek Nederland, De Azijnbode.  
Graag bij nieuws over Broertjes een meer correcte kop. Nu heb ik voor Jan Doedel gebak gekocht om het 
naderende vertrek van Broertjes te vieren! 

6.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 19:28 

Iedere groep heeft zijn idioten. De Russen hebben hun beurt voor de eerste tijd gehad, straks willen de 
chinezen het nog een keertje gaan proberen. Ook de Engelsen, Fransen, Duitsers, Romeinen, Islamieten, 
Mongolen, Turken en Japanners zijn al eens aan de beurt geweest. 
Wat is dat toch….. die vreemde angst voor dat zionisme?

ps. De Amerikanen! Wel de kansen…..niet een poging!!

7.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 20:17 

Amerikanen? 
In wiens handen is Amerika?ZOG-elementen?Kijk eens naar de constante toename van de militaire steunpunten 
van Amerika in de wereld,als dat geen poging is.Leer de wereldgeschiedenis en lees eens www.100777.com of 
www.achtergeslotendeuren.punt.nl

8.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 21:12 

Vreemde angst? 
Wat een merkwaardige opmerking” die vreemde angst voor dat zionisme”,geen angst,alleen zal de meerderheid 
van de wereldbevolking beslist niet staan te juichen,indien de protocollen vervuld worden.

9.  Anoniem 

10 Sep 2006 om 00:10 

Het wordt tijd dat alle Josephs Goebelses het veld ruimen. 

Maar dan ook allemaal, niemand uitgezonderd.

Wat staat er overigens op hoogverraad aan een volk.

Toch wel levenslang mag ik hopen…

En neem die Oranje Maffia ook gelijk mee en pluk ze…

10.  Anoniem 
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Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog at Klokkenluideronline

11 Sep 2006 om 16:03 

“Zionisme is een nationale beweging en ideologie die een Joods thuisland of Joodse staat ondersteunt in het 
gebied waar in vroeger tijden de Joodse koninkrijken Israël en Judea lagen.”

Aangezien dit iets lokaals is lijkt mij een “zionistische wereldregering” een beetje voorbarig.

Groetjes, 
Sander

11.  Anoniem 

11 Sep 2006 om 17:33 

Zionisme. 
http://www.jewsnotzionists.org/ 
http://www.adl.cc/voteforusa//jewsforusa/ 
www.100777.com en klik daar voor de “protocollen van de wijzen van zion.” 
Israël is een staat gebaseerd op een pure Joodse identiteit ( hoe anders in de goyem-landen) en ligt niet op de 
historische plaats,welke noordelijker gevestigd was.Wel ligt de nieuwe staat strategisch belangrijk tussen 
Europa,Azië en Afrika.De vraag doet zich rijzen,daar waar deze staat zich steeds op veiligheid beroept en 
daarvoor alle middelen aanwendt,dit niet voor andere souvereine staten geldt.Men dient goed te beseffen,dat 
onrecht onrecht is,ongeacht van de plaats of de tijd waarin dit gebeurt.Van belang is het de geschiedenis van 
de Joodse elite( de Rotschild’s e.d.) te bestuderen en waar deze was gedurende de holocaust op de Joodse 
bevolkingsgroep gedurende de tweede wereldoorlog,alsmede de belangen van deze elite in dit gebied.

12.  Anoniem 

12 Sep 2006 om 19:50 

The Norad Tapes. 
http://www.vanityfair.com/features/general/060801fege01

13.  Anoniem 

14 Sep 2006 om 22:23 

architects of war. 
http://thinkprogress.org/the-architects-where-are-they-now/

14.  Anoniem 

26 Sep 2006 om 02:34 

Joodse solidariteit. 
http://www.jewishsolidarity.info/

15.  Anoniem 

20 Okt 2006 om 09:59 

Als ik die vent z’n kop zie moet ik al kotsen, bah, wat een gluiperig smoelwerk.

Tijd voor eerlijk nieuws.
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Pieter Broertjes en 9-11 at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Mysterieen in Afghanistan rijgen zich aaneen Jensma opgesodemieterd; nu Broertjes nog »

Pieter Broertjes en 9-11
Gepubliceerd door admin 5 september, 2006 in Media. 

ZOON VAN BERNHARD SPREEKT ZICH UIT: IK GELOOF ALLEEN BUSH!

Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de nog immer als ‘kwaliteitskrant’ te boek staande Volkskrant 

heeft naar alle waarschijnlijkheid onder veel grotere invloed van zijn ‘Godfather’ Bernhard gestaan 

dan tot dusver werd aangenomen. De wijze waarop hij zich recent heeft uitgesproken over de ‘non-

believers’ (zij die niet geloven in de lezing-Bush rond 9-11) in een uitzending van Een Vandaag laat 

immers duidelijk zien dat hij net als Bernhard niets moet hebben van vrije nieuwsgaring en 

onafhankelijk journalistiek onderzoek. “Wie alternatieve theorieen opwerpt over 9-11 is bij mij reeds 

bij voorbaat verdacht” zegt Pieter Broertjes. Let vooral op de woorden bij voorbaat. Enig onderzoek 

naar wat deze ‘complotdenkers’ te melden hebben wenst Broertjes dus niet te doen: hij weet ‘uit de 

losse pols’ reeds dat zij gevaarlijke lieden zijn die geweerd moeten worden uit zijn ochtendblad. 

Pieter wil alleen de lezing van George Bush cs. verspreiden en alles wat daarmee in strijd 

is wil hij niet eens onderzoeken! 

 
Hiermee laat de Zoon van Bernhard zich van zijn beste dictatoriaal-slaafse kant zien. Bush 

programmeert, Broertjes print uit. Zoals zijn ‘vader’ collaboreerde, zo collaboreert de ‘zoon’. Dat 

Broertjes daarmee elke vorm van journalistiek denken bij zijn krant ten grave draagt, dat zal hem 

jeuken, want hij is zich reeds aan het voorbereiden op een loopbaan in de politiek. Dat is 

tegenwoordig immers een pot nat, journalistiek en politiek: vanuit beide beroepsgroepen vinden 

voortdurend incesteuze kruisbestuivingen plaats.  

Pieter ging zelfs zo ver zijn eigen ombudsman te verbieden in te gaan op een klacht van een lezer 

over zijn manipulatieve berichtgeving rond 9-11. Deze lezer diende daarop een klacht in bij de Raad 

van de Journalistiek maar die weigerde de klacht in behandeling te nemen. Deze website berichtte 

uitvoerig over deze kwestie die recent opnieuw in het nieuws kwam dankzij de hierboven beschreven 

uitzending van Een Vandaag. O ja: voor wie eens met Broertjes wil bellen om hem zelf te vragen 

waarom zijn krant geen aandacht besteedt aan de echte feiten rond 9-11: hier is het mobiele 

nummer van Pieter: 06-55783035

21 Reacties op “Pieter Broertjes en 9-11”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

5 Sep 2006 om 18:01 

Hoe kan in hemelsnaam een JOURNALIST alternatieve gedachten rondom 9/11 reeds bij ‘voorbaat verdacht’ 
vinden? 
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Pieter Broertjes en 9-11 at Klokkenluideronline

Weg met De Azijnbode!

2.  Anoniem 

6 Sep 2006 om 10:35 

Mijn god ik zag die lamlul en propagandist Broertjes ook zojuist, en dan verschuilt ie zich ook nog eens 
meerdere malen heel heldhaftig achter de NY Times… wat triest…

3.  Anoniem 

6 Sep 2006 om 13:16 

Voor het nodige antigif:

http://911-complotdenkers.blogspot.com/

4.  Anoniem 

6 Sep 2006 om 14:09 

Westerling,oud commandant korps speciale troepen in voormalig Nederlands -Indië. 
Zeer aanbevolen voor hen,die vals voorgelicht zijn met geschiedenisles en voor de families van de commando’s,
die voor andere belangen dan de Nederlandse naar Uruzghan zijn uitgezonden- het boek:Westerling: “de 
EENLING” uitgeverij Spoor Amsterdam.o.a.blz.30 Maar Roosevelt wil best oorlog.Zijn oorlog-zie ook verder 
blz.31 aangaande admiraal Helfrich. 
Voorts: http://www.geocities.com/Pentagon/6315/pearl.html Met 9-11 schijnt het spelletje weer voortgezet te 
worden. 
En zulke regeringen heten dan bevrijders te zijn.

5.  Anoniem 

7 Sep 2006 om 17:12 

Spijkers op laag water zoeken. Die woorden komen automatisch in mij op zodra ik deze site bezoek. Kom eens 
met iets substantieels. Dit is pure roddel en achterklap. En maar zeuren over het gebrek aan kwaliteit bij 
andere journalsiten.

6.  Anoniem 

7 Sep 2006 om 18:12 

9-11 
Wat een onnozel weerwood op de gestelde feiten.Lagere school niet afgemaakt?

7.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 11:48 

Twin Towers. 
zie: http://education.guardian.co.uk/higher/worldwide/story/0,,1864657,00.html

8.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 12:35 

Dit is idd pure roddel en achterklap. Beetje zielig dat tel nummer geven. Wat heeft dat nu voor meerwaarde? 
Ga liever op onderzoek uit en kom met bewijs. Dit komt heel onvolwassen over.

9.  Anoniem 

9 Sep 2006 om 10:50 

Roddel/achterklap? 
Leest en analyseert U eigenwel wel,U komt steeds met bovenstaande opmerking aan, zonder weerlegging van 
de feiten.

10.  Anoniem 

9 Sep 2006 om 11:00 

Washingtonfreepress. 
http://www.washingtonfreepress.org/

11.  Anoniem 

10 Sep 2006 om 19:59 

Disbelievers 
zie:http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/09/07/AR2006090701669_pf.html

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165358 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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12.  Anoniem 

10 Sep 2006 om 20:02 

Conspiracies 
http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1531304,00.html

13.  Anoniem 

11 Sep 2006 om 12:41 

WORD! 
Bij het zien van Loose Change werd ik overigens onpasselijk van het gelijkhebberige toontje van de makerT. De 
documentaire stelt de officiele lezing ter discussie maar komt zelf met geen draadje bewijs van het tegendeel of 
met ‘bewijzen’ die eenvoudig weerlegd kunnen worden.

14.  Anoniem 

11 Sep 2006 om 15:59 

Goed roddel en achterklap is idd niet de juiste omschrijving. Ik vind het stukje gewoon van een bedenkelijk 
niveau. Het doet mij denken aan mijn lagere school tijd. De toon bevalt mij gewoon niet en vandaar dat ik op 
roddel en achterklap kom.

Btw dit was mijn enige posting.

Groeten, 
Sander

15.  Anoniem 

17 Sep 2006 om 09:34 

9-11,why? 
http://www.preview.rollingstone.com/politics/story/11618300/
the_low_post_we_still_have_no_idea_iwhyi_911_happened

16.  Anoniem 

18 Sep 2006 om 10:00 

9-11. 
www.out loud an inside job.com 
door David Ray Griffin

17.  Anoniem 

22 Sep 2006 om 07:17 

Nou dan kan meneer Broertjes nu eindelijk geloven dat het WTC toch echt opgeblazen is:

Text: President Bush’s News Conference

…

The information that the Central Intelligence Agency has obtained by questioning men like Khalid Sheikh 
Mohammed has provided valuable information and has helped disrupt terrorist plots, including strikes within the 
United States.

For example, Khalid Sheikh Mohammed described the design of plane attacks on building inside the U.S. and 
how operatives were directed to carry them out. That is valuable information for those of us who have the 
responsibility to protect the American people.

He told us the operatives had been instructed to ensure that the explosives went off at a point that 
was high enough to prevent people trapped above from escaping. 

…

De realplayer video is hier te vinden.

En dat terwijl al die officiele instituten uit hun zogenaamde onderzoeken hebben geconcludeerd dat er absoluut 
geen explosieven bij betrokken konden zijn!

18.  Anoniem 

22 Sep 2006 om 21:02 

Stuart Levey. 
Voormelde onderminister van financiën van de V.S. probeert volgens een persbericht de Europese bondgenoten 
van de V.S.te weerhouden zaken te doen met Iran en duidelijk te maken,dat Iran “het financiële stelsel 
misbruikt om terrorisme en proliferatie ( van kernwapens) te bevorderen.”Welk een gotspe,wetende wie het 
financiële stelsel beheren en de chantabele mogelijkheid,waarheen de kernwapens,gefabriceerd in Dimona 
gericht kunnen worden,deze kunnen immers ook tegen onwillige Europese landen gericht worden,teneinde deze 
tot andere gedachten te bewegen.Over veiligheid van landen gesproken!
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19.  Anoniem 

15 Okt 2006 om 17:45 

Ik vind klokkenluideronline een fantastische site met goede en vooral belangrijke informatie maar waarom op 
een site als deze blindelings wordt meegegaan in het anti-Bush circus is mij een raadsel. 
Bush is een marjonet die het vuile werk opknapt en die wordt gebruikt als bliksemafleider. Straks mag een 
Clinton(achtige) “aantonen” dat de VS een heuze democratie is en daarom dus ook leert van haar “fouten”. 
Wat mij betreft wordt die hele barbaarse moslimwereld geneocoloniseerd! Hmmm, wel eens een staatje 
gemaakt met de totale internationale tropenconcetratie in het MO over de afgelopen 10 jaar. Knap werk van de 
grote denkers achter Bush en co, heel sneaky beetje bij beetje…. De mannen achter Bush zijn de mensen die 
mij de hoop geven dat het ooit misschien toch wel allemaal goed komt.

20.  Anoniem 

16 Okt 2006 om 09:08 

Bush en co. 
Jawel de denkers achter de schermen met hun belangen,de Rothschilds c.s.(achtergeslotendeuren.punt.nl)Voor 
“jouw ” troepenconcentratie was er een W.O.2 en een een holocaust onder de Joodse Europese bevolkingsgroep 
nodig.zonder welke er immers geen kunstmatige ,strategisch gelegen en op een pure Joodse identiteit 
gestoelde staat Israël was geweest,terwijl voorts de Amerikaanse militaire steunpunten wereldwijd verder 
uitgebreid konden worden,iets wat heden met de bezetting van Irak en Afghanistan nog immer voortgaat en de 
machtsverhoudingen in de regio totaal verstoord heeft.Jouw visie is een trap na aan al die miljoenen slachtoffers
(ook de sinasappeljoden),die reeds geofferd zijn voor het doel van zionistische elementen. 
Analyseer de wereldgeschiedenis en lees b.v. http://www.kansaspress.ku.edu/righit.html en http://www.
the7thfire.com/new_world_order/zionism/jewish_peril–protocols_of_the_learned_elders_of_zion.htm 
Over barbaarsheid gesproken!

21.  Anoniem 

15 Mrt 2007 om 19:36 

Zo vader zo zoon… 
Hij probeert punten te scoren bij het door Bilderberg Kids groepje, logisch als je pa Bilderberg heeft opgezet. 
Waar moeten wij precies verbaasd over zijn?

Laat een reactie achter
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« 9-11 problematiek wordt politiek issue Pieter Broertjes en 9-11 »

Mysterieen in Afghanistan rijgen zich aaneen
Gepubliceerd door admin 1 september, 2006 in Politiek. 

ALI BABA EN DE NEERSTORTENDE VLIEGTUIGEN

UPDATE: NU OOK ENGELS VLIEGTUIG ‘NEERGESTORT’ IN AFGHANISTAN; 14 DODEN.

“De F-16 stortte door nog onbekende oorzaak neer. Bij Defensie gaan ze uit van een ongeluk. Wat in 

elk geval kan worden uitgesloten, is dat de F-16 is neergeschoten.” Aldus de vaderlandse pers 

hedenmorgen. De helikopter die eerder neerstortte is ook, dat weten we 100% zeker, niet 

neergehaald als gevolg van vijandelijk vuur. Lees het maar in de krant! De helikopter raakte in slecht 

weer en die F-16, tsja, dat wordt allemaal nog uitgezocht door diverse commissies maar zeker is in 

elk geval dat de Talibaan er helemaal niets maar dan ook niets mee van doen kunnen 

hebben!. Heeft u dat goed gehoord? Niets! De F-16 vloog namelijk zo hoog, dat die baardapen hem 

nooit hebben kunnen bereiken met hun zelfgemaakte raketjes uit de steentijd! Dat lucht op he? 

 
Het aardige is, dat de journalistiek nooit onderzoek kan doen of al die ‘onweersbuien’ en ‘ongelukken’ 

ook inderdaad de oorzaken zijn, want alle stukken die ze schrijven moeten worden voorgelegd aan de 

screeningscommissie van het ministerie. Dus zelfs al zou een wakkere journalist sterke 

informatie krijgen dat de helikopter wel degelijk door de Talibaan of misschien zelfs door 

Osama persoonlijk is neergehaald, zullen we dat nooit te weten komen!. Ja mensen, ze 

hebben het mooi voor elkaar bij Defensie. Daar komt dan nog bij dat de AIVD/NRC Handelsblad sinds 

vandaag journalisten mag afluisteren als er eminente belangen op het spel staan, dus ook langs die 

weg zal een journalist die stukken met een dergelijke inhoud in zijn krant zou willen publiceren tegen 

de lamp lopen. In elke oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer, aldus een bekend (maar raar 

genoeg in de huidige tijd nimmer geciteerd) gezegde. In deze oorlog gaan we nog een stap verder: 

de waarheid is reeds het slachtoffer nog voordat de oorlog goed en wel is begonnen!. Het is 

door geen rationeel mens meer te verklaren: op 9-11 waren de torens van het WTC nog aan het 

inzakken toen de Amerikanen al riepen: het is Osama! Dan gaan we vervolgens oorlog voeren tegen 

Osama en de Taliban in Afghanistan om ze te straffen, maar dan doen ze en kunnen ze opeens niets 

meer? Dan vallen ‘onze’ vliegtuigen opeens uit de lucht door slecht weer?

8 Reacties op “Mysterieen in Afghanistan rijgen zich 
aaneen”
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1.  Anoniem 
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IMHO hebben we bij Defensie een verzameling brokkenpiloten. Die piloten zijn natuurlijk niet geselecteerd op 
objectieve criteria voor deze job maar wellicht is voorrang gegeven aan vrouwelijke, homofiele allochtonen die 
ook nog gehandicapt zijn. Dan kan het gebeuren dat de concentratie zoek is.

Misschien dat de Marechaussee nog een duur onderzoek kan doen, en dan het NIOD plus nog een paar 
rapporten van Clingendael, nou dan zijn we nog een paar jaar zoek. O ja, en dan wat laten lekken naar het NRC 
- altijd goed (althans voor defensie/ justitie).

En 1 ding weet ik zeker: die “black box” die is zoek. Immers ook bij Biljmerramp e.d: altijd in NL of NL 
vliegtuigen, dan is die “black box” zoek. Dat komt goed uit, dan kun je de feiten presenteren zoals het uitkomt.  
Het is een kwestie van organisatie.

On y soit qui mal y pense…

2.  Anoniem 

2 Sep 2006 om 23:49 

haha… In De Telegraaf las ik zelfs dat de mogelijkheid werd besproken dat de piloot van de F-16 een spontane 
hersenbloeding en/of hartaanval kreeg. Die mogelijkheid wordt overigens terzijde geschoven want dan ‘zou de 
F-16 zijn doorgevlogen op de automatische piloot’. Maar alleen het feit al dat zoiets uberhaupt genoemd wordt…

3.  Anoniem 

3 Sep 2006 om 14:43 

Waarschijnlijk zal er ook zoals altijd wel weer meer geld en middelen bij moeten komen om zulks in de 
toekomst te voorkomen. 

Zulke redenazi’s zijn heel gebruikelijk. Eerst terreur zaaien en dan zeggen er moet meer geld bij de bestrijding 
ervan en een extra leger creëren van samenlevingsinfiltranten, ofwel AIVD’ers…

4.  Anoniem 

7 Sep 2006 om 17:22 

“op 9-11 waren de torens van het WTC nog aan het inzakken toen de Amerikanen al riepen: het is Osama! Dan 
gaan we vervolgens oorlog voeren tegen Osama en de Taliban in Afghanistan om ze te straffen, maar dan doen 
ze en kunnen ze opeens niets meer? Dan vallen ‘onze’ vliegtuigen opeens uit de lucht door slecht weer?”

Wat een slechte zin zeg. Het wij en zij is niet van de lucht. Wat betekent: “maar dan doen ze en kunnen ze 
opeens niets meer?” Ik begrijp er niks van.

O jee, daar komen die woorden weer…spijkers…zoeken..laag….water

5.  Anoniem 

14 Okt 2006 om 14:54 

Israël/Palestina. 
http://www.williambowles.info/isrl-pal/2006/0806/end_of_israël.html

6.  Anoniem 

31 Okt 2006 om 19:58 

als burgers soldaatje gaan spelen in afghanistan heet dat moord,en wat te denken van al die mensen die in zo’n 
pakkie gaan lopen

7.  Ex falso sequitur quod libet 

14 Jan 2008 om 10:59 

Het broertje ban Balkenende blijkt ook al vuistdiep in het oliepijplijn Afghanistan - gebeuren te zitten, geplukt 
van Geen Stijl van diepvrieskip 13-01-08 @ 09:26

De broer van Balkenende, Roland, werkt als divisiedirecteur (Global Business Unit Director) bij een 
internationaal staal- en constructieconcern, Tenaris. 
http://www.tenaris.com/en/NewsMedia/Interviews/rbalkenende.asp 
Zij maken naadloze buizen voor de petrochemie. 
http://www.elsevier.nl/nieuws/politiek/artikel/asp/artnr/140216/index.html 
Ze zijn aktief in Kazachstan. 
http://www.tenaris.com/archivos/documents/2003/704.pdf 
De relatie tussen Bos en Shell is ook duidelijk: dus reken maar uit waarom wij in Afganistan zitten: om de 
toekomstige pijpleiding veilig te stellen!

1.  Friendly-fire verhaal is uiterst verdacht | 

Pingback op 18 Jan 2008 om 01:16 
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MAT HERBEN SCHAART ZICH ACHTER ‘KOMPLOTDENKERS’

Je kom erop wachten: de beweging van de ‘9/11-ontkenners’ heeft inmiddels zo’n vlucht genomen, dat 

opportunistische politici er electoraal gewin in beginnen te zien. Als eerste ‘gevestigde’ politicus 

omarmt Mat Herben nu de beweging, zo blijkt uit een stuk in de Metro van vandaag. Herben blijkt een 

rol te spelen in de Nederlandse editie van de documentaire Loose Change die de theorie uitdiept dat de 

Amerikaanse regering zelf achter de aanslagen zit van 11 september 2001. 

 
Een cruciaal moment voor de beweging is 10 september als Zembla met een uitzending over de 

materie komt. Zal Zembla net als eerder HP/de Tijd de ‘complottisten’ belachelijk proberen te maken, 

in opdracht van de gevestigde orde? Of wordt het een eerlijk programma waarin beide richtingen 

objectief tegemoet worden getreden en de feiten mogen spreken? Interessant is dat de maker van de 

Zembla-docu Kees Schaap eerder fel protersteerde tegen media die hem ‘een believer’ (in de 

alternatieve theorieen) noemden. 

Naast Mat Herben lijkt ook er ook een politieke beweging te ontstaan rond de website 

ditkannietwaarzijn.nl. Op deze site is ook info te vinden over een groot 9/11 congres dat 16 september 

gaat plaatsvinden in de Jaarbeurs te Utrecht. Hier zal ondermeer de Duitse ex-minister en ‘revisionist’ 

Andreas von Bulow gaan spreken. 

14 Reacties op “9-11 problematiek wordt politiek 
issue”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

31 Aug 2006 om 18:17 

Ja ja die Mat, wil hij nu de 911-waarheidsbeweging over gaan nemen net als destijds de Pim F. beweging… In 
opdracht van…?

Voor Pim F. liep dat slecht af. En hij begreep kennelijk ook niet helemaal wat Pim F. nou eigenlijk gewild had met 
de JSF…

Dat belooft dus niet veel goeds voor de 911 waarheid !!!

Het lijkt me dat je zulke enge mannetjes beter overal buiten kan houden.

2.  Anoniem 

31 Aug 2006 om 18:34 

Het lijkt me logischer aan te nemen dat Mat Herben zelf het complot is :))
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3.  Anoniem 

31 Aug 2006 om 19:49 

Vrijmetselaar?

4.  Anoniem 

1 Sep 2006 om 06:44 

Ja, etterbak en kwaadaardig virus, die Platje Herpes.

Neemt een beweging over terwijl hij nog op de loonlijst van Defensie stond, met in zijn kielzog nog eens ca. 5 
andere hogere politie en inlichtingen dienst medewerkers.

Werkte mij via vriendjes weg van het pim-fortuyn forum door mij aan de “MCC-hoax” te laten koppelen in de “2e 
Mat Herben’s antwoorden” discussie, terwijl hij een regelrechte coup pleegde tijdens democratiseringen; die 
normaal zijn in een ‘burgerpartij’.

Roept hard in de kamer, maar doet niets: Een blaffende hond die NIET bijt als het moet. Of een blatende geit; 
zegt u het maar? 
Al die zaken had hij via zijn old-boys netwerk nou mooi kunnen uitzoeken en het antwoord zelf geven, ipv als een 
schijnheilig geinfiltreerd katholiek boontje ‘oprechte’ kamervragen te gaan stellen, zonder gevolge.

Een mooie Mat Herben cartoon (gewaagd, maar moet kunnen tegenwoordig na al die cartoondiscussies!); zie 
mijn site: 
http://www.clearxs2.info

Zoals de vriend van mijn moeder (MARID) in defensietaal pleegde te zeggen in figuurlijke zin “ik schiet je af”. 
Maar met Fortuyn kon dat niet symbolisch en werd het werkelijk afschieten. 
Toch opmerkelijk dat wel unieke personen als Pim Fortuyn, Theo van Gogh en Louis Seveke worden afgeschoten 
en niet droplullen en relnichten als Mat Herben, Ayaan Hirschi, Wilders en enkele anderen, die zo goed te 
gebruiken zijn voor de ‘war on terror’.

Even een historisch opfrissertje: Het begon met de ‘war on communism’ die Hitler opende met de steun van 
grootindustrielen van o.a. de USA, Britannie en zijn bastaard opa Baron de Rothschild (grootmeester en eigenaar 
van de wereld). 
Ja, de (arme!) Joden kregen daarvan de schuld en waren ook in grote getalen bij het communisme betrokken. En 
Hitler trok vervolgens ook van leer tegen zijn bastaard opa en alle Joden. 
Na WWII nam de USA onmiddelijk wat SS mensen over om de voorloper van de CIA op te zetten. Vervolgens 
begonnen die onmiddelijk met de ‘war on communism’. 
Daarna hadden we diverse ‘war on xxx”, zoals ‘war on drugs’, enzovoorts; vooral geheime dienstwerk voor 
andere doeleinden: manipulaties en leugens.

5.  Anoniem 

1 Sep 2006 om 10:27 

Mat Herben-vrijmetselaar? 
Ayaan Hirschi-falasha? 
Wilders-pro Israël? 
Het begon veel eerder,bestudeer alle revoluties en oorlogen,de opgang van de Rotschild’s,vooral de Londense tak 
gedurende de oorlogen van Napoleon,de overname van de City of London door valse geruchten over de afloop 
van Waterloo te verspreiden,de investeringen in Palestina,wegens haar strategische ligging een begeerd gebied,
ver voor de eerste en tweede wereldoorlog door deze tak,de leer van Hegel,de filosofen van zowel het 
communisme (Marx,Engels etc.)alsook het nationaal socialisme (Alfred Rosenberg),de hoeveelheid hoge 
officieren van Joodse komaf in de Wehrmacht,alsook de omgeving rond Hitler(Schickelgrüber),de wapenindustrie 
in handen van de Krupps en de Mausers en men krijgt een geheel ander beeld,dan het ministerie van onderwijs 
(en boven dom)en de media ons willen doen geloven.

6.  dercks 

1 Sep 2006 om 10:47 

De argumenten en verdraaide feiten van Losse Change zijn van een ongekende infantiliteit dat ik daadwerkelijk 
aan de verstandelijke vermogens van de beheerder van deze site twijfel. Kijk eens naar:

http://video.google.com/videoplay?docid=1704985757029288892&q=screw+loose+change

en je kan weer rustig slapen.

7.  Anoniem 

1 Sep 2006 om 11:52 

Hahaha :)) bulder bulder

Heb je wel eens aan je eigen verstandelijke vermogens getwijfeld?

Wat is je punt eigenlijk?

Geloof je in de sprookjes van de 19 Arabiertjes?

8.  Anoniem 

2 Sep 2006 om 17:56 
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Meer over Hat hier: http://911-complotdenkers.blogspot.com/

9.  Anoniem 

2 Sep 2006 om 20:12 

Rotschild’s. 
Voor uitgebreide informatie zie: 
http://achtergeslotendeuren.punt.nl

10.  Anoniem 

2 Sep 2006 om 22:48 

hahaha

Alle desinformatiemedewerkers van de AIVD hebben het maar druk. :)

11.  Anoniem 

3 Sep 2006 om 00:04 

Eén grote grap van die Mat Herben. De bekende schichtige infiltrant van defensie !!! Je ruikt zijn angstzweet 
altijd door de buis heen.

Cor Eberhard, voormalig lid van de 2e kamer voor de LPF zei onderandere dit over Matje:

“Mat Herben was en is gewoon een mol van defensie, die vanwege debelangen van de JSF door Albert de Booy 
bij de LPF is binnengeloodst entot ‘woordvoerder’ werd benoemd.Hij kwam vanaf 1 maart 2002 op het LPF 
kantoor in de Kubus werken.Ik had al heel snel wantrouwen tegen hem omdat ik merkte dat hij heteigenlijk met 
veel standpunten van Fortuyn (bv asielzoekers - moslims)niet eens was. Eerst dacht ik: ‘wat doe je hier dan ?’ 
Later begreep ikdat hij een infiltrant was van defensie vanwege de JSF.Dat ik dat goed gezien had bleek tijdens 
de allereerste vergadering vande LPF fractie die ging over de JSF, Mat Herben was toen heel ergnerveus en zette 
de fractie onder druk en dreigde met opstappen enafsplitsen als we niet unaniem voor zouden stemmen.Ook de 
poging van Wijnschenk om mij om te kopen bevestigde mijn eerdereverdenkingen van verregaande infiltratie van 
militairen in de LPF (denkook maar aan Sleeswijk-Visser en van Vuuren die later in het zgn.interim bestuur 
kwamen, Wijnschenk was trouwens ook een ex militair).Vanaf die tijd zagen ze mij (heel terecht overigens) als 
hun grootstetegenstander, Sleeswijk-Visser was altijd net effe te aardig tegen mij,Mat Herben had moeite met 
zijn rol als verrader en ontweek altijd mijnblik als ik hem recht aankeek, hij wist dat ik hem helemaal 
nietvertrouwde.”

http://www.xs4all.nl/~stgvisie/VISIE/jsf-moordfortuyn.html#Cor

12.  Anoniem 

16 Sep 2006 om 21:49 

Zie ook Herbens intro op de Nederlandse DVD van Loose Change: http://www.rapidupload.com/d.php?
file=dl&filepath=19089  
(Grote download; snelle site en wel de moeite waard.)

13.  Anoniem 

17 Sep 2006 om 10:19 

lekker toch, jammer dat als skepticie last hebben van hun flinterdunne laagje om hun jodenhaat te bedekken.

14.  Anoniem 

17 Sep 2006 om 16:21 

Skeptici. 
Indien men Hitler haat vanwege de tweede wereldoorlog en haar gruwelijke gevolgen,betekent dit toch niet,dat 
men alle Duitsers haat,bovendien de eersten die de concentratiekampen ingingen waren wel Duitsers,terwijl 
Hitler alleen een meerderheid van stemmen verkreeg door de medewerking van de grootindustrieël Hugenberg
(!!!!)Nooit heeft Hitler een meerderheid aan stemmen zelfstandig behaald.Hetzelfde kan gesteld worden met de 
kleine man in de misjpoge,die het slachtoffer van zijn eigen elite is.Het is te goedkoop om altijd weer met anti-
semitisme e.d. aan te komen,als excuus om zaken goed te praten,die niet door de beugel kunnen.
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« Weerzinwekkende toestanden in de VVD 9-11 problematiek wordt politiek issue »

Defensie in rep en roer: boek over 
landmijnenschandaal op komst
Gepubliceerd door admin 30 augustus, 2006 in Klokkenluiders. 

AUTEUR WORDT OOK AL MET DE DOOD BEDREIGD

De Stentor/ Zwolse Courant publiceerde afgelopen week een interview met de vader van de auteur, 

Jan Nijeboer over de aanstaande publicatie van het boek Een man tegen de Staat. De oud-politieman 

waakt over de dossiers die zoon Nijeboer in zijn bezit kreeg tijdens zijn onderzoek naar misstanden in 

de zaak-Spijkers. Dat is hard nodig, want bedreigingen en intimidatie zijn niet van de lucht. Enkele 

citaten uit het artikel uit de Stentor. Auteur van het artikel is de Zwolse journalist Jelle Boonstra. 

 
Oppassen, meldt Jan Nijeboer (61) uit Zwolle door de telefoon. ‘Grote kans dat dit gesprek wordt 

afgeluisterd’. En thuis in Westenholte, een dag later, spreekt hij de vrees uit dat z’n huis wel eens tot 

de grond toe zou kunnen afbranden. Nijeboer waakt over ordners vol ‘geheime informatie’ over de 

zaak Fred Spijkers, de klokkenluider die al 23 jaar een verbeten gevecht met defensie voert. Zoon 

Alexander schrijft er een boek over en ook hij is nu mikpunt van intimidatie en bedreiging. 

‘Ik zorg voor de beveiliging van de documenten, zodat een kwaadwillende organisatie als het 

ministerie van defensie ze niet van ons kan stelen. Ik hou er rekening mee dat ze een misdadige 

poging ondernemen om de informatie te vernietigen. Iedereen kent witte-boorden-criminaliteit, maar 

er is ook groene-boorden-criminaliteit, da’s me wel duidelijk’. 

Opmerkelijke uitspraken voor een oud-politieman, die als dreigingsanalist bij de regiopolitie IJsselland 

werkte en er als bomexpert voor moest zorgen dat Willem Alexander en Màxima veilig waren tijdens 

hun werkbezoek aan Overijssel (als bedankje was hij in de Beurs van Berlage genodigde bij hun 

huwelijk.) ‘Paranoïde? Ik? Welnee, ik ben nuchter als wat, maar ik weet hoe het spel werkt.’ 

Nijeboer over de strijd van Fred Spijkers nadat hij op 29 november 2002 samen met de 

staatssecretaris van Defensie een vaststellingsovereenkomst had ondertekend:

‘De strijd is gewoon doorgegaan, Spijkers kreeg een belastingaanslag voor negen ton - die pas deze 

maand van tafel is gehaald - de kwalijke passages staan nog gewoon in zijn dossier. Zijn naam is dus 

allerminst gezuiverd. Zijn uitkering is nog steeds niet hervat. Vorig jaar bleek hoe staatssecretaris 

Van Hoof de klokkenluider Spijkers in een eerder stadium van de strijd met harde bewoordingen had 

gedreigd: “Wanneer jij deze stukken naar buiten brengt, dan heb ik een wapen dat voor jou absoluut 

en onherroepelijk dodelijk is”. En ik heb interne stukken waaruit blijkt dat de goede behandeling 

slechts is bedoeld voor uiterlijk vertoon, intern is de grimmigheid gebleven.’ 

(…) ‘Sinds mijn zoon met de zaak bezig is, wordt ook hij geïntimideerd en met de dood bedreigd.’ 

Zoon Alexander is theaterrecensent van de Volkskrant en onderzoeksjournalist. In de Nieuwe Revu 
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Defensie in rep en roer: boek over landmijnenschandaal op komst at Klokkenluideronline

schreef hij al eerder over de zaak en in november is zijn boek erover klaar dat ‘Een man tegen de 

staat’ gaat heten. Uit de Revu wordt al duidelijk waarover het boek gaat: over de grote belangen 

achter de ontwikkeling van de granaat - een Nederlands product. (…) ‘Dat wordt in het boek 

ontvouwd, en alles wordt ondersteund door documenten’, zegt vader Nijeboer. ‘Die goedkeuring is de 

spil waar alles om draait, ook van de cover-up die later is gekomen.’ 

Defensie doet veel moeite om de deksel op de put te houden: ‘Staatssecretaris Van de Knaap heeft 

alle stukken in de zaak Spijkers in het Rijksarchief gelegd, de deur gaat 70 jaar op slot. Maar we 

hebben delen van die geheime stukken - want kopietjes lagen her en der nog in Nederland.’ (… ) Dat 

defensie publicatie vreest is zonneklaar, zegt Nijeboer. ‘Anderhalve week lang stond er dag en nacht 

een auto bij m’n zoon voor de deur, hij werd permanent in de gaten gehouden.’ 

Intimidatie - je kunt net zo goed een blauw zwaailicht op het dak van zo’n auto zetten. ‘Een echte 

observatie zie je namelijk niet, die heb je echt niet in de gaten. Iemand zichtbaar voor je deur 

posteren, dat doe je slechts als waarschuwing. Pas op, we houden je in de gaten. Het moet ze 

menens zijn, dagenlang voor de deur, dat kost wat! Dat heeft men er dan toch voor over.’ 

En tientallen malen rinkelde de telefoon bij Alexander. Dag en nacht. De boodschap: ‘Nijeboer, ik zou 

er maar mee stoppen, een ongeluk zit in een klein hoekje’. Enkele seconden maar - en daarmee 

ontraceerbaar. ‘En elke keer als hij met iemand gesproken had, rinkelde dáár thuis de telefoon: “Pas 

op, het is heel onverstandig van u om met Nijeboer te praten.”‘ 

(…)

‘Wat ze nog met de papieren moeten als het boek bij wijze van spreken al op de drukpers ligt? Een 

boel. De stukken zijn de basis van het boek, ze leggen de mechanieken bloot waarmee de waarheid 

rond het ongeluk na 1984 onder tafel is gehouden. Als het boek klaar is, zal de strijd nog lang niet 

gestreden zijn. Als er een proces komt, daar reken ik ook wel op, dan zul je de beweringen zwart-op-

wit moeten aantonen. Dan kun je niet aankomen met: ja maar edelachtbare, we hadden van alles, 

maar dat is nu allemaal helaas weggeraakt.’ 

© Wegener.NV 2006, auteur: Jelle Boonstra
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1.  Anoniem 

30 Aug 2006 om 23:04 

Ja ‘onze’ ‘veiligheidsdiensten’ hebben het maar druk met terroriseren en liquideren…

2.  Anoniem 

31 Aug 2006 om 08:19 

Papieren Wegmaken 
———————— 
Uittreksel van verslag der 2e appèlzitting in het WOB-verzoek van G. Theunisse op 15 aug. ‘06, in het Paleis 
van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

Ruim op tijd voor de zitting binnen. Een paar minuten voor aanvang komt Mr. Rutten, (de Staat) ook aan en 
begint direct een geanimeerd gesprek…(?). We kletsen wat en hij begint zelf over de ‘missing link’: “het boek”. 
Ik vraag hem of hij het van de Griffie nu wel heeft ontvangen, wat hij bevestigt. Hij vertelt ook dat het 1e boek, 
wat ik dus naar de Staatssecretaris op het Minfin stuurde, misschien ooit nog wel zal opdagen: ‘Maar ja, 
meneer Theunisse, u weet het, hè, groot gebouw, veel mensen, lange lijnen; ik denk dat het uiteindelijk wel in 
onze bibliotheek zal komen te staan.’  
‘…???…’ 
Nou ja, soms raakt men bij de Staat een compleet zendschip kwijt, soms wat brieven, en soms alleen maar een 
boek…
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Ik krijg van de rechter de 1e termijn, die ik wil gebruiken om de intro, plus de laatste pagina van mijn pleidooi 
voor te lezen: ‘Om niet al te veel beslag op uw tijd te leggen, Edelachtbare’, probeer ik nog. Maar niks hoor, 
helemaal voorlezen! De Rechter: ‘Het kan zijn dat Mr, Rutten op uw pleidooi wil reageren, dus moet hij het dan 
ook eerst helemaal horen.’ Oké, rond delen die zooi, en gaan voorlezen. 

Daarmee klaar, heeft de Rechter eerst een opmerking: ‘Meneer Theunisse, ik moet u er wel op wijzen dat deze 
zitting uitsluitend kan handelen over de door u aangespannen WOB procedure; dat is nu eenmaal zo.’ 
Ik, balen als ’n stekker; de kleine hoop die ik had, dat hij wat verder zou kijken dan z’n neus lang is, is nu wel 
ongeveer foetsie. (Ik dacht in mijn onwetende verwachting dat alles wat aan een Rechter wordt voorgelegd ook 
door hem beoordeeld wordt.)

Mr. Rutten in zijn 1e termijn, haakt daar natuurlijk gretig op in. Ook hij leest zijn anderhalf kantje pleidooi voor, 
alweer bijna onverstaanbaar, maar gelukkig hebben we het ook op papier. Hij vertelt omstandig dat inderdaad 
alleen de WOB procedure ter sprake kan komen; dat “het boek” niets toevoegd aan mijn argumenten in deze: ‘…
maar dat het boek wel illustratief is voor wat is voorgevallen rond de berging van de Magdalena.’ (!)

En ook: ‘De gebeurtenissen naar aanleiding van de berging leidde tot het verzoek van appellant om op grond 
van de WOB de gevraagde documenten openbaar te maken.’

Maar ook weer: ‘In het onderhavige geval zijn echter niet alle gevraagde documenten aangetroffen, namelijk de 
documenten als bedoelt door appellant onder 1, (Brief van W. van de Camp aan Joop Wijn) en onder 3, (Brief 
van Joop wijn aan de Directeur-Generaal Belastingdienst) zijn niet aangetroffen.’

En ook: ‘Dat appellant hier mogelijk moeite mee heeft is begrijpelijk, gezien zijn ervaringen als gevolg van de 
berging van het schip de Magdalena.’ 
Theunisse, (denkend): “…hier mogelijk moeite mee heeft…” Godgloeiende…!

Mr. Rutten vervolgt dan met weer hetzelfde gezeur over: ‘De WOB is om zaken van publiek belang te dienen, 
niet voor zaken van individueel belang.’ 
Vervolgens wijd hij uit over mijn beroep op de Awr, met hetzelfde verzoek om dezelfde stukken; en ja, nu had 
ik wél het recht om die stukken in te zien; maar ja… 
’We kunnen ze echt niet vinden, Edelachtbare.’ 

De Rechter: ‘U hebt goed gezocht?’

Mr. Rutten: ‘We hebben alles afgezocht, Edelachtbare.’

De Rechter: ‘Wat denkt u daar nou van, meneer Theunisse?’

Theunisse: ‘Wat ik daarvan denk??? Zal ik hem dan nu maar de nek omdraaien!?’

Mr. Rutten: ‘Alsjeblieft niet!’  
De Rechter: ‘Grrmpf…mompel…’ (Het klonk echt waar als ‘Ja!’)

Wat kan ik daar nou anders van vinden dan dat wij, (ook de Rechter!) door de Staat gewoon bedonderd worden 
waar we bij staan, net als de voorgaande 26 jaar!

‘Commentaar, meneer Theunisse?’ vraagt de Rechter. 
Ik deel de Rechter maar weer mee, dat ik het toch wel héél erg sterk vind: van 3 sets van brieven alleen Nr.2 
kunnen vinden, waar alleen wat onbruikbare prietpraat in staat, maar ook het onweerlegbare: “Gezien het 
bovenstaande stuur ik de informatie zonder mijn commentaar door naar de Directeur-Generaal Belastingdienst 
met het verzoek dit verder ter hand te nemen. Hartelijke groet, Joop”…”… en dan díe brief Nr.3, plus brief Nr.1, 
(van W. van de Camp) niet kunnen vinden…!

Het volgende gedeelte gaat over de stukken van onderdeel 4 in mijn verzoek:  
“De volledige brief- cq memowisseling tussen het Ministerie van Financiën en het Ministerie van Justitie, die 
blijkens de navolgende E-mail’s heeft plaatsgevonden.” 

De Rechter: ‘Meneer Theunisse, wat zou u ervan vinden om de stukken wel te ontvangen, maar dan met alle 
namen verwijderd?’

Theunisse: ‘Edelachtbare, ik heb al in mijn éérste verzoekschrift aangegeven dat ik geen bezwaar had om de 
stukken te ontvangen, krachtens Artikel 11-Lid 2, “in de niet tot personen herleidbare vorm.’

De Rechter: ‘Hoe zit dat, meneer Rutten; waarom heeft u niet overwogen om de stukken anoniem te maken en 
ze dan alsnog aan Theunisse ter inzage te geven?’

Mr. Rutten: ‘We vinden dat niet wenselijk, Edelachtbare. We hebben nu geconstateerd dat meneer Theunisse in 
zijn boek(en) alle namen van de betrokken ambtenaren laat verschijnen. We hebben besloten om het verzoek 
van de heer Theunisse weer af te wijzen, ook ter bescherming van de ambtenaren die aan de beantwoording 
van de indeze laatst gestelde Kamervragen hebben meegewerkt.’

Schrijf ik ook eens een boekje, wordt het gelijk tégen me gebruikt!

Mr. Rutten herhaald ook nog maar eens, dat deze stukken bestemd waren voor ambtelijk overleg en intern 
beraad en daarom niet openbaar gemaakt kunnen worden.

En toen kwam het… 
De Rechter, afrondend: ‘Meneer Theunisse, hebt u tengevolge ván en ín deze WOB procedure nog schade 
geleden?’

Theunisse: ‘Jazeker Edelachtbare! Tengevolge van de weigering van de Staat om mij de gevraagde stukken af 
te geven, blijft de oude zaak slepen, neemt de schade toe en krijg ik niet de mogelijkheid om te bezien of daar 
misschien de oplossing in zit.’

De Rechter: ‘Mmm… Voor u is de WOB procedure maar één schakeltje in een lange keten, begrijp ik; maar de 
staat zegt eenvoudig dat die oude zaak gesloten is.’  
Theunisse, (denkend) Ja, dat zou ik als Staat ook zeggen! Zie 1) t/m 35) in pleitnota. 
De Rechter: ‘Als u vindt dat dit niet zo is, moet u een advocaat in de arm nemen.’

Theunisse: (denkend): Zie verdomme pag. 6 van mijn pleitnota, oliebol! 
‘Dat is onbetaalbaar, Edelachtbare.’
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De Rechter: ‘Dan kunt u met een akte van onvermogen naar een Wetswinkel gaan en daar een advocaat 
krijgen.’

Theunisse: ‘Wat voor advocaat zal dát dan wel zijn, om tegen de Staat en dús weer tegen de Landsadvocaat te 
moeten gaan knokken?’ 

De Rechter: ‘Nou, de advocatuur in Nederland staat op een hoog plan, hoor.’ 
‘Ik weet genoeg; binnen nu en 6 weken heeft u beiden mijn vonnis. Ik dank u voor uw nadere informatie en 
sluit hierbij deze zitting.’

Roosendaal, 16 aug. 2006  
Geert Theunisse 
———————————-

De uitspraak kwam wonderbaarlijk snel. 
23 aug.’06 was de uitspraak: “Uw beroep faalt”. 

Zie verder op http://gt-maritiem.spaces.live.com

3.  Anoniem 

2 Okt 2006 om 14:40 

witte beffen criminaliteit

Medio negentiger jaren begint mijn strijd tegen de orde van advocaten. Een simpel onderzoekje zal leiden tot 
grote gevolgen voor de advocatuur. Mijn weg langs het Hof van Discipline en de verschillende raden van 
discipline brengt mij de puzzle-stukjes die ik nodig heb. Hoe diep kunnen advocaten zinken. 

Mijn ervaringen met de raad van toezicht arrondissement Arnhem, mijn correspondentie met de verschillende 
Dekens in en buiten voornoemd arrondissement, mijn -tig aantal processen bij de verschillende raden van 
discipline en het Hof van Discipline brengen mij geen rechtvaardigheid, wel voldoende stof voor mijn boek “B.-
affaire en de rol van de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem”. B. en de voormalige 
voorzitter van de rvt, tuchtrechter W.M. Poelmann, nemen een prominente c.q. dominante plaats in.

Ik verwacht zeker consequentie’s ook voor mijn baan. Ik laat mij maar verrassen. 

Alles overwegende: Het Publieke Belang eist openbaarheid. De openbaarheid eist publicatie. Het Publieke 
Belang eist bescherming tegen de Advocatuur.

mr hjam peters/alias mrraapie

4.  Anoniem 

20 Okt 2006 om 10:39 

Advocatuur Nederland op een hoog plan????

Mijn ervaring met o.a. de Advocatuur in het arrondissement Arnhem o.l.v advocaat/oud-Deken/tuchtrechter 
Winfried M. Poelmann “dwingt” mij te zeggen: “van een bijzonder laag allooi”.

In het “terroristenproces” heeft de verdachte recht op processtukken. Dit recht wordt mij ten ene male door 
tuchtrechter Winfried M. Poelmann van het advocatenkantoor Poelmann van den Broek te Nijmegen onthouden.

Hoezo, Advocatuur Nederland op een hoog plan????? 

Ik adviseer U Edelachtbare Heer Rechter kennis te nemen van mijn groeiend aantal dossiers “slachtoffers van 
de Dames en Heren Advocaten, Hoeders van het Recht”.

Neen, Edelachtbare, Advocatuur Nederland is een Boevenbende. 

Alles overwegende:

De samenleving dient juist tegen de Advocatuur te worden beschermd.

mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie 
raapie.spaces
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Weerzinwekkende toestanden in de VVD
Gepubliceerd door admin 29 augustus, 2006 in Politiek. 

VVD CORRUMPEERT IN IJLTEMPO; KOERS MARK RUTTE NU DUIDELIJK

Ach, waar is de VVD van Frits Bolkenstein gebleven? De partij van echte politici, dienaars van de publieke 

zaak? De Haya van Somerens en de Cappeyne van de Cappello’s? Dubbele namen, ok, maar deze dames 

konden toch wel wat. Nu is de hoogste binnenkomer op de nieuwe VVD-kieslijst (nummer vier) ene Brigitte 

van der Burg. Maar hoe weten we dat deze dame niets kan? Misschien is ze wel geniaal! Nou, die kans is 

erg klein. Madame runt namelijk een obscuur Adviesbureau dat als opdrachtgevers….. louter overheden 

heeft gehad! Kijk eens naar de lijst van haar werkzaamheden!. Dit is heavy stuff. We hebben hier te maken 

met een opportunistische zakkenvuller pur sang, iemand die de overheid uitsluitend ziet als declaratieloket 

voor haar adviestokootje! 

 
Ze was ‘extern adviseur voor de ondersteuning van projecten Dagindeling van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid, directie Coordinatie Emancipatiebeleid’. Voor een tonnetje of drie? Ze was ook 

nog ‘extern adviseur van het project Afschaffen en Verminderen van de Regeldruk van het Bedrijfsleven in 

de Gemeente Woerden’. En zo nog wat ‘externe adviseurschappen’, veelal in projecten die te maken 

hadden met het verminderen van regeldruk. Die zijn dus allemaal mislukt, want de regeldruk is 

helemaal niet verminderd maar juist toegenomen. Maar mevrouw Britburg heeft wel haar zakken 

lopen vullen. En zo iemand komt dan binnen op nummer vier bij de VVD! Iemand die ‘extern adviseur is 

voor projecten Dagindeling’ is per definitie een opportunistische loser die niets kan behalve opportunistisch 

meewaaien met stinkende politieke winden! Go find a job! zou elke rechtgeaarde vader tegen zo’n extern 

adviseur zeggen! 

Logisch dat Arthur Docters van Leeuwen in woede ontstak en de handdoek in de ring gooide. Hij stond 

namelijk op nummer tien, overigens nog ver onder de gecorrumpeerde magistraat Fred Teeven die een 

spoor van vernieling heeft getrokken door het Amsterdamse OM. Hoe komen ze erbij, Fred Teeven op vijf! 

Zijn ze helemaal kierewiet geworden bij de VVD?  

Het is Rutte. Die deugt niet. Hoe kun je anders als persoonlijk ‘campagneleider’ in de strijd om het 

lijsttrekkerschap kiezen voor een gecorrumpeerde Amsterdamse ex-wethouder die zijn biezen moest 

pakken omdat hij zijn zakken had lopen vullen? Rutte vindt dat blijkbaar prachtig. Zoals hij ook Ton Elias 

prachtig vindt (op welke plaats staat die eigenlijk?) de louter op geld en exposure beluste egotripper! Als er 

iemand is die schijt heeft aan zaken als lands- en algemeen belang is het Elias wel! 
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Weerzinwekkende toestanden in de VVD at Klokkenluideronline

Gisteren zat Birgitte ‘extern’ Van der Burg bij NOVA. Een ding pleit voor haar: ze heeft zich overduidelijk 

NIET de lijst binnen GENEUKT (zoals zoveel andere VVD-poppetjes!) 

De Volskrant bericht dat de VVD is gewaarschuwd voor de egomane blaaskaak Ton ‘Tonnetje’ (€100.000 

voor een gemiddeld advies) Elias. Let op: deze man richt de pertij definitief ten gronde en stuurt daarvoor 

nog declaraties naar het partijbestuur ook!

4 Reacties op “Weerzinwekkende toestanden in de 
VVD”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

30 Aug 2006 om 10:31 

Juist meer redenen om niet te stemmen op de vvd maar op PvdV / GW

2.  Anoniem 

30 Aug 2006 om 10:44 

Het klinkt cru, maarre het is wel zo.

De VVD die ons van de regels zal bevrijden dan met deze Brigitte op #4. Brigitte leeft van de overheid en de regels. 
Of op #4 omdat het een vrouw is…  
Teeven: als we het daarvan moeten hebben… weer een overheidsmanneke.

Anderzijds die Docters van Leeuwen is ook een querulant die zijn leven bij de overheid taartjes heeft zitten eten (met 
de andere PGs). Die hebben we ook niet nodig.

Voorlopig toch niet zo’n goeie indruk van Rutte.

3.  Anoniem 

30 Aug 2006 om 11:34 

Rita Verdonk. 
Waar blijft de lijn Rita Verdonk in het programma?Of is het weer zo’n opzetje als destijds met Bolkestein om rechts de 
wind uit de zeilen te nemen en lekker door te gaan met de multicul, teneinde de Nederlandse bevolking (evenals 
andere goyem-volken)van haar identiteit te beroven.

4.  Anoniem 

17 Nov 2006 om 13:54 

Ik hoorde vandaag net op stand.nl dat Ton Elias iemand in elkaar getrapt zou hebben na de NOVA uitzending van een 
paar dagen geleden. Weet iemand hier iets over?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Trek ook aan de bel!

« Operatie Kafka Weerzinwekkende toestanden in de VVD »

Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh?
Gepubliceerd door admin 25 augustus, 2006 in Politiek. 

CALAMITEITEN-CONTAINER VOOR HUIS HELEEN EN LIEUWE

Op de avond voor de moord op Theo van Gogh stond voor het huis van zijn ex Heleen en hun zoon 

Lieuwe een ‘donkerblauwe vrachtauto stationair te draaien met op de zijkant in grote witte letters 

CALAMITEITEN-CONTAINER’. Er zat niemand achter het stuur. Dat schrijft Heleen Hartmans vandaag 

in Metro. Ze beeindigt haar stuk met ‘Inmiddels weet ik wel wat de Calamiteiten-container voor mijn 

huis deed. Negen maanden later, via het OM, liet de AIVD weten: “Die stond daar gewoon!”‘ Eerder 

kwamen al merkwaardige banden aan het licht tussen de AIVD en moordenaar Mohammed B. Vast is 

wel komen te staan dat de AIVD de groep rond Mohammed B. al maanden op de korrel had maar niet 

ingreep om de moord op Van Gogh te voorkomen. Uit de onthulling van de container van Hartman 

blijkt een nog veel nauwere betrokkenheid van de autoriteiten bij de moord dan tot dusver werd 

aangenomen. 

 
Merkwaardig genoeg is de onthulling van Hartman voor Metro blijkbaar niet interessant genoeg om 

op de voorpagina te zetten. Daar staat wel een ander bericht naar aanleiding van haar stuk, namelijk 

over haar ergernis rond het gesol met de herdenkings-monumenten voor Theo. Ook hieruit blijkt al 

wel hoezeer de overheid Van Gogh in feite als een vijand zag: een mooi en duidelijk gedenkteken 

wordt hem blijkbaar niet gegund. De nauwe betrokkenheid van de AIVD is des te schokkender nu aan 

het licht is gekomen dat een journalist van NRC Handelsblad, Robert Giebels, per september de 

positie van hoofd Communicatie bij de AIVD gaat bekleden. NRC was al de krant die het meest 

negatief over Van Gogh schreef. Een reden hiertoe was de artikelenreeks op de website van Van 

Gogh van Lux et Libertas Ombudsman Micha Kat.

9 Reacties op “Directe betrokkenheid AIVD bij 
moord Van Gogh?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

25 Aug 2006 om 18:18 

CALAMITEITEN-CONTAINER

Dat doet me denken aan het busje van het bedrijf KINGSTAR ( een explosieven bedrijfje ) dat naast de 
omgeleide dubbeldekker reed toen de explosieven erin afgingen op 77 in Londen.

http://www.infowars.com/articles/London_attack/kingstar_demo_van_at_scene.htm

Voor mij is overigens de betrokkenheid van geheime diensten bij beide aanslagen duidelijk. Dat de moord op 
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Directe betrokkenheid AIVD bij moord Van Gogh? at Klokkenluideronline

Theo een Islamwending is gegeven, is voor mij niet meer dan een afleiding (het lijkt me overigens stug dat 
Ayaan al niet eerder voor die club werkte waar ze nu zit…), dat Theo nog meer zou oproepen als hij over 0605 
aan het woord zou komen lijkt mij de enige reden. 

Hetzelfde geldt voor de moord op Louis S.

Zo heeft Nederland een scala aan politieke moorden (mede)gepleegd de afgelopen jaren. Daarna doet de 
propagandapers wel zijn werk. Hoelang het klootjesvolk nog deze sprookjes gelooft is de vraag…

2.  Anoniem 

26 Aug 2006 om 08:24 

Zionistic Occupied Government?Ayaan falasha?

3.  Anoniem 

26 Aug 2006 om 10:04 

Eerst zou ik toch onafhankelijke bronnen willen zien.

Is iemand die jaren later beweert dat er een calamiteiten container voor de deur heeft gestaan betrouwbaar?

Waarom beweert ze dat nu pas? Waarom is er niemand die dit bevestigt?

Ik denk dat de verkiezingen er aan komen en misschien achten bepaalde partijen het wel opportuun om 
dergelijke berichtgeving te verspreiden.

4.  Anoniem 

28 Aug 2006 om 16:16 

zou bijna zeggen wat in het propaganda blaadje metro naar voren komt is per definitie niet te vertrouwen.

Dat Van gogh met de overheid werkte lijkt me eerder het geval en dat hij geofferd is voor het grotere goed(de 
rode draak ipv de rode draad). 
Intressanter lijkt me het volgende te onderzoeken en verder uit te diepen;

Met name de in het artikel voor het voetlicht getrokken Karel Gabler, boezemvriend van Van Gogh en 
webmaster van diens historische site “De gezonde roker”, werd in gestrekte draf niet goed en deponeerde op 
22 augustus jl. een heftig verweerschrift op vetvetvet.web-log. Hij geeft daarin toe de bron te zijn geweest van 
de blijde mare dat de perceptie van Theo’s film Submission in wezen plaatsvond ten huize van de Leidse 
hoogleraar Paul Cliteur. In aanwezigheid van hare majesteit Ayaan Hirsi Ali en een stel neocons van de VVD. Hij 
had dat verhaal verteld aan journalist Ton Biesemaat, die het vervolgens op zijn site zette als onderdeel van 
een artikel over de moord op Van Gogh (2). Op verzoek van Gabler was de naam van Cliteur geschrapt om te 
voorkomen dat die eventueel bezoek zou krijgen van een Bouyeri-kloon.  
Het artikel leverde geen rumor op in de casa van Theo’s vrienden- en kennissen. Ook niet bij Gabler. Pas nadat 
het mirakel van Leiden opnieuw aandacht kreeg in Must-magazine en de namen van Cliteur en andere leden 
van de anti-baardsekte gewoon werden genoemd trok Karel aan de noodrem. Hij zou op een bepaald moment 
Biesemaat niet hebben vertrouwd en het hele verhaal over de geboorte van Submission in de eenvoudige stal 
van Cliteur hebben verzonnen om te zien wat de gretige journalist ermee zou gaan doen. En wat deed die? Die 
liet het in Must-magazine ploffen. Had Karel toch maar mooi gelijk gehad. Die Biesemaat was niet te 
vertrouwen. Dat ie de naam van Cliteur had gebruikt om Biesemaat ten val te brengen was natuurlijk niet zo 
netjes. Maar waar gehakt wordt is het woensdag. Sorry Paul. 
Een treurig verweer, dat meer dan tien mijl bezijden de waarheid ligt. En dat van de zijde van iemand die tot 
nog toe gold als een van de naaste discipelen van Theo van Gogh, ridder zonder vrees of blaam. Jammer Karel. 
www.tonbiesemaat.nl 

5.  Anoniem 

28 Aug 2006 om 16:28 

Giebels lijkt wel verdacht veel op Goebels overigens.

Naast allerlei andere toevallige overeenkomsten is dit toch wel een bijzondere.

6.  Anoniem 

29 Aug 2006 om 12:52 

Supermollen als Paul Cliteur en Neelie Kroes weten natuurlijk handig mollen als Ayaan te brengen voor hun 
hogere doelen als het verneuken van de burger en het vestigen van een Zionistische Wereldorde. 

Dat deze psychopaten daarvoor mensen uit de weg laten ruimen die teveel burgers wakker maken vinden ze 
heel normaal. Iedereen die de echte terroristen (de staat in dienst van de Grote Banksters) aanwijst dient 
onmiddelijk geliquideerd te worden (door geheime diensten), zo werkt dat nou eenmaal.

Het volk dient geknecht en tot willoze slaven gemaakt te worden. Alles in het belang van een handjevol zichzelf 
tot Keizer gekroonde idioten. De Rotschildts cum suis.

Fuck The System

7.  Anoniem 

29 Aug 2006 om 16:04 

De staat is in feite een volksgemeenschap,welke bepaalde kenmerken heeft als een gemeenschappelijke taal,
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cultuur etc.gelegen binnen grenzen en gesteld onder een bepaald gezag,soms “democratisch “gekozen.Het 
probleem is echter,dat steeds meer politici als gekozen mandataris om de bevolking te vertegenwoordigen,zich 
als marionet manifesteren voor duidelijke zionistische krachten,aldus hun ambtseed aan de nationale grondwet 
en de bevolking totaal negerende en zich schuldig makend aan een zwaar ambtsmisdrijf. 
Men hoeft ,wat de kracht van het zionisme betreft,alleen maar naar de moord op Kennedy te kijken en hoe de 
theoriën steeds weer een andere uitleg geven over deze moord,echter totaal negerende de uitleg van de 
Israëlische atoomgeleerde Vanunu,welke zonder meer stelt,dat Kennedy vermoord is vanwege zijn bemoeienis 
met de kerncentrale in Dimona,waar Israël kernraketten vervaardigde,welke inmiddels op een aantal van 200 
geschat wordt.

8.  Anoniem 

1 Sep 2006 om 07:00 

Tijdens diverse ‘moslem terreur’ aanslagen; ook in London 7-7-2005 
(2+5=7) waren er “calamiteiten trainingen”, precies WANNEER 
aanslagen gebeurden EN op de plek WAAR ze gebeurden.

Bovenstaande toch even om deze standaard internationale ‘war on 
terror’ werkwijze van onze Westerse geheime diensten te duiden, ook 
al preek ik hier -weggewerkt uit grotere fora’s/sites- voor een zeer 
beperkt publiek. 
In de USA is het daarom gebruik onder patriotistische groepen en 
sites, om een ‘rode alert’ te geven wanneer de overheid weer een 
dergelijke training houdt. Want wellicht laten ze het op die dag 
weer gebeuren en hebben dan net als bijv. in London alle 
calamiteiten teams paraat.

En remember… Waren die calamiteiten teams in kogelvrije vesten, 
tijdens de moord op Fortuyn, ook niet heel snel ter plaatse 
en “toevallig in de buurt”? 
(ach wie weet dat nog; het is jaren terug, daarna weggewerkt uit de 
mainstream pers en slechts enkelen zijn die toevalligheid niet 
vergeten)

MISSCHIEN WAS DAT TOEVAL: DE UITZONDERING BEVESTIGD DE REGEL.

Zie ook onze onderzoeksgroep waar we berichten van belang proberen te verzamelen (doorzoek vrijstaand ons 
uitgebreide archief): 
http://groups.yahoo.com/group/Fortuyn/

9.  Anoniem 

18 Okt 2006 om 01:09 

Het klopt dat er een dag voor de moord een calamiteiten container container is geplaats en contact geweest 
met de betrokenen familie. 

Een openbaar onderzoek lijkt mij de enige oplossing alle feiten boven water te krijgen.

Buurtbewooner, 
Amsterdam.
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Operatie Kafka
Gepubliceerd door admin 24 augustus, 2006 in Politiek. 

ADVIESCOMMISSIE WIL MEER BUREAUCRATEN INSCHAKELEN OM BUREAUCRATIE IN TE 

DAMMEN 

door Pamela Hemelrijk 

“Operatie Kafka tegen regelbrij” meldt de Telegraaf van hedenmorgen. Het blijkt te gaan om een 

voorstel van de Nationale Alliantie, die korte metten wil maken met “het veelkoppige 

allesverslindende monster van de bureaucratie” in dit land. De organisatie blijkt geen afsplitsing van 

de Nederlandse Volksunie te zijn, zoals de naam doet vermoeden, maar het zoveelste adviesorgaan 

van regering, volgepakt met anonieme “wijze mannen”. 

Zet u schrap: hier komt de remedie die deze wijze mannen bepleiten. Er moet een speciale “minister 

X” worden aangesteld om de regelbrij te bestrijden. Oftewel: de ene vetbetaalde minister braakt elke 

dag nieuwe regels uit, en de andere vetbetaalde minister krijgt tot taak die regels weer ongedaan te 

maken! Als dat het ei van Columbus niet is. Om het “allesverslindende veelkoppige monster van de 

bureaucratie” te bestrijden stelt de Nationale Alliantie voor om dat allesverslindende veelkoppige 

monster nog verder uit te breiden! Een heel extra ministerie maar liefst, met alle bureaucratische 

dorknopers, spindoctors, voorlichters, secretaresses, secretarissen-generaal, stuurgroepen, 

beleidsnota’s, commissies, adviesorganen (en niet te vergeten regelbrij!) van dien. 

 
Woorden schieten tekort om de groteske absurditeit van dit voorstel te beschrijven. Wie zijn in 

vredesnaam die wijze mannen, die menen dat een veelkoppig monster zichzelf wel om zeep zal 

helpen, mits je dat veelkoppige monster maar nog meer geld en volmachten geeft? (“Deze draak met 

zeven koppen dreigt de hele samenleving te verslinden. Weet je wat? Laten we die draak er nog een 

achtste kop bij geven om dat te verhinderen!”) 

(Ik zie nu al reikhalzend uit naar het volgende advies van deze denktank. Hoe moeten we de hand 

over hand toenemende criminaliteit bestrijden, o Nationale Alliantie? “Nou het lijkt ons het beste om 

Mink K. subsidie te geven, zodat hij een crimefighter in dienst kan nemen om de penoze van 

binnenuit onschadelijk te maken. Een en ander ter bevordering van de transparantie en het 

zelfreinigend vermogen van de onderwereld.”)

In één ding heeft de Nationale Alliantie overigens helemaal gelijk: door in zijn advies naar Kafka te 

verwijzen. Zelfs Kafka zou waarschijnlijk zijn ogen niet geloven als hij kon zien hoezeer zijn fictie 

realiteit is geworden in onze postmoderne samenleving. 

In dezelfde Telegraaf wordt namelijk een “terrorismedeskundige” van het Instituut Clingendael 

geraadpleegd over het vliegtuig naar Bombay dat wegens terreur-alarm is teruggekeerd naar 

Schiphol. Het enige wat over die vermeende 12 terrroristen is meegedeeld is dat zij “laat 

binnenkwamen”, “in de businessclass gingen zitten”, een “gitaarkoffer bij zich hadden”, en “juichten 

toen nadat een van hun mobile telefoons was overgegaan”. Dus werden ze prompt (met behulp van 
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in burger meereizende Amerikaanse “air-marchalls”) overmeesterd, en F-16’s stegen op om het 

toestel terug te dirigeren naar Schiphol, alwaar de Marechaussee de verdachten in de boeien sloeg. 

Waar die 12 van worden verdacht, daarover “wil noch de Marechaussee, noch het Openbaar 

Ministerie iets meededelen”, lees ik. Maar volgens “een functionaris” moeten we eerder denken aan 

“terrorisme” dan aan “baldadig kwajongensgedrag”.

Niets, maar dan ook niets van dit alles kunnen wij verifiëren. Wij zijn genoodzaakt om deze anonieme 

“functionaris” op zijn woord te geloven. Dat geldt niet alleen voor ons; het geldt ook voor die 

“terrorismedeskundige” van Clingendael, die ook alleen maar kan afgaan op wat hij in de krant heeft 

gelezen, en verder van zijn gezond niet afweet. 

En wat zegt die “terrorismedeskundige” van Clingendael? Hij houdt het erop dat het hier “inderdaad 

terroristen betreft, tot het tegendeel blijkt”. Zijn eigen woorden. 

Heeft u het goed gehoord lezer? Zal ik het nog eens herhalen? Een terreurverdachte is schuldig tot 

het tegendeel blijkt, volgens Clingendael. Dat betekent dat wij, wat Clingendael betreft, allemaal als 

potentiële terroristen in de boeien kunnen worden geslagen, tenzij wij kunnen bewijzen dat wij 

onschuldig zijn. Onschuldig waaraan? “Daarover wil noch de Marechaussee, noch het OM 

mededelingen doen”. 

Ziedaar: het absurdistische horrorscenario van Kafka’s Het Proces is werkelijkheid geworden. Ook 

hoofdpersoon Josef K. werd gearresteerd, en moest zelf zijn onschuld bewijzen. Maar ook hij kon er 

niet eens achter komen wat de aanklacht was! Laat staan dat hij zich daartegen kon verweren! 

En nu passen onze Marechaussee en ons OM precies dezelfde taktiek toe; zij arresteren verdachten 

zonder mee te delen waarvan de verdachten worden verdacht. Zonder mee te delen wie de 

verdachten zijn. We mogen niet eens weten wat hun nationaliteit is.  

Heer Lieve Heiland, ontferm u over ons, en onze misdadige bureaucratie. 

1 Reactie op “Operatie Kafka”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

25 Aug 2006 om 22:55 

In een dictatuur heb je natuurlijk altijd een zeer groot ondoorzichtig systeem nodig. Overal krijgen we te horen 
dat er vijanden op de loer liggen en dat we vooral onze buren in de gaten moeten hebben, want ieder is 
verdacht in een totalitair fascistische staat.

Het recht is al lang afgebroken hier, de democratie is tot crimocratie verworden. De derde wereldoorlog tegen 
alle burgers woedt. Genocide vindt ongestraft op grote schaal plaats (met oa Uranium238). Overal worden 
mensen in concentratiekampen zonder proces ingesloten. Middels het het PNAC voert een NWO haar 
fascistische plannen uit. 

De Banksters van Rotschildt cum suis sponsoren het geheel - dat deden ze ook al in de vorige wereldoorlogen - 
om een nog effectievere vorm van slavernij in te voeren. 

Een decimalisering van de populatie moet echter eerst z’n werk doen.
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Het ultieme klokkenluidersboek
Gepubliceerd door admin 23 augustus, 2006 in Klokkenluiders. 

AFFAIRE-SPIJKERS OPNIEUW IN DE SPOTLIGHTS DANKZIJ NIEUW BOEK

Over enkele weken is het zover: dan komt het lang verwachte en onthullende boek van journalist 

Alexander Nijeboer uit over de affaire-Spijkers. Lees er vast van alles over op zijn uitgebreide 

website. Fred Spijkers was die geestelijke van Defensie die tegen de weduwen van geexplodeerde 

soldaten moest gaan vertellen dat het allemaal hun eigen schuld was terwijl ze in feite het slachtoffer 

werden van ondeugdelijke en zelf-ontploffende landmijnen. Het is het begin van een horrorstory die 

zijn gelijke in Nederland absoluut niet kent. Het treiteren van Spijkers duurt voort tot op de dag van 

vandaag, nu al 23 jaar lang. Inmiddels is de affaire zo geescaleerd, dat zelfs de vuurwerkramp in 

Enschede een direct gevolg lijkt te zijn van de Spijkers-zaak. 

LET OP: ZATERDAG VERSCHIJNT IN DE STENTOR EEN BELANGRIJK INTERVIEW met de 

vader van de auteur over de bedreigingen aan het adres van zijn zoon tijdens het schrijven 

van het boek. Nijeboer sr. was politieman en was betrokken bij de beveiliging van PWA en 

Maxima 

 
Op alle redacties van de (PCM)-kranten hebben chefs van hogerhand de instructie gekregen alleen 

over Spijkers te schrijven in debiliserende zin. Op het Algemeen Dagblad zei Magazine-chef Harko 

Keizer ooit tegen collega Pamela Hemelrijk die een stuk over de zaak wilde schrijven: “Nee, doe maar 

niet, want die Spijkers vind ik geen sympathieke man.” Enfin, de toon voor de recensies van het boek 

van Nijeboer is reeds bij voorbaat gezet. Des te meer lof verdient deze auteur om met een boek te 

komen over een van de meest controversiele onderwerpen van de laatste decennia: het misdadige 

falen, de malicieuze incompetentie en ook de aan hysterie grenzende arrogantie van het Ministerie 

van Defensie. Tot slot nog een link naar het artikel op deze site waarin Spijkers ‘eerherstel’ krijgt van 

Defensie.

4 Reacties op “Het ultieme klokkenluidersboek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Aug 2006 om 18:06 

Dit is een Kafkiaanse affaire geweest. 
Benieuwd naar het boek en naar de recensies.

Wat ik niet begrijp, dat de verantwoordelijken op Defensie zich niet schamen voor deze en andere affaires. 
Wat een geklungel….
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2.  Anoniem 

5 Sep 2006 om 17:15 

Dacht ik toch even dat de ramp in Enschede, zoals uitvoerig gerapporteerd in het slinkse NOS journaal, alles te 
maken had met Israel. Ach nee waarschijnlijk weer zo’n linkse ‘knee-jerk’ reactie waarin we lekker weer alles 
op joden afschuiven.

3.  Anoniem 

19 Okt 2006 om 08:40 

schaamtegvoel waar?

4.  Anoniem 

20 Okt 2006 om 08:34 

Poelmann van den Broek / schaamtegevoel (2)

Enig schaamtegevoel heb ik nooit kunnen ontdekken bij tuchtrechter Winfried M. Poelmann (Raad van Discipline 
in het arrondissement Arnhem).

uit boek: “B-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement Arnhem o.l.v. tuchtrechter Winfried M. 
Poelmann

mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie 
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Leve de dictatuur!
Gepubliceerd door admin 20 augustus, 2006 in Media. 

COLLABORERENDE ARTIESTEN FAVORIET BIJ PRINS CLAUS STICHTING

door Pamela Hemelrijk 

Lezen journalisten en hoofdredacteuren hun eigen krant wel eens, vraag ik me af? Vragen die 

zombies zich überhaupt wel eens iets af, terwijl ze de persberichten zitten over te kalken die ze op 

hun bureau gepleurd krijgen? 

Blijkbaar niet. De Volkskrant trapte deze zaterdag een joekel van een open deur in: 

“Mensenrechtensituatie in Iran holt achteruit”, schreeuwde de voorpagina. Kennelijk hebben ze bij de 

Volkskrant nog steeds niet gemerkt dat de mensenrechten in Iran al 40 jaar geleden zijn opgeheven. 

Want volgens de redactie gaat het pas bergafwaarts sinds het aantreden, vorig jaar, van de 

“ultraconservatieve” president Ahmadinejad. “Tientallen dissidenten”, aldus de Volkskrant, worden 

bedreigd, opgepakt, gevangen gehouden zonder proces en gemarteld. Er heerst “een klimaat van 

angst en intimidatie”, en wie protesteert of zich niet neerlegt bij de draconische mediacensuur, die is 

zijn leven niet zeker. 

 
So what else is new, zou men zeggen. Sterker nog: als het inderdaad om tientallen gaat, zoals de 

redactie bezweert, dan moet de mensenrechtensituatie in Iran tijd zelfs aanzienlijk verbeterd zijn! 

Want Khomeini heeft, voor zover ik weet, 120.000 politieke executies op zijn naam weten te 

brengen. En zijn opvolger Khatami (1997-2005), heeft volgens Amnesty International in een 

tijdsbestek van drie jaar 400 dissidenten laten ophangen, vierendelen, onthoofden of stenigen. 

(Nochtans ging onze minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen in 2000 nog doodgemoedereerd 

bij deze halsafsnijder op bezoek, om handelsbetrekkingen met Iran aan te knopen, en en passant te 

beloven dat hij Iranese asielzoekers linea recta retour zou sturen. Ik zie hem nog het NOS-Journaal 

te woord staan, na zijn terugkeer op Schiphol: nee, Iran was “nog” geen rechtsstaat, maar die 

asielzoekers moesten terug, want Van Aartsen had na zijn gekonkel met die abjecte baardaap 

geconcludeerd dat dat best wel kon. Die hielenlikker van het NOS-Journaal met zijn microfoon vertrok 

geen spier, en nam de mededeling voor kennisgeving aan. En denk maar niet dat de Volkskrant er 

schande van sprak. Of de rest van de gezagsgetrouwe pers, for that matter.) 

Dus waarom maakt de redactie zich nu ineens zo te sappel over het lot van die dissidenten? Om een 

maatschappelijk draagvlak te creëren voor de volgende Amerikaanse invasie in het Verre Oosten, 

moet ik aannemen. Als u een andere verklaring kunt verzinnen, dan hoor ik hem graag.

Maar het allergekste komt nog. Want op de kunstpagina van diezelfde Volkskrant verrneem ik dat de 

Prins Claus Prijs 2006 is toegekend aan de Iranese grafisch ontwerper Reza Abedini. Op 13 december 

wordt deze gozer ingevlogen uit Teheran, om (van Prins Willem Alexander, neem ik aan) maar liefst 

100.000 euro in ontvangst te nemen. 

Nou is het op zichzelf natuurlijk al te dol voor woorden dat onze overheid ons met het pistool op de 
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borst dwingt om in het Verre Oosten de zakken te spekken van wildvreemde kunstenaars waar wij 

nog nooit van hebben gehoord. Maar deze Abedini is bovendien ook nog een supporter van het 

Iraanse régime; hij doceert namelijk, zo lees ik, “grafisch design en beeldcultuur aan de Universiteit 

van Teheran”! U dacht toch zeker niet dat mensenrechtenactivisten voor die baan in aanmerking 

komen? Deze artistieke jaknikker is een ambtenaar in dienst van de ayatollahs, en hij krijgt straks 

van ons belastinggeld een ton in zijn zak gepropt in het Paleis op de Dam! 

Wat zijn dat voor psychopaten, vraag ik u af, daar in de jury van de Prins Claus Prijs? Wat zijn dat 

voor zwakzinnigen, die deze collaborateur in hun juryrapport bewieroken omdat hij “de relatie tussen 

beeldtraditie en moderne vormgeving benadrukt”, “onderzoek naar de lange en rijke geschiedenis 

van de Perzische kunst en kalligrafie stimuleert”, en “talent onder de nieuwe generatie koestert”? 

Waarom wordt de Nederlandse belastingbetaler gedwongen om een ton cadeau te doen aan een lid 

van de Islamitische Kultuurkammer? En waarom maakt de Volkskrant daar geen bezwaar tegen, als 

ze daar zo wakker liggen van de mensenrechten in Iran? Heeft de politieke redactie überhaupt wel 

eens contact met de kunstredactie, of lezen ze elkaars stukken niet eens? 

P.S. Ik heb mijn best gedaan om voor u uit te zoeken wie er in de jury van de Prins Claus Prijs zitten, 

maar daarover zwijgt de website van de Prins Claus Prijs in alle talen. Wel kan ik u mededelen dat de 

10 overige prijswinnaars, die van ons 25.000 pop de man krijgen voor hun onschatbare artistieke 

verdiensten, allemaal heel goed lijken te gedijen onder het totalitaire bewind in hun land. De 

laureaten wonen en werken namelijk in: Afghanistan, Libanon, Jamaica, Kenia, Haïti, Pakistan, 

Papoea Nieuwguinea, Nigeria, Palestina en Mali. U ziet het; er is geen ene rechtsstaat bij. Als die lui 

zich werkelijk inzetten “voor het trotseren van de dictatuur”, zoals de jury beweert, waarom lopen ze 

dan nog allemaal vrij rond? Hoe is het mogelijk dat de “dichter schrijver, dramaturg en leraar 

Frankétienne” op Haïti maar liefst 30 boeken “in een politieke context” heeft kunnen uitgeven zonder 

van zijn bed te worden gelicht? Hoe is het mogelijk dat de “actrice, theaterregisseuse en 

vrouwenrechtenactiviste Madeeha Gauhar” in Pakistan al 20 jaar “grensverleggende 

toneelvoorstellingen” kan maken, zonder te worden gestenigd? Hoe is het mogelijk dat de Afghaanse 

beeldend kunstenares Lida Abdul (gespecialiseerd in “video, film, fotografie, installaties en 

performances”, gekenmerkt door “sterke politieke en sociale statements ”) al jaren “regelmatig 

exposeert en doceert in Kabul”? De Taliban was blijkbaar een grote fan van deze vrijgevochten 

artieste; anders was ze nu al lang dood geweest, dat is een ding dat zeker is. Vrouwen mochten 

immers helemaal niet werken; laat staan performances geven vol politieke en sociale statements. 

Ik kan maar één ding concluderen: de Prins Claus Stichting heeft een warm plekje voor dictaturen. 

En vooral voor de kunstluizen die zich bij die dictaturen in likken. Maar ach, het past in een lange 

Nederlandse traditie, zullen we maar zeggen. Collaborerende kunstenaars staan hier nu eenmaal 

sinds jaar en dag in hoog aanzien. Wij noemen hier slechts Rem Koolhaas, die er niet voor 

terugdeinst om een miljardenopdracht aan te nemen van de Chinese staatstelevisie, en natuurlijk 

Mao-propagandist Joris Ivens, die hier zelfs een prijs naar zich vernoemd kreeg. Maar dat waren 

tenminste nog Nederlanders. Nu stroopt onze overheid de halve wereld af om foute kunstenaars te 

bekronen. Van ons geld.

PPS. 

Herstel: de  

samenstelling van de jury (en van de talloze advies- en aanbevelingscommissies) alsnog gevonden. 

Behalve Emile Fallaux van Vrij Nederland en de fotograaf Niek Biegman (voormalig Nederlands 

vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties) komt er geen landgenoot aan te pas, zoals u ziet. Het 

enige wat er Nederlands is aan die hele Prins Claus Prijs, dat zijn die 350.000 euro.

4 Reacties op “Leve de dictatuur!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165361 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/320/leve-de-dictatuur.html (2 of 3) [3/11/2009 12:40:14 AM]

http://www.prinsclausfonds.nl/nl/who_we_are/organisation/advisory_board.shtml
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/320/leve-de-dictatuur.html/feed
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Leve de dictatuur! at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

26 Aug 2006 om 13:23 

blij dat je weer terug bent,  
is er nog iemand die af en toe aan die boom schudt ..

2.  Anoniem 

5 Sep 2006 om 17:12 

Nederland is links en links heeft een voorkeur voor totalitair denkende lieden die hun gebieden schoonvegen 
van ‘unerwuenschte’ elementen (denk Pol Pot, de Vietcong, maar natuurlijk ook de socialistische Baath-partij 
leiders Sadam en Assad, en ander links tuig dat door westerse journalisten en politicie de hemel in werd 
geprezen).

Dit roept twee vragen op, ten eerste: Heeft links Nederland een stille wens haar idolen te volgen; en ten 
tweede waar is de skeptische houding waar onze linkse intellectuelen en hoernalisten zo prat op gaan (meer en 
meer blijken kranten meer nieuws en waarheden te verduisteren dan aan te snijden).

3.  Anoniem 

8 Sep 2006 om 11:12 

De prijs wordt uitgereikt in Het Muziekgebouw aan het IJ, niet in het Paleis op de Dam, dat wordt namelijk 
gerenoveerd. Ja mevrouw Hemelrijk, dat gebeurt ook weer van onze belastingcenten en de gewone man kan 
straks niet overal rondlopen. Een troost, u kunt er weer een stukje over schrijven.

4.  Gustav 

14 Jan 2008 om 23:29 

Wat ontzettend egoïstisch en walgelijk verhaal. We roven heel de wereld leeg maar ook die ton moet hier 
besteed worden. Het is juist een mooi gebaar van deze stichting.
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« Meer aanwijzingen voor verzinnen van terror-plot Leve de dictatuur! »

Collusie tussen NRC Handelsblad en AIVD
Gepubliceerd door admin 17 augustus, 2006 in Media. 

NRC HANDELSBLAD EN AIVD ONDERHOUDEN ZEER NAUWE BANDEN

Begin 2004 schreef journalist Gert Hage een belangwekkend artikel op deze website over een 

juridisch schandaal dat de media nooit heeft mogen halen omdat het te groot is. Een van de 

conclusies die uit het stuk kan worden getrokken is dat NRC Handelsblad in de figuur van Frank 

‘belangenverstrengelingen’ Kuitenbrouwer de sterke schijn op zich laadt dossiers door te spelen aan 

de AIVD. Het stuk van Hage is nu meer dan tweeeneenhalf jaar oud. Maar de relatie tussen NRC en 

AIVD staat weer volop in de spotlights. Wat zijn de feiten? 

 
Op Vrijdag 11 augustus bracht NRC twee opvallende stukken van Jos Verlaan en Jaus Muller waarin 

werd ingegaan op het conflict tussen de AIVD en De Telegraaf. De ochtendkrant had immers 

staatsgeheime stukken van de AIVD in bezit, waarschijnlijk dankzij ex-AIVD’ers die hun voormalige 

werkgever wilden naaien. Op nrcombudsman wordt uitgebreid op deze artikelen ingegaan. De kern: 

NRC is op de hoogte van een aangifte van de AIVD tegen De Telegraaf waar de Telegraaf zelf niets 

van weet! In de stukken wordt De Telegraaf er min of meer van beschuldigd stukken voor de AIVD te 

hebben achtergehouden (vandaar waarschijnlijk de aangifte). Volgens De Telegraaf dat niet om 

weerwoord werd gevraagd zijn deze beschuldigigen apert onjuist. Conclusie: NRC is bezig de eigen 

collega’s van De Telegraaf te beschadigen ten faveure van de AIVD.  

De maandag daarop, 14 augustus, staat er een groot stuk over de AIVD in de NRC van Rinskje 

Koelewijn. Het stuk is een grote AIVD-propagandashow. ‘De buitenwereld zal nooit van ons houden’ 

is de kop. Sommige zinnen zijn zo propagandistisch, dat ze lachwekkend worden. Zoals deze: “De 

AIVD heeft geen klachten over de medewerking van de bevolking. Mensen stellen graag hun huis 

beschikbaar als er in het buurhuis verdachte zaken gebeuren. ‘Wij appelleren aan het burgerschap 

van de mensen. Ze willen ons helpen om de veiligeheid van ons land te garanderen’”. In het stuk van 

Koelewijn wordt opnieuw partij gekozen tegen De Telegraaf en voor de AIVD. NRC: “Twee 

Telegraaf-journalisten kwamen er zelf achter dat de AIVD hun telefoons afluisterde toen ze artikelen 

hadden gepubliceerd over de staatsgeheimen die in hun bezit waren. Op basis van die gegevens kon 

de politie verdachten arresteren die de staatsgeheimen hadden gestolen en aan hen gaven. Politici 

en hoofdredacteuren vonden het een schande dat de AIVD zo werkte. En dat lijkt naief. 

Deed de AIVD niet precies wat er van ze wordt verwacht? In het geheim afluisteren en de 

bron van het lek achterhalen?.

Alsof dit alles nog niet genoeg is, komt een klokkenluider vanuit NRC vandaag met verbijsterend 

nieuws, zeker tegen de achtergrond van wat hierboven allemaal staat: NRC-journalist Robert Giebels, 

plaatsvervangend chef van de Economie-redactie, is hoofd voorlichting geworden bij de AIVD! Dit 

gaat ver. Binnenlandse Zaken wil trouwens niet zeggen of Giebels inderdaad is benoemd. Er moet 

een verzoek worden ingediend tot informatie wat dan beoordeeld moet worden door een aparte 
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commissie of zoiets. Hierin hebben we dus geen enkel vertrouwen. Zou het ooit nog eens zover 

komen dat de misdadige machinaties en het journalistieke verraad van NRC Handelsblad in den 

breede zullen worden erkend?

3 Reacties op “Collusie tussen NRC Handelsblad en 
AIVD”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

19 Aug 2006 om 04:37 

Ik vraag mij af hoeveel Nederlandse journalisten er inmiddels al op de loonlijst van de AIVD staan. In Amerika 
schijnen het er inmiddels aardig wat te zijn, mede onder invloed van de kolossale propaganda-afdeling van het 
Pentagon, eufemistisch het “Media Engagement Team” genaamd. In dit tijdsgewricht waarin de AIVD flink aan 
het uitbreiden is, zou ik in Nederland hetzelfde verwachten. Met dank aan het collectieve stilzwijgen van de 
politiek, de media en de bevolking na “9/11″. De corporate-fascists van Bush & co. varen er wel bij, ook in 
Nederland.

2.  Anoniem 

19 Aug 2006 om 19:14 

Hoe het met je afloopt als je het durft opnemen tegen de AIVD als journalist heeft Louis Sévèke ervaren. 

Zo werkt dat hier.

3.  Anoniem 

20 Aug 2006 om 14:03 

Ja sorry hoor. Een ieder weet zo langzamerhand hoe fout het NRC is ? Ze spelen voor justitie invalide berichten 
door in de krant. Nu het AIVD verhaal. Ik begrijp echt niet wat hier de verrassing aan is. Het bijzondere is dat 
de NVJ heel lauw reageert. Ik had voor de vorm wat harder geweest als ik de NVJ was. Dan had de 
lauwe reactie niet zo instemmend geklonken. De AIVD bezit alle prive gegevens van de meeste 
toonaangevende journalisten(of wat er voor door mag gaan) en Giebbels was al keurig geselecteerd. Waarom ? 
zult u denken. Omdat hij met zijn economisch gekrakeel altijd zeer voorzichtig is geweest om maar niet het 
ouwe jongens netwerk teveel te beschadigen indien er slecht weer op komst was. et is allemaal zo simpel. 
Super-F
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« Complete meervoudige kamer ‘gestoord’ Artikel over Gay Parade en decadentie uit 1998 »

Reces tot medio augustus
Gepubliceerd door admin 5 juli, 2006 in Klokkenluiders. 

SITE WORDT VERNIEUWD; MEDIO AUGUSTUS GAAN WE VERDER

Deze website zal deze zomer overgaan naar een ander maintenance-programma (Wordpress) daar de 

huidige software (Postnuke) te zeer verouderd is. Dit is echter een hele operatie. De kans bestaat 

zelfs dat er een compleet nieuwe site komt en dat alle content tot nu toe wordt ‘bevroren’ op de 

huidige site (die dan dus nog allen te lezen valt). Klokkenluideronline draait nu bijna drie jaar en lijkt 

niet meer weg te denken uit het Nederlandse (internet)media-landschap. Zelfs de president van de 

Hoge Raad is regelmatig bezoeker, wat natuurlijk komt door de vele aandacht die we besteden aan 

de rechterlijke macht. We draaien nu vrij constant 4000 unieke bezoekers per dag. De technici van 

Klokkenluideronline gaan nu aan de slag en de webmster gaat op vakantie. Het ga u allen goed!

0 Reacties op “Reces tot medio augustus”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 
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« Complete meervoudige kamer ‘gestoord’ Artikel over Gay Parade en decadentie uit 1998 »
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Complete meervoudige kamer ‘gestoord’
Gepubliceerd door admin 3 juli, 2006 in Rechterlijke macht. 

COMPLETE KAMER VAN GERECHTSHOF DISKWALIFICEERT: HORROR IN DE RECHTZAAL

Als er nog normale media in dit land zouden bestaan zou dit by far de meest onvoorstelbare en 

geruchtmakende zaak zijn geworden uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtspraak. Maar er 

zijn geen normale media meer en daarom moet deze zaak via internet de wereld in nadat HP/de Tijd 

de contouren ervan reeds schetste. Laat de feiten dan spreken: een compleet rechterlijk college 

van het Hof te Leeuwarden dat een labiele vrouw zonder een spat bewijs veroordeelde tot 

acht jaar cel bestond uit een crimineel (de Rammende Rechter), een gecorrumpeerde 

nepotisme-fetisjist (Carla Eradus) en een borderliner (P.J.M. Van den Berg) die ten tijde 

van de zitting voor de helft arbeidsongeschikt was verklaard. De eerste twee feiten waren al 

bekend maar de situatie van Van den Berg is ons recent bevestigd. 

 
Voor een normaal mens is zoiets nauwelijks voor te stellen: een sexual pervert achter de tafel in toga 

die enkele uren voor de bewuste zitting zijn eigen vrouw nog even heeft ‘verbouwd’! Deze Rammende 

Rechter zou bovendien ‘manisch depressief’ zijn. Lekker als je voor de rechter komt! Manische 

depressiviteit wordt gekenmerkt door een afwisseling van euforische periodes met depressieve 

periodes: je moet het als verdachte maar net treffen met zo iemand. Totaal ontoelaatbaar! Zo 

waanzinnig dat deskundigen niet weten hoe ze hierop moeten reageren! En dan die Eradus over wie 

al zoveel is gezegd. Ze wist zich als presidente van het Hof in het bewuste college te wurmen om 

Angelique van E. voor acht jaar de cel in te schoppen terwijl ze zelf onder vuur lag wegens een reeks 

van nepotistische benoemingen aan het Hof! Had zij al geweten dat de Rammende Rechter zojuist 

zijn vrouwtje naar God had geholpen, was zij wel de minst geschikte partij om daar ook adequaat op 

te reageren! En dan die Van den Bergh: daar is verder niets over bekend, maar wel wordt bevestigd 

dat hij ten tijde van de bewuste zitting overspannen was en voor de helft arbeidsongeschikt was 

verklaard! Mogen procespartijen dat niet weten? Betalen we niet met z’n allen geoeg geld om te 

mogen uitgaan van bepaalde minmumeisen aan kwaliteit van onze rechters, bijvoorbeeld dat ze niet 

overspannen zijn of crimineel of gecorrumpeerd? Blijkbaar niet.  

Nu dient de vraag zich natuurlijk aan of de veroordeling van Angelique van E. wel in stand kan 

blijven. Wat is een veroodeling uit de mond van dit college waard? Topadvocaat G. J. Knoops heeft 

reeds aangegeven dat in elk geval het optreden van de Rammende Rechter een grond kan zijn voor 

een herzieningsverzoek. Probleem is dat Angelique reeds uit de cel is en een nieuw leven heeft 

opgebouwd waarvan ze waarschijnlijk niet wil dat het omver wordt gehaald door deze hele hele 

beerput weer open te trekken. Wellicht is er nog een mogelijkheid dat de advocaten van Angelique 

van kantoor Anker & Anker een zaak beginnen tegen de Staat omdat tenslotte hun cliente door een 

stelletje hufters in toga onvoorstelbaar is benadeeld. We wachten het af. Maar we zijn wel bang dat 

ook deze keer de heren in toga en de dame de dans zullen ontspringen.
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1.  Bazz 

4 Jul 2006 om 11:16 

“maar de situatie van Van den Berg is ons recent bevestigd”

En bij mij is reeds bevestigd dat mevrouw Pamela H. last heeft van de Sint-Jansziekte. Meerdere bronnen 
bevestigen dat.

2.  nicolet 

26 Okt 2006 om 20:34 

de rechtkamer in leeuwarden is wel vaker krom. zo gaven zij een serieverkrachter na een jaar voorarrest de 
vrijheid omdat hij gehandicapt was en de gevangenis niet ingesteld is op dergelijke mensen. 
voor de slachtoffers onvoorstelbaar, maar ja, het waren er maar 27 dus dat viel wel mee toch? 
misschien dat deze rechters toen ook zitting hadden….

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Weddenschap met Joris Luyendijk Reces tot medio augustus »

Bezoekers

●     6 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165362 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/312/complete-meervoudige-kamer-gestoord.html (2 of 2) [3/11/2009 12:40:43 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/312/complete-meervoudige-kamer-gestoord.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/312/complete-meervoudige-kamer-gestoord.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


Weddenschap met Joris Luyendijk at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Remkes nu volksvijand nummer een Complete meervoudige kamer ‘gestoord’ »

Weddenschap met Joris Luyendijk
Gepubliceerd door admin 27 juni, 2006 in Media. 

JORIS EN JELTJE: DURFT DE JOURNALIST HET AAN?

Ha die Joris! De verwachtingen over jouw presentatie van Zomegasten zijn hooggespannen, al moet 

wel worden gezegd dat jouw uitgangspositie buitensporig gunstig is gezien het niveau van jouw 

kapotgezopen en kettingrokende borderline-geplaagde voorganger. Jij rookt niet, bent een matig 

drinker en al helemaal geen borderliner. Dus kun je er vol tegenaan deze zomer bij de vrinden van de 

VPRO! 

Nu moet ik wel zeggen dat de keuze van je gasten mij wat tegenvalt. Zeg ik tegenvalt? Het is 

werkelijk afschuwelijk! Maar goed, het gaat tenslotte maar voor een (klein) deel om de gasten in 

deze presentator-personality show. Ik heb begrepen dat jij slechts een gast zelf mocht uitkiezen. Ik 

denk dat het hier gaat om de society-filisoof Ad Verbrugge. Maar het is een andere gast over wie ik 

het even met je wil hebben: Jeltje van Nieuwenhoven. 

 
Weet je wel wat deze PvdA-tsarina allemaal heeft geflikt tijdens haar haydays binnen de partij? Dat 

wordt allemaal haarfijn uit de doeken gedaan in een artikel van Pamela Hemelrijk dat na te zijn 

geweigerd door het Algemeen Dagblad op deze website belandde. Ik wil met je wedden om een fles 

champagne dat je de inhoud van dit artikel wel bij Jeltje onder de aandacht durft te brengen. Jij bent 

tenslotte een goede en door mij bewonderde journalist. Met andere woorden: als je Jeltje met deze 

informatie confronteert, win ik de weddenschap en krijg ik een fles Dom Perignon van jouw. Win jij 

de weddenschap door over deze feiten bij Jeltje te zwijgen, krijg jij van mij een fles. We zijn 

benieuwd!
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Remkes nu volksvijand nummer een
Gepubliceerd door admin 22 juni, 2006 in Politiek. 

ALCOHOLIST REMKES WIL PERS DEFINITIEF AAN BANDEN LEGGEN

We wisten niet wat we lazen! Remkes gaat in hoger beroep tegen het kort-geding vonnis dat de Staat 

opdraagt het afluisteren van journalisten te staken en de afgeluisterde bestanden te vernietigen. 

Deze pathetische alcoholist die er nooit in is geslaagd een stabiel eigen sociaal leven op te bouwen en 

voor zijn gerief is aangewezen op de derde wereld… gaat deze minkukel de persvrijheid in ons land 

definitief om zeep helpen? De intimiderende werking die van het hoger beroep uitgaat is enorm. 

Hoewel De Telegraaf glansrijk heeft gewonnen, legt de Staat zich daar niet bij neer! Hierdoor blijft De 

Telegraaf besmet en wordt al helemaal onwaarschijnlijk dat de AIVD ook uitvoering geeft 

aan het vonnis van de KG-rechter. 

 
Waarom zouden ze? De Staat staat toch achter ze? En daarnaast: hoe onafhankelijk zal het Hof nog 

kunnen zijn nu de (staats)druk tot deze hoogten wordt opgevoerd? Het Haagse Hof is so wie so totaal 

gepenetreerd door rechters met politieke belangen, dus van de onafhankelijkheid hoeft niet te veel 

verwacht te worden. 

Onze rechtstaat wordt serieus bedriegd door dit soort acties van Remkes. Vooral omdat de zaak voor 

iedereen glasheder ligt: als de AIVD journalisten gaat afluisteren wordt een grens overschreden. Als 

een overheid zich niet bij zo’n uitspraak wenst neer te leggen is die grens in feite al 

overschreden.  

Wat de zaak extra pijnlijk maakt is dat De Telegraaf (ondermeer) stuitte op corruptie tot in de 

hoogste regionen van het opsporingsapparaat en dat ook (meerdere malen) opschreef. Moet de 

conclusie luiden dat de krant daarmee de definitieve toorn van diezelfde (corrupte) overheid over zich 

heeft afgeroepen die niet zal rusten voor de krant kapot is gemaakt?

3 Reacties op “Remkes nu volksvijand nummer een”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  SamBroersma 

22 Jun 2006 om 11:01 

Geachte redactie,

In een vorige bijdrage van mijn hand benadrukte ik, deze website te herkennen als een mogelijkheid om 
informatie uit te wisselen. Ik stel vast, dat er thans dingen gebeuren, die het oorspronkelijke karakter van deze 
site veranderen, of al veranderd hebben. Eén van de veranderingen betreft het inzenden van bijdrages van 
lezers middels een (zachte) vorm van identificatie. Toch wel enigszins verbaasd stel ik vast, dat momenteel het 
aantal inzendingen van derden vrijwel stil ligt. Of dit alleen veroorzaakt wordt door de verplichte registratie is 
mij niet bekend.
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Remkes nu volksvijand nummer een at Klokkenluideronline

Ook ik lees de producties van uw redacteur de heer Kat als zelfbenoemde ombudsman van het NRC. Steeds 
vaker ben ik blij, dat ik mij, als gedisciplineerd en vasthoudend lezer (ik dwing mijzelf alles tot de laatste letter 
te lezen) door zijn scheld- en beledigkanonnades heb door gewerkt. Eerst dacht ik, pas op Kat, je bent aan het 
doorschieten. Nu denk ik, Kat je bent als zelfbenoemde ombudsman met zekerheid doorgeschoten. Wie kan er 
bij zijn publicaties nog herkennen, dat hij een soort ombudsman zou zijn. “Van Dale” over de betekenis van het 
woord ombudsman.”vertrouwensman voor burgers, die gevallen van sociaal en ander onrecht onderzoekt en 
tracht op te lossen”. Deze functie van ombudsman (?) Kat heb ik nog niet kunnen herkennen. Sommigen 
menen in hem juist een gefrustreerd en wraakzuchtige persoon te zien. Ik kan dat laatste niet beoordelen. Wel 
stel ik vast, dat ik de, voor mij onaangename, schrijfstijl van redacteur Kat nu ook op deze website terugvind. 
En dat betreur ik in hoogste mate. Is een zachte dood van deze website door de laatste gebeurtenissen wellicht 
al ingeleid? Wat heeft deze website nog voor zin, wanneer er geen bijdrages door lezers meer ingestuurd 
worden, en we alleen nog maar kennis kunnen nemen van de vaak ongenuanceerde en opruiende tekst van 
redacteur Kat? Een niet te vergeven fout die Kat maakt, is dat hij eigen rechter speelt, waar hij dat zeker niet 
moet en mag doen.

In één van zijn vorige artikelen riep hij op massaal op te komen naar de kortgeding zitting omtrent de, door de 
AIVD, afgeluisterde journalisten. Om via de macht van het getal de rechter te beïnvloeden, schreef hij! Hij riep 
lezers op massaal naar Den Haag te komen, terwijl hij ook meldde, dat de zitting wellicht besloten was (?!).

Remkes maakt van zijn recht gebruik, om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter in kortgeding. Het 
zou mij zelfs verbaasd hebben, wanneer hij dat niet gedaan zou hebben. De krachtige scheldpartij van Kat aan 
het adres van Remkes ervaar ik als uiterst onaangenaam en bovendien onnodig. 

Volslagen onzinnig vind ik zijn vragende opmerking, als zou het voortbestaan van de Telegraaf door 
overheidsoptreden in gevaar (kunnen) komen. Ook in Nederland vormen de staat en media een twee-eenheid 
ten dienste van de (macht)structuur. De geruchten over o.a. Remkes zijn vermeend alcoholgebruik zijn in de 
wandelgangen sterk en aanhoudend. Indien juist en nadelig voor het land, dan zou Remkes toch niet te 
handhaven zijn. Journalisten van, bijvoorbeeld, de Telegraaf zouden hem zo onderuit (kunnen) halen. Ik heb 
dat laatste nog niet gelezen. Nee natuurlijk niet, ook de Telegraaf is (noodgedwongen) trouw aan de structuur. 
Ook de Telegraaf ligt al aan banden. Dat hoeft Remkes niet meer te doen.

Geen kritisch woord lees ik van de heer Kat over de Telegraaf, waar hij de NRC afbrandt. Ik heb al veel goede 
bekendmakingen (onthullingen) van Kat gelezen. Maar ik krijg wel steeds meer moeite met zijn 
geloofwaardigheid.

Sam Broersma  
Zoutelande 

2.  Anoniem 

20 Aug 2006 om 14:29 

Het gehele Nederlandse volk kan en wil er maar NIET aan wennen, dat een stel aristocratische 
mactswellustelingen, de huidige politici, hun wil blijft opleggen. Om hier tegenin te gaan is het maken van EEN 
vuist cruciaal. Daarom is er ook de AVP opgericht, die hier een blok tegen wil gaan vormen, zodat echte 
democratie weer in ons land wordt heringevoerd. De hypocratie ten top is natuurlijk om persvrijheid aan 
banden te willen gaan leggen. Het heeft er eerder schijn van dat deze politici niet willen dat hun falen en 
publiek bekend wordt gemaakt. Maak daarom tesamen met mij die ene vuist, om alle huidige politici te kunnen 
bevechten met hun eigen middelen.

Toine van der Lee 
politiek leider van de AVP 
Laat me weten wat U vindt op: toinevanderlee@yahoo.com

3.  Anoniem 

20 Aug 2006 om 14:30 

Het gehele Nederlandse volk kan en wil er maar NIET aan wennen, dat een stel aristocratische 
mactswellustelingen, de huidige politici, hun wil blijft opleggen. Om hier tegenin te gaan is het maken van EEN 
vuist cruciaal. Daarom is er ook de AVP opgericht, die hier een blok tegen wil gaan vormen, zodat echte 
democratie weer in ons land wordt heringevoerd. De hypocratie ten top is natuurlijk om persvrijheid aan 
banden te willen gaan leggen. Het heeft er eerder schijn van dat deze politici niet willen dat hun falen en 
publiek bekend wordt gemaakt. Maak daarom tesamen met mij die ene vuist, om alle huidige politici te kunnen 
bevechten met hun eigen middelen.

Toine van der Lee 
politiek leider van de AVP 
Laat me weten wat U vindt op: toinevanderlee@yahoo.com
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Accountant van Deloitte ‘ziek, zwak en misselijk’
Gepubliceerd door admin 22 juni, 2006 in Accountancy. 

DRAMA IN AHOLD-ZAAK: ACCOUNTANT TREKT ‘T NIET MEER

“Het lijkt er op dat de spanningen voor de accountant van Deloitte te groot zijn geworden toen het 

uur van de waarheid zo dicht naderde. Ik juich het overigens toe dat de Raad van Tucht heeft 

besloten de zitting uit te stellen want er moeten wel vragen aan de betrokken accountant gesteld 

kunnen worden”. 

Aldus SOBI-voorzitter Pieter Lakeman over het uitstel (tot dit najaar) door de Raad van Tucht van de 

zaak van SOBI tegen de extern accountant van Ahold G.J. Van den Dries die verantwoordelijk is voor 

de goedkeurende verklaringen van 1997 tot en met 2001. De Raad van Tucht citeert daarbij een brief 

van Hans Beckman (Stibbe), de advocaat van de accountant: ‘Bij de voorbereiding van de 

mondelinge behandeling is gebleken dat de gezondheid van betrokkene zodanig achteruit blijkt te zijn 

gegaan dat voor ons geen optimale voorbereiding mogelijk is en van dien aard is geworden dat het 

thans medisch niet verantwoord is dat hij op de zitting van 26 juni a.s. verschijnt. Betrokkene is 

onder medische behandeling en onderworpen aan verdergaand medisch onderzoek.’ Beckman heeft 

de Raad medische verklaringen gegeven, opgesteld door de huisarts van de accountant en een 

‘externe arts van Deloitte’. Na alles wat in de Ahold-zaak gebeurd is mag je de juridische afwikkeling 

(zie ook de belachelijk lage straffen voor de ex-bestuurders) toch wel een lachertje noemen… 

 
In de genoemde tuchtklacht heeft Lakeman spijkerharde bewijzen overlegd van het falen en zelfs van 

leugen en bedrog door Deloitte. Zo blijkt zonneklaar dat Deloitte de gewraakte side- en controlletters 

zelf heeft geadviseerd en dat de Nederlandse Deloitte-accountants bij de ‘consolidatiekwestie’ willens 

en wetens in strijd handelden met wat het expertise-centrum van Deloitte in New York aangaf dat 

moest gebeuren. Bij de controle van US Foodservice maakte Deloitte het nog veel bonter door in 

nadrukkelijke strijd met de controleregels het management zelf de mensen uit te laten kiezen bij wie 

de beruchte ‘inkoopkortingen’ werden geverifieerd. Volgens de regels moet de accountant deze 

mensen natuurlijk zelf uitzoeken (en aanschrijven; dat laatste liet Deloitte ook over aan de 

bestuurders).  

En nu het puntje bij het paaltje komt is de verantwoordelijke accountant opeens ziek, zwak en 

misselijk… Het doet denken aan al die bejaarde oorlogsmisdadigers die leven als vorsten maar als ze 

worden ontmaskers opeens allemaal direct naar het ziekenhuis moeten…
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Accountant van Deloitte ‘ziek, zwak en misselijk’ at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

11 Okt 2006 om 02:09 

Hoor en wederhoor

Binnen de advocatuur onbekend.

mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie

2.  Anoniem 

11 Okt 2006 om 09:07 

Hoor en wederhoor

In de tuchtrechtspraak voor advocaten leidt schending van het fundamenteel rechtsbeginsel (hoor en 
wederhoor) tot nietigheid van de beslissing van de raad van discipline. De advocaat tegen wie een klacht is 
ingediend moet worden gehoord. Hij moet in de gelegenheid gesteld worden te worden gehoord. Er mag niet 
buiten zijn aanwezigheid, zoals in geval van ziekte van de beklaagde advocaat, worden beslist. 

Hij heeft recht op wederwoord. 

De inhoud van de klacht mag hem niet worden onthouden. Hij moet weten wat hem tuchtrechtelijk te verwijten 
valt.

In het onderzoek vooraf aan de zitting - het zgn. Dekenonderzoek - zo leert de praktijk - gelden deze regels 
niet.

(uit boek “B.-affaire en de rol van de advocatuur)

mr hjam peters/alias mrraapie / mr raapie

3.  Anoniem 

11 Okt 2006 om 09:26 

hoor en wederhoor

aanvulling: 

Dekenonderzoek door Deken Winfried M. Poelmann, tuchtrechter raad van discipline Arnhem.

(uit boek “B.-affaire en de rol van de advocatuur arrondissement Arnhem, voorzitter tuchtrechter Winfried M. 
Poelmann)

mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raape

4.  Anoniem 

12 Okt 2006 om 09:27 

schending van fundamenteel rechtsbeginsel (2)

Tuchtrechter Winfried M. Poelmann stelt toezending van de beslissing mij betreffende afhankelijk van door mij 
te vervullen voorwaarden. 

Advocatuur Nederland kijkt toe. Geen Hoeder van het Recht durft tuchtrechter Winfried M. Poelmann op zijn 
vingers te tikken. De advocatuur zwijgt.

Winfried M. Poelmann blijft gewoon tuchtrechter in de raad van discipline Arnhem.

(uit boek: “B.-affaire en de rol van de advocatuur in het arrondissement Arnhem o.l.v. tuchtrechter Winfried M. 
Poelmann”)

mr hjam peters/alias mrraapie/ mr raapie 
raapie.spaces

5.  Anoniem 

14 Okt 2006 om 08:31 

Poelmann van den Broek tuchtrechtspraak advocatuur (2)

Tuchtrechter Winfried M. Poelmann brengt in de door mij tegen hem ingediende klacht een valse verklaring van 
zijn voorganger Deken Marres in. De raad van discipline stelt geen nader onderzoek in naar Marres’ valse 
verklaring. Een geweldig duo Dekens Poelmann en Marres. 

Toch blijft Poelmann tuchtrechter in de raad van discipline Arnhem.

(uit boek: “B-affaire en de rol van de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem o.l.v. 
tuchtrechter Winfried M. Poelmann”

mr hjam peters/alias mrraapie / mr raapie 
mr raapie spaces 
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Accountant van Deloitte ‘ziek, zwak en misselijk’ at Klokkenluideronline

6.  Anoniem 

30 Nov 2006 om 17:38 

OM dient tuchtklacht tegen Deloitte in

(Novum) - Het functioneel parket van het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een klacht ingediend bij 
de Raad van Tucht tegen accountantskantoor Deloitte. Dat meldt een woordvoerder van het functioneel parket. 

De klacht gaat over de manier waarop Deloitte is omgegaan met de jaarrekeningen van Ahold van 1997 tot en 
met 2002. Het parket verwijt Deloitte dat de fraude voor aandeelhouders en beleggers werd achtergehouden. 

Het parket meent dat de integriteit van de accountancy in geding is door het optreden van Deloitte. De klacht 
was afgelopen zomer al aangekondigd door het OM tijdens het proces tegen vier oud-Aholdbestuurders. 

De Raad van Tucht kan een waarschuwing of berisping uitdelen of het bedrijf tijdelijk schorsen. De raad kan 
geen schadevergoeding toekennen. Dat is aan de rechter. 

30-11-2006 14:07 
bron: © 2006 CompuServe i.s.m. Novum

7.  Anoniem 

30 Nov 2006 om 17:46 

De koningin heeft AHOLD al weer koninklijk gemaakt. Er zal dan ook geen rechter in nederland zijn die AHOLD 
nog zal aanpakken Het recht heeft al gesproken

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Eerst registreren, dan posting insturen Remkes nu volksvijand nummer een »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/309/accountant-van-deloitte-ziek-zwak-en-misselijk.html (3 of 3) [3/11/2009 12:41:13 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/309/accountant-van-deloitte-ziek-zwak-en-misselijk.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Eerst registreren, dan posting insturen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Raad voor de Journalistiek buigt zich weer over Jensma Accountant van Deloitte ‘ziek, zwak en misselijk’ »

Eerst registreren, dan posting insturen
Gepubliceerd door admin 19 juni, 2006 in Klokkenluiders. 

(VOORLOPIGE?) WIJZIGING BIJ INZENDEN VAN POSTINGS

De redactie heeft besloten het voorlopig onmogelijk te maken anoniem boodschappen op deze site te 

plaatsten. Thans moet een inzender eerst inloggen. De reden is niet een of ander vonnis van een 

rechter, maar het feit dat we recent zijn geconfronteerd met een waar bombardement aan spam in 

de vorm van inzendingen bestaande uit honderden onzinnige links. In het verleden hadden we hier 

ook mee te maken, toen ging het vaak om porno-links. Waarschijnlijk is deze sabotage afkomstig van 

iemand die meent dat deze website schade toebrengt aan bepaalde machtscentra, hetgeen natuurlijk 

ook precies de bedoeling is. Zolang het maar op een eerlijke manier gebeurt en op basis van feiten. 

Zolang de feiten die op deze site worden gepresenteerd zelden worden bestreden maar er wel 

oneigenlijke en agressieve aanvallen op deze site plaatsvinden, heeft de redactie het gevoel op het 

goede spoor te zitten.
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Raad voor de Journalistiek buigt zich weer over 
Jensma
Gepubliceerd door admin 17 juni, 2006 in Media. 

GAAT DE DAPPERE DEMONISATOR EINDELIJK VOOR DE BIJL?

Terwijl de ineenstorting van het voormalige PCM-machtsbolwerk niet beter gesymboliseerd kan 

worden dan door een computerstoring die veel vragen oproept (sabotage door ‘overtolligen’?) moet 

F. Jensma weer aan de bak om zich te verweren tegen een klacht bij de Raad voor de Journalistiek 

van zijn ombudsman Micha Kat. Een slecht voorteken voor NRC is dat juist deze week voor het eerst 

aan het licht trad dat er ook in NRC complete fake-artikelen kunnen staan. De ‘Slijpsteen voor de 

Fantasie’ zullen we maar zeggen. Zou Marjon van Royen weer in genade zijn aangenomen? Naast dit 

alles speelt dan ook nog dat F.Jensma in moeizame onderhandelingen is verwikkeld om de 

‘demoniserings-passage’ te weren uit het boek van Bruce Bawer (waarin hij wordt beschuldigd van 

het aanzetten tot de moord op Fortuyn) dat binnenkort op de Nederlandse markt verschijnt. Drukke 

tijden voor Folkert! O ja, ik vergat nog een andere crisis: het conflict tussen PCM en MultiVastgoed 

waar binnenkort ook weer belangrijke ontwikkelingen te melden zullen zijn! 

 
Hoe lang zou deze onvoorstelbare mislukkeling en leugenaar nog zijn gegund op zijn luxe 

directeurskamer met piano en Bach-partituren? Hoe veel schade mag deze gecorrumpeerde slijmbal 

nog aanrichten? Wellicht zou een veroordeling door de Raad voor de Journalistiek het laatste duwtje 

kunnen vormen om Jensma op de mestvaalt van de journalistieke geschiedenis te doen belanden. 

Maar voordat dat gebeurt moet er nog heel wat water door de Maas stromen. Want het complete 

journalistieke establishment blijft Jensma dekken. Niet omdat ze overtuigd zijn van zijn kwaliteiten, 

maar omdat de val van Jensma de val zou betekenen van de ‘oude journalistiek’ en alle 

middelen worden aangewend om die val (die zeker gaat komen) zo lang mogelijk uit te 

stellen!. In die zin is het goed te vergelijken met de rol van het OM in de Deventer Moordzaak. Ook 

het ‘oude systeem’ van strafvervolging en berechting functioneert niet meer, leidt tot aanhoudende 

rampspoed en is gedoemd te verdwijnen, maar het juridische establishment wil eerst nog zoveel 

mogelijk onschuldige burgers achter de tralies duwen om zichzelf zo lang mogelijk op hun posities te 

kunnen handhaven. 

De Raad voor de Journalistiek hoort ook tot dat establishment, zowel tot het journalistieke als het 

juridische. Daarom heeft de Raad aangekondigd de klacht tegen Jensma niet zomaar te willen 

behandelen maar zich eerst te gaan buigen over de ontvankelijkheid van Kat. Jensma zal 

waarschijnlijk ook een reactie geven en beargumenteren dat Kat ook nu weer niet-ontvankelijk moet 

worden verklaard. Volgens die laatste kan dit in deze klacht echter nooit een issue zijn omdat Jensma 

zich immers heeft uitgelaten over hemzelf. Maar het heeft er alle schijn van dat de Raad 

desalniettemin zal beslissen dat Kat niet-ontvankelijk is om Jensma aldus uit de wind te houden. We 

zullen zien hoe dit alles zich gaan ontwikkelen. 

In de tussentijd blijft de ombudsman natuurlijk met vreugde en verbazing volgen hoe de verdere 
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AIVD hoeft zich niet aan vonnis rechter te houden
Gepubliceerd door admin 15 juni, 2006 in Media. 

AFLUISTEREN VAN JOURNALISTEN KAN NIET WORDEN BEWEZEN

De president van de Haagse rechtbank zou zich heel makkelijk met de volgende redenering van de 

zaak van De Telegraaf tegen de Staat kunnen afmaken: ik wijs de vorderingen af omdat niet is 

aangetoond dat er ook daadwerkelijk is afgeluisterd en geobserveerd. Advocaat Victor Koppe van De 

Telegraaf zit dit als een reeele (zij het laffe) mogelijkheid. 

Wat zijn in deze zaak eigenlijk de bewijzen dat er inderdaad is afgeluisterd? 

*De ‘ambtsberichten’ van de AIVD aan het OM die zijn overgedragen aan Koppe. Deze stukken 

kwalificeren niet als staatsgeheim. Uit deze ambtsberichten blijkt dan ook niet welke methodes zijn 

toegepast bij het verkrijgen van de informatie. Wel maakt de aard van deze informatie het 

aannemelijk dat is is afgeluisterd en geobserveerd. 

 
*De verklaringen van Remkes in de kamer. Remkes heeft toegegeven dat er een specifiek type 

onderzoek tegen de journalisten is ingezet (’6a-onderzoek’, verwijzend naar de WIV-wet) maar ook 

uit deze toegeving volgt niet de dwingende conclusie dat er is geobserveerd en afgeluisterd.

De AIVD zelf doet geen enkele mededeling over bronnen of technieken om informatie te vergaren. 

Dus kan de stelling dat Mos en De Haas zijn afgeluisterd daar niet worden geverifieerd. Een gevolg 

van dit feit dat ook door Koppe wordt onderkend is dat de AIVD zich ook niet hoeft te houden aan 

een vonnis dat ze opdraagt te stoppen met het afluisteren. Het is namelijk onmogelijk te controleren 

of zo’n vonnis ook zal worden nageleefd. Hiermee is de zaak voor De Telegraaf in alle opzichten een 

veelkoppig monster dat niet te verslaan is. Het enige effect zou kunnen zijn dat er een ’smet’ aan de 

krant komt te kleven en dat bronnen terughoudender worden contact te zoeken met Mos en De Haas 

en wellicht ook met andere journalisten van de krant.  

Juist om die reden is het toch goed dat De Telegraaf de zaak is begonnen. Als ze winnen kan in elk 

geval worden voorkomen dat die ’smet’ op de krant gaat rusten. Maar dat daarmee ook daadwerkelijk 

zal worden gestopt met het afluisteren (als dat dus al gebeurt) ligt niet in de lijn der verwachtingen. 

Het probleem dat bronnen terughoudender zullen zijn contact te leggen met De Telegraaf wordt dus 

ook bij een overwinning van de krant niet opgelost. 

Alarmerend tenslotte is het gebrek aan maatschappelijke verontwaardiging over de zaak. De 

gevolgen voor het journalistieke klimaat van puur het feit dat deze zaak moet worden gevoerd zijn 

immers immens. Nu blijkt dat geheime diensten journalisten afluisteren en daar niet van kunnen 

worden weerhouden en dat daarover ook nog eens geen enkele verontwaardiging ontstaat en nu ook 

blijkt dat journalisten die ’staatsgeheimen’ naar buiten brengen strafrechterlijk kunnen worden 

vervolgd, kan worden gesteld dat de persvrijheid in Nederland kapot is. Over de corruptie tot in de 

hoogste kringen van justitie die uit deze ’staatsgeheimen’ zou blijken heeft natuurlijk niemand het 

meer. 
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AIVD hoeft zich niet aan vonnis rechter te houden at Klokkenluideronline

Interessant is voorts nog dat de genoemde ambtsberichten niet als produkties in het geding zijn 

gebracht. Dat wekt verbazing omdat ze toch een belangrijk (zij het dus niet doorslagevend) bewijs 

vormen voor het afluisteren. Volgens Koppe en Mos zijn deze stukken wel aangeboden aan de 

president om er kennis van te nemen, maar deze heeft dat geweigerd. Dat zou een aanwijzing 

kunnen zijn dat de president de zaak van De Telegraaf geen warm hart toedraagt.

4 Reacties op “AIVD hoeft zich niet aan vonnis 
rechter te houden”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Redactie 

18 Jun 2006 om 00:45 

Wedden dat de vorderingen van De Telegraaf worden afgewezen?

2.  Redactie 

18 Jun 2006 om 00:46 

dit was een test?

3.  SamBroersma 

19 Jun 2006 om 01:12 

Geachte redeactie/lezer,

Het heeft mij even moeite gekost, om te ontdekken, dat er een iets wezenlijks bij deze website veranderd is. 
Kon tot voor kort een ieder anoniem een bijdrage plaatsen, sedert korte tijd is deze optie niet meer mogelijk, 
zoals dat eerst wel ging. Zonder dat het uitvoerig werd medegedeeld, of ik heb het gemist, is een ingrijpende 
mutatie ingevoerd. Over deze mutatie geef ik geen mening, al ben ik geen voorstander van anonieme 
berichtgeving. Ik heb in de loop der tijd weinig berichten gelezen, waarbij ik dacht, dat het verstandig zou 
kunnen zijn, om anoniem te berichten. Ik weet mij bij deze gedachte beperkt, door het feit, dat ik niet weet, 
waarom inzenders anoniem willen blijven. 

Via zijn rol als zelfbenoemde ombudsman NRC heb ik redacteur Kat gevraagd, waarom het bijvoorbeeld niet 
meer mogelijk was (dacht ik), om reacties in te sturen. Mijn kwartje viel pas, nadat ik bovenstaand bericht “dit 
was een test” las (door redacteur Kat als ombudsman getipt), aangevuld met “Opmerkingen kunnen niet 
anoniem worden geplaatst, registreer uw zelf.” 

Iemand was het wel eens opgevallen, dat ik soms een bijdrage had ingezonden onder de kop “anoniem”, en 
soms onder mijn eigen naam (ook onder de kop). Ik heb, zonder uitzonderingen, onder al mijn bijdragen steeds 
mijn naam en woonplaats gezet. Het verschil zit hem in het feit, dat ik niet altijd vanaf mijn eigen PC een 
bijdrage heb ingezonden. In mijn eigen PC is het paswoord opgeslagen, en wanneer ik op een vreemde locatie 
was, dan wist ik mijn paswoord niet (hoefde in ook niet perse te weten). In de nieuwe modus zal ik het nu dus 
ook op een vreemde locatie moeten weten. Dat is een beetje jammer. 

Wellicht dat meerdere lezers met deze informatie geholpen zijn. Ik zou het verder zeer betreuren, wanneer ik in 
de toekomst geen kennis meer zal kunnen gaan nemen van, soms buitengewone, waardevolle informatie, die 
meermaals op deze website werd aangevoerd. Wanneer registratie daadwerkelijk een risico in zou houden, 
denk dan eens aan de mogelijk om u via een publieke PC te registreren, en uw bijdrage telkens van een andere 
publieke PC, niet direct bij u in de buurt, aan te leveren. 

Desinformatie, en merkwaardige pogingen om een casus onheus te sturen, heb ik hier ook waar kunnen 
nemen. Sommigen inzenders weten inmiddels, dat zij daarmee door de mand gevallen zijn, en houden zich 
verder afzijdig. Om praktische redenen wil ik hierover niet duidelijker zijn, of u nader informeren.

Van velen van u heb ik via uw inzendingen veel geleerd. Ik spreek de hoop, dat dit proces niet wordt 
onderbroken.

Sam Broersma 
Zoutelande 

4.  SamBroersma 

20 Jun 2006 om 00:56 

Geachte redactie,

De reden die u aanvoert voor “de wijziging bij inzending van postings” lijkt een reële reden. U had het wel 
eerder duidelijk bekend kunnen maken. Lezers van deze site konden er meermaals getuige van zijn, dat er 
inzendingen werden geplaatst, waarvan op geen enkele wijze kon worden vermoed of worden herkend, dat zij 
enige relatie relatie hadden tot de onderwerpen en de reacties op deze website. 

De woordkeuze in het tweede gedeelte van uw redactionele informatie vind ik niet prettig. Wanneer u geen 
kennis draagt, van wie de genoemde span afkomstig is, dan spreekt u uw boterzachte vermoedens m.i. beter 
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ook niet uit. Uit uw opmerking dien ik verder te lezen, dat het de doelstelling van deze website zou zijn, om 
schade aan te brengen aan bepaalde machtscentra. Zo heb ik deze website nooit gelezen. Ik zie deze website 
als een platform waar informatie van uw redactie en informatie van de lezers van deze website elkaar kunnen 
vinden. Informeren lijkt mij het voornaamste wapen van deze site. Dat door deze informatie op sommige 
momenten een nadeel kan ontstaat voor wat u noemt “bepaalde machtscentra” is evident. Wie zal er vreugde 
in scheppen, om publiekelijk betrapt of ontmaskerd te worden bij zijn of haar gepleegde misdaden? Nadeel lijkt 
mij een beter woord dan schade. De juistheid van vermeldingen (het zijn niet allemaal feiten) wordt zeker niet 
bepaald door het aantal malen, dat deze vermeldingen (die u wel feiten noemt) bestreden worden, of ter 
weging bestreden zouden moeten worden. Het internet, in haar algemeenheid, verschilt niet van andere 
vormen van media. Ook het net staat bol van onjuistheden, en een iedere dient zich telkens weer de vraag te 
stellen, “Is dit waar, of niet waar?”. Fijn dat u het gevoel hebt, op het juiste spoor te zitten. Maar waarom kon 
ik niet direct onder uw publicatie reageren? Waarom staat “geef antwoord” niet onder uw redactionele 
opmerking? Zo erg kan een kritische noot aan uw redactie toch niet zijn?

Sam Broersma  
Zoutelande 
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« Rammende rechter en Eradus: rechtspraak anno 2006 AIVD hoeft zich niet aan vonnis rechter te houden »

Kort geding Telegraaf tegen de Staat
Gepubliceerd door admin 12 juni, 2006 in Media. 

KOMT ALLEN WOENSDAG OM 9:30 UUR NAAR DE RECHTBANK DEN HAAG

Woensdag 14 juni om half tien vindt de politiek explosieve behandeling plaats van het kort geding dat 

De Telegraaf heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat en waarin het stopzetting eist van het 

afluisteren van hun journalisten en de vernietiging van de reeds afgesluisterde bestanden. Deze zaak 

werd eerder op deze website beschreven. Het is van belang dat zoveel mogelijk voorstanders van de 

vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid naar de zitting komen om de journalisten in kwestie 

Bart Mos en Joost de Haas te steunen. Er gaan geruchten dat de zitting besloten zal zijn, maar dat 

lijkt gezien het karakter van de zaak (openheid, persvrijheid, controle van de macht) een volstrekt 

onhaalbare kaart voor de staat. Juist hierom moet er een forse opkomst worden gerealiseerd 

zodat in elk geval deze openbaarheid kan worden afgedwongen door de macht van het getal. Komt 

dus allen!
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« Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven Kort geding Telegraaf tegen de Staat »

Rammende rechter en Eradus: rechtspraak anno 
2006
Gepubliceerd door admin 12 juni, 2006 in Rechterlijke macht. 

CARLA ‘NEPOTISME’ ERADUS OPNIEUW IN OPSPRAAK

CRIMINEEL RECHTERLIJK COLLEGE VERKLAART LABIELE EN WAARSCHIJNLIJK 

ONSCHULDIGE VROUW TOT CRIMINEEL

De president van de rechtbank van Amsterdam, Carla Eradus, is opnieuw in opspraak geraakt. Voor 

de zoveelste keer. Het begon ermee dat een groep raadsheren van het Hof te Leeuwarden waar zij 

president was ten strijde trok tegen haar ongebreidelde nepotisme dat de complete 

geloofwaardigheid van het Hof om zeep dreigde te helpen. Maar liefst 14 klokkenluidende raadsheren 

smokkelden een brandbrief naar buiten om dit wanbeleid van Eradus aan de kaak te stellen. 

Vervolgens kwam aan het licht dat Eradus als enige rechter in Nederland is veroordeeld door haar 

collega’s van de Hoge Raad wegens het nodeloos toebrengen van leed aan een procespartij. Sadisme 

heet dat in gewone-mensentaal. Beide affaires zijn uitgebreid belicht door deze website. Dat sadisme 

is interessant omdat het Eradus linkt aan de rammende rechter Wedzinga die een groot liefhebber 

bleek te zijn van het mishandelen van vrouwen. Wat onthult nu HP/de Tijd? Eradus en Wiedzinga zijn 

samen verantwoordelijk voor een hoogst dubieuze veroordeling (waarschijnlijk een nieuwe 

‘gerechterlijke dwaling’) en Wedzinga had een dag voor de betreffende zitting zijn eigen vrouw naar 

God geslagen waarvan die vrouw ook aangifte deed! 

 
De aangifte van de vrouw van de rammende rechter is van 16 januari 2001. De zittingen van het Hof 

in de moordzaak van Angelique van E. (de ‘babymoord van Appelscha’) hadden plaats op 15 en 16 

januari. De rammende rechter heeft zijn vrouw mishandeld in de nacht van 13 op 14 januari 2001. 

Wait a minute: Wedzinga slaat eerst zijn vrouw naar God, stapt vervolgens onder de douche en 

kachelt dan naar het Hof om zich samen met de nepotistische en door de Hoge Raad veroordeelde 

sadiste Eradus te buigen over de zaak van een uiterst labiele vrouw tegen wie nauwelijks bewijs 

bestaat om deze later te veroordelen tot acht jaar cel? Zo gaat dat tegenwoordig blijkbaar in de 

rechtsstaat Nederland!. Een weerloze, instabiele vrouw wordt kapotgemaakt door geperverteerden 

in toga waarvan er een ‘manisch depressief’ zou zijn en inmiddels door de strafrechter is veroordeeld 

wegens de mishandeling van zijn Oekrainse geimporteerde internet-trekpop? Nee serieus, deze 

veroordeling (de rechtbank had Angelique van E. vrijgesproken) is zo mis dat de beruchte 

rechtspsycholoog Peter van Koppen inmiddels overtuigd is van de ondeugdelijkheid ervan en 

binnenkort met een boek over deze zaak komt.  

Oke, dat was dan de rammende rechter in het bewuste college van het Hof, maar dan die Eradus die 

naast hem zat!! Die zelf nooit kinderen heeft kunnen krijgen en uit pure frustratie over dat feit een 

spoor van vernieling en verdriet heeft getrokken in rechtszalen van Leeuwarden tot Amsterdam 

waarvoor ze nota bene als enige rechter in Nederland door de Hoge Raad op de nepotistische vingers 
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Rammende rechter en Eradus: rechtspraak anno 2006 at Klokkenluideronline

is getikt! Waarom grijpt niemand in? Waarom wordt die weerzinwekkende Eradus niet stante pede uit 

haar functie ontheven? We zijn verloren in dit land, reddeloos verloren. De media (behalve HP/de 

Tijd) mijden dit soort onderwerpen als de pest en de rammende rechter mag in NRC Handelsblad 

zelfs een hele bladzijde volpennen om zich (met succes, want hij kreeg een lichte werkstraf) vrij te 

pleiten.

4 Reacties op “Rammende rechter en Eradus: 
rechtspraak anno 2006”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

30 Sep 2006 om 12:55 

Veroordeelde rechter

Mijn advocaat/tuchtrechter haalt zonder mijn toestemming mijn loonvordering op B. bij de kantonrechter 
Nijmegen weg. 

Mijn klacht is gegrond verklaard. 

Mijn raadsman/tuchtrechter verrekent zijn declaratie met mijn gelden op zijn kantoorrekening. Wederom een 
tuchtrechtelijk vergrijp.

Toch blijft hij tuchtrechter. 

mr hjam peters/mr raapie

2.  Anoniem 

9 Okt 2006 om 17:01 

rammende rechter, levenvernietigende rechter, of een andere kwalificatie, mij rest diepe minachting en walging 
voor tuchtrechter Winfried M. Poelmann raad van discipline Arnhem.

mr hjam peters/alias mrraapie/mr raapie 
raapie.spaces.msn.com

3.  mr h.j.a.m. peters 

14 Aug 2007 om 16:25 

tuchtrechter en het vertrouwen in de advocatuur

Een tuchtrechter verleent in zijn hoedanigheid van voorzitter/deken van de raad van toezicht (rvt) goedkeuring 
aan advocaat X mij in dienst te nemen. De rvt zorgt voor o.a. handhaving van het vertrouwen in de advocatuur. 
Binnen de rvt heerst weerwil tegen X. Tuchtrechter heeft een allesbeslissende stem in de vergadering van de 
rvt. Tuchtrechter onthoudt mij informatie inzake X.’s tuchtrechtelijk verleden. X. ontvangt een enkele 
waarschuwing, wordt berispt. X wordt later voor drie maanden geschorst in de uitoefening van de praktijk. X. 
wordt door het Gerechtshof wegens belastingfraude en lijkenpikkerij veroordeeld tot 15 maanden 
gevangenisstraf, proeftijd 2 jaar. X mag 5 jaar geen advocaat meer zijn. De samenleving dient tegen X te 
worden beschermd. Tuchtrechter geeft mij deze bescherming niet. Tuchtrechter geeft juist toestemming.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (35) 
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Raad voor de Rechtspraak reageert at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Drie nieuwe getuigen in zaak-Westenberg De Telegraaf spant KG aan tegen de Staat »

Raad voor de Rechtspraak reageert
Gepubliceerd door admin 30 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

RAAD IS HET ‘NIET EENS’ MET ONTLASTEND VONNIS VOOR MICHA KAT

Geachte heer Kat,

In uw e-mailbericht van 23 mei 2006 merkt u terecht op dat de Raad voor de rechtspraak en het 

bestuur van de rechtbank ’s-Gravenhage, blijkens een brief van de voorzitter van de Raad aan de 

heer mr. J.M.A.M. de Wit, van mening zijn dat een journalist in de zaak waarover de heer de Wit om 

informatie vroeg “op geen enkele manier (heeft) geprobeerd de juistheid van (…) aantijgingen te 

verifiëren of zelfs maar de betrokkene of het betrokken gerecht de gelegenheid (heeft) gegeven zich 

uit te spreken over (…) de aantijging.” Ook is juist dat de Raad en het betrokken gerecht zich op het 

standpunt stellen dat het handelen van de journalist niet door de beugel kan en schadelijk is voor het 

functioneren van de rechtspraak.

Uit genoemd e-mailbericht maak ik op dat u meent dat met “de journalist” uw persoon is bedoeld. Ik 

wijs er met nadruk op dat in de brief van de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak aan de heer 

de Wit geen persoonsgegevens worden vermeld. 

U vervolgt met de mededeling dat u door een vonnis van 14 december 2005 (216253/HA ZA 04-

1275) van de rechtbank Rotterdam bent gezuiverd van welke vorm van (onrechtmatig) handelen ook. 

Dat is een constatering die ik geheel voor uw rekening laat.

 
Ik wijs erop dat tegen genoemd vonnis hoger beroep is ingesteld. U kunt uit dat feit en uit de brief 

van mr. van Delden aan de heer de Wit afleiden dat de betrokken rechter, het bestuur van de 

rechtbank ’s-Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak, als direct betrokkenen bij die uitspraak 

van de rechtbank Rotterdam, het met de inhoud van de uitspraak op onderdelen niet eens zijn. U 

kunt er voorts van verzekerd zijn dat de betrokken rechter, het bestuur van de rechtbank ’s-

Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak iedere rechtens onaantastbare uitspraak van de 

bevoegde rechter zullen aanvaarden en op loyale wijze zullen uitvoeren.

De brief van mr. van Delden aan de heer de Wit bevat geen diskwalificerende opmerkingen aan het 

adres van wie dan ook. Van het terugnemen van zulke opmerkingen kan dan ook geen sprake zijn. 

Van “diffamerende uitlatingen” als genoemd in uw e-mailbericht van 25 mei 2006, in de zin van 

onterechte aantastingen van iemands eer of goede naam, heeft de Raad steeds afgezien en dat zal 

hij ongetwijfeld blijven doen.

Ik hoop u met het bovenstaande van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,
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Raad voor de Rechtspraak reageert at Klokkenluideronline

P.H. Banda, 

Juridisch adviseur Raad voor de rechtspraak

commentaar Micha Kat 

Dit antwoord van de Raad voor de Rechtspraak beangstigt mij zeer. Hoe kan het mogelijk zijn dat de 

Raad zegt ‘iedere rechtens onaantastbare uitspraak van de bevoegde rechter te zullen aanvaarden en 

op loyale wijze te zullen uitvoeren terwijl de Raad tegelijkertijd stelt het met de uitspraak oneens te 

zijn en nog eens herhaalt dat ‘de journalist’ fout is geweest en zelfs ‘het goed functioneren van de 

rechtspraak belemmert’? Hiervoor is maar een verklaring: wat de Raad zegt over dat loyale 

uitvoeren van uitspraken klopt wel en is ook de regel, behalve als een van de 

procespartijen ook een rechter is. Want dan legt de Raad zich eenvoudigweg niet neer bij 

het oordeel van de onafhankelijke rechter en zal er door pure powerplay wel voor gaan 

zorgen dat ‘hun’ rechter uiteindelijk wordt schoongewassen. Doet de Raad bovendien nu niet 

precies hetzelfde wat het politici steeds verwijt: zich bemoeien met en uitspreken over rechterlijke 

vonnissen waardoor de rechters op oneigenlijke wijze onder druk worden gezet? 

Helemaal alarmerend in dit verband is wat de Raad zegt over het hoger beroep van Westenberg. Voor 

zover mij bekend is dat nog helemaal niet zeker. Weet de Raad meer over mijn eigen procedure dan 

ikzelf? Zit de Raad aan de knoppen van deze rechtsgang? Op grond van het feit dat de Raad alle 

kosten van deze procedure voor Westenberg voor zijn rekening neemt (naar verluidt inmiddels meer 

dan €100.000) zou je dat wel gaan denken. Hoe kan een gerechtshof nog onafhankelijk zijn nu de 

hoogste man van de zittende magistratuur de richting van deze rechtsgang al lang bepaald blijkt te 

hebben? Op grond van dit antwoord van de Raad en de brief van Van Delden aan De Wit zou ik elk 

rechterlijk college moeten wraken!  

Voor mij is duidelijk dat er tegen deze machtsbolwerken niet valt op te boksen. Blijkbaar zelfs niet als 

je door nota bene de burgerlijke rechter geheel en al wordt gezuiverd van welke vorm van 

onrechtmatig handelen dan ook (De Raad laat deze constatering ‘geheel en al voor mijn eigen 

rekening’). Het lijkt me duidelijk dat er volgens ons gangbare recht geen enkele constructie te 

bedenken valt op grond waarvan mij onrechtmatigheid kan worden verweten. Alles is 

uitgezocht, alles is ter sprake gebracht. Ware deze constructie er wel, dan had Westenberg deze 

allang gevonden en gebruikt. Dat mag je toch wel verwachten voor €100.000 aan juridische bijstand. 

Maar die constructie is er niet. Inmiddels hebben zelfs drie getuigen onder ede verklaard dat wat ik 

opschreef helemaal juist is; dat is naar mijn weten in de geschiedenis van de Nederlandse 

journalistiek nog niet eerder voorgekomen. (Ten overvloede: zelfs als wat ik heb opgeschreven niet 

juist zou zijn, zou ik volgens vaste rechtspraak ook niet onrechtmatig hebben gehandeld daar immers 

de authenticiteit van de betreffende quote vaststaat). Er staat nu een tweede ronde getuigenverhoren 

op de agenda en een van de getuigen die is opgeroepen is Bert van Delden. De voorzitter van de 

Raad is ook persoonlijk bij deze affaire betrokken en dat maakt het geheel eens te meer onhelder en 

onzuiver.  

Bij gebrek aan juridische middelen is wat overblijft intimidatie en powerplay. Waarom niet direct een 

wetwijziging: iedereen die iets over een rechter zegt dat diens gezag zou kunnen aantasten wordt via 

steniging op het Binnenhof om het leven gebracht. Ik ga maar vast naar de notaris. 

extra voetnoot 

Een bevriende jurist wees mij op een misinterpretatie door mij van de zin uit de brief van Banda dat 

‘het bestuur van de rechtbank ’s-Gravenhage en de Raad voor de rechtspraak iedere rechtens 

onaantastbare uitspraak van de bevoegde rechter zullen aanvaarden en op loyale wijze zullen 

uitvoeren’. ‘Rechtens onaantastbaar’ betekent een uitspraak waartegen geen beroep of cassatie meer 

mogelijk is. Met andere woorden: de Raad zegt zich pas bij een rechtterlijk vonnis te zullen 

neerleggen als dat een absoluut eindvonnis is van het Hof of de Hoge Raad. Dit snijdt hout in relatie 

tot de financiering van Westenberg’s prodecure door de Raad die de Raad in feite tot procespartij 

maakt met alle rechten (hoger beroep, cassatie) van dien. Maar dan dringt zich de vraag weer op: 

tegen wie procedeer ik nu eigenlijk? Tegen de mens Westenberg? Tegen de Raad voor de 

Rechtspraak? Tegen de Nederlandse staat? Het is volstrekt onhelder. Een schande. Bovendien 

verandert deze interpretatie niets aan het beinvloeden door de Raad van de rechters; als een 
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rechtbank een voor de Raad negatieve uitspraak doet zou de Raad die uitspraak kunnen 

desavoureren met als argument dat het nog geen ‘rechtens onaantastbaar vonnis’ is? Hiermee wordt 

de hogere rechter onmiskenbaar onder druk gezet.

5 Reacties op “Raad voor de Rechtspraak reageert”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

30 Mei 2006 om 18:54 

Goed zo Micha, wat mij betreft heb je ze nu bij de ballen. Mijn zegen heb je.

2.  Anoniem 

31 Mei 2006 om 07:58 

Dit is weer een ergerlijk staaltje van intimidatie van de RaadvoorRechtspraak. 
Met gewichtig-aandoende brieven beweren dat zij uiteindelijk zullen overwinnen. 
De kosten worden betaald door de burgers. 
Dit is toch langzamerhand een zaak van parlement, en mogelijk van de NVJ. Ook Oltmans heeft in verleden zijn 
zaak laten betalen door NVJ - met alle voor- en nadelen.

Het lijkt mij zeker belangrijk dat Kat toch wel meedoet als het relevante vonnis in hoger beroep weer ter 
discussie komt. 
Het wordt tijd dat partijdige rechters/ lullo’s als Westenberg voor eens en al duidelijk aan de schandpaal worden 
genageld.

3.  Anoniem 

31 Mei 2006 om 11:27 

Westenberg is met dat vonnis van de Arr.rechtbank toch mooi op zijn bek gegaan. 
Daarmee is eigenlijk ook de Raad voor Rechtspraak op zijn bek gegaan. Immers deze RvR zou er toch voor 
moeten zorgen dat partijdige rechters, of anderszins in opspraak/ veroordelingen (Westenberg, de meppende 
WW-Leeuwarden, Fokke F-Maastricht) geen rechter zouden zijn.

Iedere gek kan van een vonnis van de Arb in appel gaan. Dat heeft er niets mee te maken of er echt 
inhoudelijke argumenten voor zijn. De wet biedt die mogelijkheid. Op deze manier kan Westenberg cs eea nog 
wat rekken, en ondertussen beweren, dat er geen eindvonnis is.

De conclusie is natuurlijk: wat een losers zijn dat toch !

4.  Anoniem 

31 Mei 2006 om 14:40 

Sterkte Mischa en volhouden he?

5.  Anoniem 

6 Jun 2006 om 14:17 

Bierkaai, de Raad voor de Rechtspraak is te vergelijken met de bierkaai, je kunt ertegen vechten maar of het 
resultaat heeft ?

Laat een reactie achter
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« ‘God’ Van Delden weet het beter dan zijn eigen rechter Raad voor de Rechtspraak reageert »

Drie nieuwe getuigen in zaak-Westenberg
Gepubliceerd door admin 25 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

BERT ‘GOD’ VAN DELDEN MOET GETUIGEN IN WESTENBERG-ZAAK

Bert van Delden, als voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak de ‘hoogste’ man van de zittende 

magistratuur in Nederland, is gisteren door advocaat Hugo Smit opgeroepen als getuige te 

verschijnen voor de rechtbank Rotterdam om daar onder ede te worden gehoord over de zaak-

Westenberg die nu dreigt te gaan ontaarden in een bloedbad. Van Delden wordt gehoord omdat hij 

zich als president van de Haagse rechtbank in 1994 en 1997 intensief met de Westenberg-zaak heeft 

beziggehouden, dat is althans te concluderen op basis van stukken in het dossier. In 1994 vond 

correspondentie plaats tussen Van Delden en Peter von Schmidt Auf Altenstadt (toen de procureur 

van Hugo Smit) over ondermeer het gewraakte telefoongesprek tussen Westenberg en Smit. Deze 

correspondentie is te lezen op deze website. Zoals blijkt uit deze link probeerde Westenberg deze 

stukken eerder buiten de procedure te houden. 

 
In 1997 heeft Van Delden uitgebreide bemoeienis gehad met de capriolen van Westenberg toen een 

andere advocaat van Chipshol, Roland Gerritsen, bij hem belet vroeg om te spreken over wat hem is 

overkomen met Westenberg. In dat onderhoud raadde van Delden Gerritsen aan Westenberg te 

wraken. Dit staat allemaal vast en is te vinden in het omvangrijke Westenberg-procesdossier. Het 

getuigenverhoor van Van Delden vindt plaats in het kader van de bewijsvoering door Hugo Smit die 

moet aantonen dat Westenberg buiten zitting advocaten intimideert, in zijn geval via de telefoon. 

Smit moet dat aantonen omdat hij dat heeft beweerd in een boek van journalist Micha Kat. De 

toenmalige secretaresse van Smit, Marjolein Begeer, heeft reeds onder ede verklaard dat het 

telefoongesprek heeft plaatsgevonden. Ook advocaat Roland Gerritsen heeft verklaard door 

Westenberg via de telefoon te zijn geintimideerd. 

Naast van Delden is ook de Rotterdamse advocate Marianne Dumont opgeroepen. Zij heeft eerder 

verklaard (het stuk zit in het procesdossier) op extreme wijze door Westenberg te zijn geintimideerd 

toen zij hem wilde wraken. Westenberg heeft de verklaring van Dumont reeds eerder in de procedure 

afgedaan als leugenachtig. Als derde getuige in deze tweede ronde is een griffier opgeroepen, mw. 

Alferink. Zij was griffier op de zitting die plaatsvond na het gewraakte telefoontje van Westenberg 

aan Smit in december 1994. Zij zou kunnen verklaren dat Westenberg haar heeft belet proces-

verbaal van die zitting op te maken zoals te doen gebruikelijk is.  

In de eerste ronde van de getuigenverhoren heeft Westenberg zelf toegegeven dat hij heeft gebeld 

met Gerritsen. Dit is reeds geheel in strijd met wat Westenberg in zijn dagvaarding verklaarde: “Mr. 

Westenberg heeft nimmer met advocaten gebeld in verband met de vermelde procedures. Eventueel 

telefonisch contact zijdens de griffie van de Rechtbank betrof overleg aangaande (verhinder)zaken.”. 

Hiermee zou de hele affaire eigenlijk al van de baan moeten zijn: immers: doordat Westenberg 

toegeeft te hebben gebeld met Gerritsen, zit er geen feitelijke onjuistheid meer in de opmerking van 

Smit in het boek van Kat dat ‘Westenberg in de Chipshol-zaak met advocaten heeft gebeld’. Dat de 
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zaak nog niet van de baan is, komt omdat de zaak (door Westenberg) inmiddels dusdanig is 

opgespeeld met list en bedrog dat de geloofwaardigheid van de hele rechterlijke macht inmiddels 

(opnieuw) ter discussie staat. Dat bljkt wel uit het naderende optreden van Bert van Delden. Zou hj 

het ook aandurven meineed te plegen?

2 Reacties op “Drie nieuwe getuigen in zaak-
Westenberg”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

27 Mei 2006 om 09:02 

Op zich heb ik mr Van Delden slechts bij 1 klacht leren kennen.  
Mijn klacht betrof dat KG rechter Numann (nu Hoge Raad) een concept-vonnis aan advocaat mr Severin de 
Wit had afgegeven. Als dat gebeurt, dan kun je je afvragen of die advocaat S. de Wit dan ook wellicht heetft 
geholpen bij het concipieren van dat KG vonnis. 
NB Advocaat mr S de Wit (of medewerkster) was zo onvestandig geweest om dit concept-vonnis aan mij te 
laten betekenen, zodat ik dat kon vaststellen.

In eerste instantie beweerde mr Van Delden dan dat het expliciet onmogelijk en onvoorstelbaar was dat een 
concept-vonnis door mr Numann zou zijn afgegeven. Toen ik dan Van Delden dat concept-vonnis overlegde, 
toen kwam Van Delden met de bewering dat het het uiteindelijke vonnis betrof maar dan zonder het stempel 
“In naam der Koningin”. Daarop meldde ik dan Van Delden enige fouten in dat concept-vonnis. Dan nam Van 
Delden wat gas terug en stelde, dat er dan wel fouten inzaten, maar niet in het dictum…. Maw dus toch een 
concept-vonnis. 
Echter ik kon toch Van Delden er wel degelijk op wijzen, dat in ook in het dictum van dat concept-vonnis enkele 
kardinale fouten zaten. Hierop reageerde dan mr Van Delden niet meer.

Conclusie 
De conclusie is dat KG rechter mr Numann (nu Hoge Raad) een concept-vonnis aan de advocaat van mijn 
tegenpartij heeft afgegeven. Het handelen van deze KG rechter mr Numann is dan ook fout en verdacht.  
Van Delden heeft in eerste instantie gepoogd zijn collega-rechter te beschermen, maar daarmee slechts 
aangetoond zijn functie niet zo nauw te nemen. De beweringen van mr Van Delden moeten dan ook niet voor 
zoete koek worden aangenomen.

2.  Anoniem 

15 Mei 2007 om 09:35 
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« Gerechtshof Leeuwarden: wat is dat voor zooitje? Drie nieuwe getuigen in zaak-Westenberg »

‘God’ Van Delden weet het beter dan zijn eigen 
rechter
Gepubliceerd door admin 24 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

VAN DELDEN: “HANDELEN KAT KAN NIET DOOR DE BEUGEL”

De affaire-Westenberg dreigt te gaan escaleren. De bobo’s van de rechterlijke macht met als 

‘hoogste’ respresentant A. H. van Delden, de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, scharen 

zich en masse achter de intimiderende vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg. Dit 

blijkt uit een brief die van Delden op 3 mei schreef aan het SP-tweede kamerlid Jan de Wit. De reden 

voor de Wit om deze brief te schrijven was om duidelijkheid te krijgen over hoe het kan dat de 

overheid alle proceskosten van Westenberg betaalt. Kunnen rechters te kust en te keur burgers 

(journalisten, advocaten zoals Westenberg doet) voor de rechter slepen op kosten van de 

belastingbetaler? Ja, dan kan! 

 
Van Delden wijst op ‘afspraken’ die in 2004 gemaakt zijn door zijn Raad met de gerechten over 

claims en vorderingen tegen en door de Staat der Nederlanden/bestuurders, leden en personeel van 

de gerechten. Over de door Westenberg aangespannen procdure zegt van Delden: “Hier is sprake van 

een uitzonderlijk geval. Namens de betrokken rechter is, na daartoe strekkend advies van de 

Landsadvocaat, een procedure aanhangig gemaakt tegen een journalist, diens uitgever en de bron 

van de journalist. De bron, een advocaat en procureur, had aantijgingen geuit van ernstige aard die 

het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaden. De journalist heeft op geen 

enkele manier geprobeerd de juistheid van die aantijgingen te verifieren of zelfs maar de betrokkene 

of het betrokken gerecht de gelegenheid gegeven zich uit te spreken over (de onjuistheid van) de 

aantijging. In de door u genoemde procedure is het dus niet zo dat de Raad zich stelt achter het 

standpunt van de betrokken rechter. Het is veeleer zo dat de Raad en het betrokken gerechtsbestuur 

zelf zich op het standpunt stellen dat het handelen van de advocaat en van de journalist niet door de 

beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak. (…) Overigens is mij geen 

andere zaak bekend van een rechter die als eisende partij heeft moeten optreden in verband met zijn 

functie. Het gaat hier (gelukkig) om een zeer uitzondelijke zaak.”

Deze brief van van Delden was voor Micha Kat de aanleiding om de volgende email te sturen naar de 

Raad voor de Rechtspraak:

Geachte heer van Delden,

Via mijn advocaat kreeg ik in handen uw schrijven van 3 mei 2006, het antwoord op een brief van SP-

tweede kamerlid J. de Wit.

In deze brief schrijft u: “De journalist heeft op geen enkele manier geprobeerd de juistheid van die 

aantijgingen te verifieren of zelfs maar de betrokkene of het betrokken gerecht de gelegenheid 
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 Van Delden weet het beter dan zijn eigen rechter at Klokkenluideronline’God‘

gegeven zich uit te spreken over (de onjuistheid van) de aantijging.”

Tevens schrijft u: “De Raad en het betrokken gerecht stellen zich zelf op het standpunt dat het 

handelen van de advocaat en van de journalist niet door de beugel kan en schadelijk is voor het 

functioneren van de rechtspraak.”

Bij vonnis van 14 december 2005 (zaak/rolnummer 216253/HA ZA 04-1275) ben ik door de 

rechtbank Rotterdam geheel en al gezuiverd van welke vorm van onrechtmatig handelen dan ook. 

Sterker: de meervoudige kamer heeft zelfs mijn reconventionele vordering toegewezen en expliciet 

duidelijk gemaakt dat mijn handelen als journalist geheel en al rechtmatig was en dat het bij uitstek 

mijn taak als journalist is misstanden binnen de rechterlijke macht naar buiten te brengen.

In het licht van voornoemd vonnis van ‘uw’ rechtbank meen ik dat uw diskwalificerende opmerkingen 

aan mijn adres niet gepast zijn. Dat de Raad stelt dat mijn gedrag ‘niet door de beugel kan’ acht ik 

zelfs een grove en ook onbegrijpelijke miskenning (desavouratie) van een rechterlijk vonnis. De niet-

juridische formule ‘door de beugel’ leidt tot de vraag: volgens welk recht ‘niet door de beugel?’

Ik verzoek u bij deze met klem mij zo spoedig mogelijk te berichten dat u de twee boven geciteerde 

opmerkingen terugneemt en dat u expliciet verklaart dat het oordeel over mijn handelen zoals 

neergelegd in het genoemde Rotterdamse vonnis het enig juiste oordeel is zolang het niet wordt 

gebroken door een hogere rechter.

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat 

journalist

3 Reacties op “‘God’ Van Delden weet het beter 
dan zijn eigen rechter”
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1.  Anoniem 

26 Mei 2006 om 06:10 

Dhr Van Delden meent blijkbaar dat een ieder direct geintimideerd is door een brief van zijn hand. 
De bewering dat Micha Kat maar wat schrijft, dat is toch wel achterhaalt…..

Het ware beter als Van Delden (Raad voor Rechtspraak) er zorg voor zou dragen dat de Nederlandse rechters 
niet zo bij schandalen (en foute rechtspraak) betrokken zouden zijn. Daarmee bedoel ik dan o.a.: Westenberg, 
porno-rechter Maastricht, WW van Hof Leeuwarden, foute veroordeling moordzaak Putten, foute veroordeling 
moordzaak Vlaardingen……

2.  Anoniem 

10 Nov 2006 om 16:49 

van delden is inderdaad de meest verachtelijke rechter die er is, maar niemand doet er wat aan,een ieder heeft 
weer belangen daarbij.Hij heeft zo veel petten op.Maar hij zal ooit voor de aller hoogste rechter staan,en die 
dult hem niet als concurent

3.  Anoniem 

10 Nov 2006 om 20:33 

Onder oproep aan Nederland staat een reactie op 10 nov. wat denkelijk ook overvan delden gaat. Bizar wat hij 
gedaan heeft in die zaak. Als de schrijver van dat verhaal kan bewijzen, dat van Delden schuldig is aan zoiets, 
moet hij zwaar gestraft worden
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« NVJ is in feite NSB ‘God’ Van Delden weet het beter dan zijn eigen rechter »

Gerechtshof Leeuwarden: wat is dat voor zooitje?
Gepubliceerd door admin 23 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

HOEVEEL DELICTEN WORDEN ER GEPLEEGD OP HET HOF TE LEEUWARDEN?

Raadsheer van het Hof te Leeuwarden Wicher Wedzinga blijkt niet alleen zijn Oekrainse internet-

trekpop (dank aan Geenstijl) Tatjana als een ware Marc Dutroux te hebben misbruikt en mishandeld, 

maar ook nog eens een sexueel spoor van vernieling door de noordelijke provincieen te hebben 

getrokken waarbij hij ook nog eens vrouwen intimideerde vanuit zijn positie als raadsheer door ze te 

bedreigen met strafvervolging en ze vervolgens tegen betaling van ’sexuele diensten’ te ‘redden’ uit 

de tentakels van justitie! In ruil voor het afzuigen van zijn eigen tentakel hadden ze niets meer te 

vrezen! Dit alles was gister te zien in NOVA. Daarin zagen we ook de pathetische president van Dijk 

die natuurlijk allemaal van niets wist, ook niet van de aangifte van Wicher’s eigen vrouw wegens 

mishandeling die jarenlang ergens in een la had gelegen op het politiebureau. 

 
Wilde Wicher had een brief geschreven aan het OM waarin hij zei ervan uit te gaan dat deze aangifte 

‘in de papierversnipperaar zou belanden’. Ach ja, je hebt macht of je hebt geen macht! Vandaag 

begint de strafzaak tegen Wicher Wedzinga die ooit in het Nederlands Juristenblad een artikel schreef 

over de juridische implicaties van de ‘ongewilde penetratie’. Zouden de rechten op het filmscript-

Wedzinga al zijn vergeven? NRC Handelsblad scoorde een wereldprimeur door de sexual pervert in de 

gelegnheid te stellen zich in een Hollands Dagboek in het Zaterdags Bijvoegsel alvast vrij te pleiten. 

Go, Folkert, go! 

Intussen mag men zich toch met recht afvragen wat er allemaal aan de hand in op het gerechtshof te 

Leeuwarden. De voorganger van president Van Dijk was immers de beruchte Carla Eradus die door 

maar liefst 14 raadsheren is beschuldigd van nepotisme! Het liep daar op het Hof zo uit de hand dat 

de raadsheren schreven dat ‘de complete geloofwaardigheid van het Hof op het spel staat’. En dan is 

er natuurlijk ook nog de onvolprezen wegpiraat en belangenverstrengelaar Dato Steenhuis die 

namens het OM verbonden was aan het Leeuwarder gerechtshof. Incompetente Randstedelingen 

worden naar Leeuwarden ‘verbannen’ (net als andere perverts van Justitie mogen gaan rondneuken 

op de Antillen) alwaar ze hun frustraties ruim baan geven via het plegen de delicten en het botvieren 

van hun sexuele fantasieen. Waar in Leeuwarden bevinden zich de grootste criminelen? In de cel of 

op het Gerechtshof?
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Gerechtshof Leeuwarden: wat is dat voor zooitje? at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

24 Mei 2006 om 10:08 

hahhahaha het houd niet meer op wat een zooitje. Zit het CIJB ook niet in leeuwarden. Ah juist dat dacht ik al

2.  Anoniem 

26 Mei 2006 om 06:04 

En Carla Eradus is nu President Hof Amsterdam. 
Maw ook in AMS goed niveau !!
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« Advocaten De Roy onder druk gezet? Gerechtshof Leeuwarden: wat is dat voor zooitje? »

NVJ is in feite NSB
Gepubliceerd door admin 22 mei, 2006 in Media. 

VERZET JOURNALISTIEK ESTABLISMENT TEGEN AFLUISTEREN IS RITUEEL

O, wat waren ze boos bij de NVJ en bij het Genootschap van Hoofdredacteuren over het afluisteren 

door de AIVD van de twee journalisten van De Telegraaf. Binnenkort (op 15 juni) gaan ze ‘verhaal 

halen’ bij het Openbaar Ministerie. Nou ja, het gaat om een ‘regulier overleg’ (alleen dat al!) maar de 

afluister-kwestie zal ‘zeker aan de orde komen’. Op het parket-generaal schuiven de journalistieke 

bobo’s aan bij ’super-PL’ Harm Brouwer. O, wat zullen ze hem het vuur aan de schenen leggen! Het is 

exact als de Joodse Raad in de Tweede Wereldoorlog: af en toe onder protest een kopje thee drinken 

met de Nazi’s en verder doorgaan op de ingeslagen weg. 

 
Het optreden van de NVJ en het ‘Genootschap’ is werkelijk weerzinwekkend. Door pro-forma en 

ritueel protest aan te tekenen maar zelf alle oekazes van de macht op te volgen en zich als 

hoeren te laten misbruiken door de staat zijn hun loze en hypocriete kreten zelfs nog veel erger 

dan als ze niets zouden laten horen. De NVJ die zich nota bene weigert uit te spreken voor het weren 

van politici uit de Raad voor de Journalistiek! Die Joustra van het Genootschap die een redacteur in 

dienst heeft, Carla Joosten, die voorzitter is van een clubje journalistieke Oranje-slaven (de 

‘Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis’) terwijl datzelfde Huis van Oranje via de Club Huis ten 

Bosch de pers al jarenlang intimideert en aan banden legt! Als die Joustra de affaire echt zo 

belangrijk vindt, waarom wijdt hij er de cover van zijn blad dan niet aan? Waarom schrijft hij in zijn 

blaadje dan niet over de neurotische, pathologische en imcompetente alcoholist Remkes die voor de 

hele zaak verantwoordelijk is? Of over de mogelijke corruptie binnen Justitie die De Haas en Mos op 

het spoor waren en die de aanleiding vormt voor de hele stinkende affaire? Waarom roept de NVJ zijn 

leden niet op te weigeren nog langer contacten te onderhouden met leden van het kabinet zolang als 

de regering niet verklaart dat dergelijke wantoestanden nooit meer zullen voorkomen en de 

verantwoordelijke bewindslieden in het openbaar excuses laat maken of laat aftreden? Nou, omdat 

Joustra het belangrijker vindt om op een receptie ook een woordje te mogen wisselen met Remkes 

dan om zijn plicht als journalist te vervullen (al is Joustra natuurlijk weer een grote verbetering ten 

opzichte van Pieter ‘de zoon van Bernhard’ Broertjes). Hoe het journalistieke establishment werkelijk 

over de affaire denkt blijkt ook wel het het laatste nummer van het NVJ-blad De Journalist. Het 

blaadje zwijgt in alle toonaarden over de kwestie behalve in een discussierubriek in een 

hoekje van het blad op pagina 9 waarin Bart Mos en Koen Voskuil in zes regels mogen 

zeggen waarom de een wel DNA heeft afgegeven maar de ander dat geweigerd zou hebben 

als hem dat gevraagd zou zijn. Dat is alles!. Is het nu nog niet duidelijk? Zelfs als de AIVD alle 

journalisten van De Telegraaf structureel zou afluisteren, zouden de NVJ en het Gennootschap nog 

steeds niets ondernemen, behalve dan misschien niet alleen thee drinken met Brouwer maar ook nog 

copieus gaan dineren om de kwestie nogmaals ‘in gezamelijkheid door te nemen’. Dat komt natuurlijk 

omdat mensen van De Telegraaf (hoe zou dat nou toch komen?) nooit doordringen tot in de top van 
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NVJ is in feite NSB at Klokkenluideronline

dat journalistieke establishment. En ja, Elsevier en NRC worden nu eenmaal nooit afgeluisterd (hoe 

zou dat dan weer komen?) door de AIVD. En zo is de circel weer rond.

2 Reacties op “NVJ is in feite NSB”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

22 Mei 2006 om 14:39 

TSjonge, tjsonge… de Telegraaf als strijders voor het vrije woord. Geloof je het zelf Micha? Een grotere 
sprookjesverteller dan Joost de Haas is er niet. Dat Justitie corrupt is is al langer duidelijk sinds de in de doofpot 
geraakte Demmink-affaire. Daar hadden we al de Panorama en Gay Krant voor. De ene hoofdredacteur ins Asyl 
te Belgrado en de ander bang na intimidatie. Gelukkig hoeven de wakkere Telegraaf-journalisten daarvoor niet 
te vrezen.

2.  Anoniem 

24 Mei 2006 om 19:27 

Is het nu belachelijk of is het in en in triest dat er zo’n weerzinwekkend clubje als het NVJ bestaat?

Er is geen enkele journalist die vrijuit kan, mag, durft schrijven bij de MSM. 

99% van de journalisten zijn laf, gemakzuchtig en werken alleen maar voor geld.

- 911 Inside Job: niemand die erover schrijft. 
- VS is inmiddels verworden tot een fascistische totalitaire dictatuur, en hier gaat het hard dezelfde kant op: 
niemand die er over schrijft. 
- Terreuroorlogen tegen landen met bodemschatten, concentratiekampen, terreur tegen eigen bevolking: 
niemand die er over schrijft. 
- Aan de lopende band vliegtuigen die stoffen sproeien in de lucht: niemand die er over schrijft.

etcetera…

in de VS worden niet alleen de MSM maar nu ook de geestelijkheid ingezet om het volk te kunnen knechten… 
http://www.prisonplanet.com/articles/may2006/240506femaplan.htm

dat NVJ is simpelweg een corrupt zootje misdadig ers in dienst van de NWO, meer niet… het controle-orgaan 
van de wereldwijde TERREURPROPAGANDA
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« ‘Objectieve lul’ betreedt rechtbank Rotterdam NVJ is in feite NSB »

Advocaten De Roy onder druk gezet?
Gepubliceerd door admin 19 mei, 2006 in Advocatuur. 

OOK PIM DE VOS GOOIT DE BEF ERBIJ NEER INZAKE EDWIN DE ROY

Opnieuw is Edwin De Roy van Zuydewijn zijn advocaat kwijt; nu gooit Pim de Vos de bef erbij neer. 

Het is de zoveelste advocaat die De Roy de rug toekeert. Steeds weer wordt gesuggereerd dat dit te 

maken zou hebben met het niet betalen van declaraties, maar in het geval van De Vos leek dat 

probleem nu juist te zijn opgelost omdat De Roy zei te beschikken over een kapitaalkrachtige sponsor 

binnen een ideeele stichting. Trouwens: de betrouwbaarheid van de berichten over de financieen van 

De Roy en Margarita is afdoende duidelijk geworden door de flater van Maartje van Weegen die op 

het huwelijk van PWA en Maxima verklaarde dat zij ‘daar niet bij konden zijn wegens financiele 

problemen’. Op zijn eigen weblog suggereert Edwin dat er een conflict ontstond over wat hij allemaal 

openbaar maakte op dat weblog. Dat is geloofwaardig, want advocaten hebben altijd de neiging alles 

in eigen hand te willen houden en hebben een natuurlijke afkeer van publicatie van processtukken en 

andere vormen van transparantie. In het geval van De Roy komt daar dan nog bij dat er wellicht best 

veel advocaten zijn die voor hem willen werken en het ook juridisch interessant en belangrijk vinden, 

maar terugschrikken voor al te veel publieke exposure uit angst te zeer te worden vereenzelvigd met 

deze client. Maar als het gaat over de relatie tussen De Roy en advocaten speelt er veel meer. Er zijn 

namelijk sterke aanwijzingen dat de advocaten van De Roy door duistere krachten onder druk worden 

gezet hun client te laten vallen. 

 

Pim de Vos In het geval van de eerste advocaat van De Roy lijkt dit zeker het geval te zijn 

geweest omdat er te veel aanwijzingen op straat liggen. De Roy heeft ons ooit 

precies verteld wat er speelde bij het sjieke kantoor Simmons & Simmons Trenite in Rotterdam en 

deze lezing is bevestigd door latere gebeurtenissen. Via de inmiddels overleden ras-netwerker Jaap 

Glasz kwam De Roy in contact met Simmons & Simmons dat veel werkt doet voor Fortis waar Glasz 

voorzitter was van de Raad van Commissarissen. Michiel Gorsira ging zich bezighouden met het 

dossier-De Roy. Er speelde toen een zaak van Margarita (die toen nog samen met Edwin optrok) 

tegen MeesPierson dat $100.000 van haar rekening had weggetoverd. Helaas: MeesPierson is van 

Fortis en tsja, heel gek, die zaak wilde maar niet opschieten. Daarnaast speelde dat een adviseur van 

Simmons & Simmons, prof. Wiek Slagter, ook adviseur was van De Roy. Slagter werd door het 

bestuur van Simmons & Simmons onder extreme druk gezet de banden met De Roy te verbreken en 

kreeg op een gegeven moment zelfs het bevel zijn kantoor bij Simmons & Simmons te ontruimen. 

Bronnen beweren dat het kantoor zelfs een excuusbrief heeft geschreven aan Beatrix omdat het De 

Roy enige tijd als client had gehad, zonder overigens iets concreets voor hem te ondernemen. De 

zaak van Margarita tegen Mees Pierson werd (voor Margarita) uiteindelijk bepleit door Frits Kemp van 

Fort Advocaten. Het was een hilarische zitting waarop Kemp en passant nog wist te onthullen dat het 

Huis van Oranje zich structureel schuldig maakt aan handel met voorkennis in aandelen Koninklijke 

Olie doordat ze keurig en exclusief op de hoogte worden gebracht van koers-relevante 
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gebeurtenissen en ontwikkelingen. Iedereen in de zaal lag dubbel van het lachen maar we hebben er 

nooit meer iets over gehoord. Uiteraard verloor Margarita de zaak. Nu ze ‘weer terug is in de boezem 

van Oranje’ heeft ze het dollar-tonnetje misschien wel teruggekregen. 

Helemaal mis liep het ook met het kantoor van Britta Bohler en Viktor Koppe en met Peter Nicolai. 

Verhalen deden de ronde over ‘mannen met gleufhoeden’ die deze advocaten onder druk zetten de 

banden met De Roy te verbreken. Over Nicolai gaat zelfs het verhaal dat Margarita enige dagen in 

zijn kantoor is opgesloten om aldaar door de ‘diensten van Trix’ onder druk te kunnen worden gezet 

te gaan scheiden van Edwin. Nicolai zou dat nota bene als advocaat van De Roy hebben toegestaan. 

Wat Nicolai overigens wel voor De Roy wist te bereiken was een ongeevenaarde hoeveelheid media-

aandacht (beroemd zijn de beelden van NOVA waarop hij arm in arm met Margarita naar een 

kamerdebat gaat) maar die media-aandacht ging natuurlijk ook over hemzelf. Van concrete 

proceshandelingen van Nicolai voor De Roy is weinig tot niets bekend. Enfin, rumours and talk. Maar 

wat is er in Nederland nog onmogelijk of ondenkbaar?

7 Reacties op “Advocaten De Roy onder druk gezet?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

19 Mei 2006 om 09:48 

Heel jammer dat De Roy zo in een moeilijk parket komt. 
IMHO kunnen advocaten wel heel makelijk van een zaak afkomen. Vaak zie je dat advocaten een zaak 
accepteren. Beweren dat ze wat bestuderen, rekeningen sturen, en dan met een of ander smoesje een breuk 
forceren.

Slechte beurt van de advocatuur…

2.  frouwke 

19 Mei 2006 om 11:35 

De Roy maakt het met zijn weblog De Vos wel erg gemakkelijk om afscheid van hem te nemen. Voor je het 
weet vliegen de geslachtsdelen in www.hyprocrietofniet.nl over je beeldscherm. Ik ben benieuwd of het nog wat 
wordt met www.checkyourdnawithmargarita.tv

3.  Anoniem 

30 Sep 2006 om 09:46 

Slechte beurt van de Advocatuur

In het kader van mijn klacht tegen de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem heb ik een 
advocaat nodig. Tuchtrechter W.M. Poelmann is voorzitter. 

Middels “uw zaak past niet in mijn portefeuille” word ik al aan de deur van advocatenkantoren geweigerd. 

Ik vraag de Deken/voorzitter van de raad van toezicht om toewijzing van een advocaat.

Ik wend mij tot de raad voor de rechtsbijstand. 

De raad voor de rechtsbijstand traineert tot in het absurde. De Heer Slaats vraagt om toezending van winst/
verlies rekening, balans en toelichting. Ik wijs de Heer Slaats op zijn vergissing. De maanden verstrijken. Mijn 
klacht moet binnen redelijke termijn worden ingediend. Overschrijding van deze termijn leidt tot niet-
ontvankelijkheid. Ik wijs de Heer Slaats hierop. 

Ik moet een nieuwe aanvrage indienen. 

Ik begrijp de boodschap. In het arrondissement Arnhem zal er geen advocaat voor mij willen optreden. 

Een slechte beurt voor de Dames en Heren Advocaten, Hoeders van het Recht.

mr hjam peters/alias mr raapie

4.  Anoniem 

6 Okt 2006 om 12:54 

Slechte beurt van de advocatuur (vervolg)

Onderzoek naar de samenstelling van de RvR “verklaart” mr Slaat’s vergissing. Een door mij aangeklaagde 
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advocaten is voorzitter van de RvR Arnhem. 

(Hoofdstuk Rechtshulp uit mijn boek: “B-affaire en de rol van de raad van toezicht Arnhem onder 
voorzitterschap van tuchtrechter Winfried M. Poelmann)

mr hjam peters/alias mr raapie

5.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 19:28 

ik hoop dat roy zijn boekje opengaat gooien maar dan…. 
de grote der aarde hebben de wapens en wij leven met een schaar en broodmes en een hoop landverraders.

6.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 19:29 

ik hoop dat hij een revolutie teweegbrengt,hij is degene die het zou kunnen…..arme jongen!

7.  Anoniem 

24 Okt 2006 om 21:21 

U ziet de kracht van de guerrilla niet,kijk hiervoor naar het verleden en het heden ,thans wat de enorme 
slagkracht van het Amerikaanse leger betreft , welke waarschijnlijk het onderspit gaat delven tegen een 
vastberaden en gemotiveerde, relatief eenvoudig bewapende stads-en bergguerrilla,die men niet onder de knie 
krijgt en die voornamelijk de wapenindustrie van werk en winst voorziet.Wat Afghanistan betreft,de Engelsen 
destijds,de Sovjets later en nu dat zgn.internationale legertje,dat geofferd wordt onder valse voorwendsels door 
een stelletje onbekwame politici,gedienstig aan de door U bedoelde groten der aarde.
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« Raad voor de Rechtspraak koopt pand van crimineel Advocaten De Roy onder druk gezet? »

‘Objectieve lul’ betreedt rechtbank Rotterdam
Gepubliceerd door admin 17 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

Rechter Hans Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag, vlak voordat hij de sluizen 

doorgaat van de rechtbank Rotterdam alwaar het historische getuigenverhoor plaatsvond in de door 

hem aangespannen zaak tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. Smit beschuldigde 

Westenberg van het per telefoon intimideren van advocaten, in casu van hemzelf. Enkele uren na het 

nemen van deze foto legt Westenberg een meinedige verklaring af. Op het getuigenverhoor zou Hugo 

Smit tevens verklaren dat de voormalig deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, Peter von 

Schmidt auf Altenstadt, Westenberg een ‘objectieve lul’ heeft genoemd. De fotograaf werd 

ogenblikkelijk in zijn kraag gegrepen en gedwongen alle foto’s te wissen waarbij gerept werd van een 

‘fotoverbod’, maar deze wist hij ten behoeve van de geschiedschrijving van de rechtspraak in 

Nederland voor de archieven te behouden. Hij is letterlijk weggesleept voor de poorten van de hel.

Westenberg

5 Reacties op “‘Objectieve lul’ betreedt rechtbank 
Rotterdam”
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1.  Anoniem 

17 Mei 2006 om 13:13 

Het lijkt meer een foto van een maffiabaas die zich komt melden. Weet je zeker dat dit een nederlandse rechter 
is?

2.  Anoniem 

17 Mei 2006 om 18:07 

Zie je discrepantie dan…

Rechter en baas van de maffia zijn lijkt me uitstekend samengaan. 

3.  Anoniem 

18 Mei 2006 om 08:28 

Waarom loopt die Westenberg met zonnebril ? Er is toch geen zon. 
Blijkbaar weet die joker dat hij goed fout zit.

Begrijp ik het nu goed, dat er gewoon geschreven kan worden, dat rechter Westenberg een meinedige 
verklaring heeft afgelegd. Althans dat lees ik hierboven. Dat kan toch eigenlijk niet, dat rechters bekend staan 
om afleggen van meineidige verklaring.  
Daarbij te bedenken dat de overheid (dwz wij) de kosten voor deze procedure (met meinedige verklaring) op 
zich neemt.
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Blijkbaar is eea geen probleem voor functioneren als rechter, althans zo lijkt het….

Als dan de Raad voor Rechtspraak geen maatregelen neemt, en de pers (vooral NRC) er over zwijgt, dan moet 
die Westenberg dan maar hier aan de schandpaal genageld worden.

4.  Anoniem 

2 Okt 2006 om 10:37 

Zonnebrildragende rechter

Vrouwe Justitia haar blinddoek. Westenberg zijn zonnebril.

5.  Anoniem 

2 Okt 2006 om 10:50 

Rechter Westenberg,

Het is te triest voor woorden dat u zich als zittende magistraat verlaagt tot “onherkenbaarheidspogingen”. Uw 
verlaging treft geen doel Edele Rechter. 

Uw gedrag in deze bevestigt uw zwakheid. Sta voor uw gedrag edele magistraat. Toon de wereld ” hier ben ik”. 
Treedt ons met open vizier tegemoet. Pas dan bent u iemand.

Nu bent u toonbeeld van zwakte. Nog weet u zich gedekt door andere magistraten. Deze dekking zal tijdelijk 
zijn magistraat Westenberg.

De dag komt dat u alleen zult staan. 

en dan???????
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« Rechter Westenberg is een ‘objectieve lul’ ‘Objectieve lul’ betreedt rechtbank Rotterdam »

Raad voor de Rechtspraak koopt pand van crimineel
Gepubliceerd door admin 15 mei, 2006 in Rechterlijke macht. 

EDDIE DE KROES VERDIENDE 11 MILJOEN EURO AAN RAAD VOOR DE RECHTSPRAAK

Als koningin Beatrix morgen het lint doorknipt van het nieuwe miljoenenpand van de Raad voor de 

Rechtspraak op de Haagse Kneuterdijk, zal ze dan weten dat ze een radartje is binnen de Haagse OG-

mafia van de drievoudig veroordeelde vlees-crimineel Eddy de Kroes? Als ze deze site leest wel. Want 

wat er nu gaat worden onthuld is te verbijsterend voor woorden: de Rijksgebouwendienst heeft in 

2001 het betreffende pand gekocht van de OG-mafiosi Rob Brinkel en Eddy de Kroes die met deze 

transactie 11 miljoen Euro verdienden! En nu trekt nota bene de Raad voor de Rechtspraak in dit 

pand! He, wacht eens even? Heeft diezelfde rechterlijke macht Eddy de Kroes die driemaal werd 

veroordeeld tot een gevangenisstraf niet op onvoorstelbare wijze de hand boven het hoofd gehouden? 

 
Wat waren ook alweer de feiten? Maandblad Quote onthulde dat Eddy de Kroes driemaal was 

veroordeeld wegens fraude en zwendel met vlees maar zijn gevangenisstraf nimmer had hoeven 

uitzitten. Dit kwam omdat hij een zogeheten ‘vrijbrief’ had ontvangen van de officier van justitie Hans 

Vos. Er ontstond grote consternatie, maar uiteindelijk werd bepaald dat De Kroes niet de gevangenis 

in hoefde. Het is een van de ranzigste affaires uit de geschiedenis van de Nederlandse rechtsstaat, 

onthuld door journalist Eric Smit. Maar de feiten die nu aan het licht komen maken deze zaak nog 

veel onbegrijpelijker: het OM gaf De Kroes in 1992 een vrijbrief dat hij niet de cel in hoefde, koopt in 

2001 via de Rijksgebouwendienst een pand van hem waarbij hij 11 miljoen Euro in de zak kan steken 

(De Kroes kocht het pand eerder van ABN Amro voor 4,8 miljoen) en morgen zal Beatrix herself de 

hele zaak voorzien van het koninklijke oranje-stempel! 

Deze feiten komen naar boven via een artikel in het AD/Haagsche Courant dat overigens in alle 

toonaarden zwijgt over het criminele verleden van Eddy de Kroes. Volgens het AD is De Kroes in deze 

affaire een ‘verkopende belegger’. Het stuk gaat erover dat (gaap!) de verbouwing van het pand 

natuurlijk tientallen miljoenen duurder uitpakt dan begroot (het UWV-patroon) omdat de rechters ook 

op gouden zweefplees willen zitten. De Tweede Kamer is natuurlijk ook weer ziendend van woede 

over deze kostenoverschrijdingen en ‘eist opheldering’. Die opheldering wordt niet geeeist over het 

criminele verleden van De Kroes, over de wijze waarop hij uit de cel wist te blijven, over de 

onvoorstelbare ironie dat hij monstrueuze beleggingswinsten boekt over de rug van justitie en dat 

Beatrix dat allemaal feestelijk bezegent! Oranje boven!
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1.  pinkeltje 

15 Mei 2006 om 17:27 

Gadverdamme, is er nog iemand kosher in onroerend goed?.

2.  Anoniem 

15 Mei 2006 om 18:29 

taal: een radartje? een radertje!

Verder is het mij niet onbekend dat de overheid niet meer is dan één grote maffiabende die nu eenmaal de 
macht heeft zichzelf legaal te maken… en alle klokkenluiders op een zijspoor te zetten…

3.  Anoniem 

16 Mei 2006 om 09:02 

Dat de onroerend goed handel niet helemaal deugt, dat zal weinigen verbazen. 
Dat de samenwerking tussen rechtspraak/ OM en fraudeur De Kroes zo nauw lijkt, dat vind ik opvallend. Of is 
dit slechts toeval ?

Die vrijbrief van OvJustie Vos (OM) voor tot gevangenisstraf veroordeelde fraudeur De Kroes was toch geen 
toeval. Die brief was er. Alleen het geheugen van die OfficiervJustitie was weer heel zwak. Ongeveer zo zwak 
als het geheugen van rechters Westenberg en Numann.

Het ware beter geweest als er minder geld was besteed (dwz verknoeid) aan het gebouw/ inrichting en er beter 
gelet was op de integriteit en geheugen van OvJ/ rechters.

Respect voor de (Raad voor) Rechtspraak ?? Wie o wie ?

4.  Anoniem 

18 Mei 2006 om 19:01 

Dit is allang bekend en in Haagse og-kringen is ‘t ‘n klassieke giller. Heb dit gegeven indertijd gepost op de 
Quote-site, toen ze ‘n berichtje hadden over die beroemde “u hoeft niet naar de gevangenis” brief van Eddy de 
K. Moet nog ergens op hun server staan. Heb toen ook gepost dat het hetzelfde consortium betrof als Hotel des 
Indes, dat consortium is later ontbonden. Mijn posting is toen nooit verder opgevolgd door Quote, best hoor, 
maar ze wisten het wel.  
Succes met uitzoeken. Steekwoorden: ABN AMRO (was hun oude pand), Hotel des Indes (oa de 
poedervliegende suri-brothers), en probeer uit te vinden wiens handtekening onder het uiteindelijke contract 
staat en hoe de financiering is gedaan. Lijk wel deep throat maar het is (bijna) allemaal open informatie.

5.  frouwke 

19 Mei 2006 om 11:58 

Natuurlijk is die vrijbrief getekend en vanzelfsprekend wist de ondertekenaar niet wat-ie getekend had. Binnen 
Justitie is er altijd iemand te vinden die zo’n brief met alleen een parketnummer en nog wat irrelevantia tussen 
de tekenpost stopt.

6.  Anoniem 

20 Mei 2006 om 08:30 

RTL Editie Nl/RTL Nieuws heeft twee jaar geleden al uitgebreid aandacht besteed aan de enorme winst die Eddy 
de Kroes en zijn vastgoed-collega’s (onder wie Robbie Brinkel) behaalden aan de verkoop van het pandje. 
Justitie had namelijk in een verliefde bui (wát een schitterend pand!) een huurcontract voor 20 jaar gsloten 
voor een pand dat door de inrichting (enorme vide, om maar wat te noemen) zonder een waanzinnig dure 
verbouwing nooit aan de eisen voor een overheidspand zou kunnen voldoen. En ja, om nu voor tientallen 
miljoenen in een huurpand te gaan verbouwen…De overheid mocht het pand toen kopen van Eddy en zijn 
vrienden. Maar wel tegen een enorme winst.

Een klein jaar later onthulde Editie NL hoe de overheid de ongelooflijk hoge kosten (de waanzinnig dure 
verbouwing van het heel onvoordelig ingerichte pand komt daar nog eens bij) probeerde uit te smeren over een 
heel hoog aantal werkplekken. Veel meer werkplekken dan er mensen bij de Raad voor de Rechtspraak 
werken….Ook toen waren de kamerleden heel verontwaardigd. Maar daar is het bij gebleven. Zij ze nu opnieuw 
verontwaardigd, na lezing van dezelfde feiten in het AD? 
Enfin, zoek maar eens op in het RTL-archief…saillant detail: de journalist die met de verhalen kwam, zat ook 
achter de UWV-onthulling….

7.  Anoniem 

5 Jun 2006 om 12:43 

helemaal mee eens

8.  Martijn 

19 Jun 2008 om 10:12 

Heren heren,de man die dat alles heeft geregeld bij het Ministerie heet Hans van Veggel. Eigenaar van Multi 
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« Cohen legt politie zwijgen op in zaak-Umar SP-kamerlid wil uitleg van Raad voor de Rechtspraak »

Weer porno-schandaal in rechterlijke macht
Gepubliceerd door admin 25 april, 2006 Geen categoriein . 

WAT GEBEURT ER ALLEMAAL ONDER DIE TOGA’S?

Het gaat maar door met de sexschandalen binnen de rechterlijke macht. Nu is het weer een 

raadsheer van het Hof te Leeuwarden die blijkt te zijn aangehouden na poging tot doodslag op zijn 

sexslavin uit de Oekraine die hij via een chatbox op internet had leren kennen. Op de website 

Geenstijl (De Rukkende Rechter 2; ook voor alle andere links) is een foto van deze vrouw te zien. De 

rechter, W. Wedzinga, heeft volgens De Telegraaf die dit nieuws naar buiten bracht de vrouw ‘tegen 

het hoofd geschopt en geslagen, geprobeerd haar te wurgen en haar in nek en hals gebeten’. Je zult 

als gemiddelde zedendelinquent maar zo’n rechter tegenover je krijgen! Zouden alle (zeden)zaken 

waarin deze rechter optrad nu moeten worden overgedaan? 

 
Om de zaak nog ongelofelijker te maken: rechter Wedzinga gold nadrukkelijk als autoriteit in 

zedenzaken en schreef in 1994 in het Nederlands Juristenblad een artikel over ‘Seksueel 

binnendringen’ (samen met J.L. Van Der Neut). Wedzinga is inmiddels op non-actief gesteld en 

aangehouden. Het OM gaat hem vervolgen voor poging tot doodslag. Hij komt volgende maand voor 

de rechter. Datzelfde OM is er trouwens in geslaagd de affaire bijna anderhalf jaar onder de pet te 

houden; de beschreven mishandelingen vonden plaats eind oktober 2004 toen de Oekrainse voor de 

derde keer over was gekomen naar Nederland. 

Het is de zoveelste zeden-affaire binnen de rechterlijke macht. De voormalige vice-president van de 

rechtbank te Maastricht werd vorige week veroordeeld wegens het in bezit hebben van kinderporno 

(hij kreeg slechts een voorwaardelijke straf) en we zijn ook de sex-computer van Officier van Justitie 

Joost Tonino niet vergeten. Op Aruba is er het verhaal van Nathalie Holloway waarbij de zoon van 

een rechter een opmerkelijke rol speelt (en misschien de rechter zelf ook wel: komt er daarom maar 

geen schot in deze zaak?) en op St. Maarten was er ook een officier die zich te buiten ging aan sex, 

drugs & rock & roll. Er zingen al langer verhalen rond over orgieen binnen de rechterlijke macht en 

luxe buitenhuizen in het Gooi waar een club actief zou zijn die zichzelf de ‘Roze Rechters’ noemt. Ons 

is ooit een huis aangewezen waar de juridische sex-orgieen zouden plaatsvinden. Waar kunnen we 

ons aanmelden? Het maandblad Quote schreef ooit over enkele rechters van de rechtbank 

Amsterdam die zich ’s avonds zouden laten insluiten in de rechtbank om aldaar onder het portret van 

HM sex met elkaar te bedrijven. Hier gaan we meer over horen!
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1.  euro999 

3 Okt 2008 om 18:36 

Gezien bovenstaand verhaal, toond weer eens aan hoe onaantastbaar deze lieden zijn. Zo goed als zeker 
worden zij beschermd door hoge krachten en ze weten gewoon te veel van mekaar.

Het is klef en bijzonder eng allemaal.Diegene die denken dat wij nog in een democratie leven moet wel 
bijzonder naief zijn. Het is vergelijkbaar met welke dicatuur dan ook in de wereld. Maar gelooft u mij maar aan 
alles komt ooit een eind.

2.  E-bee 

3 Okt 2008 om 18:49 

Niets meer van deze rammmende rechter gehoord? Dat lijkt mij nou helemaal niks, onder die blik van Trix…
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Cohen legt politie zwijgen op in zaak-Umar
Gepubliceerd door admin 24 april, 2006 in Politiek. 

MONDJE DICHT OVER MISHANDELING EBRU UMAR

door Pamela Hemelrijk 

Dat heb ik in mijn lange loopbaan nog nooit eerder meegemaakt: een landelijk bekende columniste 

wordt door twee Marokkanen mishandeld, maar de politie houdt het geheim. En wel op last van 

Cohen. 

Dat valt althans op te maken uit het originele Telegraafbericht: “Ebru Umar heeft aangifte gedaan bij 

de politie, die dit echter niet wil bevestigen.‘Volgens een richtlijn van burgemeester Cohen mogen 

wij niets over dergelijke zaken zeggen“‘, tekende die krant op uit de mond van een woordvoerder van 

het korps.  

“Dergelijke zaken”? Wat zou daarmee bedoeld worden? Zaken waarbij columnisten van Turkse komaf 

betrokken zijn? Zaken waar Marokkaanse daders in het spel zijn? Zaken die zich afspelen in het 

Stadsdeel de Baarsjes? Zaken die iets met de Telegraaf te maken hebben? Vertel op, o 

politievoorlichter Leo Dortland, wat moeten wij precies onder “dergelijke zaken” verstaan? 

 
Alweer een unicum: de voorlichter wil niet gekwoot worden, tenzij ik mijn proza eerst ter goedkeuring 

aan hem voorleg. Maar daarom niet getreurd, want ik kon er toch geen touw aan vastknopen. Wat 

me uit zijn verwarde relaas is bijgebleven is dat de politie een geheimhoudingsplicht heeft, net als 

een arts, en dat het op grond van een OM-richtlijn niet is toegestaan dat de privacy van aangevers, 

slachtoffers en verdachten naar buiten wordt gebracht.  

“Dus” resumeerde ik “als Theo van Gogh op straat wordt doodgeschoten, of als Joes Kloppenburg 

wordt doodgetrapt, dan doet de politie daar geen mededelingen over? Begrijp ik het zo goed?” 

Nee, dat begreep ik helemaal verkeerd. In deze gevallen ging het over doodslag en in Ebru’s geval 

ging het over mishandeling en als ik het verschil tussen die twee niet begreep dan was het einde 

gesprek, wat hem betrof. 

“En hoe zit het dan als pakweg Rita Verdonk met ketchup wordt besmeurd?” probeerde ik nog. “Heeft 

de politie dan ook zwijgplicht?” Nee, dat was weer heel wat anders, want Rita was in het openbaar 

bestookt, met cameraploegen er omheen en Ebru was in een stil straatje overvallen terwijl ze alleen 

was. Zodoende. 

Enfin, ik heb het maar opgegeven. Het enige wat ik wel mag kwooten is deze officiële tekst, die de 

politie inmiddels speciaal voor de zaak-Umar heeft gecomponeerd, en per email aan mij heeft doen 

toekomen: 

Tekst woordvoering m.b.t. Umar 

” De politie doet nooit uitspraken of iemand aangifte heeft gedaan. We houden ons ook in deze zaak 

vast aan de richtlijn van het Openbaar Ministerie. Elke aangifte wordt serieus genomen waarna 

onderzoek volgt. Het staat mensen vrij om zelf de pers te benaderen echter wij zullen, behoudens 
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Cohen legt politie zwijgen op in zaak-Umar at Klokkenluideronline

uitzonderingen, hier niet inhoudelijk op ingaan.”

Daar stond ik toch wel even van met mijn oren te klapperen, dat de politie “NOOIT uitspraken doet of 

iemand aangifte heeft gedaan”. Als je bij Google de trefwoorden “politie” “bevestigt” en “aangifte” 

intikt, krijg je welgeteld 221.000 hits. Een kleine greep uit de oogst. 

Deze bijvoorbeeld, over de Amerikaanse homoseksuele journalist Chris Crain, die op Koninginnedag 

in Amsterdam tot moes werd geslagen:  

“Politiewoordvoerder Vrooland bevestigt het verhaal en zegt dat de journalist aangifte heeft gedaan.” 

Of deze, over de fraude met entreebewijzen voor een André Hazes Gala:  

“De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan, maar zegt niets over de inhoud.” 

Of deze, uit de Telegraaf, over het spuug-incident met Rita Verdonk in de Leidsestraat:  

“De politie in Amsterdam bevestigt dat de minister direct aangifte heeft 

gedaan van dit op haar gerichte spuugincident. De 19-jarige verdachte 

zit nog steeds vast omdat hij ook nog voor een aantal andere zaken werd 

gezocht. Naar verluidt zou het gaan om een activist uit het 

krakersmilieu.” (Tiens! Hier wordt zelfs de inhoud van de aangifte aan de grote klok gehangen! 

Dwars tegen de “richtlijn” van het OM in! )

Ik heb de hele riedel kwootjes naar voorlichter Dortland gemaild met het verzoek om een reactie, 

maar niks meer gehoord. Hij zal wel in zijn wiek geschoten zijn, omdat ik heb gezegd dat hij de boom 

in kon met zijn eis dat ik mijn proza eerst door hem moet laten goedkeuren.

PS. Het ANP bericht over Ebru’s mishandeling, dat een dag later werd gecomponeerd dan het 

Telegraaf-artikel, vertoont al de sporen van intensieve damage-control bij de politie: daarin wordt 

alleen nog gesproken van “een richtlijn” volgens welke “de politie niet naar buiten mag treden”. 

Ik hoop maar dat onze klabakken dat niet al te letterlijk opvatten. Je ziet ze toch al zo weinig op 

straat. 

2 Reacties op “Cohen legt politie zwijgen op in 
zaak-Umar”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Apr 2006 om 20:22 

“Elke aangifte wordt serieus genomen waarna onderzoek volgt.”

Dat waag ik te betwijfelen. En probeer trouwens eerst überhaupt maar eens aangifte te doen:

“Winkeliers worden door de politie vaak aangeraden geen aangifte te doen van diefstal en bedreiging, omdat de 
daders de kinderen van de ondernemer kennen,” aldus voorzitter Van Arenthals van de Nationale Winkelraad in 
NRC Handelsblad.

Bron: http://www.meervrijheid.nl/index.html?mr-misdaad.htm

Winkeliers: aangifte vaak ontmoedigd

De winkeliers beklagen zich erover dat de politie vaak geen aangifte wil opnemen van diefstal door het eigen 
personeel. Het Platform Detailhandel stelt dat diefstal en fraude door het personeel de winkeliers jaarlijks zo’n 
200 miljoen euro kost. 

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2006/03/art000001C648DA0C31E2A2.html

2.  Anoniem 

1 Jun 2006 om 01:21 

Haha..”Umar geslagen door twee Marokkanen”. Weer in sene gezet door Balkenende..
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Overheid gaat automobilisten bestoken met sms’jes
Gepubliceerd door admin 19 april, 2006 in Politiek. 

MAAR BELLEN ACHTER HET STUUR WAS TOCH VERBODEN?

door Pamela Hemelrijk 

‘Automobilisten rond Utrecht worden voortaan via ’sms-alarm’ gewaarschuwd over 

verkeersongelukken, spookrijders en omleidingen’, zo meldt het  

AD vandaag op de voorpagina. Het gaat volgens een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat om 

‘een experiment dat uniek is in Europa’ en op termijn landelijk zal worden ingevoerd. 

Sjongejonge, dat mag inderdaad uniek genoemd worden: een overheid die automobilisten verbiedt 

om achter het stuur met hun mobieltje te spelen, en ze vervolgens zelf sms’jes gaat sturen! 

Sms’jes moeten gelezen worden, dus zelfs met een hands-free set ben je een gevaar op de weg als 

je de waarschuwingen van Verkeer en Waterstaat ter harte wilt nemen. Ik voorspel dat dankzij dit 

“unieke experiment” het aantal kettingbotsingen op de Nederlandse wegen tot astronomische hoogte 

zal stijgen. En het aantal boetes wegens mobiel bellen achter het stuur eveneens. 

 
Hoe zit dat, voorlichter Alwin Nijhuis van Rijkswaterstaat? Wat is dat voor krankzinnige maatregel? 

De overheid gaat op grote schaal automobilisten bellen, maar als ze opnemen zijn ze strafbaar! Hoe 

denkt de overheid in vredesnaam langs deze weg de verkeersveiligheid te bevorderen? 

“Daar kan ik u nu helaas nog geen antwoord op geven. Het is inderdaad verboden om mobiel te 

bellen achter het stuur, maar de details van het experiment over het hoe, wat en wanneer worden 

zaterdag pas bekendgemaakt, op een persconferentie in Utrecht, waar minister Peijs de aftrap zal 

verrichten bij haar bezoek aan de wegwerkzaamheden bij het verkeersknooppunt Oudenrijn.” 

- Details???? De overheid gaat automobilisten uitlokken om verkeersovertredingen te begaan, en u 

noemt dat een detail? Gaat minister Peijs soms zaterdag bekend maken dat het verbod op mobiel 

bellen achter het stuur wordt opgeheven? Of gaat ze meedelen dat haar “unieke experiment” bij 

nader inzien niet door kan gaan, omdat het in strijd is met haar eigen wetgeving? Want een andere 

mogelijkheid is er niet, volgens mij. En waarom heeft geen journalist over deze absurde 

tegenstrijdigheid een vraag gesteld? Slikken die robots dan alles maar van Den Haag? 

“Zoals ik al zei: daar kan ik u nu nog geen antwoord op geven. U zult geduld moeten hebben tot 

zaterdag. Dan worden op een persconferentie alle nadere bijzonderheden bekend gemaakt.” 

Oproep aan de zevenslapers van de pers. Willen jullie minister Peijs asjeblieft zaterdag over deze 

absurde inconsequentie een vraag stellen? Want zelf ga ik er niet heen, op doktersadvies. Het is te 

slecht voor mijn hoge bloeddruk. 

0 Reacties op “Overheid gaat automobilisten 
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Advocaat begint procedure tegen Europarlement
Gepubliceerd door admin 18 april, 2006 in Media. 

KLOKKENLUIDERONLINE BEGINT EUROPESE WOB TEGEN ‘EURO-MEDIA’

Europarlement betaalt de pers voor publiciteit

door Pamela Hemelrijk 

“De vergaderingen van het Europarlement zijn zo ondraaglijk saai dat de EU journalisten moet 

omkopen om er aandacht aan te besteden. Ik zou mijn verslagen over die zittingen nooit kunnen 

maken als het parlement er niet voor betaalde.” 

Aldus een tv-journalist in de Herald Tribune van 5 april jl. Hij wilde niet met naam en toenaam in de 

krant, zoals u begrijpt. 

Volgens de Herald Tribune koopt de EU al sinds 1980 publiciteit, door journalisten met aantrekkelijke 

subsidies naar Brussel en Straatsburg te lokken. Reiskosten worden volledig vergoed. De 

persmuskieten uit de 25 lidstaten mogen kiezen tussen een eersteklas treinkaartje of een economy-

class vliegticket. Daarnaast krijgen ze een onkostenvergoeding van € 100 per dag, meer dan genoeg 

om het breed te laten hangen en zelfs nog een spaarduitje over te houden: het onder journalisten 

populaire luxehotel Hannong in Straatsburg kost € 60 per nacht. Tv-reporters mogen verder 

onbeperkt gebruik maken van gratis studioruimte, opname-apparatuur en, indien gewenst, 

cameramannen. 

 
En dan te denken dat er al 1550 journalisten permanent in Brussel gedetacheerd zitten! (Het is het 

grootste press corps ter wereld, op Washinton na.) Ook zij hebben recht op allerlei douceurtjes, zoals 

gratis diners, gratis op en neer reizen tussen Brussel en Straatsburg, gratis studioruimte en 

onbeperkt gratis bellen gedurende EU topconferenties. 

‘Ach’ zult u misschien zeggen ‘dat hoeft toch niet te betekenen dat die journalisten ook propaganda 

maken voor de EU?’ Dat bezweert woordvoerder Jaime Duch van het Europarlement natuurlijk ook: 

“Wij bemoeien ons absoluut niet met hun berichtgeving!” 

Mooi gesproken Duch. En misschien is het zelfs wel waar ook. Maar het leidt er wel toe dat die 

journalisten niet zitten te springen om het het gesjoemel en de zelfverrijking van Europarlementariërs 

aan de kaak te stellen. “Hoe kan ik daar nou een kritisch verhaal over schrijven als ik zelf ook van die 

regelingen profiteer?” aldus een anonieme Euro-reporter. 

Helaas heeft de Tribune niet boven water kunnen krijgen welke journalisten zich aan deze ruif tegoed 

doen. De krant noemt met name de media RTBF (België), RTE (Ierland), ERT (Griekenland) en ORF 

(Oostenrijk). Pogingen om dat viertal tot enig commentaar te bewegen liepen vanzelfsprekend op 

niets uit. 

Hoe zou het met Nederland zitten? Welke Nederlandse media staan er bij de EU op de loonlijst? 

Verdachte nummer 1 lijkt ons de NRC, die via haar buitenland-specialist Joost van der Vaart een 

stroom van EU-propaganda over de lezers heeft uitgestort en zelfs zo ver is gegaan om de uitslag van 
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Advocaat begint procedure tegen Europarlement at Klokkenluideronline

het opinie-onderzoek naar de Europese Grondwet te vervalsen (’Meerderheid Nederlanders is vóór 

Europese Grondwet’). 

Nou wil het geval dat de EU-vergoedingen aan journalisten worden gedistribueerd door de 

communicatiebureau’s van het EP in de lidstaten. In Nederland zetelt dat communicatiebureau te Den 

Haag, en het staat onder de bezielende leiding van: Sjerp van der Vaart. Laat dat nou de broer zijn 

van Joost van der Vaart! Het wordt steeds interessanter! 

Goedenmiddag, meneer Van der Vaart. U heeft dat artikel in de Herald Tribune gelezen, neem ik aan. 

Mag ik u vragen of uw bureau ook vergoedingen heeft uitgedeeld aan Nederlandse journalisten? En 

zo ja, aan welke?

Lange stilte. “Eh……gezien uw reputatie, en de stukken die u op diverse internetsites heeft 

gepubliceerd, kan ik er niet op vertrouwen dat u zorgvuldig met mijn uitlatingen zult omspringen.”

Maar ik vraag u niet om commentaar of zo. Ik wil alleen maar namen horen. En u bent de enige die 

over die informatie beschikt.

Weer een lange stilte. “Eh….. gezien uw reputatie, en de stukken die u op internet heeft gepubliceerd, 

kan ik er niet op vertrouwen dat u….”

Ja,dat heeft u al gezegd. Dus u weigert antwoord te geven op mijn vraag?

“Zoals ik al zei, gezien uw reputatie, en de stukken die…”

Jaja. I get the message. U wilt geen antwoord geven. Maar volgens mij bent u daar als 

overheidsdienaar toe verplicht. Dus ik doe bij deze een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur.

“U doet maar wat u niet laten kunt. Goedenmiddag.” 

Verbinding verbroken. Klokkenluideronline heeft dus maar de gerenommeerde advocaat Onno 

Brouwer van Freshfields (gespecialiseerd in Europese WOB-zaken) ingeschakeld om Sjerp tot 

antwoorden te dwingen. Er zat helaas niks anders op. Wij houden u op de hoogte!

11 Reacties op “Advocaat begint procedure tegen 
Europarlement”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

18 Apr 2006 om 17:06 

Een kamer met bad in het Hannong Hotel is Straatsburg kost tussen de é 75,- en é 110,- in het laagseizoen é 
114,- tot é 160,- in het hoogseizoen. Een onkostenvergoeding van é 100,- waar je ook nog van moet eten is 
dus vaak niet eens dekkend. Het in het stukje genoemde bedrag van é 60,- is in ieder geval niet correct. (Met 
drie sterren dit ordinaire slaaphok een luxehotel noemen, is ook weer zo iets). De andere faciliteiten lijken me 
ook niet echt buitensporig als je je werk moet doen. Bellen, filmen, studio’s, heen-en-weer reizen; allemaal part 
of the job. Dat je af en toe iets te eten aangeboden wordt; dat hoort bij bijeenkomsten die rond etenstijd 
worden georganiseerd. 

De crux van uw stukje zit in de gelijkstelling van deze regelingen met het vermeende gesjoemel en 
zelfverrijking van de Europolitici. Alsof journalisten die gewoon hun werk doen, met z’n allen onder een hoedje 
spelen met rond graaiende Europarlementariers en elkaar zo een hand boven het hoofd houden. Die 
gelijktrekking klopt niet omdat de journalisten simpelweg het werken mogelijk gemaakt wordt. Aan de 
omstandigheden is niets exorbitants. En als dat niet het geval is, waarom zouden zij zich dan inhouden in hun 
kritiek op Europa? Je wordt niet omgekocht op het moment dat je slechts in staat gesteld wordt om gewoon je 
werk te kunnen uitvoeren. 

Ook de term loonlijst is kletskoek: er worden vergoedingen gegeven en faciliteiten verleend. Maar welke 
journalist staat er op welke loonlijst? Bestaat die hele loonlijst wel? Worden journalisten, die in dienst van een 
krant werken, ook nog door anderen betaald? Weet u wel wat het is om op twee loonlijsten te staan? Wanneer 
houdt u nou eens op met het leggen van suggestieve dwarsverbanden die nog nooit tot iets geleid hebben? 
Mama mia mevrouw Hemelrijk, ik wordt al moe bij de gedachte aan uw paranoide wereldbeeld. Zet nou eens op 
een rijtje waar je mee bezig bent. Even een pas op de plaats. En ontdek dan dat het allemaal zinloos was.

2.  Anoniem 
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18 Apr 2006 om 17:22 

Meneer is zeker Europarlementariër? Of Eurojournalist misschien? Maak u eens bekend, anonimus. Dat is toch 
wel het minste. Groeten Pamela Hemelrijk.

3.  Anoniem 

18 Apr 2006 om 21:20 

Geachte leuteraar,

Ik kan het verhaal van PH redelijk volgen en dat van jou natuurlijk ook.

Nu is het zo dat als een krant het van belang vindt om het Europese gedoe te verslaan, die krant je daartoe ook 
in staat moet stellen. Dit moet natuurlijk op een ‘nette’ manier gebeuren, want zo’n krant schrijft dat voor onze 
nieuwsgaring, maar wat nog belangrijker is: het gebeurt van ons geld.

Je gaat er kennelijk van uit dat een extra Europese onkostenvergoeding daarbij past. Dit is op diverse punten 
een misvatting, maar vooral op het door jezelf ontkende punt: je wordt namelijk wel omgekocht als je door een 
Europese vergoeding (boven op die van je eigen salaris met onkostenvergoeding) in staat wordt gesteld om 
‘ongewoon’ je werk te kunnen uitvoeren.

Dan heb ik het niet over het feit dat in Brussel en Straatsburg alle hotels voor alles minimaal 50 % meer 
rekenen als ze het woord Europa alleen al ruiken. 
En dan heb ik het ook nog niet eens over het feit dat de Europese burger buiten zijn krant, volgens jouw 
redenering ook nog eens de journalist voor de tweede keer moet onderhouden (aan Europa betalen we namelijk 
ook nog eens kapitalen).

Europese parlementariërs en/of Europese journalisten hebben kennelijk een Buitenaards wereldbeeld als het om 
ethiek of financiën gaat!!.

Dus weg met een te duur Europa! en/of tenminste weg met dubbelbetaalde journalisten!

4.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 09:26 

Het gaat volgens mij niet om de hoogte van de vergoeding, maar om wie die vergoeding betaalt. 
Overigens sta ik zelf op twee loonlijsten en ik kan u verzekeren dat daar op zich niets vervelend aan is, als je 
maar weet voor wie je werkt. 
Kritische stukjes schrijven over instituten waar je op de loonlijst staat dat kan niet werken, het is wachten op 
het moment dat in Brussel de eerste bananenbomen worden gesignaleerd. 
De vragen of die loonlijst bestaat, wie daar op staan en alle dwarsverbanden daar zouden wij als 
belastingbetaler nou zo graag meer over weten.

5.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 10:12 

Anoniem schreef: “En als dat niet het geval is, waarom zouden zij zich dan inhouden in hun kritiek op Europa? 
Je wordt niet omgekocht op het moment dat je slechts in staat gesteld wordt om gewoon je werk te kunnen 
uitvoeren.”

Het Europarlement geeft niet voor niets geld weg. Ze behalen er een voordeel mee. In dit geval trekken ze nu 
journalisten aan die anders geen aandacht aan het parlement hadden besteed - en natuurlijk trekken ze vooral 
eurofiele journalisten omdat de niet eurofielen zelfs mét vergoedingen geen zin hebben zich hier voor te laten 
gebruiken.

Laten we er eens een andere draai aangeven. Als een Amerikaans pharma-concern - dat een wonderpil zegt te 
hebben uitgevonden - journalisten een vliegreis naar New York, hotelovernachtingen een hapje en een drankje, 
en voortreffelijke faciliteiten aanbiedt in ruil voor berichtgeving vind jij dat dat zuiver is?

Trouwens, als het allemaal zo zuiver en integer zou zijn waarom wil deze mijnheer Van der Vaart dan niet 
vertellen wie geld hebben aangenomen en hoeveel? Waarom wil hij niet vertellen of hij zijn broer een bonus 
heeft gegeven voor het leugenachtige stuk over Europese Grondwet enquete in de NRC?

6.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 14:21 

Je moet voorts wel bedenken dat het Europarlement er niet voor de belangen van de burger zit maar 
uitsluitend voor de belangen van het grootkapitaal.

7.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 15:01 

Bij de Eurotop-summit op het frederiksplein in Amsterdam kreeg iedere medewerker van de media een koffer 
vol spullen om er voor te zorgen dat uitsluitend positief bericht zou worden. Dat soort van kadootjes kosten de 
belastingbetalers onnodig veel geld. Het is een vorm van omkoping.

8.  Redactie 

19 Apr 2006 om 16:45 

Zeg, komt er nou nog wat van, anonimus? Als ik van kletskoek beschuldigd word wil ik wel graag weten door 
wie. En heeft de Herald Tribune volgens jou ook een paranoïde wereldbeeld? Want die is de bron van dit 
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verhaal. Groeten Pamela.

9.  Anoniem 

20 Apr 2006 om 21:50 

die europese onzin is al vanaf het begin een zwart gat voor belastinggeld, belachelijk rondreizend circus van 
duurbetaalde politiici …

Ze zitten zich nu nog te verbijten dat ze ooit iets aan het volk hebben gevraagd, die schoot dat hele europese 
gedoe gelijk de grond in … maar dat lag aan de gebrekkige voorlichting.. 

10.  Anoniem 

5 Mei 2006 om 01:30 

ik word gek van dat geanoniem hier op die site!!!!!

11.  AriefDahoe 

26 Mei 2006 om 17:00 

Dear Colleagues,

The First European Summer School on Hydrogen Safety will be held at the University of Ulster (Belfast, UK) 
from 15-24 August 2006. This Summer School is funded by the European Commission under the HyCourse 
project (March 2006 – February 2010). The topical content of the School covers the whole spectrum of activities 
of the European Network of Excellence HySafe Safety of Hydrogen as an Energy Carrier 
and complies with the International Curriculum on Hydrogen Safety Engineering. The Summer School consists 
of keynote lectures delivered by leading specialists selected from all over the world; round table discussions; 
work in progress sessions; software demonstrations; an exiting social programme, etc. The state-of-the art in 
Hydrogen Safety is covered from fundamentals to applications and topics include: hydrogen release, mixing, 
and distribution; thermal, pressure and missile effects from fires and explosions; development and validation of 
mitigation techniques; safety assessment and risk analysis; and standards, guidelines and legal requirements.

Further information about the Summer School and funding opportunities for applicants is available at: www.
engj.ulst.ac.uk/esshs/hycourse/ 

With best regards, 
Arief Dahoe

Laat een reactie achter
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Club Huis ten Bosch in de praktijk
Gepubliceerd door admin 18 april, 2006 in Media. 

ORANJE EN RVD VERGIFTIGEN BERICHTGEVING

“Edwin de Roy van Zuydewijn is bereid om voor 2 miljoen Euro zijn strijd tegen het koninklijk huis op 

te geven. Dat hebben bronnen rond De Roy bevestigd tegenover De Telegraaf.” 

Aldus een bericht op RTL nieuws van 2 maart 2006. Het oorspronkelijke bericht uit De Telegraaf 

wordt on line niet meer gevonden. Maar wat stond er in het vonnis van de voorzieningenrechter te 

Amsterdam van 13 april? “Door de raadsman van de vrouw (Margarita) is erkend dat geen bedragen 

zijn genoemd, laat staan het bedrag van 2 miljoen Euro.” Wat we hier in de praktijk zien zijn de 

manipulaties en machinaties van Oranje en de Oranje-propagandistische media die De Telegraaf 

gebruiken voor hun strategieen. 

 
Via Oranje en de RVD, zoveel is nu wel duidelijk, is De Telegraaf gebruikt om De Roy eens te meer 

neer te zetten als een wraakzuchtige en op geld beluste mafkees. In het kielzog van De Telegraaf 

meldden ook tal van andere media het bedrag van 2 miljoen zoals recent nog het AD dat de 

mededeling over de ‘claim’ van 2 miljoen baseerde op ‘geruchten’. Opvallend is wel dat de 

‘kwaliteitskranten’ zoals NRC en De Volkskrant voor zover valt na te gaan geen melding hebben 

gemaakt van de ‘claim’ van De Roy.  

Eerder onthulde De Roy zelf op zijn weblog dat er een ‘Club Huis ten Bosch’ bestaat van belangrijke 

vertegenwoordigers van de media de binnen deze club ‘marsorders’ krijgen van het koningshuis. Het 

heeft er alle schijn van dat het fake-verhaal over de ‘claim’ van 2 miljoen een typisch voorbeeld is 

van de spindoctoring van Oranje en de RVD. Via de RVD liet Oranje vervolgens natuurlijk direct 

weten dat er ‘geen enkele sprake kon zijn van welke onderhandeling dan ook’ en dat er ‘geen stuiver 

zal worden betaald’. Dit is een beproefde spinning-strategie: eerst ‘nieuws’ verspreiden en dat 

vervolgens weer ontkennen. dat alles natuurlijk om het slachtoffer in diskrediet te brengen.  

Opvallend in dit toch wel erg smerige verhaal is de rol van de raadsman van Margarita mr. G. 

Kemper. Kemper heeft namelijk tegenover nota bene enkele roddelbladen bevestigd dat er 

onderhandelingen lopen tussen De Roy en Oranje, dit geheel en al in srijd met de waarheid. Of 

Kemper ook het bedrag van 2 miljoen Euro heeft genoemd dan wel verspreid is niet bekend. In elk 

geval heeft hij het niet tegengesproken en de formulering uit het vonnis ‘door de raadsman van de 

vrouw is erkend dat er (tijdens de vermeende onderhandelingen) geen bedragen zijn genoemd laat 

staan het bedrag van 2 miljoen Euro’ doet sterk vermoeden dat Kemper een rol heeft gespeeld bij het 

actief verspreiden van deze leugen om zijn wederpartij in diskrediet te brengen. In dat geval zou 

Kemper zijn boekje verre te buiten zijn gegaan. Zou ook deze topadvocaat van naam en faam 

worden bezoedeld door de leugens en machinaties van het koninklijk huis waarvan het bestaan nu 

toch inmiddels wel is vastgesteld?
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Club Huis ten Bosch in de praktijk at Klokkenluideronline

2 Reacties op “Club Huis ten Bosch in de praktijk”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 14:14 

Het is helaas nog altijd zo dat het verkopen van Leugens financieel rendabeler is dan waarheden verkopen. Het 
minderwaardige soort dat zich met Leugenverkoop bezighoudt is het ook niet waard om mens genoemd te 
worden.

Dat Edwin de Roy van Zuydewijn via een weblog nu zijn verhaal doet, zet het hele zootje Leugenaars mooi te 
kakken.

Het is zoals hij in zijn bijdrage van Paasdag schrijft: 
“Men is verstrikt in ondoorzichtige belangenspelletjes waarvan de achteloze lezer en achterban geen flauwe 
notie heeft. In de huidige verdeel-en-heers-politiek hebben weinigen maar behoefte aan een redelijk waarheids- 
of realiteitsgehalte. Sprookjes en bijbehorende belangen moeten ten koste van alles in stand worden gehouden.”

2.  Anoniem 

19 Apr 2006 om 17:40 

Dan snap ik niet waar het echte journalistenbloed kruipt.Al zou je je carriere er voor op het spel zetten, daar 
kwam echt wel weer een oplossing voor.Denk eens aan de echte grote primeur! 
Waar zijn zij gebleven,zong Marlene Dietrich.De echte journalisten. 
anne
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Wie zijn de invloedrijkste journalisten van ons land? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Als je niks doet, doe je ook niks fout Fraudeer! Fraudeer! Het maakt niet meer uit! »

Wie zijn de invloedrijkste journalisten van ons land?
Gepubliceerd door admin 23 maart, 2006 in Media. 

NRCOMBUDSMAN PRESENTEERT: DE JOURNALISTIEKE GOOGLE-RANKING!

Hoe meet je welke journalist invoedrijker is dan welke andere? Het is een vraag die het journaille al 

jaren bezighoudt. Nu is hierop een antwoord: via Google. de onvolprezen meest invloedrijke 

zoekmachine ter wereld! Hoe meer hits een journalist op Google scoort, hoe invloedrijker hij of zij is! 

Op nrcombudsman leest u nu een verkennende top-30. Onthullend, kunnen wij u beloven!

NU DE COMPLETE TOP 50!

3 Reacties op “Wie zijn de invloedrijkste 
journalisten van ons land?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Mrt 2006 om 14:21 

Die lijst heeft toch niets met ,,invloedrijke journalist” te maken. Als een krant of journalist maar flink veel proza 
op internet zet komt ie vanzelf bovenaan. 
Wat een journalist aan onthullends schrijft hangt puur af van zijn baas. Je denkt toch niet dat een uitgever 
zonder slag of stoot toestaat dat een journalist onthullend over een flinke klant (adverteerder) mag schrijven. 
Of over een vriendje. 
wim

2.  Anoniem 

23 Mrt 2006 om 14:46 

No way, Wim…. Google werkt anders, weet je wel? Dat selecteert de meest bezochte webpagina automatisch 
uit! 
groet 
Micha Kat

3.  Anoniem 

23 Mrt 2006 om 15:47 

Google werkt niet op basis van de meest bezochte pagina’s, maar op basis van verwijzingen op webpagina’s. 
Het enige dat je kunt zeggen is dat er veel naar deze auteurs wordt verwezen. Dat zegt overigens nog niets 
over de relevantie ervan, zoals blijkt uit het vele ‘ruis’ in de zoekresultaten. Daarnaast is het nog maar de vraag 
hoe de zoekopdracht aan Google is geformuleerd. “Nederlandse journalist” soms? Doe hetzelfde onderzoekje 
over enkele weken en ik denk dat de score er heel anders uitziet.
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« Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit Wie zijn de invloedrijkste journalisten van ons land? »

Als je niks doet, doe je ook niks fout
Gepubliceerd door admin 20 maart, 2006 in Media. 

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK HOUDT WEER DE BOOT AF

door Pamela Hemelrijk 

Alweer eentje die van de Raad voor de Journalistiek de kous op zijn kop krijgt, hoewel hij een 

principiële kwestie aan de orde stelt, namelijk misleidende voorlichting. De Amsterdamse psychiater 

Freek Polak is niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht tegen het NOS-Journaal, omdat hij “geen 

belanghebbende” is. Sinds wanneer, o Raad voor Journalistiek, hebben wij tv-kijkers en krantenlezers 

“geen belang” meer bij een eerlijke en onbevooroordeelde berichtgeving? Zou U ons dat eens uit 

willen leggen?

 
Polak had bezwaar gemaakt tegen een reportage over drugsoverlast in Zuidlimburg, waarin 

uitsluitend de opvattingen van politie en justitie aan bod kwamen. “Een gemiste kans”, schreef Polak 

aan Hans Laroes, “om nu eens bij uitzondering een evenwichtig verhaal over de drugsproblematiek te 

houden, en daartoe ook organisaties aan het woord te laten die het huidige beleid, ook al is het 

democratisch tot stand gekomen, niet alleen onwerkzaam noemen, maar zelfs uitermate schadelijk”. 

(Polak is zelf cannabis-liefhebber en tevens bestuurslid van zo’n organisatie, namelijk de Stichting 

Drugsbeleid. Hij is dus eigenlijk in drie opzichten belanghebbend: als tv-kijker, als hasj-roker, en als 

vertegenwoordiger van een erkende organisatie die het heersende drugsbeleid bekritiseert. Maar dat 

maakt hem in de ogen van de Raad voor de Journalistiek blijkbaar nog steeds niet belanghebbend 

genoeg.) 

Het antwoord waarmee Polak door Laroes werd afgescheept was veelzeggend : “U snijd (spelfout van 

Laroes, red.) een thema aan dat wij niet kunnen oplossen, namelijk de fundamenteel verschillende 

manieren waarop er tegen de drugsproblematiek kan worden aangekeken. Het is de overheid die 

uiteindelijk de koers bepaalt, wat daar ook van zij.” 

Laroes geeft dus toe dat er verschillende opvattingen leven over de drugsproblematiek, maar hij 

vindt het niet de taak van het Journaal om over deze verschillen te berichten. Want het is de overheid 

die de koers bepaalt, en daar houdt hij zich aan. 

Laroes verklaart hier doodleuk dat de overheid de koers van het NOS Journaal bepaalt! En hij 

schaamt zich niet eens! 

Polak voelde zich door de denigrerende antwoorden op zijn emails dermate geschoffeerd dat hij het 

hogerop zocht, en de Raad voor de Journalistiek inschakelde. Wist Polak veel dat het bij de Raad voor 

de Journalistiek hetzelfde laken een pak is als bij het NOS Journaal. Want zijn klacht over wijze 

waarop hij door Laroes is afgescheept is ongegrond verklaard. En zijn klacht over de tendentieuze 

reportage wordt niet in behandeling genomen. 

En zo ziet de RvdJ keer op keer kans om zich te onttrekken aan een oordeel over het grootste manco 

van de hedendaagse journalistiek: namelijk haar slaafse geheul met de machthebbers, de 
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Als je niks doet, doe je ook niks fout at Klokkenluideronline

schaamteloze volksverlakkerij die daarvan het gevolg is, en de vraag of de kijkers en lezers dat 

zomaar over hun kant moeten laten gaan. De tactiek van de RvdJ doet me denken aan het aloude 

officieuze motto van het Algemeen Nederlands Persbureau: “Als je niks doet, doe je ook niks fout”. 

Kan dat met de overheid collaborerende schertstribunaal asjeblieft worden opgeheven? 

2 Reacties op “Als je niks doet, doe je ook niks 
fout”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

21 Mrt 2006 om 18:13 

Tsjakkaa! Die zit! Je hebt volgens mij he-le-maal gelijk.

Selectieve berichtgeving en het spinnen der media is dan ook thans tot hogere kunst verheven, en wellicht 
daarom slechts aan een handjevol ingewijden toe te vertrouwen.

2.  Anoniem 

22 Mrt 2006 om 14:53 

Goed werk Pam !

Journalistiek in de mainstream media? 
PR agenten!

En de Raad ter Bevordering van Staatspropaganda weet er wel een mouw aan te breien… ze breien er wat af 
daar…
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Je moet inloggen om te reageren.
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« De Roy onthult geheime Oranje-bijeenkomsten pers Als je niks doet, doe je ook niks fout »

Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit
Gepubliceerd door admin 17 maart, 2006 in Rechterlijke macht. 

HAAGSE VICE-PRESIDENT GEEFT DE STRIJD NIET OP

Hans Westenberg, top-rechter en vice-president van de Haagse rechtbank, heeft deze week 

aangekondigd hoger beroep te zullen instellen tegen het voor hem vernietigende vonnis van de 

Rotterdamse rechtbank in de zaak die hij heeft aangespannen tegen journalist Micha Kat. Echter, hij 

kondigt bij monde van zijn advocaat aan de dagvaarding pas te zullen uitbrengen op 14 december 

2007. 

 
Dit heeft te maken met de nog lopende zaak van Westenberg tegen advocaat Hugo Smit die de 

gewraakte uitlatingen deed in het boek van Kat. Medio mei is er te Rotterdam een getuigenverhoor 

gepland waar zal moeten blijken dat Westenberg inderdaad zoals Smit beweerde buiten zitting met 

advocaten belt. Uit de reeds geproduceerde stukken blijkt ook dat Westenberg advocaten intimideert 

op een wijze die nog het meest doet denken aan de beroemde beelden van de Nazi-rechters in het 

Derde Rijk. “Ich sage: Sie sind ein Schwein!” hoor je rechters daarop roepen naar justitiabelen. “Was 

sind Sie?” Dat dit nauwelijks overdreven is, blijkt uit produkties die in eerste aanleg in het geding zijn 

gebracht. Op het getuigenverhoor zullen waarschijnlijk mensen onder ede worden gehoord als Bert 

van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, en Numan, lid van de Hoge Raad. Zij allen 

waren, zo blijkt uit stukken, op de hoogte van de praktijken van Westenberg.  

Uit de brief van de advocaat van Westenberg aan de advocaat van Kat blijkt dat Westenberg zijn 

beslissing om het appel tegen Kat door te zetten zal laten afhangen van de uitkomst van zijn zaak 

tegen Smit. Als hij die zaak ook verliest, gaat hij dus ‘in de volle breedte’ in hoger beroep tegen 

zowel Smit als Kat. Vandaar die late datum van december 2007. Hij gaat in appel ‘ter bewaring van 

rechten’ zo schijft zijn advocaat. De genoemde getuigenverhoren beloven ook hierom nu 

buitengemeen spannend te worden. Wordt vervolgd.

BESTEL NU HET BOEK TOPADVOCATUUR VAN MICHA KAT. MAAR LET OP: HET EMAILADRES 

IS VERANDERD EN IS NU MARCEL@MEMORY.NL
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Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit at Klokkenluideronline

wie gaat dat betalen, zoete lieve gerritje ??????

2.  Anoniem 

19 Mrt 2006 om 07:46 

ALS zowel mr Van Delden ( van de Raad voor Rechtspraak) als mr Numann (tegenwoordig Hoge Raad) van 
deze praktijken van mr Westenberg op de hoogte zijn, dan moeten deze lieden toch eigenlijk ook ter 
verantwoording geroepen worden. Dan hebben Van Delden en Numann impliciet aan (voortduren van) deze 
praktijken meegwerkt. Dan kunnen Van Delden en Numann toch niet zo maar vrijuit verder gaan op hoogst 
belangrijke posities voor de rechtspraak.

Laten we duidelijk zijn, de rechtspraak in Nederland is toch al wat verdacht gezien de diverse affaires (Putte, 
Schiedam, rechter Maastricht met kinderporno, plv-rechter Aruba ivm Natalee Holloway…..). 

Waarom zijn de media zo stil over dit thema ??

3.  SamBroersma 

19 Mrt 2006 om 11:22 

Geachte Anoniem, 19 maart 2006, 07:46

Met uw opmerking over Van Delden en Numann slaat u een belangrijke spijker op zijn kop. U vraagt zich 
(terecht) af, waarom de media zo stil zijn over dit thema. Het antwoord is heel eenvoudig. Binnen de werking 
van de (macht)structuur is er een strikt geheim te houden illegaal circuit. En in dat circuit ligt de volledige 
zeggenschap en het illegale bestuur in en over ons land. Nederland is geen rechtstaat, omdat niet iedereen 
gelijkelijk recht kan en mag halen. Ook democratie is feitelijk niet meer dan een misleidend instrument en een 
fopspeen. Democratie is vooral bedoeld, om de bevolking het idee te geven, dat er naar hen geluisterd wordt, 
dat ze ook iets te zeggen hebben. Om de bevolking rustig en onder controle te (kunnen) houden. De 
daadwerkelijke invloed van het volk gaat niet verder dan het, ongevaarlijke, plaatsen van komma’s en punten 
op niet essentiële punten. Binnen de structuur (waar ook de rechterlijke macht onderdeel van uit maakt) 
worden, onder sturing van onder meer onze Majesteit, illegale belangen gediend, welke belangen primair niet 
de belangen van het volk zijn, maar wel die van de financiële elite. Ook onze mainstream media zijn in het bezit 
en onder volledige controle van deze machtselite. 

Terwijl de massa onder de bevolking inlevert, vult de financiële elite (waaronder de multinationals, banken, 
verzekeraars), zoals altijd, verder haar zakken. Kijk maar naar hun recordwinsten. Marionetten uit het 
bedrijfleven worden gefêteerd met, in de ogen van het volk, absurde bonussen (met o.a. Jeroen van der Veer 
(Shell) en Hans Wijers (Akzo). Onze eigen bestuurders (regering en volksvertegenwoordiging) zijn geïnfiltreerd, 
gemanipuleerd en corrupt, en zij dansen slechts naar de pijpen van de echte machthebbers. 

In mijn nog uit te brengen boek “Hare Majesteit’s leugens regeren” ga ik ook op deze thema’s dieper in. 
Gelukkig is Internet (nog) niet in de smorende greep van deze onaangename structuur, en kunnen wij nog vrij 
met elkaar van gedachten wisselen. 

Sam Broersma 
Zoutelande 

4.  Anoniem 

19 Mrt 2006 om 19:18 

Nog een keer dan, rechtstreeks van de site van Sam B. te Zoutelande:

“Ik had ooit wel eens, ver voor de oprichting van Trading Advice, een duidelijk onjuiste belastingaangifte 
gedaan, wat tot een FIOD onderzoek leidde. Deze fout heb ik evenwel erkend, en ik heb met de Belastingdienst 
afgerekend. Ook heb ik, hiervoor, voor de rechter verantwoording afgelegd.” 

5.  Anoniem 

20 Mrt 2006 om 08:42 

Westenberg wil dus ook nog in appel gaan mbt gunstige vonnis voor Kat. Dit is uiteraard onzin, immers (zoals 
gebleken is) Kat heeft zijn publicatie gebaseerd op de expliciete uitlatingen van advocaat Smit. En dat is toch 
niet de eerste de beste immers dat is een topadvocaat.

Maw ook hieruit blijkt weer dat die Westenberg een vervelende loser is. Toch maar in appel gaan, rekken en 
hopen dat hij nog wat steun krijgt van een andere knoeiende rechter.

Je zou verwachten, dat Westenberg toch wel uitgekotst zou worden door collega-rechters. Maar nee, blijkbaar 
wordt Westenber de hand boven het hoofd gehouden. Dit toont aardig aan, hoe er gewerkt wordt door de 
rechterlijke macht.

6.  Anoniem 

22 Mrt 2006 om 11:53 

Als nou de Nederlandse beroepsrechts niet voor het leven benoemd zouden zijn, maar slechts voor 5 jaar 
of zo, dan zou je de zwakke broeders, de partijdigen, de knoeiers na die 5 jaar kunnen laten afvloeien.  
Blijkbaar houden de ambtenaren elkaar de hand boven het hoofd

Maar nee, benoeming voor het leven, bijgevolg gedraagt Westenberg cs zich als ongecontroleerd projectiel…. Je 
zult er maar een KG bij hebben…. 
Normen en waarden - maar niet voor rechters.

7.  Anoniem 
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Westenberg in hoger beroep tegen Kat en Smit at Klokkenluideronline

23 Mrt 2006 om 08:32 

Nee, Westenberg die hoeft niet voor zijn kosten op te draaien. 
Westenberg doet het op kosten van de gemeenschap. 
Dus gewoon in appel en rekken maar …

8.  Anoniem 

7 Apr 2006 om 11:01 

Hoe zit het met de bijbanen van Westenberg ?

Rechters schijnen zich niet te houden aan de regel van opgave van bijbanen. 
Wie controleert de rechters ?  
Waarom wordt daar niet de hand aan gehouden ?

9.  Anoniem 

7 Apr 2006 om 18:02 

Geachte anoniem 7 april 2006 – 11:01

Met mijn nog uit te brengen boek “Hare Majesteit’s leugens regeren“ met als subtitle “de staat der Nederlanden 
als criminele organisatie“ ben ik van plan, om, onder meer, onduidelijkheden, zoals u zojuist hebt geschetst 
(wie controleert de rechters, en hoe zit het met de bijbanen van rechters) uit te leggen of te verduidelijken. 
Tenzij representanten uit die structuur opdracht geven, om bij mij voortijdig het licht uit te (laten) blazen. 
Mijn verklaring over het sprookje democratie, en de leugen rechtstaat Nederland, komt uit de werking van de 
(macht)structuur(en) van de financiele elite. Omdat ik met een eliminatie van mijn persooon serieus rekening 
hou, en ik wil dat de uitkomsten van mijn speurwerk in ieder geval publiekelijk worden, leg ik alles dubbel en 
driedubbel (ook nog verborgen) aan, en instrueer ik derden, hoe zij, indien, mijn werk kunnen openbaren. Of 
dit overdreven is? Wie de invloed van onze Majesteit, en haar rol als koningin van de tussenlaag (tussen de 
elite en het volk) werkelijk kent, weet dat zij altijd (ook buitenwettelijk) wil winnen. De structuur gaat 
moeiteloos over lijken. Analiseer alleen al maar de dood van Pim Fortuyn. Al ben ik natuurlijk duidelijk geen Pim 
Fortuyn! Maar ja, dat was Louis Sévèke ook niet.

Mijn boek wordt geen vrolijk boek (voor de Majesteit en haar boevenclub), maar zal wel verhelderend zijn. 
Lieve Majesteit, waarom hebt u niet aan “damagecontrol“ gedaan, en waarom hebt u het zo ver willen laten 
komen? Waarom hebt u liever uw stinkende bestuurlijke beerput op straat? Of staat mij nog een nieuw 
offensief, of een nieuwe boevenstreek, te wachten? 
De streefdatum waarop ik mijn boek uit wil brengen, heb ik door nieuwe stuitende handelingen van falende 
ambtenaren (illegale vernietiging van een deel van mijn dossier, en een daarop volgende onvermijdelijke 
rechtsgang) helaas moeten verschuiven naar het einde van 2006. Ik wil graag eerder publiceren, maar het 
wordt mij steeds weer systematisch door, zich ambtenaren noemende, boeven moeilijk gemaakt.

Jan Peter, Gerrit, Wouter, Trix, Piet Hein, Joop, Frans, Jenny, Joris, het boek komt eraan. Nog even geduld, en 
geen streken meer uithalen hoor! 

Sam Broersma 
Zoutelande 

10.  Anoniem 

7 Apr 2006 om 18:54 

Geachte anoniem,

Uw ietwat cryptisch handelen begrijp ik niet. “Nog een keer dan, …“, en “Sam B.“ Het lijkt niet tot u te zijn 
doorgedrongen, dat ik er zelf voor heb gekozen, om aan het grote publiek bekend te maken, dat ik een FIOD-
affaire aan mijn broek heb. En dat ik die te danken heb aan een door mij gedane onjuiste belastingopgave. Ik 
had te weinig gegevens verstrekt, en ik had te weinig belasting betaald, en ben daar vervolgens voor op de 
vingers getikt. Wanneer u het nodig vond, om de lezers van de klokkenluideronline hier nog eens expliciet op te 
wijzen, dan vind ik dat in orde. Maar waarom zou u dat enigzins bedekt doen. 
“Sam B.“ is niemand anders dan,

Sam Broersma 
Zoutelande 
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« Links omarmt paardelul De Roy onthult geheime Oranje-bijeenkomsten pers »

Hoe ver gaat het bedrog door NRC Handelsblad?
Gepubliceerd door admin 13 maart, 2006 in Media en Politiek. 

NRC EN OPENBAAR MINISTERIE REVISITED

Recente ontwikkelingen rond de ‘Deventer moordzaak’ roepen weer in de herinnering hoe twee 

redactrices van NRC Handelsblad de waarheid in opdracht van justitie manipuleerden inzake de 

moordzaak Putten.
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1.  Anoniem 

10 Mrt 2006 om 17:12 

Hartelijk gefeliciteerd Pammie

2.  Anoniem 

10 Mrt 2006 om 18:20 

Dubbelboer. 
Het is jammer voor Rotterdam en voor LR,dat de PvdA in deze sterkte terugkomt,echter het waren 
gemeenteraadsverkiezingen,niet iedere allochtoon kan volgend jaar stemmen voor het parlement ,vanwege de 
voorliefde van de leiding van de P.v.d.A.om militair in te grijpen in souvereine landen.Dubbelboer(PvdA):het is 
ondenkbaar,dat iemand met een andere nationaliteit meebesluit over de vraag,of we al dan niet de oorlog aan 
een land moeten verklaren.Met als gevolg: geen actief noch passief stemrecht ,het parlement betreffende,voor 
allochtonen,die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten.Of dat bij een oorlog tegen een land,waar de 
genaturaliseerde allochtoon familie ,of geloofsgenoten heeft,helpt,is echter de vraag.Wel geeft het het dubbele 
democratische gehalte weer van wereldburger Dubbelboer.

3.  Anoniem 

10 Mrt 2006 om 21:34 

Pamela, het was niet Simon Fortuyn die door Pim een “boerenlul” werd genoemd, maar Martin Fortuyn!!! Simon 
was zijn ‘lieve kleine broertje’, zoals hij dat zelf omschreef in zijn boek “Babyboomers”. 
Foutje!

Voor de rest: chapeau!!!

4.  Anoniem 

10 Mrt 2006 om 22:08 

Niks chapeau: Hemelrijk heeft haar huiswerk voor de zoveelste keer niet gedaan. Dit soort fouten zijn wel heel 
typisch voor haar. Had zij haar huiswerk wel gedaan, dan had zij gezien dat Simon Fortuyn op de 
kandidatenlijst stond van Leefbaar. Het is dus niet zo vreemd om hem naar zijn mening te vragen. Wat is het 
trouwens voor zwaktebod om hem een “onbeduidende paardenlul” te noemen? Ik dacht dat we in kringen van 
Hemelrijk niet van demoniseren hielden? Oh, dat geldt alleen maar voor vrienden van haar, natuurlijk.
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Verder: hoezo is “links” aan het lobbyen? “Links” heeft nog niets gedaan, dus of de PvdA geen linkse coalitie 
wil, moeten we gewoon afwachten.

5.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 00:36 

Foei Pamela. 
Het is “paardeNlul” 

;-)

6.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 01:02 

Binnenkort op deze site: “Zielig Rechts omarmt uitgekotste hoerenmadam”.

7.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 11:24 

Ga een discussie aan. Maar zelfs als je het met een standpunt niet eens bent kun je vanzelfsprekend ook enig 
fatsoen tonen. Een kwestie van innnerlijke beschaving denk ik zo.

8.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 15:36 

Pamela, waarom ,,scheldt” je altijd op links terwijl rechts geen haar beter is? 
Om in de politiek gesetteld te raken ben je veroordeeld om corrupt (zwijgen) te zijn. Wat is aan rechts beter 
dan links of omgekeerd? 
Kunnen we niet beter iets anders voor democratie bedenken?

9.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 15:49 

Exact. Dit waren precies de woorden die ik in mijn hoofd had, toen ik het stuk van Hemelrijk las: waarom toont 
zij geen innerlijk fatsoen? Waar is de beschaving gebleven? Is het bij gebrek aan argumenten?

Hoerenmadam versus PaardeNlul: koekje van eigen deeg dus.

10.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 15:54 

Inderdaad,op het moment heeft het er alle schijn van,dat velen in politiek Den Haag aan het lijntje lopen van 
de City of London en Wall-street.

11.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 17:45 

links omarmt paardelul!!! 
Ik wil Pamela Hemelrijk er op attent maken, dat niet Simon, maar Marten door Pim werd uitgemaakt voor 
paardelul. 
Simon Fortuyn heeft m.i. vlak voor de verkiezingen in Rotterdam zijn voorkeur voor L.R. in niet mis te verstane 
bewoordingen goed en helder uitgesproken.

12.  Anoniem 

12 Mrt 2006 om 17:10 

LINKS OMARMT PAARDELUL. 
Ik vind je rectivicatie ietwat kinderachtig om nu Simon met Marten over één kam te scheren. Je had eerst 
Simon moeten polsen of hij zou willen samenwerken met de pvda en dan pas je mening over hem moeten 
geven.(zoals een topjournaliste betaamd!)

13.  Anoniem 

12 Mrt 2006 om 18:27 

Ik Simon polsen???? Terwijl Simon in het AD nadrukkelijk verklaart dat hij voor samenwerking met de PvdA is? 
Wat valt er dan voor mij nog te polsen? Bovendien zal het iedereen zijn reet roesten wat Simon vindt. Je kunt 
net zo goed met koeieletters in de krant zetten: “Melkboer van Pim Fortuyn sluit PvdA niet uit”, of: “Buurvrouw 
van Pim Fortuyn sluit PvdA niet uit”. (Maar misschien komt dat nog; het zou me niks verbazen. Ze zijn er gek 
genoeg voor, bij het AD.) En als ik Simon een paardelul wil noemen, dan noem ik hem een paardelul. Dit is een 
vrij land. Groeten Pamela.

14.  Anoniem 

12 Mrt 2006 om 22:56 
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In naam van een dode zijn broer tot paardenlul uiroepen: Jezus, zeg, hoe diep kan een mens zinken. 

Voor de zoveelste keer maak je een feitelijke fout en dan probeer je jezelf er zo uit te lullen: zwak, heel zwak.

Simon op één lijn stellen met “de melkboer” slaat ook al nergens op, dommie: Simon Fortuyn stond op de 
kandidatenlijst van Leefbaar Rotterdam. Hij maakt dus deel uit van die partij en mag er dus best iets van 
vinden. Hij heeft een mening: PvdA niet uitsluiten. Daar kan jij het niet mee eens zijn. Best. Het is een vrij 
land. Maar iemand “paardenlul” noemen, omdat jij het niet met hem eens bent, is van een zielige 
bekrompenheid. Laat me raden: alleen die mensen deugen, die het met jou eens zijn, toch? In Noord-Korea 
zouden ze je nu tot held maken.

15.  Anoniem 

13 Mrt 2006 om 07:31 

In plaats van de PVDA te pakken met argumenten , laat je je emoties weer de loop gaan. dom , dom. 
Waarom ga je niet door op het feit dat de PVDA 3 jaar geleden weigerde in de regering te gaan zitten en nu LR 
nu van kiezersbedrog beticht. 
Gemiste kans. ( voor open doel )

16.  Anoniem 

13 Mrt 2006 om 09:04 

Pamela, je mag Simon een paardenlul noemen, geen probleem. Maar je schrift dat Pim zijn broer ook zo 
noemde en dat klopt toch echies niet. Die Martin Fortuyn; DAT is een paardenlul van formaat en die werd door 
Pim ook zo genóemd. 

Maar ja, het gaat erom dat leefbaar dus nooit met de NSDAP/PvdA* gaat regeren, want wees noun eerlijk: wie 
wil er nu een herhaling van WOII met alleen nu de “kapitalisten” en kennelijk de autochtone Nederlanders als 
slachtoffer van de achterban van de NSDAP/PvdA: de moslims? 

* waarom ik de PvdA met de NSDAP vergelijk: zie het stuk van Mmarcel Roele “Was Hitler links?” op  
http://www.meervrijheid.nl/index.html?mr-hitlerlinks.htm

17.  Anoniem 

13 Mrt 2006 om 09:05 

Re: Links omarmt paardelul  
door Anoniem op 13 mrt, 2006 - 09:04  
Pamela, je mag Simon een paardenlul noemen, geen probleem. Maar je schrift dat Pim zijn broer ook zo 
noemde en dat klopt toch echies niet. Die Martin Fortuyn; DAT is een paardenlul van formaat en die werd door 
Pim ook zo genóemd. 

Maar ja, het gaat erom dat leefbaar dus nooit met de NSDAP/PvdA* gaat regeren, want wees noun eerlijk: wie 
wil er nu een herhaling van WOII met alleen nu de “kapitalisten” en kennelijk de autochtone Nederlanders als 
slachtoffer van de achterban van de NSDAP/PvdA: de moslims? 

* waarom ik de PvdA met de NSDAP vergelijk: zie het stuk van Mmarcel Roele “Was Hitler links?” op  
http://www.meervrijheid.nl/index.html?mr-hitlerlinks.htm

18.  SamBroersma 

13 Mrt 2006 om 12:43 

Geachte heer Micha Kat,

Op twee momenten verwees u naar een email van Joke Mat. Op de website van Theo van Gogh, naar welke 
website u de lezers verwijst, vond ik de volgende boodschap.

———————————-

Original Message —–  
From:  
To: Sent: Monday, May 26, 2003 9:45 PM  
Subject: RE: eskes en OM 

de gestoordheid van het OM lijdt geen twijfel.ik heb momenteel vakantie, maar over drie weken ga ik me er 
weer verder in verdiepen.. 

groet, joke mat

————————————— 

Is dit de gehele inhoud van haar email, of een, door u geselecteerd, gedeelte van haar bericht aan u. Dat de 
vermelde zin met een “kleine letter” begint laat dit vermoeden, evenals de lengte van het bericht. In welke 
context dienen wij lezers haar opmerking te plaatsen, de aanleiding voor haar opmerking is ons niet bekend. Is 
ons wellicht relevante tekst uit haar emailbericht onthouden?

Sam Broersma  
Zoutelande  

19.  Anoniem 

13 Mrt 2006 om 16:52 
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Biefstuksectie. 
Ooit van de Biefstuksectie gehoord?Dat waren de communisten,in het vooroorlogse Berlijn,die massaal naar de 
N.S.D.A.P.van Adolf H.(Aloysius Schickelgruber) overliepen en daardoor deze bijnaam opliepen(bruin van buiten 
rood van binnen).Overigens dient in het door U aangehaalde artikel in meervrijheid etc.de kanttekening te 
worden geplaatst,dat niet alleen bij de communistische partij in de Sovjet-Unie Joden in hoge posities 
verkeerden,maar ook in het N.S.regime in Duitsland vertegenwoordigd waren.Zie de partij-ideoloog Alfred 
Rosenberg, de top van de Wehrmacht met zijn vele Joodse generaals(von Manstein,Keitel,von Blumentritt,
Kesselring,Milch etc,Leni Riefenstahl met haar film Triumpf des Willens,de toeleveringsbedrijven van de 
Wehrmacht Krupp,Mauser,Flick,Thyssen etc.De halfbroer van Goering was Joods,vanwege het feit,dat vader 
Goering ook eenmaal met een Joodse was getrouwd etc.In aanmerking dient echter genomen te worden,dat 
zonder de tweede wereldoorlog en de absurde aanval op Polen en de Sovjet-Unie,gecombineerd met de 
holocaust op de voornamelijk Oost-Europese Joodse bevolkingsgroep,6 miljoen opgegeven slachtoffers(voor het 
gemak vergeten we even de tientallen miljoenen slachtoffers onder de goyem-volken in deze periode) er geen 
strategisch gelegen en op een puur Joodse identiteit gestoelde staat Israël zou zijn geweest.Zie hierbij ook de 
belangen van de Rothschilds in het heden en verleden in het gebied,wat tegenwoordig Israël heet.(Weet U 
trouwens,wie de aanleg van het strategisch gelegen Suez kanaal financiëerden of is dit U op de Nederlandse 
schooltjes ook onthouden?)

20.  SamBroersma 

13 Mrt 2006 om 17:25 

Of mijn geheugen heeft mij in de steek gelaten, of op mijn “schooltje” werd het niet verteld. Via google is dit 
één van de, op het volgende webadres door mij gevonden, mededelingen. 
——————— 

http://www.kampie.info/reisverslagen/verslag_egypte/het_suezkanaal.htm

Egypte: Het Suezkanaal 

Het Suezkanaal heeft een lengte van 171 kilometer en is bevaarbaar voor schepen tot 250.000 ton. Voor het 
zover was had het kanaal een lange en bewogen geschiedenis door te maken. Al in 2000 v.Chr. liet farao 
Sesostris de oostelijke Nijlarm en de bestaande meren door kanalen met elkaar verbinden. Zo schiep hij de 
eerste verbinding tussen de Middellandse en Rode Zee. De kanalen verzandden evenwel en moesten tussen 600 
en 500 v.Chr. door de Pers Darius I weer hersteld worden. Steeds lieten de elkaar opvolgende heersers de 
kanalen onderhouden, maar kalief Mansur vond het maar een strategisch risico en liet de hele handel in 775 
dempen. 

Echt behoefte aan een kanaal ontstond pas weer toen de handel op Azië een grote vlucht nam en de omweg via 
kaap de Goede Hoop hinderlijk begon te worden. Napoleons ingenieurs onderzochten in 1799 als eersten 
serieus de mogelijkheid een kanaal via de huidige route te graven, maar maakten rekenfouten, waardoor zij 
dachten dat het niveauverschil tussen de Middellandse en Rode Zee 10 meter bedroeg. Ruim 30 jaar later 
maakten de Britten een nieuwe berekening, deze keer zonder fouten. Ze kwamen uit op een verval van 30 
centimeter. Door politiek gekonkel waren het echter de Fransen die uiteindelijk een bouwvergunning kregen en 
onder Ferdinand de Lesseps ging men in 1859 aan de slag, met uitsluitend Frans en Egyptisch kapitaal. Tien 
jaar later kon het kanaal geopend worden, ondanks grote technische problemen, hitte, dorst, cholera en 
100.000 doden. 

Tijdens hun bezetting van Egypte kregen de Engelsen het kanaal toch nog in handen. De concessie, die de 
kanaalmaatschappij gouden bergen en Egypte bijna niets opleverde, zou tot 1968 duren, maar in 1956 vond 
Nasser het welletjes. Hij nationaliseerde het kanaal en meteen brak de hel los. Zowel Frankrijk als Engeland 
achtten het kanaal vanwege de aanvoer van olie van vitaal belang. Bovendien vonden ze domweg dat het van 
hen was. De poging van Engeland en Frankrijk om het kanaal (samen met Israël) met geweld terug te nemen 
mislukte en Nasser was de held. Tussendoor was het kanaal wel een jaar lang gesloten. 

Tot 1968 ging alles goed, maar toen bezette Israël de Sinaï en was de doorvaart opnieuw gestremd. Deze keer 
duurde het tot 1975 voor het kanaal weer open kon. Onder Sadat is toen de breedte en de diepte enorm 
vergroot, zodat ook supertankers erdoor konden. In tegenstelling tot de verwachtingen bleken het echter vooral 
de containerschepen te zijn die voor de toename van de Klandizie zorgen. Volgens een orakel uit de oudheid 
zou het kanaal altijd meer van nut zijn voor vreemdelingen dan voor Egypte en eigenlijk is dat nog steeds juist. 
Maar door tijdens de golfcrisis een forse tariefsverhoging in te voeren voor oorlogsschepen liet Egypte blijken 
ook een graantje mee te willen pikken.  
————————————-  
Is dit het antwoord, waarna u ons liet raden?

Sam Broersma 
Zoutelande

21.  Anoniem 

13 Mrt 2006 om 18:21 

Beste Sam, 
Dank voor jouw snelle reactie.Ik heb destijds gelezen,dat de Londense tak van de Rothschilds binnen 24 uur de 
financiëring konden overnemen van het Suezkanaal ,waardoor zij,wat destijds ongebruikelijk was,in de Engelse 
adelstand verheven werden en wat inderdaad resulteerde in de opening van het Suez-kanaal in 1869. 
Dat het door jouw aangehaalde artikel spreekt van “uitsluitend Frans en Egyptisch kapitaal”duidt erop,dat er 
kennelijk meer dan één versie hierover bestaat,wat overigens geen nieuw verschijnsel is.Wel is doet de 
combinatie Engeland,Frankrijk en Israël vermoeden,dat we dicht bij elkaar liggen,voormelde informatie 
betreffende.

22.  Anoniem 

14 Mrt 2006 om 16:52 

Linksom of rechtsom, het lijkt me tijd om ons even af te vragen of we fascistisch of niet fascistisch rotterdam 
voorstaan.

Met een leger aan politie/stadswachten en parkeerverklikkers gaat het totaal verkeerd met de leefomgeving en 
het lijkt erop alsof een ieder dit als een zombie maar ervaart en nog goed vindt ook. 
Wordt je niet doodziek van het woordje veiligheid en met name het prijskaartje wat er altijd aan moet hangen.
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Zonder openheid van zaken accepteer ik geen enkel bestuur meer boven mij.

Leefbare openheid sta ik dan ook voor. 

And live and let live en met respect

Alwin Held

23.  Anoniem 

14 Mrt 2006 om 23:52 

Respect. 
Hoe bedoelt U?Wat heeft respect en let live te maken met een leger aan politieagenten,die kennelijk nodig zijn,
zodat de bevolking veilig over straat kan.Sinds het gedoogbeleid van de P.v.d.A.,een partij,die voor vreemden 
en tegen de autochtone bevolking is,zoals de NSB destijds achter haar Duitse zusterpartij aanliep,is de 
onveiligheid met sprongen omhooggeschoten,kennelijk met geen ander doel dan chaos te creëeren.En waar 
was het door U aangehaalde respect voor het leven van Pim Fortuyn,de grote tegenstander van P.v.d.A.er Wim 
Kok(de schrijftafelmoordenaar van Pim-citaat wijlen Theo van Gogh)?Mij dunkt,dat U een wel zeer 
merkwaardige opvatting heeft van de uitdrukking respect.

24.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 09:36 

Cordon Sanitaire. 
Volgens de berichten wordt in de kleinere gemeenten de P.v.d.A.in Nederland op dit moment stelselmatig 
uitgesloten om aan de vorming van het college deel te nemen.Het is te hopen,dat de niet- socialistische partijen 
in Vlaanderen dit voorbeeld bij de komende verkiezingen voor de gemeenteraden zullen volgen,zodat diegenen,
die werkelijk dienen te worden uitgesloten,wegens hun anti-autochtone politiek, lik op stuk krijgen.

25.  Anoniem 

17 Mrt 2006 om 22:04 

Waarschuwing: kritische opmerkingen aan het adres van Kat op http://www.nrcombudsman.nl worden 
verwijderd. Kennelijk kan Kat hem onwelgevallig commentaar hier niet wissen, maar daar doet hij het wel.

26.  Anoniem 

18 Mrt 2006 om 00:09 

Gaarne een reactie van Kat hierop, lijkt mij.

27.  Anoniem 

18 Mrt 2006 om 02:00 

Trouwens, die nrc ombudsman, die stond toch open voor iedereen die kritiek heeft op NRC? Nou, de klachten 
strómen inderdaad binnen: van Kat, ehh Kat en Hemelrijk!

28.  Anoniem 

19 Mrt 2006 om 17:28 

Zijn hier ook maar enige aanwijzingen voor (het verwijderen van commentaar), of loop je gewoon slap uit je 
nek te lullen in (alweer) een zielige poging om hem zwart te maken?

29.  Anoniem 

20 Mrt 2006 om 13:36 

Kleine correctie: NRC Next is niet de zesde, maar de zevende tabloidkrant. Kennelijk wordt in het rijtje 
gemakshalve de transformatie van de Barneveldse Krant vergeten. Weliswaar het kleinste dagblad, maar met 
een additionele groei van 10% abonnees, wel de meest succesvolle tot nu toe!! 
(Ton Roskam 
directeur/uitgever 
Koninklijke BDU Uitgeverij)
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HET WEB VAN LEUGENS OVER 9-11

door Pamela Hemelrijk 

Was de instorting van de Twin Towers op 11 september een “inside job”? Zo nee, hoe is het dan 

mogelijk dat die 110 verdiepingen net zo snel naar beneden kwamen als een van het dak gegooide 

baksteen nodig gehad zou hebben om de grond te bereiken, namelijk 10 seconden? 

Dat is 11 etages per seconde. Hoeveel tijd hebben elf op elkaar neerploffende betonnen vloeren nodig 

om elkaar te verpletteren? In elk geval meer dan een seconde, zou men denken. Je kunt niet eens 

plofplofplofplofplofplofplofplofplofplofplof zèggen in één seconde. Anders gezegd: elke betonnen vloer 

heeft slechts 0,09 seconde de tijd gehad om het: (a) te begeven, (b) een meter of 3 naar beneden te 

vallen, en (c) zijn benedenbuurman te laten bezwijken. Zo’n sterk staaltje is alleen mogelijk als er 

een demolition squad aan te pas is gekomen, oftewel: als een gebouw met explosieven wordt 

opgeblazen.

 
Dat zeggen althans de mensen die door de reguliere media konsekwent als complotdenkers worden 

betiteld. Maar die stroom rijst al meer en meer, vooral op internet. Een ding is zeker: wie al het 

materiaal dat door deze “complotdenkers” wordt aangedragen als “indianenverhalen” van de hand 

wijst, kan met geen mogelijkheid meer volhouden dat hijzelf niet in complotten gelooft. Want dan 

moeten al die amateur videobeelden, en al die gelijkluidende verklaringen van ooggetuigen, 

brandweerlieden, hulpverleners en portiers over explosies in het gebouw (vóórdat het vliegtuig 

insloeg, mind you) moedwillig vervalst of geënsceneerd zijn. En dan moet daar dus ook een complot 

achter zitten. Een complot van complotdenkers, als het ware. Daarin geloven de mainstream media 

dus kennelijk wel. Maar dat er in Washington, het Witte Huis en het Pentagon samenzweringen 

bestaan, dat wil er bij die gasten niet in 

Enfin; voor de achterdochtigen onder ons organiseert de website hetkannietwaarzijn.nl op 16 maart a.

s. een bijeenkomst in Groningen. In het hoofdstation van de NS, om precies te zijn. Aanvang 20.00 

uur, toegang gratis; waar vind je dat nog. 

Want er is nog veel meer dat de kwaliteitsmedia ons niet aan ons neus hebben gehangen over 11 

september. Wist u bijvoorbeeld dat het beveiligingsbedrijf van het WTC geleid werd door Marvin Bush 

en Wirt Walker, respectievelijk een broer en een neef van George Dubbeljoe? En dat dit bedrijf na 11 

september is opgeheven om onder een nieuwe naam te worden voortgezet? Wist u dat het stalen 

frame van het WTC temperaturen tot 1100 graden kon weerstaan, en dat de temperatuur – volgens 

de officiële rapportage – op 11 september niet boven de 650 graden is uitgekomen? Wist u dat het 

WTC-gebouw nummer 7 pas laat in de middag eveneens als een kaartenhuis is ingestort, hoewel het 

niet eens in brand stond? En dat de eigenaar, Larry Silverstein, zelf ook staande houdt dat gebouw 7 

moet zijn opgeblazen? Wist u dat er nog nooit in de geschiedenis der menschheid een gebouw met 
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een stalen framewerk door brand is ingestort? En dat dat na 11 september ook nooit meer is 

gebeurd? Wist u dat twee gebouwen die qua structuur identiek waren aan het WTC (het Windsor 

gebouw in Madrid en het Meridian Plaza in Philadelphia) nog fier overeind stonden na een brand van 

18 uur, waarbij veel hogere temperaturen in het spel waren? Enfin, zo zou ik nog wel uren door 

kunnen gaan. Zie bovenstaande link naar hetkannietwaarzijn.nl voor meer informatie. 

De doorsnee krantenlezer kan doorgaans met geen mogelijkheid waarde hechten aan dit soort 

informatie. Dat zou immers betekenen dat er bij de mainstream media wel degelijk sprake moet zijn 

van een conspiracy of silence, en dat wil er bij de meesten met de beste wil van de wereld niet in. 

Speciaal voor deze sceptici moge ik wijzen op het beroemde “Bilderberg citaat” van David Rockefeller. 

Hij is de grondlegger van de Trilaterale Commissie, een Bilderberg-achtige conferentie waar de 

Groten der Aarde achter gesloten deuren bijeenkomen om in alle stilte te werken aan hun ideaal: de 

vestiging van een oligargische Nieuwe Wereldorde, bestuurd door een exclusieve elite van 

wereldleiders en captains of industry. 

Op de Bilderberg conferentie van 1991 zei deze Rockefeller het volgende: “Wij zijn de Washington 

Post, de New York Times, Time Magazine en talloze andere toonaangevende media - wier 

hoofdredacteuren onze meetings hebben bijgewoond – zeer erkentelijk dat zij hun belofte van 

geheimhouding bijna 40 jaar lang trouw zijn nagekomen. Het zou voor ons onmogelijk zijn geweest 

onze plannen te verwezenlijken als we al die jaren aan de publiciteit zouden zijn blootgesteld. Maar 

nu staat alles stevig op de rails en ligt de weg naar een wereldregering voor ons open. Immers, de 

supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en grote bankiers is verre te prefereren boven 

het nationale zelfbeschikkingsrecht van de afgelopen eeuwen.” 

Ook dit pittige citaat zullen de Washington Post en de New York Times en al die andere 

toonaangevende media wel voor hun lezers hebben verzwegen. Afspraak is immers afspraak. Maar 

via een simpele google opdracht kom je deze beruchte Bilderberg quote op internet een slordige 2000 

keer tegen. Uit talloze verschillende bronnen.  

Ik weet het: het is moeilijk te geloven dat regeringen zulke verdorven dingen doen als het opzettelijk 

doden van hun eigen burgers. Mijn eigen vader, een halfjood, geloofde in 1944 – naar eigen zeggen - 

nog steeds niet dat de Duitsers joden vergasten. Dat moesten wel indianenverhalen zijn, want wie 

doet nou zoiets? Dat kon toch niet waar zijn? 

Maar het was wel waar. Regeringen hebben in de twintigste eeuw, met hun wereldoorlogen, hun 

dictaturen en hun vredesmissies, honderden miljoenen onschuldige slachtoffers gedood. Die 4000 

doden in het WTC zijn daarbij vergeleken niks meer dan collateral damage. Zeker voor een 

wereldleider die het als zijn Roeping ziet een Nieuwe Wereldorde te vestigen. 
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1.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 10:08 

Laten we nou wel zijn. Ook als de US overheid zoiets zou willen organiseren, dan moet je eens afvragen, 
hoeveel mensen daarbij betrokken zouden moeten zijn. En dan zouden al die mensen ook nog bereid zijn om 
zoiets verwerpelijks geheim te houden…..

Enne die vliegtuigen bemand door de Arabische extremisten, die hebben we toch zien invliegen via de TV 
beelden ? En staan die Arabische extremisten ook op de payroll van de US overheid ?

Deze onzin lijkt me me typerend voor de linkerflank. Ik lees graag postings op deze site, maar dit is onzin.

2.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 14:16 

Ik denk dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen een “gewone” brand en een volgeladen vliegtuig, 
vol met kerosine met een startgewicht van 120 ton. Daar valt niks aan te redden. Wat we met de live beelden 
op 11 september zagen, rechtstreeks, was niet door explosieven, maar puur door gewicht van een vliegtuig, op 
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een van de bovenste etages van een lang, smal gebouw. Daar kun je je niet tegen wapenen. 
Het valt me tegen van Hemelrijk dat ze zich laat leiden door types van de complottheorie waarmee ook de 
Sociale Databank vol zit.

3.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 14:27 

Die veronderstelling klopt niet. Dat als Arabieren de aanslagen georganiseerd zouden hebben, er niet veel meer 
mensen voor nodig zouden zijn geweest dan een groepje kapers plus een leider in een Afghaanse grot, en dat 
die dan ook zó duivels slim waren dat ze bijna twee uur ongehinderd konden rondvliegen in het best bewaakte 
luchtruim van het machtigste land ter wereld, maar als Amerikánen het gedaan hebben, dan moeten er ineens 
enorm veel mensen bij betrokken zijn geweest, terwijl ze ook nog het extra voordeel van geavanceerde 
militaire technologie hebben.

Verder kon je op de tv-beelden de Arabische extremisten niet in de vliegtuigen zien. Er zijn ook geen getuigen 
die ze aan boord hebben zien gaan.

De VS heeft inderdaad jarenlang Arabische extremisten gesteund, onder meer in de oorlog in Afghanistan tegen 
de Russen.

Het aantal mensen dat zich realiseert dat het verhaal dat ons door Bush is voorgeschoteld onmogelijk waar kan 
zijn groeit met de dag. De bewijzen daarvoor zijn overstelpend.

4.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 15:11 

Denk je dat:

1. dat airline personeel heeft meegewerkt door Arabieren optegeven als ingechecked als dat niet zo zou zijn ? 
2. die Arabieren geen vlieglessen in FL hebben genomen (bij een Nederlander) ? 
3. je zoveel normale (dwz niet Islamitische extremisten) mensen kunt vinden die zelfmoordaanslagen met 3 
vliegtuigen willen/ kunnen doen ?

En wat denk je van die aanslagen in Madrid en Londen - ook het werk van GW Bush ?  
Denk je nog steeds dat die arme muslim-extremisten ten onrechte hiervan beschuldigd worden ? 
Zullen we dan nog meer muslim-extremisten het land binnenhalen, pamperen en vervolgens hier sores mee 
krijgen.

Over my dead body !

5.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 16:35 

U kunt in een complottheorie geloven of niet, best interessant is eens te gaan kijken en lezen op 
http://911review.org/ 
Er gaat een wereld voor u open. Of het klopt? Wellicht komen u kleinkinderen de waarheid eens te weten.

6.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 17:17 

Go Pamela, go!

Goed te zien dat de enorme hoeveelheid feiten en onderzoeken steeds verder de bewoonde wereld 
binnendringen.

Niemand gelooft zeker dat de BBC 4 van de 11 kapers na de aanslag geinterviewed heeft? En dat die lui van 
niets wisten? Hun paspoorten zijn immers ongeschonden bovenop de resten van de torens gevonden, dus ze 
zaten toch in dat vliegtuig!?!?

Stop met het stellen van rethorische vragen voortkomend uit een soort algemene ‘dit kan toch niet waar zijn?’-
houding! De Amerikaanse regering wist van en heeft geholpen bij de aanslagen van 9/11, that’s a fact. Ga 
onderzoek doen!

7.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 17:25 

“Dit is onzin”. Dat is een overtuiging, jouw eigen denkbeeld. Zoek het onderzoek dat Pamela aanhaalt maar op 
en lees het en lees het nog eens. En kom dan met ARGUMENTEN en BEWIJZEN dat bovenstaand onzin is. 

“Dit is onzin” draagt bij aan completdenken en is geen constructieve bijdrage aan zo’n belangrijk onderwerp.  
Dat je niet kan begrijpen dat betrokkenen op basis van een enorme hoeveelheid beeldmateriaal en 
getuigenverslagen concluderen dat het WTC is opgeblazen is jouw probleem en geenzins onoplosbaar….

Ga die tape maar beluisteren van een squad firefighters in de flat die, voordat de verbinding verbreekt roepen: 
“bombs go off, bombs go off…”. Tapes jaren na het event vrijgegeven na vele rechtzaken in New York. Formeel 
en officieel bewijsmateriaal.

En er zijn meer, veeeeel meer van dit soort ellendige openbaringen over 9/11

8.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 17:39 
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1. Nee. De FBI houdt de originele passagierslijsten geheim. Ik kan geen reden bedenken waarom dat nodig zou 
zijn, anders dan dat de vermeende kapers er helemaal niet op voorkomen. Een aantal van die “kapers” is 
trouwens nog in leven:  
http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/middle_east/newsid_1559000/1559151.stm.

2. Jawel. Maar dat betekent niet dat ze daadwerkelijk op 11 september aan boord waren.

3. Het hoeven helemaal geen zelfmoordaanslagen te zijn geweest. De techniek om vliegtuigen op afstand te 
besturen bestaat al tientallen jaren. En de radargegevens laten zien dat ze onderweg mogelijk verwisseld zijn.

Dat de aanslagen in Londen zelfmoordaanslagen waren is ook moeilijk voor te stellen. Waarom zou je als 
terrorist jezelf opblazen als je net zo goed een bom met tijdontsteking in een trein kan achterlaten? Dan zou je 
later nog meer aanslagen kunnen plegen. Er is hier ook al heel wat meer over bekend dan de media ons laten 
weten.

“Over my dead body !”

Dat is geen argument.

9.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 17:41 

Onder andere in deze documentaire beelden van flats die gesloopt worden en flats die branden (ook die in 
Madrid):

http://video.google.com/videoplay?docid=-5137581991288263801&q=loose+change

10.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 17:41 

Het gewicht van het vliegtuig veranderd niets aan de gravitatie constante. Gebouwen storen niet in met de 
snelheid van vrije val (zonder hulp van springladingen), hoeveel vliegtuigen je er ook opstapelt. Had je kunnen 
weten als je opgelet had bij natuurkunde.

Dit is slechts een van de vele voorbeelden waarom het “officiele verhaal” van geen kanten klopt. Maar blijf 
vooral lekker je kop in het zand steken, daar wordt je wijzer van.

11.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 18:51 

Kijk eens op: 
www.whatreallyhappened.com

Alle mensen die zeggen dat dit niet waar kan zijn hebben pas een bord voor hun kop. (vast PvdA stemmers) 
en zij onderschatten de macht en slimheid van bepaalde mensen.

Als je je kritische houding verliest, zinkt het schip.

12.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 20:38 

Wake up, stand up, stand up for your rights.

Inmiddels hebben de burgers al hun vrijheden in moeten leveren door deze machtovername van het Grote 
Misdaad Syndicaat. Met hun oorlogen en oorlogswetten. De ene leugen na de andere.  
En dat alles met de vrijbrief van de Nederlandse Staat. Dit is de grootste misdaad ooit in Nederland!!!

deze quote zegt genoeg:

MOST PEOPLE PREFER TO BELIEVE THAT THEIR LEADERS ARE JUST AND FAIR, EVEN IN THE FACE OF 
EVIDENCE TO THE CONTRARY, BECAUSE ONCE A CITIZEN ACKNOWLEDGES THAT THE GOVERNMENT UNDER 
WHICH HE LIVES IS LYING AND CORRUPT, THE CITIZEN HAS TO CHOOSE WHAT HE OR SHE WILL DO ABOUT 
IT.  
TO TAKE ACTION IN THE FACE OF CORRUPT GOVERNMENT ENTAILS RISKS OF HARM TO LIFE AND LOVED 
ONES. TO CHOOSE TO DO NOTHING IS TO SURRENDER ONE’S SELF-IMAGE OF STANDING FOR PRINCIPLES. 
MOST PEOPLE DO NOT HAVE THE COURAGE TO MAKE THAT CHOICE. HENCE, PROPAGANDA IS NOT DESIGNED 
TO FOOL THE CRITICAL THINKER BUT ONLY TO GIVE MORAL COWARDS AN EXCUSE NOT TO THINK AT ALL.”  
Michael Rivero

13.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 21:13 

Nederlandse staat. 
De vrijbrief is gegeven door corrupte politici.De staat is het volk!De 126 afgevaardigden,die onlangs voor 
uitzending van Nederlandse troepen naar Uruzghan stemden en hun mandaat ver te buiten gaan,mede door 
een onwettige verandering van de Nederlandse grondwet een aantal jaren terug, zonder raadpleging van de 
bevolking,kunnen beter samen de verkiezingen ingaan onder de noemer Centen van Duivel Afkomstig.Meineed 
tegen de nationale grondwet kan inderdaad vertaald worden als de grootste misdaad tegen de Nederlandse 
samenleving.

14.  Anoniem 
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28 Feb 2006 om 23:16 

weet je het adres waar die tape te beluisteren is ?

15.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 00:31 

Zo Zo het houdt de mensen wel bezig het hele 9-11 verhaal. 
Maar hoe denken de heren/dames in Den Haag er eigenlijk over ?? 
Waarom hoor ik geen journalist een duidelijke, gerichtte, simpele vraag stellen over dit onderwerp. De War on 
terror die als gevolg van dit hele gebeuren volgde is met het vraagstuk Afganistan nog steeds actueel. 
Ben erg benieuwd of iemand me kan vertellen hoe politiek Den Haag hier over denkt. 
Zien we spoken of ….

Mijn mening ?? 
Spoken bestaan niet.

16.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 01:16 

Op 9 september 2005 heeft Karel de Graaf in tweevandaag een uitzending gewijd over voormeld onderwerp.
Kennelijk is hij,evenals Bert Bakker(d’66),die met de gehele fractie op een bepaald moment falikant tegen 
uitzending van Nederlandse troepen naar Uruzghan was,teruggefloten,want verder vervolg is er,tenzij het mij 
ontglipt is,niet van gekomen.

17.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 01:45 

Met andere woorden. 
Als je de volgende keer een primeur wilt dan houden we het wel netjes.

18.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 06:40 

Als je nou even doorklikt naar de llink van de site hetkannietwaar zijn (in het stuk), dan kun je daarop diverse 
van die tapes horen (en zien). Groeten Pamela.

19.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 08:13 

Primeur. 
Het valt de redactie niet aan te rekenen,dat zij kennelijk niet op de hoogte waren van de uitzending van Karel 
de Graaf over bedoeld onderwerp,integendeel is het prijzenswaardig,dat er eindelijk een artikel gewijd wordt 
aan het misdadige gedrag van een “bevriende”regering,waar Balkeneinde c.s.achteraan lopen,met het risico,dat 
we,nog afgezien van een uitputtende guerrilla in Uruzghan in een mondiale oorlog meegezogen worden.
Overigens ligt het geheel in de lijn van de Amerikaanse politiek en niet alleen bij Bush c.s.(zie ook opmerkingen 
betreffende de artikelen: oil for immigration en de cartoonaffaire.)

20.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 12:11 

Zie mijn link naar video.google.com, daarin hoor je de tapes. ‘t Is efkes zoeken, maar zoveel nieuws in 1.5 uur 
kom je op TV niet meer tegen ;)….

21.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 12:11 

Zie mijn link naar video.google.com, daarin hoor je de tapes. ‘t Is efkes zoeken, maar zoveel nieuws in 1.5 uur 
kom je op TV niet meer tegen ;)….

22.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 12:16 

Er is geen primeur in dit verhaal. Al jaren lang groeit het bewijs dat de zaken niet zijn gelopen zoals ons is 
voorgeschoteld. Steeds meer websites hebben daar onderzoek naar gedaan en over gepubliceerd.  
In plaats van beschuldigende vingers te wijzen over “maar hij was eerst!” kan je je tijd beter investeren in een 
grote inhaalslag van gemist nieuws.  
Er is NIETS NETJES AAN DIT VERHAAL. En met geneuzel over wie de primeur had is helemaal niemand 
geholpen, er zijn belangrijker dingen aan de orde. 
Gr, Splinter

23.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 13:04 

Met primeur bedoel ik dat de journalisten niet gericht doorvragen op genoemd onderwerp. 
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Een hele simpele vraag als : Hoe kijkt u tegen de ” complottheoriën” die op internet circuleren aan”. wordt niet 
gesteld aan welke lijsttrekker dan ook. 
En zo’n simpele vraag zou heel wat meer duidelijkheid geven over hoe politiek Den Haag tegen deze dingen 
aankijkt. 
De parlementaire journalisten zouden eens door moeten vragen en zich niet zo makkelijk moeten laten 
afwimpelen. 
Maar een ” lastige” journalist zal niet zo gauw als eerste iets te horen krijgen als er wat gelekt moet worden.En 
alle nieuwszenders zijn dol op een primeur. 
Het hele verhaal ruft aan alle kanten en er is niets netjes aan, inderdaad. 
Stel dan eens die SIMPELE, GERICHTTE vraag en wees niet zo snel tevreden met een nietszeggend antwoord.

24.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 14:27 

Helemaal eens! 
Gr, Splinter

25.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 16:37 

in dit geval rechtse onzin, want je wilt Pamela toch niet links noemen?

26.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 16:39 

paranoia

27.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 17:04 

Blijf jij maar lekker hangen in ‘links’ en ‘rechts’, dan komt de waarheid zekers boven water! 
Vraag jezelf liever af waarom links noch rechts je de waarheid verteld heeft zoals wetenschappers die hebben 
geanalyseerd. Een aanslag is niet links of rechts, een aanslag is een aanslag.  
Iemand die flats opblaast met bommen (of daartoe opdracht geeft of dat gedoogd) is een terrorist. Een 
rechtshandige misschien, dat zou kunnen….

28.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 17:07 

off topic 
column metro 1/3/06 
verrek, Pam was er ook? Bijna iedereen gemist op 25/2/06 op de Dam!

29.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 17:07 

Slaap kindje slaap, daarbuiten loopt een schaap. Een schaap met witte voetjes, die drinkt zijn melk zo 
zoetjes…….

30.  Anoniem 

2 Mrt 2006 om 12:50 

wat is er gebeurd op 09-11 ?? super-F

31.  Anoniem 

2 Mrt 2006 om 15:27 

het was cugel die bijna iedereen miste op de Dam, niet anoniem.

32.  Anoniem 

2 Mrt 2006 om 23:17 

AKZIE !! 
Politici en journalisten kijken blijkbaar niet op klokkenluider.nl. 
Dan gaan we ze het zelf wel vragen. 
www.cda.nl 
www.pvda.nl 
www.vvd.nl 
En de rest zoeken jullie zelf maar op.

Iedereen de zijn sterke twijfels heeft over het hele 9-11 verhaal. Stuur een mail naar ze. En laten ze maar 
vertellen wat hun mening. 

33.  Anoniem 
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3 Mrt 2006 om 14:21 

http://www.tweevandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=206“target=_”new>Hier linkje naar 
de bewuste uitzending van Twee Vandaag over 9/11. Pas als twee oud-ministers de officiële lezing in twijfel 
trekken, durft de tv het onderwerp serieus te nemen. Geen wonder dat er nooit iets boven water komt; voor de 
pers is het pas nieuws als een autoriteit het zegt. Er is nooit een follow-up gekomen, terwijl je dat, gezien de 
historische betekenis van 9/11 en de ernst van de beschuldigingen, toch had mogen verwachten. Groeten 
Pamela 

34.  Anoniem 

3 Mrt 2006 om 20:40 

Ja. Fahrenheit van The Big Fat Liar was ook zo’n goeie hit. 
Niet dus. 
Er is veel onduidelijk, maar dit riekt naar anti Amerika bashing. 
Jammer. 
Gemiste kans.

Vindt Pamela meneer Kerry ook zo’n wereldprimeur?

35.  Anoniem 

3 Mrt 2006 om 20:43 

Ja, ja, ja en de aatrde bleek ook plat te zijn. 
Hoe weet je dat die banden echt zijn? was je erbij? Heb je de bewijzen zelf gezien? 
Men wordt massaal gemanipuleerd door het anti-Bushkamp. Zolang er niemand van ons maar enig bewijs heeft 
gezien, verklaar ik dit hele stuk voor bullshit. 
Let wel, ik ben geen Bush liefhebber, maar het is beter dan die rotte communist Kerry! 
En ik geloof niet dat de USA bewust 3000 mensen kapot hebben laten gaan.

36.  Anoniem 

3 Mrt 2006 om 21:51 

Naieveling,waarom staat de geschiedenis van de mensheid dan bol van de holocausten?Iedere oorlog heeft een 
economische grondslag.Ga je geschiedenis eens leren!

37.  Anoniem 

3 Mrt 2006 om 22:07 

Kerry. 
Kerry zou de Amerikaanse troepen in Irak ook niet hebben teruggetrokken,zoals Clinton ook,hoewel met een 
ruimere tijdsspanne,Irak had laten aanvallen.Deze jongetjes zijn slechts pionnen.Het zijn de moneymakers 
achter de schermen,die bepalen,wat er gebeuren moet.Indien Irak geen olie had gehad,waren er nu geen 
bezettingstroepen,ongeacht,of er wel of geen dictator aan de macht was geweest.

38.  Anoniem 

4 Mrt 2006 om 01:30 

Dit stukje is een typisch geval van jammer en het is ook een klap in het gezicht van de slachtoffers. Want denk 
iemand met een goed stel hersenen nou echt dat je een gebouw van bommen kunt voorzien zonder dat iemand 
dat doorheeft, of dat iemand er z’n mond over open doet?

De mensen van wie dit soort zaken komen schrijven boekjes met deze onzin. Dat is triest. Maar deze onzin 
geloven is nog veel triester. Dat het een sterk verhaal is blijkt ook wel uit het feit dat de volgende zaken door 
Pamela zijn weggelaten: 
- de Saoudies zouden zonder dat ze het wisten in dienst zijn van de Amerikaanse overheid. 
- de ‘piloten’ dachten dat ze vlogen, echter werden de 3 vliegtuigen op afstand werden bestuurd  
- een vliegtuig zelfs nog een tussenlanding gemaakte op een Amerikaanse basis.

Dezelfde mensen zullen je ook proberen te overtuigen dat de mens niet op de maan geland kan zijn en dat JFK 
en Prinses Diana door hun eigen overheid zijn afgemaakt.

Pam, schrijf nou meer weer lekker van die prettig pittige anti-overheidstukjes zoals we gewend zijn en laat dit 
soort ozin voortaan nou maar gewoon over aan de sci-fi nerds met een jeugdtrauma.

En oh ja, een toren kan dan misschien door brand alleen niet instorten, maar met 30000+ liter restbrandsto 
kom je best een end.

Hans

39.  Anoniem 

4 Mrt 2006 om 02:53 

JFK en Prinses Diana. 
JFK wilde beletten,dat er een opwerkingsfabriek voor de productie van kernbommen in Dimona(Israël) kwam.
Volgens de atoomgeleerde Vanunu is dit de reden geweest van de gelukte aanslag op deze president.Prinses 
Diana werd door haar huwelijk lid van het Engelse koningshuis.Het is bekend,dat een auto-ongeluk een 
beproefd middel is,om ” lastige “mensen uit de weg te ruimen.

40.  Anoniem 
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4 Mrt 2006 om 11:43 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/4630054.stm

41.  Anoniem 

4 Mrt 2006 om 15:48 

Dus explosieven in een gebouw aanbrengen zonder dat iemand dat doorheeft of er zijn mond over open doet, 
dàt kan niet? Maar dat 18 Saoedies en één vent in een grot (ondanks zeven geheime diensten die dag en nacht 
jacht op hen maken) de kaping van vier Boeings kunnen voorbereiden zonder dat iemand het merkt of er zijn 
mond over open doet, en vervolgens de Twin Towers en het Pentagon kunnen verpletteren zonder dat die 
toestellen door F16’s worden onderschept (in het best bewaakte luchtruim ter wereld maar liefst!), dàt geloof je 
dan weer wèl? Ga toch op het dak zitten Hans. En kijk om te beginnen even naar die Twee Vandaag uitzending 
via de link hierboven. Zijn die twee oud-ministers ook sci-fi nerds met een jeugdtrauma? Groeten Pamela.

42.  Anoniem 

5 Mrt 2006 om 00:02 

Ik heb even rondgekeken op een van de website’s waarnaar je een linkje geeft. 
Als je daar vijf minuten rondkijkt leer je dat middelbare scholieren een auto hebben “uitgevonden”die op 
soyaolie kan rijden met de efficiency van een Toyota Prius en de eigenschappen van een Porsche. Ook leer je 
dat de holocast niet heeft plaatsgevonden. 
Ik ben maar op gehouden met lezen op de site, anders ga ik misschien leren dat de maan van kaas is gemaakt. 
De andere site ga ik maar niet bekijken, beetje bang dat ik dan echt depressief ga worden. 
Pamela, doe verdomme de volgende keer wat onderzoek, je maakt jezelf belachelijk door dit soort verwijzingen 
in je collums.

43.  Anoniem 

5 Mrt 2006 om 03:21 

Onderzoek. 
In andere kolommen bij klokkenluideronline reeds opgemerkt: http://www.globalresearch.ca en http://www.
daanspeak.com.Kijk hier eens op o.a.9/11 en til jouw kennis meer naar boven.Wat betreft de holocaust onder 
de Europese(voornamelijk Azkenazim)Joodse bevolkingsgroep tijdens W.O.II dient U te beseffen,dat zonder 
deze holocaust geen Israëlische staat op deze strategische ligging was ontstaan.Immers door deze ligging en 
met het militaire apparaat aldaar aanwezig heeft men invloed over de Europa,Azië en Afrika.Zie hierbij ook de 
verderschrijdende steunpunten van het Amerikaanse leger mondiaal en het totaal verstoorde evenwicht in de 
regio van het Midden-Oosten door de bezetting van Irak en het wordt de meer ingewijde duidelijk,dat een 
bepaalde elite op heerschappij over de wereld uit is. 
Overigens is de voormelde holocaust de enigste(van velen),waaraan we steeds herinnerd moeten worden en 
waaraan landen,die zelf bezet en verwoest zijn geweest door de toeleveringsbedrijven van Krupp,Mauser,Flicks 
etc.ter verantwoording worden geroepen.Wat een gotspe!

44.  SamBroersma 

5 Mrt 2006 om 19:35 

Pamela Hemelrijk plaatste op maandag 27 februari 2006 haar artikel “HET WEB VAN LEUGENS OVER 9-11” op 
deze website. Op de inhoud van haar artikel valt niets af te dingen. Zij verhaalt terecht over belangrijke delen 
van de feitelijke waarheid, die voor het grote publiek verborgen moet worden gehouden. Een aantal 
verontwaardigde en ontkennende reacties op haar artikel lijkt te bevestigen, dat er onder de bevolking 
nauwelijks weet is, wat er achter de schermen gebeurd is en gebeurt. Al in de eerste reactie op haar artikel valt 
de term onzin te lezen. Op zich is het niet nieuw en verrassend, dat mensen die verstoken zijn van relevante 
informatie, toch het hoogste en quasi verstandigste woord lijken te willen hebben. Zonder ook maar enige 
nuance of onderbouwing voor hun uit het niets aangedragen, zelfs niets meer dan gewenste, gelijk, grijpen zij 
op volle kracht de boodschapper aan. Het gebeurt telkens weer, en wellicht is het ook wel onvermijdelijk. 
Mensen willen nu eenmaal overal over mee praten, of over mee kunnen praten. Door mijn jarenlange studie 
over en naar (macht)structuren heb ik bijzonder veel informatie verzameld, over datgene wat zich achter de 
schermen afspeelt. Een groot nadeel, dat uit deze kennis is ontstaan, is het feit, dat ik steeds vaker als een 
complotdenker wordt bestempeld. Natuurlijk komt deze bestempeling alleen maar uit de hoek, waar geen 
kennis van de wereldgeschiedenis is. Wij allen zijn, zonder uitzondering, slachtoffer van spelletjes van, en we 
zijn een speelbal van de allermachtigste der aarde. In dat licht gezien is onze Bilderberger Majesteit, hoofd van 
onze regering en gelijktijdig groot aandeelhouder van multinational Shell, ook niet meer dan een marionet, een 
lakei van een hogere structuur. In Nederland vervult zij dan nog wel de spreekwoordelijke rol als rattenvanger 
van Hamelen, waarachter alleen maar een leger landverraders aanlopen. Ministers, staatssecretarissen, 
kamerleden, vertegenwoordigers van alle justitiële apparaten, en rechters zijn de makkelijkst te herkennen 
meelopers. Majesteit leidt vakkundig en met verve, zij het tegen alle wetten in, de criminele organisatie, die de 
staat der Nederlanden heet.  
Voor al die onwetenden met een te grote mond, voeg ik als tegenreactie doelbewust nog het volgende aan mijn 
bijdrage toe. De grootste misdadiger betreffende massavernietigingswapens is Amerika. Jarenlang hebben zij 
Irak voorzien van chemische strijdmiddelen. In Vietnam hebben zij, onder meer, de meest verschrikkelijke 
chemicaliën over de bevolking uitgegooid. Twee atoombommen hebben zij boven Japan tot ontploffing 
gebracht. In Duitsland is volstrekt zinloos de stad Dresden platgebombardeerd en platgebrand. Ontelbare 
miljoenen mensen zijn er op de meest afschuwelijke wijze vermoord. En dat zijn nog maar tipjes van deze 
ellendige ijsberg.

Gelukkig zijn er ook veel lezers, die de weg wijzen naar de archieven (websites en boeken), waar de 
achtergronden van al dat afschuwelijks vermeld worden. Ik kan gemakkelijk alle onwetenden begrijpen, omdat 
ik, al weer een aantal jaren geleden, al net zo gehersenspoeld, voorgelogen en gemanipuleerd aan mijn 
ontdekkingstocht ben begonnen. Voor wie zo maar wat roept heb ik het advies, om eens wat over de genoemde 
onderwerpen te gaan lezen.

Super-F, meld je je nog bij mij?

Sam Broersma 
Zoutelande
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45.  Anoniem 

5 Mrt 2006 om 23:06 

Op RTL nieuws was er een kort item over de waarheidsbeweging 
rond 11 september. Ik vond dat het helaas een beetje als maf gedoe 
wordt afgedaan. Wederom laten ze niet zien hoe WTC 7 neerkwam 
op de late middag en stellen ze dat aanbrengen van explosieven 
een jaar zou duren…

(nieuws van zaterdag 4 maart 2006 “Wie zit achter 11 september?”) 
http://www.rtl.nl/(channel=rtl4,progid=rtlnieuws,template=/actueel/rtlnieuws/video_template.html)/system/
media/html/FFFFFF/actueel/rtlnieuws/miMedia/2006/week09/zaterdag_1930max_westerman.avi_plain.xml

regards, 
trambus

46.  Anoniem 

5 Mrt 2006 om 23:57 

Helaas is er ook een hoop kaf tussen het koren, de zogenaamde COINTELPRO  
(Counter Intelligence Programm). Een aantal websites mengen enkele feiten over  
de aanslagen met complete rijmelarijen en zelfs graancirkelverhalen, enkel om 
de echte onderzoekers, en zelfs de gehele beweging voor waarheidsvinding over 911,  
belachelijk te maken.

Het complot ontvouwd zich… 
“The Great Conspiracy” van Barrie Zwicker (Canadese journalist) 
Een stukje uit deze docu waarin aangetoond wordt dat “false flag” operaties  
eerder regel zijn dan een uitzondering http://www.911busters.com/LA_GJ/MOV/
GJ_14_Barrie_Zwicker_Historical_Precedents_8.53_.mov 
(de gehele docu is te vinden en te zien op google video:  
http://video.google.com/videosearch?q=barrie+zwicker

Senator bemoeid zich ermee 
In Amerika was ook Senator McKinney niet te spreken over de slechte ‘officiele’ rapporten 
en heeft een ‘citizen inquiry’ opgestart (b.v. Los Angeles Citizens’ 9-11 Grand Jury).  
Uitzonderlijk vindt ik het onderzoek van Jim Hoffman, één van de weinigen die het 
geheel gedegen en wetenschappelijk benaderd en onderbouwd. 
Zijn presentatie vindt je op http://www.911busters.com/LA_GJ/index.html 
GJ_17_Jim_Hoffman_WTC_Imploded_13_min._Not_Here_9.54

Een schat aan informatie 
http://www.wtc7.net (site van Jim Hoffman, o.a. over gebouw 7 dat eind v.d. middag als  
een kaartenhuis instortte) Zij stellen ook dat er te weinig bewijs is om het  
“pentagon - no plane” verhaal te vervolgen, en om juist te focussen op de  
gebeurtenissen die wèl duidelijk aantonen dat er meer achter 911 zit.

Het officiele onderzoek deugt niet… 
Hier nog een senator die het officiele onderzoek wel erg vindt rammelen  
http://www.EricHufschmid.net/911.wmv (videomaker werkt samen met  
Jimmy Walter, de miljonair die het onderzoek naar 911 wil laten heropenen).

Sneller dan vrije val… 
gebouw 7 viel zelfs sneller dan als in een vrije val. “Een implosie”, zegt deze  
nog vrij onbekende docu van een (professionele) filmer die de hele dag van  
de overkant van het water heeft gefilmd. (van de DVD “911 eyewitness”)  
Hier het bewuste deel over valsnelheid in vakuum (bij implosie). 
http://www.911blogger.com/files/video/911eyewitness_wtc7.wmv

In de documentaire “911-eyewitness” wordt ook aandacht gevestigd op de  
9 (negen!) zware explosies die dag. Destijds op de dag zelf uitgebreid in  
het nieuws op alle zenders geweest, tegenwoordig doodgezwegen. 
(helaas wijdt de documentaire te veel aandacht aan een onbewijsbaar 
complot over de vele helicopters bij het gebouw gedurende de dag.)

Conclusie 
Er zijn veel te veel aanwijzingen te vinden in de oorspronkelijke beelden  
van destijds, van de nieuwsstations zelf, om de beweging die de waarheid 
achter 911 wil vinden, af te schilderen als “gestoorde” samenzwerings- 
theoretici of domme hippies. 911 heeft zó’n invloed op onze huidige wereld 
dat we niet onze ogen kunnen sluiten voor de vergaande (vrijheid-beperkende) 
maatregelen die alle westerse regeringen hebben doorgevoerd met als  
hoofdreden de aanslagen van 911. Alle filmpjes die ik hier heb genoemd zijn 
bij elkaar goed voor een middag kijken maar dat is nodig om een beeld te krijgen 
van de omvang van de samenzwering en om een beeld te krijgen van wat  
ons beweegt om de waarheid achter 911 boven tafel te krijgen.

Was getekend, 
een bezorgde burger (Trambus)

enkele extra links 
- de documentaire “Loose Change” van enkele Highschool scholieren: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-2023320890224991194&q=loose+change 
- de documentaire “911-eyewitness is te vinden op: 
http://www.question911.com/links.php

47.  SamBroersma 

6 Mrt 2006 om 00:14 
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Een snelle methode om gebouw nummer 7 ineen te zien storten is onder meer het bekijken van het volgende 
adres. 
http://www.reopen911.org/video/cte_04_lo.mov 
Het is van de site van 911-LooseChange2. Aan het einde van deze video stort het gebouw in. 
Bekijk ook de DVD “Confronting the evidence”. Looptijd circa drie uur. 

Sam Broersma 
Zoutelande

48.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 00:48 

Sam als je nog een blik met complotten aankan, 
heb ik deze voor je (als achtergrond info 
voor de achterliggende machtsstructuren) 
Desperate Wives op http://www.hugequestions.com/

49.  SamBroersma 

6 Mrt 2006 om 00:59 

Onbekende persoon, vriendelijk dank voor uw idee, maar serieuse zaken moeten toch voor gaan. Uw tip 
verdwijnt vooraleerst onder in de elektronische la. Maar dat had u zelf ook al vermoed.

Sam Broersma 
Zoutelande

50.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 01:18 

Ehm, sam, dit is heel serieus… 
het gaat er hier om dat vele mensen 
op hoge rangen te ‘blackmailen’ zijn. 
(een vraagteken eerder hier geplaatst 
dat je zo’n geheim als 911 niiet zou kunnen 
bewaren) 
Vele hooggeplaatsten zijn aan sex-spelen onderworpen 
binnen de geheime genootschappen. als “caps&gows en 
skull en bones” en zijn ‘beinvloedbaar’

Dit is niet iets voor de electronische lade… 
dit trekt de hele beerput open. Na het zien 
van deze twee filmpjes vroeg ik me echt af  
of het wel zin heeft om als enkeling op de barricaden 
te klimmen, of dat er iets in een groter verband moet 
gebeuren…. en dat laatste (in groter verband) is precies  
wat er op het moment onmogelijk gemaakt wordt door de  
nieuwe wetgevingen omtrent onderdanenbeheersing… 
(onwettige aanhoudingen en afluisterpraktijken, 
guantanamo en cia-vluchten…)

Trambus

51.  SamBroersma 

6 Mrt 2006 om 10:56 

Geachte Trambus,

Excuses, ik heb de gegeven tip verkeerd ingeschat. Ik heb inmiddels de genoemde website onder uit mijn 
elektronische la gehaald, en aan mijn favorieten toegevoegd. Dank voor uw heldere toelichting. Uw woorden 
spreken verder van kennis van zaken. Dank u wel!

Sam Broersma 
Zoutelande

52.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 11:39 

Geachte Trambus! 
Of men er sceptisch tegenover staat of niet,het volgende kwatrijn van Nostradamus (X-52) wil ik jullie toch niet 
onthouden: 
Au lieu où LAYE & Scelde 
se marient, 
Seront les nopces de 
longtemps maniees, 
Au lieu d’Anvers où la 
crappe charient 
Jeune viellesse consorte 
intaminee. 
Gezien het voormelde,waarvan de politieke top,ongetwijfeld op de hoogte is en de sterkte van het Vlaams 
belang in de voormalige Zuidelijke Nederlanden gekoppeld aan de onrust onder de bevolking,die Europa krijgt 
opgedrongen,ondanks dat de grondwet voor Europa in Nederland(de Noordelijke Nederlanden) verworpen is,de 
opkomst destijds van Pim Fortuyn in Nederland,benevens het leveren van troepen,om Amerikaanse 
strijdkrachten te ontlasten,met alle gevolgen daaraan verbonden,lijkt het nemen van voorzorgsmaatregelen 
door de hier heersende nomenclatura,voor de hand te liggen.
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53.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 12:35 

Voor iemand die Frans spreekt en kan lezen is het ongetwijfeld heel interesant.

54.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 13:24 

Zoals zo vaak worden de feiten weer snel onder de tafel geschoven als dat uitkomt. 
Dit staat los van Amerika maar betreft juist de gehele wereld en haar bevolking. In dit land worden miljaden 
uitgegeven aan terreur die door de staat wordt opgelegd.  
Verder zie je het opkopen van het groot kapitaal van alles wat los en vast zit. 
Straks is er naast een amerikaanse ook geen europese indentiteit over. 
Laat beide partijen uitvoerig aan het woord en blijf openminded, dan pas zullen de feiten werkelijk vergeleken 
kunnen worden.

55.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 14:15 

Trambus. 
Het gaat over de stad Antwerpen en geloof me,ze kennen daar Frans en tevens de nationale geschiedenis,zoals 
dat hier voor de komst van de mammoetwet(Cals met zijn pretpakketjes) ook het geval was,zelfs op de MULO!

56.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 14:50 

Ik heb getwijfeld of ik deze posting zou plaatsen, maar vind dat deze onzin moet ophouden en dat de 
klokkenluiders zich niet met dit soort verhalen moeten bezig houden, tenzij ze feitelijke bewijzen hebben. Dit 
omdat ik nu meer dan dertig jaar geleden moslim kennissen had in ex-Yu. Toen waren ze al met jihad bezig en 
VS hielp ze. Zij vertelden toen al dat ze een aantal manieren hadden om ongelovigen in het westen te bekeren 
en mocht Amerika ze niet meer willen helpen, dan zullen ze in hun hoge flats invliegen (de berekeningen 
hadden ze toen al). De volgende slachtoffer is de EU, maar dat zal van binnenuit gebeuren, via democratie. Zij 
zullen er voor zorgen dat ze in elke gemeente eigen mensen hebben en als de tijd daar voor rijp is, zullen deze 
opgeroepen worden. Sommige weten het niet, maar een enkeling wel. Op welke manier dat ging gebeuren, 
wilde ze niet kwijt. Nu hebben we “hun eerste deel” van het scenario mogen aanschouwen, kijken of de tweede 
erop volgt? Ze voelen zich door god uitverkoren om ter strijde te trekken tegen het verval en de decadentie van 
de westerse landen. Zij voelden zich een betere mens. Toen hadden ze nog minder argumenten dan nu, immers 
nu worden ze overaal bevochten. Ik heb toen (dertig jaar geleden) alles op papier gezet, dus nu achteraf kan ik 
zeggen dat ze inderdaad niet hebben gelogen. De waakzaamheid is de beste preventie (zie oorloog op Balkan). 
Ook zou ik wensen dat men meer scholen en universiteiten ging bouwen in plaats van gebedshuizen. Wel te 
verstaan dat er op een universiteit en/ of school consequent de Darwinsleer onderwezen wordt en dat men niet 
zo makkelijk zich een wetenschapper mag noemen met een “onvolwaardig diploma” (die men mag krijgen 
zonder Darwinsleer zoals op Vrije Universiteit) / waar men examens toestaat (uitsluit) die niet gestoeld zijn op 
wetenschappelijke leer. In onze maatschappij schept men overaal presidenten en voorkeuren, naar willekeur en 
alleen maar om niet te discrimineren. Liever vinden we een goddelijke design uit, dan dat wij ons moeten 
verantwoorden waarom de wetenschappelijke methode van belang is; liever schaffen we oorspronkelijke wet uit 
dat men met de familie niet mag trouwen (juist vanwege die genetische verval), maar staan we het toe, zodat 
onze vrienden met hun familie wel mogen trouwen.Waarop kunnen de incestslachtoffers zich dan beroepen en 
de opvangcentra, hoe kunnen ze hierop adequaat reageren? Immers het is toegestaan? Het moet niet nog 
erger worden Pamela?

57.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 15:07 

Ik heb getwijfeld of ik deze posting zou plaatsen, maar vind dat deze onzin moet ophouden en dat de 
klokkenluiders zich niet met dit soort verhalen moeten bezig houden, tenzij ze feitelijke bewijzen hebben. Dit 
omdat ik nu meer dan dertig jaar geleden moslim kennissen had in ex-Yu. Toen waren ze al met jihad bezig en 
VS hielp ze. Zij vertelden toen al dat ze een aantal manieren hadden om ongelovigen in het westen te bekeren 
en mocht Amerika ze niet meer willen helpen, dan zullen ze in hun hoge flats invliegen (de berekeningen 
hadden ze toen al). De volgende slachtoffer is de EU, maar dat zal van binnenuit gebeuren, via democratie. Zij 
zullen er voor zorgen dat ze in elke gemeente eigen mensen hebben en als de tijd daar voor rijp is, zullen deze 
opgeroepen worden. Sommige weten het niet, maar een enkeling wel. Op welke manier dat ging gebeuren, 
wilde ze niet kwijt. Nu hebben we “hun eerste deel” van het scenario mogen aanschouwen, kijken of de tweede 
erop volgt? Ze voelen zich door god uitverkoren om ter strijde te trekken tegen het verval en de decadentie van 
de westerse landen. Zij voelden zich een betere mens. Toen hadden ze nog minder argumenten dan nu, immers 
nu worden ze overaal bevochten. Ik heb toen (dertig jaar geleden) alles op papier gezet, dus nu achteraf kan ik 
zeggen dat ze inderdaad niet hebben gelogen. De waakzaamheid is de beste preventie (zie oorloog op Balkan). 
Ook zou ik wensen dat men meer scholen en universiteiten ging bouwen in plaats van gebedshuizen. Wel te 
verstaan dat er op een universiteit en/ of school consequent de Darwinsleer onderwezen wordt en dat men niet 
zo makkelijk zich een wetenschapper mag noemen met een “onvolwaardig diploma” (die men mag krijgen 
zonder Darwinsleer zoals op Vrije Universiteit) / waar men examens toestaat (uitsluit) die niet gestoeld zijn op 
wetenschappelijke leer. In onze maatschappij schept men overaal precedenten en voorkeuren, naar willekeur 
en alleen maar om niet te discrimineren. Liever vinden we een goddelijke design uit, dan dat wij ons moeten 
verantwoorden waarom de wetenschappelijke methode van belang is; liever schaffen we oorspronkelijke wet uit 
dat men met de familie niet mag trouwen (juist vanwege het genetische verval), maar staan we het toe, zodat 
onze vrienden met hun familie wel mogen trouwen.Waarop kunnen de incestslachtoffers zich dan beroepen en 
de opvangcentra, hoe kunnen ze hierop adequaat reageren? Immers het is toegestaan? Het moet niet nog 
erger worden Pamela?

58.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 15:30 

Jihad. 
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en de VS hielp ze.De volgende slachtoffer is de EU,etc.Ze voelen zich door God uitverkoren(net als sommigen in 
de misjpoge dat van zichzelf zien).Punt is,dat de moneymakers achter de schermen er alle belang bij hebben 
om chaos te scheppen,de nationale identiteiten van de goyemvolken te vernietigen en op de puinhopen van de 
wereld een nieuwe wereldorde op te zetten.Ten overvloede maar weer:http://100777.com/protocols.

59.  Anoniem 

6 Mrt 2006 om 17:05 

Complot. 
Nu we het toch over terroristen hebben,de volgende site van timesonline d.d. 5 maart j.l.: 
http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2069967,00.html

60.  Anoniem 

7 Mrt 2006 om 08:17 

Have another beer, or better yet, go get a degree in civil engineering. 
In the entire history of the world, there were two skyscrapers built that had their structural load carried entirely 
on outside members. No, none, zero, zilch, nada building have been, are or will be built like them. These two 
buildings are of course the Twin Towers. 

For the common uneducated, non degreed, ignorent and yes, the stupid the destruction is called ‘collapse’.  
In truth, the action was called ‘failure’. A failure more akin to explosive fracture.

No one with any technical, engineering or physics doubts the observed behaviour of these structures. 

Using information from the failure, demoliton of standard skyscrapers is like wondering why deisel fuel doesn’t 
work in a gas engin. 

Sorry,

Paul Coyle

61.  Anoniem 

7 Mrt 2006 om 19:34 

Complot. 
Zie voor Project Censored: 
http://www.projectcensored.org/newsflash/unanswered_questions_911_html

62.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 17:39 

international action center. 
Voor de geïnteresseerde: 
http://www.iacenter.org/top.htm

63.  Anoniem 

11 Mrt 2006 om 19:34 

extra 9/11.:  
http://www.oilempire.us/ 
http://www.911proof.com/ 
http://911research.wtc7.net/ 
http://www.911review.org/ 
http://www.911review.com/ 
http:www.911inplanesite.com/ 
http://www.911forthetruth.com/

64.  Anoniem 

12 Mrt 2006 om 20:27 

http://911index.batcave.net/ 
http://www.911blogger.com/ 
http://www911citizenswatch.org/ 
http:www.9-11commission.gov/ 
http://www911dossier.co.uk/ 
http://www.911exposed.com/

65.  Anoniem 

13 Mrt 2006 om 01:05 

911look—-:http://users.cyberone.com.au/myers/wtc.html 
http://www.scoop.no.nz/stories/HL0208/S00068.htm 
http://911skeptics.blogspot.com/ 
http://www.911-strike.com/ 
http://www.911truth.org/ 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/259/website-organiseert-bijeenkomst-in-groningen.html (12 of 16) [3/11/2009 12:45:11 AM]

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2087-2069967,00.html
http://www.projectcensored.org/newsflash/unanswered_questions_911_html
http://www.iacenter.org/top.htm
http://www.oilempire.us/
http://www.911proof.com/
http://911research.wtc7.net/
http://www.911review.org/
http://www.911review.com/
http://www.911forthetruth.com/
http://911index.batcave.net/
http://www.911blogger.com/
http://www911citizenswatch.org/
http://www911dossier.co.uk/
http://www.911exposed.com/
http://www.scoop.no.nz/stories/HL0208/S00068.htm
http://911skeptics.blogspot.com/
http://www.911-strike.com/
http://www.911truth.org/


Website organiseert bijeenkomst in Groningen at Klokkenluideronline

http://www.septembereleventh.org/ 
http://911wideopen.com/

66.  Anoniem 

14 Mrt 2006 om 09:32 

911. 
http://globalresearch.ca/articles/CRG204.html 
http://www.fpp.co.uk/online/01/11/WTC_DeathRoll2.html 
http://www.ety.com/HRP/pol/wtc_GenGul.htm 
http://www.americanfreepress.net/09_16_01/Mossad_Link_to_First_WTC_Bombi/
mossad_link_to_first_wtc_bombi.html

67.  Anoniem 

16 Mrt 2006 om 20:42 

Tja, dit stukje valt me erg tegen van Pamela. Doorgaans toch wel een schrijfster die niet alleen geestig schrijft, 
maar ook eentje waarvan ik altjd dacht dat ze best wel doorhad hoe deze wereld in mekaar zit. Haar kop juist 
op de schouders geschroefd, zou men zeggen kunnen. Maar goed. Ik hou het er maar op dat dit gebral niet van 
de hand van Pamela Hemelrijk was, maar van iemand anders die haar als dom wil bestempelen. Even de feiten 
op een rijtje.

In het stukje staat dat de torens maar 10 seconden de tijd had om naar beneden te suizen. Kan best zijn, maar 
wat is daar zo ongelovelijk aan? We hebben het op TV live zien gebeuren. Die 10 seconden zouden net zo 
ongelovelijk zijn als het hier ging om een “professional demolition job” ging met explosieven, nietwaar? Over 
explosieven gesproken….Hoeveel zou er nodig zijn om al die gebouwen in te laten storten? Geen idee, maar het 
lijkt me wel wat meer dan laten we zeggen een paar staafjes dynamiet, dunkt mij. En hoe krijgen we al die 
rommel onopgemerkt binnen? Sterker nog: Hoe binden wij die staafjes dynamiet aan strategische punten in het 
gebouw zonder dat iemand dat merkt? Het lijkt me toch wel dat als ik in het WTC werk, en ik zie elke dag 
mannen met kleine plastic zakjes en draadjes en drukknop kastjes rommelen in de hoek van mijn kantoor, dat 
ik dan wel eens vraag: “Say, what the fuck are you DOING?” En wie gaat dat overigens allemaal doen? Het lijkt 
me dat we voor zo’n karwei honderden, zelfs wel duizenden mensen nodig hebben die A) gewetensloze 
bandieten zijn B) experts zijn op het gebied van het opblazen van gebouwen C) hun bek kunnen houden 
naderhand. Lijkt me nogal een karwei. Een karwei waar heel wat planning en werk voor nodig geweest moet 
zijn. Een karwei voor (je kan zeggen wat je wil) slimme mensen. Slechte mensen, jazeker. Maar toch ook wel 
mensen die slim zijn. Dus dat zou inhouden dat DubbelJoe en de zijnen slimmerikken waren. Wat zeg ik? 
Slimmerikken? Nou verslik ik me toch bijna.

Ok, maar laten we stellen dat die slimmerikken toch in staat zijn om van die mensen te vinden. En dat nog stil 
weten te houden ook. En dat die mensen op 10 September van 2001 klaar waren om die gebouwen volledig te 
bewerken zodat ze klaar waren om, met de druk van een knop, om te vallen. Stel. Moeilijk he? Maar stel je 
voor. Dan nog hebben we een circus nodig. Wat er gebeurde die dag is namelijk een vrij belangrijke 
gebeurtenis. Een gebeurtenis die (en dat zou zelfs de domste van domme samenzweerders moeten weten) uit 
mekaar zou worden gepulkt naderhand. Nu weet ik wel dat de meeste mensen in Nederland vinden dat Bush 
dom is, maar is er iemand die denkt dat hij ZO dom is? Dat hij zei tegen Wolfowitz of tegen Rumsfeld: “Nu kijk 
eens even, jongens….Wat we willen is een oorlog ontketenen tegen….Mwah…laten we zeggen de Irakezen en 
Afganistan…Om te beginnen. Wat we doen is we blazen de Twin Towers op met explosieven, en we doen net of 
twee vliegtuigen met Arabieren erin er tegenaan vlogen. Dan hebben we reden om die landen binnen te vallen. 
HihiHaha. Goed idee, he?” Tsja, je kunt ze dom noemen, maar zoiets kunnen zelfs de heren neo-conservatief 
niet bedenken. Je kunt in Amerika (wat zeg ik? Nergens meer….) niet eens meer een scheet laten zonder dat 
CNN, Fox, ABC, NBC en zelfs Al Jazeera er als de kippen bij zijn om te filmen en om de situatie te ontleden. 
Hele talkshows worden er gemaakt als een regerings leider uitglijd over een bananeschil. Dus twee grote 
gebouwen opblazen met dynamiet terwijl CNN er al met zijn wijsneus bij staat? Ben je niet goed snik, soms?

Overigens nog een vraagje wat mij altijd bezig hield. Dat van die vliegtuigen. Want hoe krijg je een paar piloten 
zo gek om tegen gebouwen aan te vliegen? Gaat niet. Hoeveel geld je ze ook beloofd. Je kan dat geld namelijk 
niet met je meenemen, he? Dus da’s een probleem. Tenzij je natuurlijk een paar gekke kamikazes kan vinden. 
En die zijn er zat. Wat is namelijk het verschil tussen met een bom als broekriem een disco binnen te wandelen 
of een vliegende bom een gebouw te bezichtigen? Niet echt bar veel. Nou ja, dan heb je ook nog mensen die 
denken dat die vliegtuigen radio bestuurd waren. Maar zou ik het wagen om daar op in gaan? Mijn buikpieren 
kunnen dat niet aan, vrees ik. Grinnik. Als je daar aan gaat beginnen, dan is het einde zoek. Dan kun je net zo 
goed gaan geloven dat de aarde plat is. Of dat de maanlanding nooit uitgevoerd is op een toneel in Hollywood. 
Of dat lantarenpalen s’nachts stiekem van plaats verwisselen. Of dat….Nu ja, je begrijpt waar ik heen wil.

Dan wat betreft die mensen die nu allerhanden verhalen verkondigen. Zoals de portier die explosies hoorde 
voordat (mind you) de vliegtuigen waren gearriveerd. Of Meneer Silverstein. Of sjoernalisten (knipoog naar de 
echte Pamela) die beweren dat ze Mohammed Atta na 11 September hebben gesproken. Hoe zit het met al die 
mensen? Wat bezielt die? Nou, voor die mensen heb ik nog een leuk verhaaltje. Gaat als volgt:

Ergens in Engeland (in de jaren 90, dacht ik) heeft een team van onderzoekers een met helium gevulde weer 
ballon opgelaten. Deze weer ballon was voorzien van kerst verlichting, die dan weer via een draadje bediend 
werden door iemand op de grond. De ballon lieten ze s’nachts op nabij een klein dorp (waar weet ik niet, maar 
makkelijk te googelen, zou ik zeggen). Binnen een paar uur was het hele dorp in rep en roer. Maar het 
interessante is dat de verschillende dorpelingen aan kwamen zetten met verschillende verhalen. Zo waren er 
mensen die vliegende schotels met lichtjes gezien hadden. Of mensen die er 5 of 6 hadden gezien. Zelfs 
fantasten die mars mannetjes in de ballon dachten te zien zitten. En om dat te overtreffen was er wel weer 
eentje bij die had gezien dat de mars mannetjes uit waren gestapt en rond reden op een oude Batavia. Nou 
nee. Die laatste verzin ik zelf even om ook mee te mogen doen. Maar je ziet het al: Er waren bar weinig 
mensen die een ballon met kerstlichies hadden gezien. Waarom? Tsja. Ik ben geen expert, maar het lijkt me 
dezelfde reden waarom mensen in Amerika nog steeds Big Foot denken te zien. Of nog steeds rondom Loch 
Ness drommen om te zien waar dat mormel uithangt. Dat Belgische F16 piloten UFO’s waarnemen. Dat 
sommige mensen serieus denken dat de aarde plat is of dat de maanlanding nooit gebeurd is. Om over de 
lantarenpaal fanaten nog maar te zwijgen. Ach, je hebt allerlei soorten van mensen. Zelf heb ik gisteren naar 
een programma gekeken waarin onderzocht werd of geesten echt bestaan….En ja, sommige argumenten waren 
best wel overtuigend, moet ik zeggen. Maar het blijft een programma. Tis niet zo dat ik ga verkondigen dat ik 
vandaag lunch heb gedaan met Elvis. Wel aan gedacht, hoor, daar niet van. Voor de aandacht enzo. Maar een 
beetje ongeloofwaardig, zeker al omdat ik verleden week al met Elvis aan het sjoelbakken was.

Terug naar 9-11. Weet je wat nou nog het meest waarschijnlijke is? Dat een stel gekke Arabieren goed 
georganiseerd een paar vliegtuigen kaapten en die in een stel hoge gebouwen boorden. En dat die duizenden 
liters kerosine ervoor zorgden dat stalen balken smolten. Staal KAN smelten, hoor. Wat zeg je? Niet heter dan 
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650 graden? Stond je erbij met je thermometer, dan? Of heb je dat gelezen op die ene website….Vlak boven de 
melding dat er kabouters wonen onder de noordpool. Slaap lekker verder.

68.  Anoniem 

20 Mrt 2006 om 02:25 

Dank je voor deze ontnuchterende lezing van gebeurtenissen. Ik hoop ook dat mevrouw Hemelrijk dit niet 
geschreven heeft want dit zou mijn perceptie van haar kunsten, die ik normaliter erg kan waarderen, niet ten 
goede komen. Ik heb even geen zin om inderdaad, net als jij dat al enigszins deed, allerhande technische feiten 
en veronderstellingen te benoemen. Dat doe ik misschien op mijn blog nog wel eens. Maar wat een idiotie zeg. 
Tegen de mensen die kreunen dat de waarheid wel eens moeilijker te slikken kan zijn dan een leugen, heb ik 
slechts op te merken dat het kennelijk wel heel moeilijk is om te aanvaarden dat de islam een woestijnvariant 
van het nazisme is.

Met vriendelijk groet,

Ariël Bruéns

69.  Anoniem 

20 Mrt 2006 om 07:17 

Kon het toch niet laten, zie http://mega.egotripper.nl/archives/00001034.html

70.  Anoniem 

20 Mrt 2006 om 15:45 

Ja, dank je wel voor de link naar de blog. Ik zal daar eens rustig gaan rondkijken, want zo op het eerste gezicht 
lijkt het me wel wat. Weer eens iets anders dan indymedia.nl of sp.nl, sites waar ik wel eens kom om te kijken 
waar mijn oppositie aan bezig is. Ik zal er vaker komen.

Mario

71.  Anoniem 

22 Mrt 2006 om 15:04 

Van Speijk. 
Ooit Vaderlandse geschiedenis gehad?Hoe zat dat ook alweer met Jan Carel Josephus van Speijk in 1831?Was 
dit een Islamiet met de kreet:”Dan liever de lucht in”?

72.  Anoniem 

25 Mrt 2006 om 18:23 

Een Eeuw van Oorlog.

http://www.plutobooks.com/pdf/074532309X.pdf

73.  Anoniem 

25 Mrt 2006 om 19:27 

Oilgeopolitics. 
http://www.engdahl_oilgeopolitics.net/1973_Oil_Shock/Dollar_System/dollar_system.html

74.  Anoniem 

25 Mrt 2006 om 19:31 

Oilgeopolitics. 
http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/1973_Oil_Shock/Dollar_System/dollar_system.html

75.  Anoniem 

26 Mrt 2006 om 10:50 

9-11 
http://valis.cjb.cc/

76.  Anoniem 

27 Mrt 2006 om 04:12 

Hebben we ergens gezegd dat alleen maar Islamieten zichzelf opblazen? Dat alle Islamieten zelfmoord 
commando’s zijn? Of dat alle zelfmoord commando’s Islamiet zouden zijn? Kan ik me niet herinneren. Ik snap 
de relevantie van dat hele Van Speijk verhaal dus niet. Leg dat es uit aan een?

77.  Anoniem 
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27 Mrt 2006 om 22:24 

Van Speijk. 
Inderdaad een vluchtige blik op deze pagina gaat over de uitdrukking Arabieren en Arabische terroristen,echter 
de tendens in de mainstreammedia is een n ieuw vijandbeeld op te werpen om oorlog te kunnen voeren in 
andere souvereine landen,die wel over grondstoffen,of mineralen dienen te beschikken,of wegens de aanleg van 
olieleidingen van belang zijn,waarbij alles wordt aangewend om het verzet als het kwade voor te stellen. 
Verder verwijs ik naar de site http://www.wetenschapsforum.nl/viewtopic.php?t=7538 voor opmerkingen over 
van Speijk. 
en www.Scouting van Speijk(Dordrecht).nl,onder wie ,weet,waar met name Adriaan van der Hoop:”einde van 
een periode,waarin eene soort van wereldburgerschap ons meer bezielde,dan de heilige zucht voor den grond 
onzer geboorte”. 
U kunt toch niet ontkennen,dat zowel van Speijk destijds tegen opstandelingen,die opgehitst waren om de 
kracht van een sterke verenigde natie te breken,alsook het verzet heden in de Arabische/Moslim staten tegen 
een bezetter,die op wereldhegemonie uit is,een nationalistisch motief had/ heeft?Wereldburger okay,maar wel 
met behoud van de souvereiniteit en identiteit en zeker geen troepen inzetten voor de handelsbelangen van een 
ander volk,waarvan de leiding onder valse voorwendsels oorlogen uitlokt en globaliseert,onze helden van weleer 
zouden zich in hun graf omdraaien,als ze dit wisten!Zeker wat het betreft de ondergeschiktheid van de 
Nederlandse marine aan het Engelse opperbevel.

78.  Anoniem 

29 Mrt 2006 om 06:31 

Het verzet ? Heb je het dan over moslims die moslims opblazen uit religieus sektarische overwegingen ? Alleen 
al het feit dat je terroristen wenst te betitelen als verzetstrijders plaatst jou in een bepaald kamp die ik door 
ongeloofwaardigheid maar uiterst links moet laten liggen. De rest van jouw warrige betoogje doet er dan ook 
niet toe. Wat een zotten heb je op de wereld zeg !

Ariël Bruéns

79.  Anoniem 

29 Mrt 2006 om 09:03 

Van Speijk. 
Volgens jouw inzicht,Ariël, was het verzet in Nederland dus ook terrorist bij aanslagen tegen de Duitse bezetter 
en tegen colloborateurs gedurende 1940-1945.

80.  AriëlBruéns 

30 Mrt 2006 om 05:20 

Ach gossie, dus nu ga je oprechte mensen die aanslagen pleegden op militaire objecten, militair personeel en 
objecten die bijvoorbeeld persoonsgegeven bevatten vergelijken met islamofascisten die alles opblazen of 
onthoofden waarvan men van mening is dat ze of het niet islamitische genoeg is ? WTC, daad van verzet ? 
Londen, daad van verzet ? Madrid, daad van verzet ? Gemiddeld 50 moslims per dag die worden onthoofd of 
opgeblazen door medemoslims, daad van verzet ? Meisjes in Indonesië die worden onthoofd, daad van verzet ? 
Schoolkinderen in Beslan, daad van verzet ? Opblazen van kerken en kerkganger overal in de islamitische 
wereld, daad van verzet ? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ga je schamen !

81.  Anoniem 

30 Mrt 2006 om 23:39 

Gut,gut Ariël,indien je alle artikelen,die over het WTC inmiddels op internet zijn verschenen had gelezen zou je 
met de benodigde intelligentie tot de conclusie komen,dat deze aanslag nodig was,om het Amerikaanse volk 
zover te krijgen,dat het op dat moment rijp voor een aanvalsoorlog was.Londen:Wie bombardeerden samen 
met de Amerikanen de open stad Bagdad?een oorlogsmisdaad van de eerste orde.Madrid:wie steunden destijds 
de aanval op Irak en leverde troepen?Beslan was verschrikkelijk,echter er zijn berichten,dat er Russische 
autoriteiten waren,die de toegang hebben verleend,terwijl de stad Grozny een gelijkenis vertoont met de Duitse 
steden in 1945,vind je dit normaal?Het aanvallen van kerken etc.is verwerpelijk,maar waarom wordt door 
christelijke partijen in Europa de Amerikaanse oorlogspolitiek gesteund,met een dergelijke politiek kan je toch 
tegenacties verwachten.Er zijn twee mogelijkheden,of je bent een overtuigde zionist en dan is verdere discussie 
zinloos,of je weet oorzaak en gevolg niet duidelijk te onderscheiden,zodat je opnieuw naar de schoolbanken 
moet.Ik zou niet weten,waarom ik mij zou moeten schamen.

82.  Anoniem 

1 Apr 2006 om 09:44 

allemaal waar … pittig detail … er was op dat moment geen enkele jood in het gebouw, misschien eens aan je 
vader vragen hoe dat komt? laten we er niet te veel over nadenken, het gevolg ervan was dat er een oorlog is 
begonnen die Israel wel heel goed uitkomt … misschien had Hitler wel gelijk, stel je voor ????

83.  Anoniem 

1 Apr 2006 om 22:33 

Leesvoer: 
http://scribblguy.50megs.com/takingof.htm 
http://weekly.ahram.org.eg/2006/788/special.htm

84.  Anoniem 

5 Apr 2006 om 09:07 
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Geachte Heer Bruéns, 
Naar ik opgemerkt heb,heeft U Uw reacties verplaatst naar de pagina “Damage control voor alles,maar 
maatregelen?Ho maar!”,waarbij ik i.v.m.Uw opmerking d.d. 3 april j.l. 07.33 uur de volgende boeken t.b.v. de 
bestrijders van Uw zienswijze naar voren breng,zodat ze voor Uw stelling U van repliek kunnen dienen. 
Wall street and the Bolshevik Revolution van professor Antony C.Sutton ISBN 09594631 en Wall Street and the 
Rise of Hitler,eveneens van professor Antony C.Sutton.

85.  Anoniem 

18 Apr 2006 om 13:40 

kijk loose change 2nd edition maar, daar worden bijna al je vragen beantwoord

86.  Anoniem 

30 Apr 2006 om 20:03 

vliegtuigen waren onbemand afstand bestuurbaar, en niet alles wat je op tv ziet klopt.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Website Nrcombudsman.nl van start
Gepubliceerd door admin 27 februari, 2006 in Media. 

NIEUWE WEBSITE MONITORT LEZERSBEDROG DOOR NRC HANDELSBLAD

Deze week gaat de website nrcombudsman.nl de lucht in. De release was in de media reeds 

aangekondigd. Op deze website zal onder de redactionele leiding van Micha Kat en Pamela Hemelrijk 

permanent aandacht worden besteed aan de manipulaties en het bedrog van de lezer door NRC 

Handelsblad. Echter ook voor andere media zal er aandacht zijn op deze website. 

‘Gastombudsmannen’ zullen vanuit hun specifieke expertise regelmatig stilstaan bij de kwaliteit van 

de NRC-journalistiek. Initiatiefnemer Micha Kat: “Sinds ik in oktober 2004 mijn boek Lux Libertas en 

Leugens uitbracht, is er niets veranderd. Zo’n actie rond Boris de Munnick heeft mij tot de conclusie 

gebracht dat Jensma de lezer met nog minder scupules dan tevoren blijft bedonderen. Die exercitie 

met De Munnick is dan ook de directe aanleiding geweest voor het beginnen met de website. Jensma 

is de grootste vloek uit de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek. Dat werd reeds direct 

duidelijk in 2002 toen hij Pim Fortuijn eigenhandig direct in verband bracht met de Holocaust. Deze 

man moet weg, en wel zo snel mogelijk. Via deze nieuwe site proberen wij zo veel mogelijk mensen 

tegen hem te mobiliseren. Daartoe hebben wij een speciale actie in petto. 

 
Via de nieuwe site willen wij niet alleen meer voorbeelden publiceren van manipulatie en bedrog door 

NRC, maar ook individuele abonnees uitnodigen zich aan te melden voor een ‘class action’ waarin ze 

hun abonnementsgeld bij de rechter gaan terugeisen wegens wanprestatie door NRC. De eerste tien 

abonnees die zich aanmelden mogen meedoen. Het gaat om restitutie over de periode 2002 tot 2006, 

vier jaar dus. Dan hebben we het toch over een bedrag van meer dan €1000 per abonnee wat ze 

kunnen terugkrijgen. Vanaf 2002 hebben we bewijzen voor lezersbedrog, dus daarom hebben we dat 

jaar gekozen. Ik zeg met nadruk dat het dus niet gaat om partijdige en subjectieve berichtgeving. 

Daar kun je niets tegen ondernemen en bovendien is het een goed recht van een krant om partijdig 

te zijn, al zou het wel netjes zijn als ze dat dan vermelden in hun statuten. Maar bij NRC gaat het om 

heel andere zaken: om het willens en wetens voorliegen van de lezer. Om het manipuleren van 

informatie met als doel het nastreven van politieke doelen. Wij denken dat voor de rechter te kunnen 

aantonen. Als dat niet lukt, tant pis. Het is het proberen waard.”

4 Reacties op “Website Nrcombudsman.nl van start”
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“De NRC Ombudsman zal namens tien abonnees van NRC Handelsblad een civiele procedure tegen de krant 
beginnen waarin zij restitutie vorderen van hun abonnementsgeld over de periode 2002-2006 wegens bedrog 
en bewuste desinformatie viz. wanprestatie/contractbreuk. De eerste tien abonnees die zich via deze site 
melden mogen meedoen in deze unieke ‘journalistieke class-action’.”

Jezus Christus…

2.  Anoniem 

27 Feb 2006 om 21:36 

In plaats van gerichte kritiek te leveren op de inhoud van NRC, laat Kat zich weer eens verleiden tot vileine 
acties zoals een ‘class action’ (…), om zich daarmee voor de zoveelste keer volstrekt ongeloofwaardig te maken.

3.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 01:12 

Heel veel suggereren, insunueren, maar nooit eens met een degelijk concreet voorbeeld komen waaruit blijkt 
dat de lezer wordt gedupeerd: dat is pas bedrog. Ik eis bij deze een bedrag van één euro terug van 
klokkenluideronline, voor de zinloze vijf minuten die ik op deze flutsite doorbracht.

4.  Anoniem 

1 Mrt 2006 om 09:32 

De NRC Ombudsman is nu twee dagen in de lucht, en er komen nul reacties op. Blijkbaar interesseert het maar 
weinig mensen echt wat.
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« OM en Moszkowicz: vete of soap? Website organiseert bijeenkomst in Groningen »

Bezoekers

●     9 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165367 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/258/website-nrcombudsmannl-van-start.html (2 of 2) [3/11/2009 12:45:22 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/258/website-nrcombudsmannl-van-start.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


OM en Moszkowicz: vete of soap? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Druk op Jensma neemt verder toe Website Nrcombudsman.nl van start »

OM en Moszkowicz: vete of soap?
Gepubliceerd door admin 24 februari, 2006 in Rechterlijke macht. 

MOSZKOWICZ MOET KAPOT, COUTE QUE COUTE

Je kon erop wachten: De Telegraaf meldt vanochtend dat Bram Moszkowicz, de advocaat van Willem 

Holleeder, ‘het doet’ met een vrouwelijke verdachte uit de afpersingsgroep-Holleeder. Hiermee is de 

volgende stap gezet in de actie ‘kill Bram’ die reeds eerder op 

deze site werd aangekondigd. Het doel van Justitie bij deze actie is tweeledig: door de ‘consigliere-

kaart’ uit te spelen (de advocaat is in feite onderdeel van de criminele organisatie die hij verdedigt) 

meent Justitie de kansen op een succesvolle vervolging tevergroten. Maar daarnaast gaat het bij dit 

alles ook om het maskeren cq. tegengaan van onthullingen over corruptie en sexuele uitspattingen in 

de eigen gelederen. Overigens zou Bram niet te zeer hoeven te zitten met zijn escapades: zijn 

verweer zou moeten luiden ‘nou, dan ben ik in goed gezelschap, want Mabel Wisse Smit deed het met 

Klaas Bruinsma!’ 

 
Sinds de ‘affaire-Demmink’ op het Ministerie van Justitie door de autoriteiten slechts met de grootst 

mogelijke moeite kon worden ‘gedownplayed’ zwellen de verhalen over ‘juridische orgieen’ steeds 

sterker aan. Het maandblad Quote schreef eens tussen neus en lippen door over een groepje rechters 

die zich ’s nachts liet insluiten op de rechtbank te Amsterdam om zich vervolgens over te geven aan 

geneugten van allerlei aard. En een bron in het Gooi wees ons ooit op een huis met de woorden dat 

daar de ‘roze rechters’ op gezette tijden bijeenkwamen. Het ontluisterende verhaal over de vice-

president van de rechtbank te Maastricht die actief bleek te zijn in de wereld van de kinderporno 

speelde natuurlijk ook ook een rol net als de affaire-Tonino waarover later meer. 

Het is natuurlijk een groot taboe over dit soort zaken te schrijven, maar ja, nu het OM meer 

geinteresseerd blijkt in de pik van Moszkowicz dan in de mogelijke delicten van Holleeder gaan 

natuurlijk alle remmen los. 

Daarnaast speelt ook dat justitie in de greep is geraakt van het corruptiespook. Langzaam maar 

zeker wordt duidelijk dat (top)mensen van Justitie zijn gezwicht voor het grote criminele geld in ruil 

voor informatie. Deze informatie wordt thans via een zogeheten ‘contra-strategie’ in het gezicht van 

Justitie teruggesmeten (de memory-sticks) om het apparaat verder in diskrediet te brengen. Dus de 

hele actie Holleeder-Moszkowicz zou in feite te interpreteren zijn vanuit de drang precies dat bij 

zichzelf te maskeren (corruptie en perversiteit) wat men de verdachten (Holleeder en Moszkowicz) 

voor de voeten werpt. Overigens melden bronnen dat deze hele strategie zijdens het OM wordt 

aangestuurd door Fred Teeven die afwisselend wordt omschreven als ‘mega-corrupt’ (zelfs het NOS 

Journaal noemde dat) als ‘een gevaar voor de rechtsstaat’. 

In dit licht wint ook de ‘affaire-Tonino’ aan diepgang. Deze officier van wie de computer zogenaamd 

‘aan de weg stond’ en ‘was gevonden’ door een taxichauffeur (dit soort verhalen net als die over al 

die ‘huurauto’s’ worden dan door Justitie in de wereld gebracht om te maskeren dat de informatie 

gewoon verkocht is) zou zich eveneens hebben overgegeven aan sexuele uitspattingen, zelfs met 
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OM en Moszkowicz: vete of soap? at Klokkenluideronline

kinderen, net als Demmink. Ja, het is een mooie boel daar bij Justitie. Daar komt dan nog bij dat, zo 

blijkt uit ondermeer het stuk in De Telegraaf, de penose ook nog eens lekkere wijven op specifieke 

‘targets’ afstuurt (de KGB-methode) met het oogmerk ze te corrumperen. Hebben ze ook jongetjes 

afsgestuurd op Tonino? En was hij ook daardoor chantabel geworden? Je zou het gaan denken.  

In the meantime is de vraag vooral interessant hoe ver de Orde van Advocaten gaat om Bram in 

bescherming te nemen. Diverse hoge mensen van de Orde hebben in de media al schande gesproken 

van de handelwijze van het OM, maar ja, tussen woord en daad staat een wereld van verschil en 

bekend is dat de Orde en de Moszkowiczen niet echt ‘dikke mik’ zijn. Een voormalig deken lanceerde 

eerder een directe aanval op Gerard Spong om de ‘afkeer’ van de Orde jegens de ’strafrecht-

glamourboys’ nog eens te onderstrepen. De vete tussen de Orde en de Moszkowiczen zou reeds zijn 

ontstaan in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen vroeg Max belet bij de deken in Maastricht 

omdat hij zich daar als advocaat wilde vestigen. ‘Nou’ sprak de deken daarop ‘dat lijkt mij niet zo’n 

goed idee want we hebben hier al een Joodse advocaat’. 

Wordt allemaal ongetwijfeld vervolgd.

11 Reacties op “OM en Moszkowicz: vete of soap?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Feb 2006 om 12:30 

Onlangs is dankzij ingrijpen van Hans Anker mr. Salomonson zijn zaak tegen Houben en Sietsema 
getorpedeerd. Houben en Sietsema beschuldigden o.a. de voormalige advocaat van Beatrix en Claus van het 
vergrijpen aan minderjarige jongens. Telkens werden Houben en Sietsema veroordeeld maar Anker heeft het 
nu voor elkaar gekregen dat de zaak van smaad en laster juist door het tweetal is gewonnen. Al die tijd was 
Salomonson de hand boven het hoofd gehouden. Helaas is Siestema overleden en zit Houben zwaar 
gehandicapt in een verpleeghuis. Maar duimen dat de Oranje-huisvriend Salomonson nu zijn trekken heeft thuis 
gekregen. De zaak met de laatste ontwikkelingen stond beschreven in het kerstnummer van Must Magazine 
www.mustmagazine.nl . Er is dus nog hoop in het justitie-apparaat.

2.  Anoniem 

25 Feb 2006 om 09:47 

Aan die affaire van OfficiervJ Tonino met die kinderporno daar werd niet zwaar aan getild. Er was vrij recent 
ook een rechter in Maastricht met kinderporno, werd ook niet zwaar bestraft….  
Dan hadden we recent op Aruba de affaire Holloway. Daar was dan zoontje Joran van der Sloot bij betrokken. 
Zoon van plv-rechter. Die plv-rechter gaf als voorlichting aan zijn zoon en companen: “No body, no murder”…. 
tja, en bijgevolg was er dan geen body. Niet verbazingwekkend als Joran eerst 4 weken op vrije voeten kan 
blijven.

Je hoort wel eens, dat mensen met voorbeeldfunctie flink gestraft moeten worden als ze in de fout gaan, maar 
dat geldt blijkbaar niet voor rechters en OvJ. 

Justitie/ rechterlijke macht: uiteraard zitten er ook aantal integere mensen bij. Echter het merendeel lijkt 
incapabel en/of goed fout. En de rotte appels worden er niet uitgevist…… Jammer, jammer….

3.  Anoniem 

1 Mei 2006 om 00:56 

Het gangsterliefje heet in dit geval voluit: Orminda Soerel. Bloedmoo en bloedheet.i 
Het zusje van Dino Soerel. In de kranten bekend als Dino S.

4.  Anoniem 

23 Mrt 2007 om 13:23 

heeft iemand fotos van Dino en zijn bloedmooie zus mimi dan. 
Want dan zijn ze jogoslaaf dan weer half surinaams half nederlands. ik ben erg benieuwd naar ze.

5.  Anoniem 

23 Mrt 2007 om 19:59 

Geachte Anoniem,

Neen, ik heb geen foto van Mimi, ben wel heel benieuwd naar haar. Om Mimi nu meteen ook door mij 
gangsterliefje te noemen, is ook zoiets he?. 
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Geef toe, schoonheid opent vele deuren. Schoonheid opent zelfs de deur van de advocatuur. De schone dame 
Marie-Louise Hopenbrouwers heeft zelfs weten op te klimmen tot lid van het College van Afgevaardigden (clubje 
advocaten in het arrondissement Arnhem). Daarnaast is zij adjunct-secretaris van de raad van toezicht orde 
van advocaten in hetzelfde arrondissement Arnhem. 

Marietje is dus lid van de criminele organisatie raad van toezicht Arnhem en van de misdiadigersgilde college 
van afgevaardigen Arnhem. Ja schoonheid brengt veel Marie-Louise Hoppenbrouwers. 

Een schone Dame onze Marietje.

In mijn strijd tegen de raad van toezicht orde van advocaten arrondissement Arnhem heb ik mooie Marietje nog 
nooit op een waarheid kunnen betrappen. Marietje loog wat af. 

Echt “crimineel”. 

Marietje in loondienst van menig Deken/voorzitter van voornoemd clubje Hoeders van het Recht, verkrachtte 
het door mij in haar gestelde vertrouwen. Ik dacht eerlijk open gesprekken met haar te hebben. Hoe kan een 
mens zich vergissen.

Mimi ken ik heaas (nog?) niet. Mocht ik haar ooit eens ontmoeten en mij zal dan blijken dat zij het andere Gilde 
behoort, wat let mij met haar contact te hebben.

Deugt zij daarom niet? 

Deugt Marie-Louise Hoppenbrouwers wel dan, alleen vanwege het feit dat zij deel uitmaakt van het Clubje 
Hoeders van het Recht?

Een slechtere, maar toch wel mooie Dame heb ik in haar mogen ontmoeten.

Marietje’s foto kunt u aantreffen in het clubblaadje Advocatenblad. 

Veel kijkplezier.

mrhjampets/alias mrraapie/mr raapie  
nijmegen, 23 maart 2007

6.  Anoniem 

28 Mrt 2007 om 17:20 

Dino en z’n zus minnie zijn surinaams/nederlands, ze hebben een nederlandse moeder en een surinaamse 
vader. Dino is laast nog ondergedoken in het buitenland, en zus minnie is een paar dagen terug opnieuw 
gearresteerd wegens betrokkenheid bij de afpersbende, zij en maaike moeten samen voor de rechter 
verschijnen met holleeder en de zijnen.

7.  Anoniem 

28 Mrt 2007 om 22:11 

Geachte anoniem,

Dino en zijn zusje Mimi zijn onschuldlig totdat in rechte is bewezen dat zij schuldig zijn. Aan de hand van 
wettelijke bewijsmiddelen zal de schuld vast komen dienen te staan. De rechter zal daarnaast de overtuiging 
moeten hebben dat Dino en zijn zusje schuldig zijn. 

Dino is ondergedoken geweest in het buitenland? Ik ken de dossiers niet. Dino kan zoals menig Nederlander 
Nederland spuug zat zijn geweest, er even tussen uit hebben gewild. Kan toch?

Mimi opnieuw gearresteerd. Ook haar dosiers, zo er al dossiers zijn, ken ik niet. Uit haar zgn. arrestatie valt 
alleen af te leiden dat Mimi verdachte is. Voor haar geldt eveneens wat ik al heb opgemerkt. Onschuldig zolang 
niet in rechte is bewezen dat zij Mimi schuldig is. De rechter dient daarnaast de overtuiging hebben dat Mimi 
schuldig is. 

Arrestatie wegen betrokenheid bij de afpersbende. Begrip afpersersbende zegt mij niets. Mocht er sprake zijn 
van afpersing van voor afpersing vatbare mensen, hoe ziet resp. zag die afpersing eruit. Slaapkamerstory?

Mimi maakte de heren chantabel middels haar goddelijk lichaam?

Maaike ken ik niet. Voor haar geldt wat ik inz. Dino en zijn zusje reeds heb opgemerkt. Het is aan de rechter en 
enkel aan de rechter te bepalen of ook zij schuldig is. Tot zolang acht ook ik haar onschuldig.

Mimi en Maaike samen voor de rechter? Hoop gauw te horen wanneer en waar de zitting is. 

Zoveel schoonheid op 1 zitting moet ik gewoon zien.

mrhjampeters/alias mrraapie/mr raapie 
nijmegen, 28 maart 2007

8.  Anoniem 

30 Mrt 2007 om 22:10 

Ik zag dino vandaag nog in Purmerend in een dikke mercedes

9.  Anoniem 

2 Apr 2007 om 10:34 
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die beheerder van dit onderwerp is echt zo negatief bezig. komtie tegen mij zeggen dat ik ‘t verkeerd heb 
gezegt, jongen… ik moet wel zeggen dat dino zogenaamd is gevlucht, want ik moet me houden aan de 
journalistieke regel. en kom mij nou niet zeggen dat ik alles fout zeg, want ik weet precies hoe alles zo’n beetje 
gaat bij die mannen van holleeder, en minnie is vandaag wel voor de rechter met holleeder en de zijnen, dus 
spammen hoef je niet te doen hoor, want gelijk heb ik toch.

10.  Anoniem 

2 Apr 2007 om 11:07 

Dacht wegens “aanslag rechtbank” zitting verdaagd. Zitting vindt vandaag toch plaats? Had ik moeten weten, 
nu mis ik Mimie en Maaike, zoveel schoonheid is aan mijn oog onttrokken.

mrhjampeter/alias mrraapie/mr raapie 
nijmegen, 2 april 2007

11.  de veteraan 

10 Aug 2007 om 11:49 

beste mensen,

over Arnhem enzo, die burgermeester en haar dealende echtgenoot….en hun relaties ach je wordt er zo moe 
van die rotzooi….en maar bonnetjes uitschrijven. Rechtsstaat a m’n hoela …….

Gaat Kuiper ons uitleggen……..

om je te bescheuren

de veteraan 
13Rules
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« Jensma vraagt uitstel OM en Moszkowicz: vete of soap? »

Druk op Jensma neemt verder toe
Gepubliceerd door admin 23 februari, 2006 in Media. 

KAT LICHT ONTVANKELIJKHEID NADER TOE BIJ RAAD

Raad voor de Journalistiek 

Secretariaat 

p/a Joh. Vermeerstraat 22 

1071 DR Amsterdam 

Amsterdam, 22 februari 2006

Geachte mevrouw Koene,

Bij deze geef ik nog een nadere toelichting op de ontvankelijkheidsvraag in de aanloop naar de zitting 

dienaangaande d.d. 17 maart as.

De ontvankelijkheid van mijzelf heb ik reeds toegelicht in het klaagschrift zelf. Hier kan nog aan 

worden toegevoegd, dat de stellingname van F. Jensma dat ‘klager niet betrokken is bij de genoemde 

rubriek ‘de lezer schrijft de krant antwoord’ (de taalfout is van Jensma)’ reeds absurd is omdat het 

woord ‘lezer’ in de genoemde rubriek qualitate qua verwijst naar alle lezers van NRC Handelsblad. 

Hoe kan het zijn dat een rubriek die de ‘lezer’ nota bene in de naam voert blijkbaar geen 

‘betrokkenheid’ van die lezer meebrengt? Dat Jensma deze stelling durft te betrekken geeft reeds aan 

tot welke onmogelijke paradoxen en spagaten hij zijn toevlucht moet zoeken. 

 
Dan inzake de ontvankelijkheid van de Stichting Klokkenluideronline. Primair dient hier aan de orde 

te worden gesteld wat de Raad heeft overwogen in de zaak Kat/NRC Handelsblad 20-10-2005:

Klager heeft nog betoogd dat het ontvankelijkheidscriterium van de Raad meebrengt dat geen klacht 

kan worden ingediend tegen een publicatie waarbij geen individueel belang in het geding is. Dit 

betoog is niet juist. De Raad heeft herhaaldelijk overwogen dat indien met betrekking tot publicaties 

waarbij niet zo zeer een individueel belang maar eerder een collectief belang in het geding is, een 

klacht zou zijn ingediend door een rechtspersoon die – blijkens haar statuten – tot doel heeft de 

belangen van het desbetreffende collectief te behartigen, deze mogelijk wel ontvankelijk zou zijn. 

(vgl. onder meer: Destrée tegen Haarlems Dagblad, RvdJ 2005/25)

Daarnaast vloeit de ontvankelijkheid van de Stichting reeds voort uit de omstandigheid dat de Raad 

reeds vier zaken tegen de Stichting gegrond heeft verklaard, zij het dat er in een zaak sprake was 

van een gedeeltelijke gegrondverklaring. Het betreft hier de zaken met eisers Gerla, Van der 

Steenhoven, MDI en Escape. De zaak-Gerla heeft zelfs geleid tot baanbrekende jurisprudentie die ook 

internationaal veel aandacht kreeg. Als bewijzen hiervoor overleg ik publicaties uit Hongarije, 

Engeland, Belgie, Denemarken, de VS en Nederland. Tevens is bijgevoegd een publicatie van het 
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International Press Institute. Ik denk niet dat een andere zaak ooit eerder zoveel internationale 

publiciteit heeft getrokken als deze waarin Klokkenluideronline partij was. Gezamenlijk voeg ik deze 

artikelen als Produktie 14 bij de klacht. Het zou wel blijkgeven van een buitengewone rechtsopvatting 

als de Raad alleen met (de Stichting) Klokkenluideronline geconfronteerd wenst te worden in de 

hoedanigheid van gedaagde terwijl de eisende rol de Stichting zou worden ontzegd. 

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

4 Reacties op “Druk op Jensma neemt verder toe”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Feb 2006 om 10:55 

Moet je dit nu weer zien. Een poll op de site www.nrc.nl/nextlog:

Poll 
Wat vind je van het nieuwe proefnummer van Next?  
- Hm, gaat wel  
- Valt niet tegen  
- Precies wat ik zoek 

Dit is toch niet te geloven? Z? serieus neemt die kutkrant zijn huidige en toekomstige klanten dus.

2.  Anoniem 

23 Feb 2006 om 13:49 

Als ik geen oprechte menig mag of kan geven,dan ten eerste is de vrije menigsuiting in het geding en ten 
tweede wat moet ik dan nog op deze site s doen, dat vind ik het leukste om te doen een beetje kijken naar de 
reackties en wat er leeft onder de mensen,maar daar is dit denk ik om te doen, dit komt bepaalde lieden niet 
uit dat er steeds meer mensen een site openen als deze, en mensen bewust maken van wat er zoal gaande is,
even voor de heren die door de eeuwen heen op het stoeltje van de macht zitten!degene die het onderste uit de 
kan wil halen krijgt de deksel op zijn of haar neus.jullie tijd is over!!!!!!!!!!wie het laatst lacht lacht het best,
daar jullie al eeuwen lachen is het nu de tijd voor het gewone volk om eens wat vermaak te hebben,zie je het al 
voor je jp en zijn familie de openbare toilletten daagelijks te zien reinigen als levenlange alternatieve straf,moet 
nog een nachtje slapen over wat we voor zalm gaan bedenken.power to the people.we hebben trouwens al lang 
een jury hier nodig zoals in amerika,waarom wel alle andere klote maatregelen uit amerika en nog steeds hoor 
ik daar eigenlijk niets over,het begint hier aardig op een politiestaat te lijken.

3.  SamBroersma 

24 Feb 2006 om 09:17 

Arrogantie van de macht. Onze bestuursclub doet zelfs steeds minder moeite, om de in Nederland, vooral door 
haar gehanteerde, anarchie verborgen te houden. Dat ook in onze bananen monarchie macht corrumpeert is in 
wezen een boterzachte uitdrukking. Het zijn feitelijk volksverlakkers en landverraders, die niet of onvoldoende 
gecontroleerd worden. Denk daarbij aan de werking van de (macht)structuur.  
——————————— 
Gelaatsscans alle Nederlanders in databank  
Uitgegeven: 24 februari 2006 08:12  
Laatst gewijzigd: 24 februari 2006 08:12  
AMSTERDAM - Een databank met gelaatsscans en vingerafdrukken van alle Nederlanders wordt momenteel 
ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat wordt vrijdag bevestigd in de Volkskrant door 
deskundigen die zijn betrokken bij de aanleg van de computerinfrastructuur. Het ministerie passeert daarmee 
het parlement. Een wetsvoorstel over de databank is nog niet goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. 

Directeur Fons Knopjes van ID-Management Centre spreekt in het dagblad van een ‘dakpanconstructie’. “De 
procedures en de werkzaamheden overlappen elkaar.” Een woordvoerder van het ministerie zegt in de 
ochtendkrant dat wordt gewerkt aan een wetsvoorstel. Voor de behandeling van het voorstel in de Tweede 
Kamer zou nog geen datum zijn geprikt.  
Lidstaten  
De Europese Commissie wil dat lidstaten voor 28 augustus een nieuw paspoort met chip, met daarop een 
digitale pasfoto, hebben ingevoerd. Daarom zou het ministerie snel een databank willen aanleggen.  
Hoogleraar Bart Jacobs van de Radboud Universiteit in Nijmegen zegt in de krant dat door de opslag van de 
gegevens de privacy wordt geschonden. “Vroeger was je eerst verdacht en werd daarna pas je privacy 
geschonden. Straks wordt ieders privacy geschonden, om pas daarna naar verdachten te gaan zoeken.”  
——————————— 
Zie je het al voor je? Komen Hare Majesteit (onze koningin) en Jeroen van der Veer (topman Shell) bij de poort 
van de (geheim te houden) Bilderberg conferentie aan. Worden ze gevraagd, om even voor de scanner te gaan 
staan. Om te controleren, of ze wel zijn, wie zij beweren te zijn! En nu komen wij, simpele zielen, al helemaal 
niet meer bij Bilderberg binnen. Is dat humor? 
Voor wie (nog) niet weet wat de Bilderberg conferentie is, toets “Bilderberg conferentie” bij Google. 

Sam Broersma 
Zoutelande
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4.  Anoniem 

25 Feb 2006 om 19:59 

ik had een reactie geplaatst op die nrc-next log, en wat denk je, gewoon gecensureerd en verwijderd denk! 

Een beter bewijs van censuur en gebrek aan transparatie kan je niet hebben. Ik ben 23 jaar lid geweest van de 
NRC, en maandag gaat mijn opzegging de deur uit.

Ik raad iedereen aan hetzelfde te doen, want het NRC is niet langer geloofwaardig.

Hulde voor deze site en voor Dhr. Kat!!!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Jensma vraagt uitstel OM en Moszkowicz: vete of soap? »
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Mozkowicz en OM op ramkoers: dit gaat fout! Druk op Jensma neemt verder toe »

Jensma vraagt uitstel
Gepubliceerd door admin 21 februari, 2006 in Media. 

F. JENSMA VERZOEKT RAAD OM UITSTEL REACTIETERMIJN

Deze brief kwam binnen van de Raad voor de Journalistiek:

Geachte heer Kat,

In vervolg op onze brief van 16 februari jl. deel ik u hierbij mede dat op verzoek van de heer Jensma 

de termijn voor het geven van een reactie op uw aanvullende stukken met een week is verlengd.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene 

secretaris

Onder die ‘aanvullende stukken’ vallen de ‘voeging’ van de Stichting Klokkenluideronline in de klacht 

aan klagerszijde. 

 
Deze voeging ging vergezeld van het overleggen van de stichtingsakten alsmede een schrijven van 

de penningmeester van de stichting P. Hemelrijk waarin zij de bevoegdheid van de stichting verder 

onderbouwt. De stichting heeft zich in de klacht gevoegd om de ontvankelijkheid van de klacht zeker 

te stellen en aldus tot een inhoudelijke behandeling te komen. Het lijkt immers onmogelijk dat de 

Raad de stichting niet ontvankelijk verklaart nu deze stichting reeds vier keer onderworpen is aan 

een klacht die door de Raad is behandeld. Dan zou de Raad namelijk alleen met de stichting te 

maken willen hebben als gedaagde en deze het recht ontzeggen zelf te dagen. Tevens hoorde bij de 

aanvullende stukken een uitbreiding van de klacht met een vijfde klachtonderdeel. Dit onderdeel gaat 

erover dat er aanwijzingen zijn voor sterke persoonlijke banden tussen Boris de Munnick en Birgit 

Donker, lid van de NRC-hoofdredactie. Ik heb Birgit herhaalde malen om opheldering gevraagd, zowel 

telefonisch als per email, maar ze weigerde te reageren. Dat vinden wij een klachtwaardige 

gedraging. Hieronder de email die we aan Donker stuurden en die als produktie bij de stukken is 

gevoegd:

Date: Mon, 30 Jan 2006 05:13:15 -0800 (PST) 

From: “micha kat” Add to Address BookAdd to Address Book Add Mobile Alert 

Subject: affaire de munnick/klacht RvdJ 

To: donker@nrc.nl 

Dag Birgit

Ik probeer je al enige tijd te bereiken om een melding te verifieeren i.v.m. de klacht die ik tegen NRC 

heb ingediend bij de Raad voor de Journalistiek.
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Jensma vraagt uitstel at Klokkenluideronline

Deze melding betreft hechte banden in de prive-sfeer tussen jou en Boris de Munnick. Is deze 

melding juist? Je begrijpt dat dit van groot belang is in verband met de bewijsvoering.

Als je mijn vraag niet beantwoordt, zal ik die weigering als apart klachtonderdeel bij de klacht 

voegen. Ik ben namelijk van mening dat het weigeren inlichtingen te verstrekken op dit cruciale punt 

in strijd is met hetgeen maatschappelijk verantwoord is en ook niet past bij de functie van lid van de 

hoofdredactie van NRC Handelsblad.

Is de melding inderdaad juist, zal ik ook dat nieuwe feit toevoegen aan de klacht. Mocht je mij niet 

naar waarheid inlichten, levert ook dat uiteraard een klachtwaardige gedraging op.

Groet

Micha Kat

9 Reacties op “Jensma vraagt uitstel”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

21 Feb 2006 om 14:22 

Is Kat gek geworden?

2.  Anoniem 

21 Feb 2006 om 18:57 

Met het mes op de keel, en dan ook nog denken dat je normaal antwoord krijgt…

3.  Anoniem 

21 Feb 2006 om 23:36 

Goed bezig Kat. Kritiek is altijd terecht. En je bent niet gek geworden. Vast een gefrustreerde NRC-medewerker 
die dat roept. Benieuwd hoe de RvdJ zich hieruit werkt. Er zitten toch wat NRC’ers in dat clubje. Je hebt de wind 
dus niet mee. 

Sterker nog: ik verwacht dat ze wel een reden hebben om je niet ontvankelijk en anders je klacht ongegrond te 
verklaren.

Overeind blijft dat het verhaal met Boris de Munnick ??n van de meest belachelijke krantenartikelen van het 
afgelopen decennium was. Een rij volkomen kritiekloze vragen die de hoofdredacteur geheel of gedeeltelijk zelf 
verzonnen heeft en waar hij slechts positieve antwoorden op zijn eigen werk geeft. Het is hetzelfde als een 
slager die zijn klanten in zijn winkel opsluit, achter een tafel gaat staan proeven en vervolgens drie uur lang 
uitlegt waarom hij zijn slavinken zo goed vindt. En de klanten vervolgens de deur uittrapt.

Hetzelfde geldt overigens voor het weblog nrc.nl/nextlog, waarin Hans Nijenhuis ‘the making of’ van nrc.next 
beschrijft. Allerlei leuke mensen die ‘zeker abonnee worden’ stellen de meest brave burgervragen die je je voor 
kunt stellen. En Nijenhuis antwoordt: ‘Ja, hoor. Over twee weken krijg je een brief waarin je kunt aangeven 
welk abbonnement je wilt. Maar ik hoor nu mijn geliefde thuiskomen na een lange dag pleiten in Brussel.’ 

Ik hoor nu mijn hond thuiskomen. Succes.

4.  Anoniem 

22 Feb 2006 om 00:20 

Porren in iemands priv?leven, terwijl mij dat als krantenlezer geen fluit interesseert, en dan dreigen met een 
klacht: je reinste chantage. Je zou er beroerd van worden, ware het niet dat dit alles natuurlijk een klucht is. 
De nieuwe John Lanting is opgestaan.

5.  Anoniem 

22 Feb 2006 om 20:17 

Laat haar gewoon antwoord geven op de vraag of er wel of niet sprake is van een persoonlijke relatie ja of nee? 

Als het inderdaad zo is, wat zegt dat dan over de journalistieke integriteit van de redactie? 

Juist.

Kat is dus niet gek geworden. Kat gaat gelijk krijgen en hele land zal weten dat de werkwijze van het NRC zo 
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krom is als een hoepel!

6.  Anoniem 

23 Feb 2006 om 00:20 

Al z?u zij een relatie hebben met Boris: wat interesseert mij dat nou? Jullie doen net of dit een geweldig 
schandaal zou zijn. Ik voorspel je: Nederland zal er niet wakker van liggen. Dit zijn mini-micro gevechtjes, aan 
de rand van de journalistieke horizon.

7.  Anoniem 

24 Feb 2006 om 11:23 

Ik denk dat het tijd wordt dat Kat zijn NRC-oorlogje op een eigen pagina uitvecht, zodat deze 
Klokkenluideronline eens over echt zinnige zaken kan gaan. Van die in januari aangekondigde Nrcombudsman.
nl is ook nog niets terechtgekomen.

8.  Anoniem 

27 Feb 2006 om 14:34 

NRC-oorlogje ? Hij heeft gewoon 100 % gelijk. Ik ben blij dat er iemand de verwerpelijkheid van deze krant 
eindelijk eens aan de kaak stelt. super-F

9.  Anoniem 

28 Feb 2006 om 08:41 

Ach, daar heb je hem weer: Super-F, Kat’s grootste fan…
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GELOOFWAARDIGHEID VAN JUSTITIE KOMT IN BESLISSENDE FASE

door Micha Kat 

Er waart een spook door strafrechtland. Dat spook heet corruptie. Nadat De Telegraaf onthulde dat 

hoge ambtenaren van justitie omgekocht werden door de groep rond crimineel Mink K. is Justitie in 

de greep van een verlammende angst dat de verhalen over corrupte rechercheurs en offcieren van 

justitie aanzwellen waardoor onze rechtsstaat ten onder gaat. Alleen tegen deze achtergrond zijn de 

onvoorstelbare ontwikkelingen van de laatste week rond Holleeder en Moszkowicz te duiden. 

Waarom is Holleeder eigenlijk juist nu opgepakt? Deze vraag durft niemand te stellen, laat staan te 

beantwoorden. Er is geen spat nieuw bewijs noch is er een specifiek delict gepleegd dat juist nu om 

actie vroeg. Zelfs nu Holleeder vastzit durft niemand aangifte tegen hem te doen. Laat ik dan mijn 

inschatting geven: Holleeder is opgepakt omdat hij naar de stellige vrees van Justitie op het punt 

stond nog meer belastend materiaal over Justitie openbaar te maken. Omdat hij zelf ook mensen van 

Justitie heeft omgekocht. Omdat Justitie weet dat Holleeder beschikt over karrevrachten bewijzen 

voor corruptie binnen het Justitieel apparaat. Daarom hebben ze hem preventief vastgenomen. 

Justitie heeft nu gebeten in de hand die hen jarenlang heeft gevoed. 

 

Willem Holleeder Een andere verklaring voor het feit dat Justitie zich na het debakel met de 

Hells Angels opnieuw in een wespennest begeeft met een zeer dubieuze kans 

op succes lijkt niet voorhanden. Justitie heeft geen zaak tegen Holleeder en dus moet er naar beste 

traditie van Justitie (denk aan Bouterse) een zaak worden gefabriceerd. Dat doet justitie door naar de 

media zogenaamd ‘belastende feiten’ te lekken (zoals de Volkskrant vanochtend) dat Holleeder ‘Joop 

van den Ende en John de Mol zou hebben willen ontvoeren’. Een ander bewijs voor de paniek die 

Justitie in de greep heeft is dat ook werd verklaard dat ‘Holleeder was vastgenomen om te 

voorkomen dat hij zou worden geliquideerd’.  

Tegen deze achtergrond moet ook de onvoorstelbare actie ‘beschadiging Moszkowicz’ worden gezien. 

Hiermee is Justitie natuurlijk mijlenver buiten het boekje gegaan, maar ja, dat mag geen rol spelen 

als de complete rechtstaat op het punt staat ten onder te gaan in een lawine van corruptie. De 

criminalisering van Moszkowicz is noodzakelijk vanuit een oud leerstuk in de spindoctor-kunde: 

creeer een criminele organisatie (de Octopus/Hofstad-doctrine). Justitie speelt nu de ‘consigliere-

kaart’ uit om de pseudo-zaak tegen Holleeder van meer fundament te voorzien. De paniek is zo 

onvoorstelbaar groot, dat zelfs een directe confrontatie met de Orde van Advocaten die zich al 

gemeld hebben om verhaal te halen (wat vroeger een absoluut taboe was) niet wordt geschuwd. We 

zijn reddeloos verloren.

Bram Moszkowicz

 

De criminalisering van Justitie begon met de IRT-affaire en is sedert van 

kwaad tot erger geworden. Maarten van Traa, zo zingt het al jarenlang 

rond in advocatenland, moest sterven omdat hij op het punt stond openbaar te maken welke 
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topmensen van Justitie de zakken hebben gevuld met de handel in drugs. Tegen de achtergrond van 

deze analyse wordt ook direct de golf verklaard aan ‘memory-sticks’ met belastende informatie die 

steevast opduiken in huurauto’s. Deze informatie is door mensen van Justitie verkocht aan de 

onderwereld. De onderwereld laat die informatie nu bewust lekken om Justitie duidelijk te maken dat 

het spel over en uit is. (Volgens een andere lezing, uit De Telegraaf, is al deze informatie direct 

vanuit de AIVD naar de media gelekt door medewerkers uit frustratie over het feit dat onderzoek 

naar corruptie bij Justitie zelf op last van hogerhand moest worden stopgezet). 

Dat Justitie compleet in de tang zit van de onderwereld die over zoveel belastende informatie 

beschikt dat zij het moment waarop de rechtsstaat omvalt helemaal zelf kunnen bepalen. Er zal de 

komende tijd dus nog heel wat belastend materiaal boven tafel komen, zo is mijn inschatting. Aan de 

media de taak deze informatie eerlijk op waarde te schatten.  

Het moge duidelijk zijn dat Justitie met de wanhoopsactie tegen Holleeder de hand heeft overspeeld. 

Dat blijkt dus met name uit het criminaliseren van Moszkowicz. Maar Moszkowicz weet ook veel over 

het OM. En Moszkowicz heeft hechte banden met De Telegraaf. Lees die krant de komende weken 

met extra aandacht!

6 Reacties op “Mozkowicz en OM op ramkoers: dit 
gaat fout!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

20 Feb 2006 om 08:16 

Er is geen spat nieuw bewijs noch is er een specifiek delict gepleegd dat juist nu om actie vroeg. 

Ehhh….wat dachten we van de dagboeken van Endstra, en ik meen iets gelezen te hebben over anonieme 
getuigen.

2.  Anoniem 

20 Feb 2006 om 12:29 

Inderdaad kan ik niet begrijpen, dat Justitie allerlei vage beweringen mbt Holleeder en Moskowicz in dit stadium 
naar de pers laat lekken. Een correcte aanpak zou toch zijn om verdachten voor de rechtbank te brengen en 
dan pas de evt bewijzen te overleggen. Om in dit stadium zulke beschuldigingen te maken, dat lijkt op 
criminaliseren.

De vraag is waarom doet Justitie dat ? We mogen aannemen, dat dit niet de actie is van een (junior) Officier 
van Justitie maar van hoger niveau (hoofdofficier of PG) komt.

En de aangedragen verklaring mbt “memory sticks”, dat zou kunnen kloppen, dat die bewust geplaatst zijn door 
criminelen in de “vuile oorlog” met Justitie.

En ik dacht nog wel, dat het in Nederland altijd zo netjes toeging ? Als ik al die lieden van Justitie hoor, dan zijn 
ze heel netjes…..

3.  Anoniem 

21 Feb 2006 om 16:12 

De column van vlieger op nieuws.nl. 
Dat is pas hilarisch !!!

Erik de Vlieger 
Mien waar is mijn feestneus (8) 
Week 8 

Lets welcome de Anglo-Saxische cultuur. De verhalen over sexuele uitspattingen worden nu gebruikt als 
atoomgeleide projectielen in de aangegaane oorlog tegen alles wat zich om de feestneus heen beweegt. Ik 
moet ervan kotsen hoe chirurgisch men sekslevens van advocaten als tropische regenbuien op ons neer laat 
dalen. Bewust proberen allerlei wetsovertreders (lees overheidsdienaren) de Nederlandse puriteinen ervan te 
overtuigen dat hun tegenstanders wel hele vieze mensen zijn. Ik heb het al eerder voorspeld lieve lezer. Of het 
lekken nou leidt tot een moord of tot een bewerking van de publieke opinie; het is een tactiek geworden om de 
tegenpartij te laten wankelen.

Persoonlijk heb ik niets tegen mensen die zich laten verleiden tot liefdesspelletjes die buiten het gemiddelde 
liggen. Dat moet iedereen maar voor zichzelf weten. Als ze maar met hun geile fikjes van minderjarigen 
afblijven nietwaar? ! Waar is de omslag geweest dat justitie dit soort primitieve en tegelijkertijd moderne 
wapens hanteert?
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Deze mislukte zakenman zou geen de Vlieger heetten als hij geen voorspelling had. Welnu, het is zo onderhand 
bekend dat de hoofdrolspelers in de jacht op alle feestneuzen van dit land ook verdacht worden van 
feestelijkheden die te maken hebben met bewegingen die doorgaans tussen naakte mensen plaatsvinden. 
Oeps ! wat zeg je nu Vliegermans? Beweer jij dat de dossiers volgepropt zijn met porno om dit te laten 
fungeren als een verdedigingsobstakel ter grootte van de Chineese Muur? Komt de tegenpartij ook met sappige 
informatie? Nou ben ik bang dat als ik ja zeg, men zich van middelen gaat bedienen om ook deze lastpost in de 
hoek te plaatsen waarmee mijn kinderen niet blij mee zullen zijn. Of ze de vernedering ook ooit vergeven aan 
de opdrachtgever om hun kamertje te doorzoeken laat ik maar in het midden. En het midden zit in de roos 
volgens rekening van iktartje.

Stel dat het uitkomt, dat ik verleden week nog bij Artis heb ingebroken om me af te laten zuigen door een 
vrouwtjes giraffe. Logischerwijs was vanwege mijn maat deze giraffe het enige dier wat in aanmerking kwam. 
(ach een beetje bluf kan geen kwaad toch? ) Dat ik een bekende in een toga bezig zag met een buidelratje zal 
ik niet verklappen want sex-stories beschrijven is mij te laag en ordinair voor woorden. Hij deed het in ieder 
geval niet safe want een condoom is hem te duur. Maar ik houd mijn grote hart al vast wanneer de CIE mijn 
dossier infecteert met mijn liefde voor het beest met de lange nek. Diegene die ik trouwens bedoel, is in staat 
mij volgende week op te laten pakken. Want als het bekend wordt dat die buidelrat zwanger is geraakt, moet 
hij voor de zoveelste keer alimentatie betalen. Deze grap is trouwens serieuzer dan u denkt, waarvan 
akte !!!!!!!!!!!!!!

Lieve lezer en ook aan alle kwaliteitsjournalistenbedrog: Verlaag uzelf niet door deze porno-injecties als nieuws 
te beschouwen! Dit gaat nergens meer over. De mensen in kwestie hebben gezinnen. Als het woord tolerantie 
wordt aangevallen, staat u direct op de achterste buidelratbenen. Is dit nou iets waar we trots op moeten zijn? 
H? De Vlieger, ‘het zijn geen sexverhalen’ hoor ik de vrije moslimhatende pers al urineren.’En waarom niet’ zegt 
deze columnist ? Omdat de Cie zegt dat de persoon in kwestie daarmee is afgeperst Ahaa!!! Dus is het blijkbaar 
waar!! Sinterklaas ook, want Bart Smit heeft dat gezegd. Toch ? ! Wat een infantiliteit! Een soort van 
Oudkerkverhaal lijkt het, maar dan erger.

Al eerder schuimbekte ik als een Heinekentapje met te veel druk op de pomp, dat deze lui zonder enige vorm 
van bewijs hun bevindingen mogen droppen als kamelenontlasting in de daarvoor bestemde dossiers. De 
druipende lekbrigades voeren vervolgens hun opdracht uit en ?..verkracht is de rechtstaat beste 
NEDERLANDER!!

Hoeren, burgers, moordenaars en buitenlui. Doet u mij een plezier en landt u weer op onze mooie planeet waar 
de Hollandse kaas de overhand had. Hebben we volgens oom agent een Al Capone, dan wordt hij neergezet als 
een directeur van een gemiddelde datesite. Jammer hoor, maar wat niet jammer is dat als u deze column leest 
hier twee voorspellingen in staan. Ben ik een waarzegger ? U mag het zeggen over een paar weken.

Maar bewaar deze column goed.

4.  Anoniem 

21 Feb 2006 om 19:19 

Helft Nederlanders schaamt zich voor Balkenende  
Uitgegeven: 20 februari 2006 22:56  
AMSTERDAM - Bijna de helft van de Nederlanders schaamt zich voor premier Jan-Peter Balkenende (CDA). Dat 
schrijft de Volkskrant dinsdag naar aanleiding van een onderzoek van TNS Nipo en de Universiteit Leiden.  
Van de ondervraagden zei 49 procent boosheid op te voelen komen bij het horen van de naam van de premier. 
Bijna een op de vijf van de ondervraagden is enthousiast over hem.  
Uit het onderzoek blijkt verder dat Balkenende vertrouwen geniet onder de VVD-aanhang. Van de liberale 
kiezers heeft 62 procent vertrouwen in de minister-president.  
Ouderen 
Het vertrouwen in Balkenende is groter onder ouderen dan onder jongeren. Van de ondervraagde 55-plussers 
zegt 55 procent de premier te vertrouwen. In de groep tussen de 35 en 55 jaar heeft dertig procent vertrouwen 
in Balkenende.  
————————————————- 
Het Openbaar Ministerie lijkt de laatste tijd onder vuur te liggen, en Balkenende komt er vandaag ook weer 
bekaaid vanaf. Wat ?politiek Den Haag? al langere tijd met behulp van vele geledingen binnen de (macht)
structuur (waartoe ook de media behoren) weet te regelen, is het keiharde feit, om ?de staat der Nederlanden?, 
die een onversneden criminele organisatie is, van alle wezenlijke controle verstoken te houden. Thans zit Jan 
Peter aan het stuur, maar wie er daadwerkelijk zit maakt echt niet uit. Onze Majesteit bepaalt al jaren de te 
volgen koers, want deze koninklijke dame blijft zitten, wanneer de Ruuds, de Wimmen en Jan Peter?s 
opkrassen. Wel wordt haar de te volgen route opgelegd door onder meer, en vooral het grootkapitaal. Alle 
multinationals boeken recordwinsten en ?Jan met de pet? levert in. Dat is eenvoudig vast te stellen. Iedere 
regering besteelt haar bevolking. Nauwkeuriger uitgedruk; ?politiek Den Haag” (met onze regering en ons 
parlement) staat toe, dat onder meer de multinationals, banken en verzekeraars ons leegzuigen. En zijn wij 
(het volk, het land) niet meer interessant voor de elite, dan verkassen de financieel krachtigen naar andere 
oorden, en blijven wij (praktisch machteloos) met nog meer werklozen achter. Kun je ook gemakkelijk 
vaststellen. Ondertussen schrijf ik mijn vingers blauw aan ?Hare Majesteits leugens regeren?. Dan kan ik u 
precies informeren over de criminaliteit van de boven ons gestelden. Als ik het maar mag overleven. Volgers 
van deze website weten waar het over gaat, en zij zijn meermaals geinformeerd. 

Sam Broersma 
Zoutelande

5.  SamBroersma 

22 Feb 2006 om 21:27 

Werd ik vandaag met mijn geklaag al op mijn wenken bediend . Las ik bij NU.NL het volgende.

—————————

Fusie Achmea-Interpolis kost 3000 banen 

Uitgegeven: 22 februari 2006 13:53  
Laatst gewijzigd: 22 februari 2006 15:05 

ZEIST - De fusie tussen de verzekeringsbedrijven Interpolis en Achmea kost de komende drie jaar 2500 tot 
3000 banen. Daarbij zullen naar verwachting nauwelijks gedwongen ontslagen vallen, zo werd woensdag 
bekendgemaakt. Gezamenlijk tellen de twee bedrijven nu nog 19.000 voltijdsbanen. 

“Het banenverlies zal grotendeels of zelfs helemaal worden opgevangen door natuurlijk verloop”, aldus Hans 
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van den Brink, directeur personeelszaken bij Achmea. De nieuwe verzekeringscombinatie wil de arbeidsplaatsen 
van uitzendkrachten en externe medewerkers laten invullen door eigen personeel. Het gaat hierbij om 2500 
arbeidsplaatsen. 

————————-

Het is wel leuk gebracht, dat het banenverlies door natuurlijk verloop wordt opgevangen. Feit is evenwel ook, 
dat er (weer) 2500 a 3000 banen verloren zijn gegaan. Ook verzekeringsmaatschappijen zijn en blijven 
grootgraaiers.

Sam Broersma 
Zoutelande

6.  SamBroersma 

14 Mrt 2006 om 15:33 

Waarom zouden hieronder vermelde bestuurders van bedrijven zulke grote beloningen krijgen? Het antwoord 
op deze vraag ligt in het gegevens, dat deze beide mannen representanten zijn, van wat ik hier op deze website 
steevast de structuur noem. Het zijn hele fouten mannen. Deze mannen helpen mee, de bevolking te beroven 
en te vergiftigen. Shell en Akzo zijn beide deelnemer in projecten, om de meest gevaarlijke afvalstoffen (soms 
ook nog met subsidie) geniepig onder de bevolking te laten verdwijnen. Weet u nog, Jeroen van der Veer die 
elk jaar in het geniep met onze Majesteit de Bilderbergconferentie bezoekt. Ik voeg hier ook een door iemand 
anders geschreven artikel toe, dat een inkijk geeft in foute zaken. Vanaf begin december 2005 ben ik onder 
moeilijke omstandigheden zonder inkomen, omdat de lagere overheid middels een niet bestaande reden mijn 
bijstanduitkering heeft gestopt. Ik krijg van de rechtbank nog niet eens een datum voor een door mij 
aangespannen kort geding tegen deze criminelen. Wie zich te negatief uitlaat over de corrupte financiële elite, 
die moet het dan kennelijk ook maar voelen. Nederland een rechtstaat? Wie wil mij dat aantonen, wie wil dat 
voor mij bewijzen? 

Sam Broersma 
Zoutelande 
——————————————  
Hogere bonus voor Shell-topman  
Uitgegeven: 14 maart 2006 10:48  
Laatst gewijzigd: 14 maart 2006 11:42  
DEN HAAG - De topman van Shell, de Nederlander Jeroen van der Veer, ontvangt voor zijn prestaties in het 
afgelopen jaar een bonus van bijna 1,94 miljoen euro. De bonus komt bovenop zijn basissalaris van 1,52 
miljoen euro. Dat blijkt uit stukken die het Brits-Nederlandse olieconcern dinsdag bij de Amerikaanse 
beurswaakhond SEC heeft gedeponeerd. 

De totale beloning van Van der Veer komt over 2005 uit op 3,48 miljoen euro tegen 2,65 miljoen euro in het 
voorgaande jaar. Toen ontving de Shell-bestuursvoorzitter een bonus van 1,35 miljoen euro. 
Van der Veer volgde in maart 2004 de Brit Philip Watts op, die het veld moest ruimen wegens het schandaal 
rond de bewezen olie- en gasreserves. Onder leiding van de Nederlander sloeg het concern de weg naar herstel 
in. 
Shell boekte vorig jaar een nettowinst van 25,3 miljard dollar tegen 18,5 miljard dollar in 2004. Evenals zijn 
branchegenoten profiteerde het olieconcern van de gestegen olie- en gasprijzen.  
Meer inkomsten voor top Akzo 
12 maart 2006 

ARNHEM - De leden van de raad van bestuur van Akzo Nobel hebben in 2005 hun inkomsten flink zien stijgen. 
Topman Hans Wijers verdiende, exclusief overige emolumenten en toegekende opties en aandelen, 1.455.000 
euro. Het merendeel, 790.000 euro, verwierf hij in de vorm van een bonus. Vorig jaar kwamen salaris en bonus 
van de voormalige minister van Economische Zaken uit op 1.273.400 euro. De inkomstenstijging van ruim 14 
procent van Wijers blijkt uit gegevens in het jaarverslag 2005 van Akzo Nobel. 
Gezamenlijk verdienden de leden van de raad van bestuur van het verf, chemie en farmacieconcern bijna 4,6 
miljoen euro. Dat is ruim een half miljoen euro meer dan het voorafgaande jaar. De stijging valt voor de 
individuele leden fors hoger uit omdat door het vertrek van het hoofd van de verfdivisie, Rudy van der Meer, de 
raad per 1 mei is teruggebracht van vijf naar vier personen. 
Akzo Nobel boekte over 2005 een omzet van 13 miljard euro en behaalde een nettoresultaat van 961 miljoen 
euro. 
———————————————————————- 
“We hebben geen fluit te vertellen” 
gepost op: woensdag 21 december 2005 - 21:17:09

Het geheim van het hout, 

Is geschilderd door kunstenares Miep Bos en de onthulling van dat geheim door Ad van Rooij is gepresenteerd 
door Wieteke van Dort in de bibliotheek van Lelystad op 7 december 2005. Dit wordt ondersteund door het 
Europese akkoord over chemicaliën. Met name de zeer giftige stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide (chroom 
VI) zijn met miljoenen euro’s aan subsidie met tientallen miljoenen kilo’s in nieuwe producten als 
geïmpregneerd hout gedumpt,terwijl die juist met de grootste zorg al vanaf 1986 uit het milieu hadden moeten 
worden geweerd.  
De diffuse verspreiding van deze zware metalen is een levensgroot gevaar voor de volksgezondheid. Dat komt 
vooral omdat deze gifstoffen niet afbreekbaar zijn, oplossen in water en worden opgenomen in onze voeding en 
drinkwater. Alleen onmiddellijke verwijdering van dit zeer giftige hout kan nog voorkomen dat hieraan op 
termijn miljoenen Nederlanders zullen sterven aan kanker. De overheid koos tot nu toe voor de belangen van 
de industrie en niet voor het vermijden van kanker als gevolg van de ongecontroleerde dumping via dit foute 
hout. (Bekijk de lezing). Wieteke van Dort reageert naar het Katholiek Nieuwsblad met de woorden

“We hebben geen fluit te vertellen”  
Ad van Rooij 
________________________________________ 
De ontmanteling van “het geheim van het hout” 
gepost op: woensdag 21 december 2005 - 21:21:30

De ontmanteling van “het geheim van het hout”  
Bij besluit van 15 juli 2005 heeft het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen beslist dat bij de 
toelating van bestrijdingsmiddelen de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die ontstaan bij 
het gebruik en in de afvalfase van het geïmpregneerde hout, niet is geregeld in de Bestrijdingsmiddelenwet, 
maar geregeld moet zijn in de aan de houtimpregneerbedrijven verleende milieuvergunning op grond van de 
Wet milieubeheer. 

Bij onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005, nummer 200408002/1, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak 
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van de Raad van State beslist, dat in de verleende milieuvergunning voor bedrijven die hout impregneren niets 
is geregeld over de schadelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid, die ontstaan gedurende de 
gebruiksfase en daarna in de afvalfase van het geïmpregneerde hout. Dit omdat men ervan uitgaat dat dit is 
geregeld bij de toelating van het bestrijdingsmiddel op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet. 

Het resultaat van deze twee met elkaar strijdige uitspraken (jurisprudentie) is, dat elke soort gif of gevaarlijk 
afval via geïmpregneerd hout, als tijdelijke drager, op een ongecontroleerde wijze in ons milieu kan 
terechtkomen of kan worden gedumpt. Hieraan kan alleen een einde komen als dit politiek aan de kaak wordt 
gesteld via een parlementaire enquête. 

Ik wil aan alle aanwezige volksvertegenwoordigers vragen om dit politiek aan te kaarten. Daarmee is de basis 
gelegd voor een duurzame oplossing van het ongelimiteerd vergiftigen van ons leefmilieu via deze juridisch 
bewezen tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet in samenhang met de Wet milieubeheer. 

Deze door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurde en met elkaar strijdige wetten, namelijk de 
Bestrijdingsmiddelenwet die strijdig is met de Wet milieuheer, in samenhang met twee naast elkaar lopende 
rechtssystemen, te weten: het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, dit zijnde het hoogste beroepscollege 
voor besluiten genomen vanuit de Bestrijdingsmiddelenwet en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State zijnde het hoogste beroepscollege voor besluiten genomen vanuit de Wet milieubeheer. Daardoor is 
geheel Nederland vergiftigd met maar liefst 13 miljoen kg arseen en 30 miljoen kilogram chroom VI, zijnde 
zogenaamde ‘zwarte lijststoffen’, die vanwege hun gevaarlijke eigenschappen al vanaf 1986 met de best 
bestaande techniek uit het milieu hadden moeten worden geweerd. 

Helaas hebben degenen die geld verdienen aan het vergiftigen van 16 miljoen Nederlanders de gehele 
Nederlandse politiek in de politieke greep, hetgeen in de criminologische literatuur ‘collusie’ wordt genoemd. 
Voor meer informatie verwijs ik u naar de in 2002 gehouden lezing voor de Nederlandse Vereniging van 
Veiligheidsdeskundigen, zie op internet: www.sdnl.nl/nvvk.htm en www.startpagina.polie.nl/…okschema.htm 

Voor wetenschappelijke en feitelijke onderbouw raadpleeg de volgende webpagina’s: 

www.wolmanzouten.nl en www.sdnl.nl/china-connect…nnection.htm 

www.startpagina.polie.nl/…an_rooij.htm 

www.startpagina.polie.nl/…_02_2004.htm 

Aanwezige politici: waar blijft de parlementaire enquête ???  
Ad van Rooij
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Jensma reageert op klacht ‘de Munnick’
Gepubliceerd door admin 17 februari, 2006 in Media. 

JENSMA: KAT IS AFGEWEZEN EX-MEDEWERKER

Geachte mevrouw Koene,

Dank voor de geboden gelegenheid te reageren op de vraag op klager M. Kat als ontvankelijk gezien 

moet worden in zijn klacht van 16 januari jl.

Ik refereer daarbij gaarne aan de zaak van F. Eeken tegen P. Borst (NRC Handelsblad) en de 

hoofdredacteur van NOVA (NPS/VARA) van 27 januari 2004. Uw raad overwoog daarin: ‘Ingevolge 

artikel 2 lid 1 van het reglement van de Raad komt slechts voor behandeling in aanmerking een 

klaagschrift dat is ingediend door een ‘rechtstreeks belanghebbende’. Volgens het vaste oordeel van 

de Raad kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de gewraakte 

publicatie direct betrokken is en hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is geraakt.’ 

 
Voor zover ons bekend is de klager niet betrokken bij de genoemde rubriek ‘de lezer schrijft de krant 

antwoord’ uit NRC Handelsblad van Zaterdag 31 december 2005 & Zondag 1 januari 2006 waarin op 

de vragen van lezer Boris de Munnick wordt ingegaan. Klager wordt daarin niet genoemd, noch 

worden zijn persoonlijke belangen daar besproken. Klager maakt ook niet aannemelijk dat hij door de 

genoemde rubriek in zijn belang is geraakt.

Het lijkt er eerder op dat de klager een persoonlijke grief tegen de krant heeft waarvoor hij een 

nieuw podium zoekt om die kenbaar te maken. De krant kan de klacht van de klager niet los zien van 

het gegeven dat hij een afgewezen ex-medewerker van NRC Handelsblad is. Noch van de stroom 

ongefundeerde en vaak lasterlijke aantijgingen aan het adres van de krant die klager via websites en 

diverse publicaties sinds 2002 openbaar maakt.

Klager diende bij de Raad al eerder, op 30 november, een klacht in. Toen tegen nota bene een 

hoofdartikel in NRC Handelsblad waarbij hij zich eveneens opwierp als vertegenwoordiger van ‘alle 

Nederlanders’ die een belang bij goede journalistiek hebben. Uw college oordeelde destijds dat 

betrokkene geen persoonlijk belang heeft bij genoemde publicatie, geen algemeen belang 

vertegenwoordigd en dus niet ontvankelijk is.

Het lijkt ons dat aan die conclusie deze keer eveneens niet te ontkomen valt.

Met vriendelijke groet,

Folkert Jensma

hoofdredacteur.
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Deze brief van F. Jensma ging vergezeld van een schrijven van de Raad:

Geachte heer Kat,

Hierbij ontvangt u de reactie van de wederpartij op uw brief van 11 januari jl. Verder bevestig ik de 

ontvangst van de brief van mevrouw P. Hemelrijk in bovengenoemde zaak van 8 februari jl. en van 

de kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel, waarvan ik een afschrift naar verweerder 

heb gestuurd. Verweerder kan hier desgevraagd nog op reageren binnen 14 dagen na heden.

In tegenstelling tot ons eerder bericht zal de zaak worden geagendeerd van 17 maart a.s. De Raad 

zal dan beoordelen of u en de Stichting Klokkenluideronline ontvankelijk zijn in de klacht. De 

uitspraak verneemt u binnen acht weken na zittingsdatum.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene, 

secretaris

Commentaar Micha Kat 

1. Hoe is het mogelijk dat F. Jensma zich de ’stroom ongefundeerde en vaak lasterlijke aantijgingen 

aan het adres van de krant’ laat welgevallen zonder enig inhoudelijk weerwoord te geven of 

maatregelen te nemen in rechte? Hij heeft dat laaste al eens aangekondigd maar daaraan geen 

gevolg gegeven. 

2. Reeds vier jaar beschuldig ik NRC Handelsblad van bedrog van de lezer. Dat is begonnen op het 

moment dat NRC betrokken raakte bij een strafklacht wegens het demoniseren van P. Fortuijn. Al die 

jaren staat F. Jensma alleen stil bij mijn motieven: ik zou opereren uit rancune omdat ik ‘een 

afgewezen ex-medewerker’ ben. Dit is onjuist. Ik heb mijn relatie met NRC zelf verbroken juist omdat 

deze krant zijn lezers stelselmatig blijkt te bedriegen.  

3. F.Jensma schrijft dat ik ‘niet betrokken ben bij de rubriek De Lezer Schrijft, De Krant Antwoord’. 

Dat is onjuist. Elke lezer is bij deze rubriek betrokken. Door deze absurde stellingname ontkracht 

Jensma precies dategene wat het doel zou moeten zijn van deze rubriek: verantwoordng afleggen 

aan de lezer. 

4. Naar mijn stellige overuiging is het juist F. Jensma die uit rancune reageert, vooral vanuit de 

omstandigheid dat zijn krant te laf is een ombudsman aan te stellen. Dat ik in deze leemte voorzie 

(binnenkort met de nieuwe website www.nrcombudsman.nl) kan F. Jensma niet verkroppen. 

5. Opmerkelijk is wat F. Jensma zegt over mijn klacht van 30 november: die was gericht tegen nota 

bene een hoofdartikel. Zijn hoofdartikelen minder vatbaar voor klachten? Gelden hiervoor andere 

regels? Of speelt hier mee dat F. Jensma het betreffende hoofdartikel waarin de lezer opnieuw werd 

bedrogen zelf heeft geschreven? 

6. Opnieuw noemt F. Jensma Boris de Munnick ‘lezer’. Dat is onjuist. Zoals uit de bewijsvoering bij de 

klacht blijkt is De Munnick een zakelijke relatie van NRC. Door opnieuw onwaar te berichten over de 

status van De Munnick handelt Jensma opnieuw klachtwaardig. Hoe ver kan een hoofdredacteur van 

NRC gaan? 

7. Door de brief te beeindigen met de zin ‘het lijkt ons dat aan die conclusie deze keer eveneens niet 

te ontkomen valt’ zet Jensma de Raad onder druk. Dat geeft geen pas. 

8. F. Jensma maakt in deze brief twee koeien van spelfouten: hij noemt de rubriek ‘De Lezer Schrijft 

De Krant Antwoord’ en hij schrijft dat klager ‘geen algemeen belang vertegenwoordigd’. 

9. Wat betreft de ontvankelijkheid: deze website, mede-eiser in de klacht, is reeds vier keer 

gedaagde geweest in zaken die door de Raad zijn behandeld. (Gerla, Van der Steenhoven, MDI en 

Escape). Drie klachten werden gegrond verklaard, een klacht (MDI) werd deels gegrond verklaard. 

Het zou toch wel van een heel bijzondere rechtsopvatting getuigen, als de Raad deze website alleen 

serieus neemt als gedaagde en niet als eiser.
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14 Reacties op “Jensma reageert op klacht ‘de 
Munnick’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

17 Feb 2006 om 17:27 

spelvout van Heer Kat: 2e regel 1e punt commentaar: ,,hij heeft dat LAASTE”. 
Wie zonder zonde (spelvouten) is werpe de eerste steen in een emmer stront!

2.  Anoniem 

17 Feb 2006 om 21:41 

Kat doet wel stoer: “ik heb zelf de relatie met NRC verbroken”, maar hij moet zich eens afvragen waarom hij 
nergens meer aan de bak komt, en of hij nog wel eens dronken, pissend in de gang van Nieuwspoort wordt 
aangetroffen.

3.  Anoniem 

18 Feb 2006 om 12:05 

Is Kat gek geworden?

4.  Anoniem 

18 Feb 2006 om 12:18 

gaan we nu een beetje anoniem kat persoonlijk lopen aanvallen? wie ben je, lafbek!

5.  Anoniem 

18 Feb 2006 om 17:58 

Jensma: “Noch van de stroom ongefundeerde en vaak lasterlijke aantijgingen aan het adres van de krant die 
klager via websites en diverse publicaties sinds 2002 openbaar maakt.”

Als Kat meent dat deze aantijgingen onterecht zijn kan hij overwegen een klacht wegens smaad in te dienen of 
aantasting van eer en goede naam of hoe het juridisch ook heten mag.

Dat Jensma z?lf zo’n klacht tegen Kat niet durfde in te dienen wil nog niet zeggen dat Kat hier van af dient te 
zien.

6.  Anoniem 

19 Feb 2006 om 01:37 

Gaan we anoniem lopen schelden?…

Wat ik doe is laten zien hoe gemakkelijk het is om anderen te belasteren, hetgeen Kat steeds doet. Zijn 
kruistocht tegen NRC is zielig, rancuneus en vooral: inhoudsloos. Kat heeft geen argumenten. Ik ken NRC niet 
goed maar als alles wat Kat die krant op dit moment te verwijten heeft in die aanklachten staat, dan had hij de 
krant geen groter compliment kunnen geven. Hij geeft een geheel nieuwe invulling aan het begrip “losse 
flodders”. Erger is, dat er nog lieden zijn die het seriues nemen, al denk ik dat dat er hooguit drie of vier zijn, 
die elkaar be-amen op zo’n flut-forumpje als dit.

7.  Anoniem 

19 Feb 2006 om 02:17 

blijkbaar heeft kat toch wel een punt. 

Niet alleen vanwege het soort reacties wat ik hier aantref, maar ook omdat er hier op deze site vele 
argumenten te vinden zijn welke de aantijgingen ondersteunen.

Een beetje transparantie van de zijde van NRC zou wonderen doen, maar de beoogde radiostilte herrinnert mij 
slechts aan het gezegde: ‘Wie zwijgt stemt toe’.

Immers, de aantijgingen hier zijn in mijn opinie wel degelijk schadelijk voor het imago van de krant, dus 
waarom doet men er niets aan? Met de rechtbank kun je dat toch afdwingen als je als machtige krant in je 
recht staat? Waarom wordt Kat dan niet zijn ‘day in court’ gegund en wordt er keer op keer hier getracht 
karaktermoord op de goede man (ken hem verder niet) te plegen?

Dat geeft je als lezer dan toch te denken, waar rook is, is vuur.

En om hem dan als’boze ex-werknemer’ af te schilderen wil nog niet zeggen dat hij geen goede reden heeft om 
boos te zijn, en dat zij volgens mij juist alleen de rechter kunnen beslissen?

8.  Redactie 
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19 Feb 2006 om 11:44 

Helaas geef je geen enkel voorbeeld van een ‘losse flodder’. En nog wat: The New York Times: de hoofdredactie 
gaat door het stof voor een fictie-affaire en biedt de lezer openlijk excuses aan voor foutieve berichtgeving 
inzake Irak. Le Monde: de hoofdredactie biedt de lezer excuses aan voor tal van zaken die fout zijn gegaan. 
USA Today: door het stof voor fictie-schandaal. NRC Handelsblad: alles wordt ontkend, de boodschapper wordt 
afgemaakt als door haat en rancune voortgedreven malloot. De zaak-De Munnick is opnieuw een stuitend 
voorbeeld van het complete gebrek aam moreel besef van F. Jensma.  
Micha Kat

9.  Anoniem 

20 Feb 2006 om 00:57 

De bewijslast ligt bij jou. Je hebt op geen enkele manier duidelijk kunnen maken waar?m de berichtgeving van 
de NRC schadelijk is. Zijn er daardoor ten onrechte troepen naar Irak gestuurd? Zijn er mensen door vermoord? 
NRC ‘verzwijgt’ dat De Munnick ook voorlichter is. Misschien is hij ook vader en filatelist. Daarmee kan hij nog 
steeds een “lezer” zijn. Ik zou mij ook als abonnee op geen enkele wijze genaaid voelen. Dit zijn mini-micro-
zaken, Kat, en dat je dat met bv de fictie-affaire van de NYT durft te vergelijken, toont wel aan dat je geen 
benul hebt van proporties.

10.  Anoniem 

20 Feb 2006 om 03:13 

zolang je niet durft te zeggen wie je bent, ben JIJ op geen enkele wijze serieus te nemen. 
micha kat

11.  Anoniem 

20 Feb 2006 om 08:22 

Ach ach, hoevaak heeft Kat hier niet allerlei zaken over NRC anoniem geplaatst onder de noemer ‘redactie’? Of 
met helemaal geen naam er onder? Pot verwijt de ketel.

B. Donderd

12.  Anoniem 

20 Feb 2006 om 22:39 

Dus volgens jou is de persoon belangrijker dan zijn argumenten. Die indruk had ik al: je hebt namelijk geen 
argumenten.

13.  Anoniem 

21 Feb 2006 om 08:52 

Jawel, Kat verwijt een ander dat hij geen open kaart speelt, dus laat hij dat dan zelf ook doen. En de persoon 
zegt, zeker in dit geval, alles over de validiteit van zijn argumenten. 

B. Donderd

14.  Anoniem 

22 Feb 2006 om 00:23 

B. Donderd, 
Mijn opmerking over “personen zijn kennelijk belanrijker dan argumenten” slaat op Kat, die zo graag namen en 
rugnummers wil van deelnemers, waar volgens mij feiten en argumenten er echt toe doen. 
Maar door de onhandige opmaak van dit forum, was mijn reactie na die van jou geplaatst. Misplaatst, want ik 
was het met j?u geheel eens.

Laat een reactie achter
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« Enschede 5 jaar na de vuurwerkramp Jensma reageert op klacht ‘de Munnick’ »

Journalist te koop (2): Wim Kohler, NRC Handelsblad
Gepubliceerd door admin 13 februari, 2006 in Klokkenluiders en Media. 

NRC MAAKT RECLAME VOOR ‘WONDERPIL’ OP VP EN IN 12 PAGINA’S ADVERTORIAL

Door Pamela Hemelrijk 

De NRC heeft dezer dagen een geheel nieuwe dimensie gegeven aan het fenomeen “advertorial”. 

Maar liefst 12 full colour pagina’s van de maandbijlage M zijn gewijd aan de ontdekking van Een 

Nieuwe Wonderpil, die nog niet eens is goedgekeurd door de medische autoriteiten, laat staan dat ie 

in de apotheek verkrijgbaar is. “Wonderpil tegen vetzucht en veel meer” spat het op 4 februari 

bovendien van de voorpagina af. Als ooit een journalist zich voor de kar van een farmaceutisch 

bedrijf heeft laten spannen, dan is het wel Wim Köhler, de auteur van deze jubelzang. Je zou zweren 

dat hij bij fabrikant Sanofi-Aventis op de loonlijst staat. Volgens Köhler is Rimonabant namelijk net 

zo’n sensatie als Viagra en Prozac, en heeft het middel “alles in zich om een hype en een “life-style 

drug” te worden”. Zelf maakt hij ondertussen met die hype vast een beginnetje, door louter op gezag 

van de fabrikant te melden dat Rimonabant het Ultieme Middel is Tegen Alle Kwalen. 

 
En inderdaad, Dokter Dopies Elixer is er een kleine jongen bij, als we Köhler mogen geloven. Het 

middel helpt, naar het schijnt, tegen: vetzucht, drankzucht, rookverslaving, diabetes, hart- en 

vaatziekten, geheugenstoornissen en erectieproblemen. En wie weet ook wel tegen Alzheimer, aldus 

onze wetenschapsredacteur. Echter: “Wanneer de pil op de markt komt, is nog niet bekend” aldus de 

nijvere Kohler. “Sanofi diende de aanvraag voor toelating medio vorig jaar in de VS in.” Wat kan in 

hemelsnaam de journalistieke rechtvaardiging zijn voor een artikel over een ‘wonderpil’ die nog niet 

eens te koop is?

En dan te denken dat deze wonderpil is ontwikkeld als medicijn tegen schizofrenie! Maar helaas, daar 

bleek het helemaal niks tegen te helpen. Het had, zo bleek uit de tests, geen enkel effect op 

psychoses. Alle moeite voor niks! Maar het bleek wel de werking van cannabis te dempen. Toen had 

iemand bij Sanofi een brainwave: van cannabis krijg je trek in snoep, dus misschien was Rimonabant 

wel een eetlustremmer! Een “onafhankelijke” diabetesprofessor kreeg van het concern opdracht de 

werking te onderzoeken.

Onder “strakke regie” van het concern welteverstaan. De wetenschapsredactie van de NRC “wacht bij 

nieuwe medicijnen meestal op echte publicaties in de wetenschappelijke vakpers”, maar voor 

Rimonabant heeft zij een uitzondering moeten maken, aldus Köhler, omdat de resultaten zo verrekte 

spectaculair waren. Diabetici die hun dieet combineerden met Rimonabant vielen namelijk in één jaar 

wel vier kilo meer af dan andere diabetici! Ze moeten het middel wel levenslang blijven slikken, dus 

dat treft weer voor Sanofi. Hetzelfde geldt, mogen we aannemen, voor alcoholisten, impotentelingen, 

rookverslaafden, vergeetachtigen, hart- en vaatlijders, senielen en last but not least: lijders aan het 

metabool syndroom, een ziekte die tot nu toe niet bestond, maar speciaal voor Rimonabant is 

uitgevonden.
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Ook de collega’s van de diabetesprofessor zijn volgens Köhler razend enthousiast, en daar is volgens 

Köhler alle aanleiding toe: “Rimonabant lijkt wel de aspirine van de 21ste eeuw”, jubelt hij. “Een 

wondermiddel tegen alle kwalen”. Hij besluit zijn wetenschappelijke artikel met de kreet: “Slank naar 

het strand? Neem Rimonabant!” Alles wijst er volgens hem op dat het middel nog dit jaar op de 

markt komt. Nou, dat willen wij nog wel eens zien. Sommige medicijnen hebben jaren nodig om te 

worden toegelaten, en voor een middel als Dokter Dopeys Elixer Tegen Alle Kwalen geldt dat 

helemaal; als het überhaupt door de keuring komt. Door dit propagandaartikel laadt NRC de sterke 

verdenking op zich dat het in opdracht van Sanofi de toelatingsprocedure wil beinvloeden. 

Schandelijk gedrag. Want we weten uit het drama met de pijnstiller Vioxx van MSD (tientallen doden) 

waartoe dit soort propaganda kan leiden.

De Vioxx-slachtoffers zijn thans overal in de wereld aan het procederen om schadevergoeding te 

krijgen. Het is voorts onvergefelijk dat de lofzang op het middel in het artikel op geen enkele wijze in 

perspectief wordt geplaatst of wordt genuanceerd. En dat in een tijd waarin steeds meer 

wetenschappers de noodklok luiden over een gebrek aan onafhankelijke testinstituten waardoor 

medicijnen als Vioxx en Implanon ongestraft op de markt kunnen komen en vele slachtoffers kunnen 

maken.

O ja, Köhler meldt ook nog dat het “een enorme marketinginspanning” vergt om een medicijn als 

Rimonabant “goed in de markt te zetten”. Maar met een copywriter als Wim Köhler in dienst kom je 

al een heel eind, volgens mij.

Volgens journalist Wim Kohler is er geen sprake van betaling door Sanofi-Aventis aan NRC. 

Hij kan zich niet herinneren dat NRC Handelsblad ooit eerder zo veel aandacht besteedde 

aan een enkel medicament dat bovendien nog niet eens op de markt is.

15 Reacties op “Journalist te koop (2): Wim Kohler, 
NRC Handelsblad”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

10 Feb 2006 om 08:14 

Er zijn diverse mensen die mannen met witte pakken op de plaats van de ramp gezien hebben. Deze meldingen 
worden door de autoriteiten stelselmatig genegeerd. Wat is hier aan de hand?

2.  Anoniem 

10 Feb 2006 om 20:44 

Anonieme mensen lopen altijd in witte pakken anders worden ze herkend. 
Wat hier aan de hand is? U bent toch zo’n witte pakken drager?

3.  Anoniem 

11 Feb 2006 om 22:10 

mannen in witte pakken zijn medewerkers asbestsanering. Zie je wel vaker na brand en/of explosie bij oude 
opslagloodsen. AUB niet zo paranoia graag

4.  Anoniem 

12 Feb 2006 om 00:10 

Die vuurwek fabriek was waarschijnlijk een coverup van de militaire inlichtingen dienst en de CIA. Binnen werd 
in het diepste geheim aan een nieuw wapen gewerkt. Een van de experimenten liep mis vandaar de explosie. 
Die mannen in witte pakken waren medewerkers van de geheime dienst die de bewijzen moesten wegmoffelen. 
De waarheid zal wel nooit boven water komen.

5.  SamBroersma 
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12 Feb 2006 om 14:39 

aan: F.Halsema@tweedekamer.nl februari 12, 2006 
Geachte mevrouw Halsema, 
In het bijgevoegde stukje (opgenomen uit ??n van de mediaberichten) las ik uw verwijt aan het adres 
van Wouter Bos. Waarom misleidt u het volk telkens weer met dergelijke ergerlijke en strafrechterlijk 
te vervolgen toneelstukjes? Het antwoord is duidelijk, u maakt (vrijwillig) deel uit van de top van de 
roversbende, die in de volksmond het hoogste politieke bestuur gewenst wil worden. Ik bestempel u 
als een invloedrijk lid van de hoogste koninklijke criminele organisatie in ons land. Vanaf 2001 weigert 
u consequent en halsstarrig de Nederlandse regering te controleren op de door hen gepleegde 
ernstigste ambtsmisdrijven. Het keihard schriftelijke bewijs daarvoor, met de door de bewindslieden 
zelf verstrekte koninklijke documenten, heb ik u al tweemaal doen toekomen. U hebt willens en wetens 
voor de door mij aangebrachte casus telken malen uw ogen gesloten. Daardoor domineren onder 
meer Balkenende, Zalm, Bos, en Donner bedrieglijk het quasi politieke speelveld. U bent mij, en onze 
emailcorrespondentie, wellicht al geruime tijd vergeten. Uw klacht over Balkenende en zijn gevolg is 
nep. In een daadwerkelijke democratie had u, met mijn bewijsstukken, de voorgenoemde misdadigers 
al lang naar huis kunnen en moeten sturen. 
Toch biedt ik u een derde kans. Meldt u zich maar bij mij op sam@belastingfraude.nl Deze email 
plaats ik, nadat ik haar aan u heb verzonden, op 12 februari 2006 op de website van 
klokkenluideronline.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn, om de goede ontvangst van deze email per 
ommegaande te bevestigen?

met vriendelijke groet, 
Sam Broersma 
Zoutelande

Halsema: Wouter Bos is bang voor kleur 
Uitgegeven: 11 februari 2006 15:24 
Laatst gewijzigd: 11 februari 2006 15:25 
TILBURG - GroenLinks-leider Halsema verwijt haar PvdA-collega Bos dat hij niet durft te kiezen voor 
linkse politiek. “Wouter Bos lijkt bang, bang voor een beetje kleur”, zei ze zaterdag tijdens een 
partijbijeenkomst in Tilburg. 
GroenLinks en SP hebben de PvdA al diverse malen uitgedaagd zich uit te spreken voor de vorming van een 
linkse coalitie na de Kamerverkiezingen van 2007. Bos heeft echter laten doorschemeren daar weinig voor te 
voelen en meer heil te zien in een samenwerking met het CDA. 
Afghanistan 
Halsema hekelde ook de opstelling van de PvdA in het debat over de Nederlandse missie naar Afghanistan. In 
december noemde de partij het nog hoogst onwaarschijnlijk dat ze hiermee zou instemmen. Sindsdien is 
volgens 
Halsema alleen maar duidelijker geworden dat het om een “vechtmissie” gaat, waarin geen ruimte is voor 
wederopbouw van het land. “En wat doet de PvdA: zij stemt in. Tsja, niet duidelijk is ook duidelijk”, aldus 
Halsema. 
De GroenLinks-leider haalde in haar speech verder uit naar het kabinet-Balkenende. Dat bedrijft volgens haar 
“angstpolitiek” en “gooit olie op het vuur van de onzekerheid”.

6.  Anoniem 

13 Feb 2006 om 07:06 

Het symposium is van, voor en door de ambtenaren. 
de slachtoffers moeten niet zeuren, en moeten zeker niet die hardwerkende ambtenaren voor de voeten lopen.

Er komt gewoon een leuk symposium. 
Er worden mooie rapporten geschreven, zodat het net lijkt alsof het keurig is geregeld.

En dan moeten de slachtoffers niet gaan lopen zeuren en mekkeren. 
Dat is heel vervelend….

Zo gaat het meestal ……

7.  Anoniem 

14 Feb 2006 om 13:58 

Is die Bas van den Heuvel dezelfde persoon als Bas H in het artikel op politiek digitaal? 
lijkt me niet erg kosjer die gast.

lees zelf maar.

http://www.politiek-digitaal.nl/recht_en_veiligheid/archief200507/toedracht_vuurwerkramp_mogelijk_auto-
explosie_op_filmset

8.  Anoniem 

14 Feb 2006 om 14:40 

De SPer Wim Heitinga schrijf op zijn blogje een aantal boude beweringen aangaande Geenstijl. 
Schijnt groot nieuws te worden deze week met gegevens verkregen via insiders.

9.  Anoniem 

14 Feb 2006 om 23:15 

Dat waren geen mannen in witte pakken, het waren mannen met hele grote witte boorden.

10.  Anoniem 

15 Feb 2006 om 10:17 
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Het bewuste artikel is een advertorial pur sang. Trouwens de hoofdredactie geeft haar goedkeuring eerst aan 
het artikel. Super F

11.  SamBroersma 

15 Feb 2006 om 12:07 

Dit is een korte oproep pur sang. Super F, ik wil je ontmoeten, neem het initiatief, sam@belastingfraude.nl, of 
per post Timmermanstraat 30, 4374 AS Zoutelande.

Sam Broersma 
Zoutelande

12.  Anoniem 

17 Feb 2006 om 18:53 

De staat maakt haar eigen werkelijkheid met een BSVE waar B&W de scepter zwaait.  
(zie http://munitieramp.web-log.nl )

Bas van den Heuvel staat ook op foto’s van de brand bij SEF te poseren vlak na het eerste flammetje en voor 
de grote explosies. 
Volgens mij schrijft Bas ook onderzoeken voor defensie of de KMA.

Bas zei vlak na de ramp in de trein tegen mij (en hij is onlangs zo stom geweest het op een site te bevestigen): 
“Ik was aan het werk bij SEF. Bij de eerste explosie dook ik achter een stenen muurtje en bleef daar de twee 
volgende knallen liggen.” Toen Bas dat zei dacht ik dat is een medewerker van SEF en hij wist dat er na de 
eerste explosie nog twee knallen zouden volgen. Dit en nog ergere getuigenverklaringen heb ik aan de 
Commissie Oosting gemeld ook schriftelijk maar nooit iets van weergehoord.

De BSVE heeft op 22-12-04 alle dossiers van haar leden vernietigd, in die zomer van 2004 was 1 lid van de 
duizend voor ontbinding van de BSVE die lui werken in het belang van de staat dat hebben ze met de 
bijlmerramp geleerd zorg dat de staat namens de slachtoffers spreekt om zo de werkelijke oorzaak en gevolgen 
voor de burgers verborgen te houden, dat is orde handhaven. 
De BSVE had het over feest met Borrels op 28 februari precies 5 jaar na het Oosting rapport dan komt weer Bas 
en de BSVE de doofpot verdedigen in opdracht van defensie. 
Voor vele slachtoffers is het geen feest want die staan in de kou en ze weten niet waar hun oude buren wonen 
en of ze het overleefd hebben want de gemeente heeft alle slachtoffers verdeeld en je krijgt geen adres van je 
oude buren. 
afz. Don Harberink http://munitieramp.web-log.nl/

13.  Anoniem 

8 Mei 2006 om 02:17 

Al die symposia ,onderzoeken en complottheorien dienen maar 1 doel.Geld en werk generen voor de 
welzijnsmaffia.Het verhaal is heel erg simpel en is te verifieren via diverse websites.

laat je niet in de luren leggen door allerlei verhalen en termelogien over massaexplosieven,vuurwerk ,munitie, 
Cia ,mijnen of andere verhalen want de waarheid zit veel simpeleren en gruwelijker in elkaar. 
De explosie in Enschede in mei 2000 was een typische ontploffing van een zwart-kruit magazijn.In de 
middeleeuwen vlogen vaak kastelen en galjoenen in de lucht (kruitmagazijn)door dit onstabiele explosief 
materiaal.Het laatste leger dat dit materiaal actief gebruikt heeft is de Duitse wehrmacht geweest tijdens de 
2ewereldoorlog.Zwart kruit werd gebruikt voor het afschieten van de zogenaamde”pantserfaust” antitankwapen.
De reden was dat de Duitsers aan het eind van de oorlog weinig materiaal ter beschikking hadden om wapens 
te maken.Bij het vullen van “pantserfausten” zijn talloze Duitse soldaten om het leven gekomen vanwege de 
instabiliteit van Zwart kruit. Zelfs de Cia heeft een rapport in de jaren 80 uitgebracht waarin gewezen werd op 
de instabiliteit( gevoelig voor staische electriciteit!!!). 
in enschede is waarschijnlijk op een hele simpele manier iets misgegaan( kortsluiting , broei etc).De overheid 
was altijd op de hoogte van de gevaren van Zwart kruit maar heeft willens en wetens risico genomen met 
mensenlevens.

14.  Anoniem 

26 Okt 2006 om 16:53 

Het is iedereen toch wel duidelijk dat er in Enschede meer heeft gelegen dan alleen vuurwerk Vergelijk b.v.de 
ontploffing van de vuurwerkfabriek in Culemborg en Enschede. Wat maakt het dat in Enschede een hele 
woonwijk is weggevaagd. Die regenten denken echt dat de bevolking dom is en dom gehouden moet worden. Ik 
ben ervan overtuigd dat de waarheid boven zal komen. Zelfs de kruitfabriek in Muiden waar echt veel kruit lag 
was minder heftig dan Enschede. De nabijgelegen woonwijk had alleen glasschade en er was geen enkel 
slachtoffer gevallen in deze woonwijk terwijl deze woonwijk recht tegenover de kruitfabriek stond.

15.  Anoniem 

4 Dec 2006 om 13:38 

wij zijn allebij slachtoffers van de vuurwerkramp,we komen er niet overheen . 
wij worden al 5 en een half jaar voor de gekgehouden,nu willen we de krachten bundelwil er met ons meedoen,
wij als slachtoffers worden helemaal niet serieus genomen. 
en de regering wil en laat ons al helemaal stikken. 
er was asbest ,later weer er was geen asbest ja ja er was wel degelijk asbest,maar een onderzoek wat je na 5 
jaar hebben moet nee hoor komt ok niet. 
we zijn als slachtoffers allemaal voor het leven getekent ,en dat kunnen we niet zomaar over onze kant laten 
gaan 
je ziet veel mensen die het willen vergeten ,maar dat kan niet je komt jezelf echt tegen weten we alles van 
lopen al bijna 6 jaar bij phygoloog enz enz maar het help maar niet. 
wie wil zamen met ons een stichting oprichten om en voor ons als slachtoffers te vertegen woordigen,en de 
gemeente aan te pakken de regering aan te pakken ,want kok ja niemand laten we erbij staan?? nou weten wij 
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zamen als slachtoffers genoeg van niet . 
dit pikken we toch niet reageer of mail gerust  
libawal@xs4all.nl 
w.haminga en a horstman
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Reactie Raad op De Munnick-klacht tegen NRC
Gepubliceerd door admin 30 januari, 2006 in Media. 

HET GAAT OPNIEUW OM DE ONTVANKELIJKHEID BIJ ZWARE NRC-KLACHT

Betreft:  

Kat/NRC Handelsblad  

Amsterdam, 25 jan. 2006

Geachte heer Kat, 

Hiermee bevestig ik de ontvangst van uw brief van 11 januari jl. Daaruit volgt naar mijn mening nog 

niet dat u bij hetgeen is gepubliceerd persoonlijk in uw belang bent geschaad. 

Gegeven het feit dat nog niet vaststaat dat u een rechtstreeks belang heeft bij een oordeel van de 

Raad, zal hij zich eerst daarover dienen uit te spreken. Alvorens uw klacht definitief in behandeling te 

kunnen nemen, zal de Raad eerst beoordelen of u ontvankelijk bent in uw klacht.

 
Ik heb de stukken inmiddels doorgestuurd aan de wederpartij. De wederpartij heeft desgewenst de 

gelegenheid op het punt van de ontvankelijkheid een reactie te sturen. U ontvangt hiervan ter 

kennisname een afschrift. Overige correspondentie wordt aangehouden totdat de Raad een uitspraak 

heeft gedaan inzake de ontvankelijkheid. 

Met inachtneming van artikel 6 lid 2 van zijn reglement zal de Raad zijn oordeel over uw 

ontvankelijkheid vormen op basis van de schriftelijke stukken. De zaak zal daartoe worden 

geagendeerd voor 3 maart a.s. De uitspraak verneemt u binnen acht weken. 

Met vriendelijke groet, 

mw. mr. D.C. Koene 

secretaris

reactie Micha Kat 

Opnieuw is de behandeling over de ontvankelijkheid niet-openbaar, zo begrijp ik. In de eerdere zaak 

tegen de NRC (RvdJ 2005/66) was dat ook al het geval. Ik was niet welkom voor een toelichting. Uit 

de behandeling van die eerdere zaak tegen NRC in De Journalist begrijp ik, dat ook Stichtingen die 

door publikaties in hun doelstellingen/belangen geschaad denken te zijn ontvankelijk zijn of kunnen 

zijn in een klacht. Daarom zal ik de Raad verzoeken of de Stichting Klokkenluideronline zich mag 

voegen in de klacht. Deze stichting (de notariele akte zal ik overleggen) heeft als specifieke 

doelstelling aan aan de kaak stellen van allerlei misstanden. 

Tevens heb ik Birgit Donker uit de hoofdredactie van NRC aangeschreven per mail om duidelijkheid te 

krijgen over haar vermeende intieme/vriendschappelijke banden met Boris de Munnick. Donker 

weigerde mij telefonisch te woord te staan. Als Donker geen antwoord geeft op mijn vraag, zal ik die 

weigering als apart klachtonderdeel bij de Raad onder de aandacht brengen. Naar mijn mening is het 

de journalistieke en maatschappelijke plicht van een lid van de hoofdredactie van NRC dergelijke 
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vragen van een betrokken lezer te beantwoorden. In het geval dat Donker mij niet naar waarheid 

inlicht, zal ook dat uiteraard in de vorm van een klacht naar de Raad gaan. Zou het tenslotte zo zijn, 

dat Donker bevestigt dat zij De Munnick goed kent, zal ook deze relatie worden toegevoegd aan de 

reeds lange lijst van methodes waarmee NRC haar lezers bedriegt.

7 Reacties op “Reactie Raad op De Munnick-klacht 
tegen NRC”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

31 Jan 2006 om 09:28 

“Deze stichting (de notariele akte zal ik overleggen) heeft als specifieke doelstelling aan aan de kaak stellen van 
allerlei misstanden”

Gelul, deze stichting heeft als doel het ondersteunen van Kat in zijn acties tegen een voormalige werkgever. 
Dat allemaal onder het mom dat NRC zijn lezers zou bedriegen. Dat is dus het zogenaamde persoonlijke belang 
van Kat. En wie prikt er nou eindelijk eens door deze onzin heen?

2.  Anoniem 

31 Jan 2006 om 10:53 

Nou ik weet niet, ik vind die Kat wel goed. Hij heeft wel gelijk dat er allerlei netwerkjes bestaan waardoor e.e.a. 
uiteindelijk wel verdacht overkomt.

Bovendien is het goed voor welke krant dan ook om extern kritisch te worden bekeken.

Als het NRC slim is, werkt ze lekker mee en is ze blij met de extra aandacht voor haar publicatie.

Ikzelf bijvoorbeeld ga juist door deze site af en toe op de NRC ste kijken of lees ‘t even door in het cafe, iets 
waar ik voorheen totaal geen behoefte aan had.

Als je de krant door een andere bril leest wordt je wel een hoop duidelijk over de werking van de media in dit 
land, en daar ben ik deze Kater dankbaar voor.

3.  Anoniem 

31 Jan 2006 om 13:36 

Het interview van Folkert Jensma met die De Munnick was ??n van de meest belachelijke krantenartikelen die 
er in de afgelopen jaren gepubliceerd zijn. Toen ik het zelf las liepen mij de koude rillingen over de rug. Was dit 
nou een grap van Jensma, of probeerde hij mij, een incidentele lezer, voor lul te zetten? Jensma mag zeker dit 
soort verhalen maken, maar dan moet hij niet de vragen laten stellen door dit soort nitwits. Het was een sterk 
staaltje interne bedrijfsjournalistiek, met de bijbehorende onwelriekende zelfcomplimentering, een soort van 
masturbatie was het. Als de Nederlandse journalistiek ?rgens aan kapot gaat is het wel dit soort journalistiek! 
Alleen al daarom ondersteun ik deze actie van Kat van harte. En of hij nou gedreven wordt door rancune, ? la, 
maakt mij dat nou uit, hij pakt de zaken tenminste voortvarend en creatief aan. Kortom, ga zo door en leg ze 
het vuur aan de schenen!

4.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 18:02 

Wederom een fantastisch artikel in het Nrc over de partners bij justitie. Het wordt zo verteld dat het net lijkt of 
justitie het goed heeft gedaan. De betrokkene zit reeds jaren in de petoet . Wat benne die Nrc ertjes doortrapt. 
super-F

5.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 18:03 

En dan vooral over de kop-Uitzonderlijke stap van justitie-

Deventer moordzaak

Uitzonderlijke stap van justitie

Het openbaar ministerie gaat een nieuw onderzoek doen naar de Deventer moordzaak, na ?signalen uit de 
samenleving? dat de veroordeelde Ernest Louwes onschuldig is.

Door onze redacteur Joke Mat 

ROTTERDAM, 1 FEB. Maurice de Hond, opiniepeiler, heeft een nieuwe dader gevonden voor een moord uit 1999. 
Waarom zou het openbaar ministerie (OM), dat met succes een andere verdachte heeft vervolgd, zich daar iets 
van aantrekken? Toch gebeurt dat. Gisteren maakte het OM bekend een ?ori?nterend vooronderzoek? te 
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beginnen naar de Deventer moordzaak, een moord op een rijke weduwe waarvoor fiscaal jurist Ernest Louwes 
een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzit. ?Zeer uitzonderlijk?, erkent een OM-woordvoerder. Aanleiding, zegt 
hij, was een gesprek van Maurice de Hond en het materiaal over de zaak dat deze het College van Procureurs-
Generaal, de top van het OM, heeft overlegd. ?Het College neemt signalen uit de samenleving serieus als het 
lijkt te gaan om nieuwe feiten.? 

6.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 20:07 

Voor een ieder die het OM en Justitie kritisch volgt, of voor een ieder die niet kan en wil verdragen, dat er 
mensen onschuldig in de gevangenis zitten, is het raadzaam, om ook de volgende website te lezen. Een vette 
pluim voor Maurice de Hond en zijn team.

http://www.geenonschuldigenvast.nl/louwes_vrij.html

Onze rechtstaat, ?politiek Den Haag? (inclusief onze volksvertegenwoordigers) worden aangestuurd door 
oranjefascisten (of zij zijn het). Maar hoe krijgen we deze landverraders weg? Hoe krijgen we dit systeem 
gereinigd van zo veel onrecht, zo veel willekeur, en zo veel bestuurlijke criminaliteit. Ik ben maar ??n van de 
duizenden Nederlanders met sluitend bewijs, dat ?de staat der Nederlanden een criminele organisatie is? 
(subtitel van mijn nog uit te geven boek).  
Sam Broersma 
Zoutelande 

7.  Anoniem 

3 Feb 2006 om 19:03 

Combineer de woorden NRC bij justitie en Super-F braakt weer een commentaartje. Vraag: waarom leest u die 
krant eigenlijk nog?

jumbo-D
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« Zaak-Westenberg naar spectaculaire climax Reactie Raad op De Munnick-klacht tegen NRC »

Massale fraude bij Kamerleden: wat doet de pers?
Gepubliceerd door admin 27 januari, 2006 in Media. 

HELP! DE HELE KAMER SJOEMELT! HOE GAAN WE DAT NU AFDEKKEN?

Een onderzoek van RTL komt met werkelijk onthutsende cijfers over gesjoemel door kamerleden. Dat 

is al erg genoeg. Maar wat ons als mediawatchers natuurlijk extra boeit is: hoe gaan de slaven van 

de gevestigde dagbladjournalistiek deze massale diefstal van belastinggeld nu weer verhullen 

(uiteraard uit angst dan hun vrinden uit de gevestigde politiek bij de volgende verkiezingen opnieuw 

worden weggevaagd dankzij massale volkswoede). Het nieuws over de graaiers op het Binnenhof is 

trouwens nu alweer meer dan een dag oud. Wellicht hebben de kranten het reeds doodgezwegen? Of 

gaan ze de komende dagen breed uitpakken? Koopt allen NRC van vanmiddag! De opties: het hele 

onderzoek wordt doodgezwegen. Of: alleen de LPF wordt gekielhaald. Ok, als ze een hele verlichte 

bui hebben worden CDA en VVD ook genoemd. Wie biedt? 

 
Maar wat NRC en Volkskrant nimmer zullen doen is de partij van Wouterje in diskrediet brengen, 

Woutertje, onze nieuwe premier in zijn huisje in zijn Amsterdamse achterstandswijkje! . Hoort u het 

goed? Bij de PvdA wordt niet gesjoemeld!. Hooguit wordt af en toe eens een heroinehoer gepakt, 

maar sjoemelen… never! Dat zagen we toch ook in het ‘bonnetjesgate’ in Amsterdam? Zowat alle 

partijen zaten te graaien, behalve de PvdA! Opvallend is trouwens dat in het gelinkte RTL-bericht de 

PvdA ook niet wordt genoemd. Wordt Woutertje zelfs in bescherming genomen door de 

commercieelen?  

Terwijl NRC-hoofdredacteur Jensma in Davos aan het slijmen is met de zogenaamde ‘wereldleiders’ 

om vervolgens zijn hele krant vol te plempen met wat Angela Merkel of Pipo de Clown hem via via op 

een diner in het oor hebben gefluisterd, zit zijn redactie in Rotterdam de boevenstreken van onze 

‘volksvertegenwoordigers’ af te dekken. Ja, het is een fraai zooitje! En dat terwijl zijn krant door 

durfinvesteerders uit Londen de nek om wordt gedraaid! Proost, Jensma! By the way: op geenstijl 

hoor je de volkswoede aanzwellen… Dat worden stenen ook door de ramen van het Binnenhof!
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1.  Anoniem 

27 Jan 2006 om 14:50 

Misschien gewoon negeren??

trouwens, Micha, weet jij waarom De Nieuwe Reporter.nl onbereikbaar is? Of ligt het aan mijn computer?
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« Eerste klacht bereikt NRC Ombudsman Massale fraude bij Kamerleden: wat doet de pers? »

Zaak-Westenberg naar spectaculaire climax
Gepubliceerd door admin 26 januari, 2006 in Rechterlijke macht. 

TIEN GETUIGEN MOETEN VERKLAREN DAT RECHTER WESTENBERG FOUT ZAT

Belangrijke ontwikkelingen in de unieke rechtszaak die de vice-predisent van de Haagse rechtbank 

Hans Westenberg aanspande tegen advocaat Hugo Smit en journalist Micha Kat. Deze site heeft de 

ontwikkelingen in deze zaak stap voor stap gevolgd. Op 14 december oordeelde de rechtbank te 

Rotterdam dat Kat niets te verwijten valt (sterker: de rechter heeft zelfs uitgesproken dat het bij 

uitstek des journalisten is om dergelijke misstanden aan de kaak te stellen) maar dat Smit zijn 

aantijgingen tegen de rechter nog verder moet bewijzen. De kern van zijn aantijgng: Westenberg 

heeft in 1994 voorafgaand aan een crudiciale zitting die hij ging leiden en waar honderden miljoenen 

op het spel stonden een advocaat van een van de partijen geintimideerd via de telefoon. Deze 

advocaat was Hugo Smit. 

 

Hugo Smit Smit neemt zijn bewijsopdracht uitermate serieus en heeft aangekondigd maar liefst 

tien getuigen op te zullen roepen. Hieronder zijn zijn toenmalige secretaresse (als 

gevolg van de affaire moest Smit vertrekken bij topkantoor Simmons & Simmons) die het telefoontje 

van Westenberg aannam, andere advocaten die op vergelijkbare wijze door Westenberg zijn 

geintimideerd maar ook (dat is erg gevoelig) een lid van de Hoge Raad, mr. Numan, die destijds toen 

er ook al grote vragen rezen over de onpartijdigheid van Westenberg als persrechter van de Haagse 

rechtbank bij de affaire betrokken raakte. Hij intervenieerde in het hoog opgelopen conflict via een 

brief in NRC Handelsblad waarin hij letterlijk schreef dat Westenberg zich direct richt tot advocaten 

van partijen waarover hij als rechter moet oordelen. Wanneer het getuigenverhoor gaat plaatsvinden 

is nog niet bekend, net zomin als of het openbaar zal zijn. Vooral over dit laaste moeten de hoge 

heren van Justitie zich nog buigen.
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1.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 18:29 

Het lijkt mij wenselijk en nodig, dat deze verhoren openbaar zullen zijn.  
Immers anders krijg ik al gauw de indruk, dat mr Westenberg de helpende hand krijgt van de rechter-
commissaris (zijnde een collega-rechter).

Eerlijk gezegd heb ik niet veel vertrouwen in Nederlandse rechters. Deze lieden komen niet gauw tot 
veroordeling van een rechter, of topman van Philips i.c. Boonstra. En als die Boonstra dan schuldig is, dan komt 
er een flauwekul verhaal, dat die arme Boonstra al genoeg gestraft is door de publiciteit…… Wat een bullshit… 
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O ja, en Nederlandse rechters spreken ook vermeende muslim terroristen nogal gauw vrij….

We zullen het wel weer zien, maar of er veel mensen vertrouwen in hebben, dat is iets anders.

Anyway het is goed dat er op deze site verslag wordt gedaan, want het NRC doet dat niet…..

2.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 20:18 

Justitie kan nu haar zelfreinigendvermogen aantonen.

3.  Anoniem 

31 Jan 2006 om 06:39 

Dat kent Justitie niet. 
Evenals ze niet kunnen voorkomen dat hun eigen medewerkers samenwerken met criminelen.

Jezus, waar betaal ik belasting voor?

Het wordt hier tijd voor een staatsgreep, lijkt het wel….

4.  Anoniem 

31 Jan 2006 om 16:08 

Door wie?en waarop is een eed afgelegd?
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Eerste klacht bereikt NRC Ombudsman
Gepubliceerd door admin 24 januari, 2006 in Media. 

WAT IS PRECIES HET ‘RISICO’ VAN BEERENKAMP’S TALPA-OPTREDEN?

De ombudsman van NRC Handelsblad heeft een eerste klacht ontvangen. Klager richtte zich reeds 

vorige week tot F. Jensma maar mocht nog geen reactie ontvangen. De ombudsman roept Jensma of 

een ander lid van de hoofdredactie op om deze bezorgde lezer snel gerust te stellen. Wellicht kan dan 

ook direct duidelijkheid worden geboden over de (vermeende) intieme banden tussen Birgit Donker 

en de ‘gewone lezer’ Boris de Munnick.  

De site www.nrcombudsman.nl zal pas over enige weken in de lucht gaan. De ombudsman roept 

bezorgde lezers van NRC op om tot die tijd vast vragen in te dienen via de klokkenluidersfunctie van 

deze website. Ze zullen dan worden opgespaard zodat er bij het beginnen van de ombudsman-

website een mooie hoeveelheid kwesties klaarligt. De publicatie hier van deze eerste vraag dient ter 

aanmoediging van andere lezers van NRC om vragen in te sturen bij de ombudsmannen van NRC 

Handelsblad Micha Kat en Pamela Hemelrijk.

Geachte heer Jensma,

Zojuist las ik uw reactie op een brief van een lezer 

aangaande de deelname aan een Talpa-quiz door NRC 

televisierecensent Hans Beerekamp.

In die context zou ik als bezorgde lezer u een paar 

vragen willen stellen. 

 
U verwijst naar de Dagblad CAO. Mijn vragen: heeft de 

NRC een redactioneel statuut en wat is daaruit af te 

leiden over Beerekamps handelwijze (onnodig dicht 

tegen het onderwerp van zijn recensies aanschurken) en 

uw handelwijze (daarvoor toestemming geven)? 

Zou u mij een copie van het redactioneel statuut 

willen sturen? Ik ben bereid de kosten hiervan te 

vergoeden tot een bedrag van Euro 50,-.

U schrijft: “Ik vond het risico voor zijn werk beperkt 

[…]”. Er was in uw ogen dus wel degelijk sprake van 

een risico. Zou u dat risico willen beschrijven en aan 

willen geven waarom dit in uw ogen ‘beperkt’ is?

U voert als verzachtende omstandigheid aan “En wat hij 
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van de nieuwe zender Talpa vindt, had hij voor 

deelname aan deze quiz al ruimschoots opschreven”.

Mag ik hieruit afleiden dat heer Beerenkamp niet meer 

over Talpa zal schrijven? En zo nee, kunt u dan 

aangeven waarom het al eerder door de heer Beerenkamp 

over Talpa schrijven een verzachtende omstandigheid 

is?

Ik hoop dat u bereid bent met uw antwoorden mijn al 

enige tijd afnemende vertrouwen in de 

onafhankelijkheid van berichtgeving van de NRC te 

herstellen.

Met vriendelijke groet,

(Naam klager zowel bekend bij de ombudsman als bij 

NRC Handelsblad)

1 Reactie op “Eerste klacht bereikt NRC 
Ombudsman”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Jan 2006 om 19:36 

Dus daar gaat het om…flauwekul non issues.
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Vraagtekens bij opheffing inteeltverbod
Gepubliceerd door admin 23 januari, 2006 in Politiek. 

GEZINSHERENIGING ALLOCHTONEN GING SAMEN MET OPHEFFING ‘INTEELTVERBOD’

Door Pamela Hemelrijk 

Huwelijken tussen neef en nicht zijn hier altijd verboden geweest. Maar uitgerekend in de vroege 

jaren zeventig, toen de gezinshereniging voor allochtonen van start ging, is dat verbod opgeheven. 

Waarom? En waarom horen we dat nu pas? 

De LPF bepleit een verbod op huwelijken tussen neef en nicht, zo meldt de Straatscourant dezer 

dagen. Daar komen immers, zoals iedereen weet, gehandicapte kinderen van, en aangezien niet-

westerse allochtonen bij voorkeur binnen de eigen familie trouwen, neemt dat gezondheidsprobleem 

hand over hand toe. Zelfs de Staatscourant voelt zich kennelijk geroepen het te signaleren, ondanks 

het feit dat zij daarmee de LPF ‘in de kaart speelt’, zullen we maar zeggen. Dus het moet wel heel 

ernstig zijn. Maar wacht eens even: huwelijken tussen neef en nicht waren toch al sinds jaar en dag 

verboden in dit land? Nooit, in al die jaren dat ik het nieuws beroepshalve op de voet volg, heb ik 

vernomen dat dit verbod was geschrapt. Tot vorige week. 

 
Toch fijn, om 30 jaar na dato alsnog van deze wetswijziging op de hoogte te worden gebracht. Door 

de overheid zelve. Want wat meldt de Staatscourant? ‘Het (LPF)-Kamerlid wijst op de periode tot 

begin jaren zeventig, toen huwelijken tussen neven en nichten w?l verboden waren.’ Het verbod is 

dus begin jaren zeventig opgeheven. Maar waar?m is het toen opgeheven? Was inteelt toen ineens 

niet meer schadelijk voor de volksgezondheid of zo? Was er soms een artikel verschenen in The 

Lancet, waaruit bleek dat het helemaal geen kwaad kon? 

Zet u schrap. Hier komt de reden according to de Staascourant: het verbod is indertijd opgeheven 

‘omdat huwelijken tussen neef en nicht in Nederland niet veel meer voorkwamen’. Zo?n krankzinnige 

redenering lees je niet vaak, zelfs niet in de Staatscourant. Gaan ze straks ook het verbod op 

kinderarbeid schrappen ‘omdat kinderarbeid in Nederland niet veel meer voorkomt’? Laten we hopen 

dat het misdaadcijfer niet al te drastisch daalt, anders gaan ze straks moord en doodslag legaliseren, 

onder het motto: ‘Ach, het komt in Nederland bijna niet meer voor, dus waarom zouden we het nog 

verbieden?’ 

Blijft natuurlijk de vraag: wat was dan w?l de reden dat het trouwverbod voor neven en nichten 30 

jaar geleden in alle stilte is opgeheven? Hierover mogen wij niet speculeren, al was het maar omdat 

wij dan onmiddellijk als complot-denkers worden gekielhaald. Maar het blijft wel verdomde toevallig, 

als ik zo vrij mag zijn, dat de opheffing van het verbod precies samenvalt met het moment waarop 

hier de gezinshereniging op gang kwam. Dit staat er in een historisch overzicht van het RIVM, 

genaamd ‘Migratie: Verleden Heden en Toekomst’: vanaf jaren zeventig: gezinshereniging en 

gezinsvorming. In de eerste helft van de jaren zeventig kwam er ten gevolge van de oliecrisis een 

einde aan de werving van gastarbeiders. Dit betekende echter niet dat de immigratie vanuit met 

name landen als Turkije en Marokko stopte. Aanvankelijk werd deze immigratie vooral bepaald door 
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gezinshereniging (vrouwen en kinderen) maar later meer door gezinsvorming (huwelijkssluiting met 

een partner uit het land van herkomst). 

Dus n?t op het moment dat er een invasie van importbruiden uit Marokko en Turkije op komst is 

wordt hier het verbod op inteelthuwelijken afgeschaft. Als je niet beter wist zou je bijna gaan denken 

dat regeringen soms wel degelijk een vooruitziende blik hebben.

10 Reacties op “Vraagtekens bij opheffing 
inteeltverbod”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Jan 2006 om 13:01 

De opgegeven reden is inderdaad vaag. 
Maar volgens mij trouwde en trouwen de meeste toch in het land van herkomst. 
Dus zou het aanhouden of opheffen weinig verschil maken.

2.  Anoniem 

23 Jan 2006 om 16:22 

http://www.fondspascaldecroos.org/scriptiebank/2005/an_bogaerts/ 
Ook aan de VU mag men Darwin boycoten? Creationisme of Cretinisme? Mag de VU zich een volwaardig 
universiteit noemen?

3.  Anoniem 

24 Jan 2006 om 14:22 

Beste Pamela,

Bij een gezinshereniging wordt een gezin herenigd, er is dus al sprake van een gezin, dat in een eerder stadium 
in een ander land is gesticht. Zet u schrap: dat heeft niets maar dan ook niets te maken met het trouwverbod 
tussen neef en nicht in Nederland. 

Wie de redenering uit het stukje volgt kan net zo goed de gouden schaatsmedaille die Piet Kleine 30 jaar 
geleden op de Olympische Spelen won koppelen aan de gezinshereniging. Of het bezoek van Abba aan 
Nederland of de oprichting van borstvoedingsorganisatie LLL.

Oh nee, ik had met mis: de gezinsheriniging kwam op gang nadat Nederland de WK-finale in 1974 had verloren 
en op het EK in 1976 in de halve finale werd uitgeschakeld. De gastarbeiders vonden het zo zielig, dat ze 
besloten Nederland een nieuwe generatie goede voetballers te schenken: hun eigen zoons.

4.  Anoniem 

25 Jan 2006 om 21:37 

De poster van de vorige reactie denkt slim te zijn, maar in werkelijkheid gaat hij de fout in, nog afgezien van 
het gegeven dat Pamela Hemelrijk waarschijnlijk niet alleen ‘gezinshereniging’, maar ook andere vormen van 
volgmigratie bedoelde. 

Een Turkse of Marokkaanse ‘gastarbeider’ die na een jaar werken ‘op vakantie’ naar zijn herkomstland gaat en 
daar met een nicht trouwt, kan bij terugkeer naar Nederland immers zeggen dat hij is getrouwd en met zijn 
vrouw herenigd wil worden. 

Bovendien zou een ‘gastarbeider’ die toen hij naar Nederland kwam al met een nicht was getrouwd kunnen 
zeggen dat hij zijn vrouw naar Nederland zou willen halen. Indien er in Nederland een verbod op inteelt zou 
gelden, zou de Nederlandse staat dat huwelijk niet erkennen, net zoals de Nederlandse staat op polygamie 
gebaseerde huwelijken niet erkent. 

Door het afschaffen van het inteeltverbod zou de betreffende ‘gastarbeider’ echter geen problemen ondervinden 
van de Nederlandse staat. 

5.  Anoniem 

25 Jan 2006 om 21:38 

De poster van de vorige reactie denkt slim te zijn, maar in werkelijkheid gaat hij de fout in, nog afgezien van 
het gegeven dat Pamela Hemelrijk waarschijnlijk niet alleen ‘gezinshereniging’, maar ook andere vormen van 
volgmigratie bedoelde. 

Een Turkse of Marokkaanse ‘gastarbeider’ die na een jaar werken ‘op vakantie’ naar zijn herkomstland gaat en 
daar met een nicht trouwt, kan bij terugkeer naar Nederland immers zeggen dat hij is getrouwd en met zijn 
vrouw herenigd wil worden. 
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Bovendien zou een ‘gastarbeider’ die toen hij naar Nederland kwam al met een nicht was getrouwd kunnen 
zeggen dat hij zijn vrouw naar Nederland zou willen halen. Indien er in Nederland een verbod op inteelt zou 
gelden, zou de Nederlandse staat dat huwelijk niet erkennen, net zoals de Nederlandse staat op polygamie 
gebaseerde huwelijken niet erkent. 

Door het afschaffen van het inteeltverbod zou de betreffende ‘gastarbeider’ echter geen problemen ondervinden 
van de Nederlandse staat. 

6.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 11:36 

Quote: ‘ Het verbod is dus begin jaren zeventig opgeheven. Maar waar?m is het toen opgeheven?

Wat ik mij dan ook afvraag is wie toen het initiatief genomen heeft om dat verbod op te heffen? Is dat nog na 
te gaan?

7.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 11:52 

Goeie vraag. Ik ga eens kijken of ik daar achter kan komen.Groeten Pamela.

8.  Anoniem 

10 Feb 2006 om 17:57 

hebben jullie eigenlijk wel in de statistieken gekeken voordat je zomaar begon te roepen dat er ‘toch maar 
gehandicapte kinderen van komen’. de kans op een kind met een afwijking ligt maar 1 procent!!! hoger dan bij 
een ‘normaal’ echtpaar. 
en de kans op afwijkingen gaat over erfelijke afwijkingen, zoals taaislijmziekte en sikkelcelziekte, dus niet over 
een minder intelligent kind. Het is zo krom dat alle kinderen van ‘normale’ echtparen die een iq onder de 90 
hebben simpelweg dom zijn, maar als zo’n kind een neef en nicht als ouders heeft dan is het hun schuld!!! 
Newsflash!!! ongeveer de helft van nederland zit rond de 90 wat iq betreft. in de hele wereld is 20% van de 
mensen met een neef of nicht getrouwd. 
uiteindelijk zijn er geen twee mensen in de wereld die verder dan de in 50e graad neef en nicht zijn. met 
andere woorden: iedereen is familie van je en pamela jij vindt jezelf zo slim. heb jij je eigen stamboom wel 
eens nagekeken??? want ik weet zeker dat er minstens 1 van jouw familieleden getrouwd is met een neef of 
nicht. 
of moet ik deze kromme en bevooroordeelde gedachtengang van jou maar afschuiven aan het feit dat jouw 
familie ook in elkaar omgetrouwd is….

9.  Anoniem 

7 Apr 2006 om 18:49 

Vandaar dat men een intelligent design aanhangt; “alles is beter” dan wetenschappelijke onderbouwing?! …en 
wat doet de “kinderbescherming” als men incest niet mag straffen?

10.  Anoniem 

15 Okt 2006 om 17:32 

Nou, jij als overduidelijk inteeltproduct zit nog ver onder die 90 ben ik bang. 
-”De helft van nederland onder de 90″, hahahaha, net iets minder dan de helft zit onder de 100, van 100 tot 90 
zijn er meer dan van 90-80. Waarom snap je toch niet dus ga het niet uitleggen. 
-”In de wereld 20%” Moslimplaag 
-
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Viervoudige klacht tegen NRC bij de Raad
Gepubliceerd door admin 19 januari, 2006 in Media. 

NRC OPNIEUW ANGEKLAAGD WEGENS LEZERSBEDROG

Aan de Raad voor de Journalistiek 

Johannes Vermeerstraat 22 

1071 DR Amsterdam

Betreft: klacht tegen F. Jensma/NRC Handelsblad

Amsterdam, 11 januari 2005

Bij deze brief dien ik een klacht tegen tegen (de hoofdredacteur van) NRC Handelsblad.

In NRC Handelsblad van Zaterdag 31 december 2005 & Zondag 1 januari 2006 stond op pagina 14 

een bijdrage onder de kop Lezersvragen over de krant in 2005 (productie 1). In dit stuk ging 

hoofdredacteur F. Jensma uitgebreid in op vragen over de krant van Boris de Munnick die werd 

voorgesteld als ‘lezer’. De Munnick wordt in een kader als volgt geciteerd: ‘Ik lees de NRC sinds mijn 

studie, vermoedelijk 1987 of 1988.’

Bij antwoord op een van de vragen van De Munnick zegt F. Jensma: ‘Het aantal voorlichters neemt 

toe, tegenwoordig vaak aangeduid als ‘communicatiedeskundige’. Maar dat is meestal niet uit een 

behoefte het publiek te dienen, maar eerder in het belang van instelling of organisatie.’ 

 
Klacht 1 

Dit deel van de klacht richt zich op het volgende. 

Boris de Munnick blijkt zelf voorlichter te zijn, van het Rijksmuseum in Amsterdam (productie 2). Dit 

wordt niet aan de lezer kenbaar gemaakt. Door zich tegen een voorlichter die voor de lezer niet als 

zodanig herkenbaar is te beklagen over de toename van het aantal voorlichters maakt Jensma zich 

schuldig aan bedrog van de lezer en overschrijdt daarmee de grenzen van wat journalistiek 

betamelijk is. 

Rijksmuseum Klacht 2 

Daar komt nog bij dat er commerciele banden bestaan tussen de NRC en het 

Rijksmuseum. Zo organiseren NRC en het Rijksmuseum relgelmatig samen fototentoonstellingen 

(productie 3) die vaak ook worden afgedrukt in het magazine van de krant. Daar weer naast blijkt F. 

Jensma ook nog eens met de directeur van het Rijksmuseum R. de Leeuw in het comite van 

aanbeveling te zitten van de Stichting Letterenstudie en Loopbaan (productie 4). Tenslotte is Boris de 

Munnick minimaal drie keer geinterviewd in NRC Handelsblad in zijn hoedanigheid als voorlichter/

woordvoerder van het Rijksmuseum (produkties 5, 6 en 7). Door deze frequente en intensieve 

banden tussen NRC en de Munnck/Rijksmuseum maakt F. Jensma zich ook schuldig aan lezersbedrog 
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door de Munncik op te voeren als gewone ‘lezer’. Immers krijgt de argeloze werkelijke ‘gewone’ lezer 

de indruk dat de Munnick (het als hij of zij zelf) slechts als lezer een band heeft met NRC en derhalve 

onbevooroordeeld als lezer over de krant kan oordelen, terwijl de Munnick in werkelijkheid ook 

commerciele contatcten met NRC onderhoudt. Door de Munnick nadrukkelijk en in strijd met de 

waarheid op te voeren als gewone ‘lezer’ overschrijdt F. Jensma de grenzen van hetgeen journalistiek 

betamelijk is.  

Dat het bij de klachten 1 en 2 gaat om een misstand van belang blijkt uit de aandacht die de officiele 

website van de NVJ aan deze zaak besteedde (productie 8). 

Klacht 3 

In het artikel in kweste zegt Jensma als antwoord op een vraag van de Munnick over de ontwikkeling 

van de oplage over de losse verkoop: ‘Losse verkoop door de week is voor een middagkrant die om 

vijf uur in een winkel ligt die om zes uur sluit altijd een bescheiden kanaal geweest’. 

Hier geeft F. Jensma de lezer ten derden male willens en wetens onjuiste informatie die hij in dit 

geval ‘nodig heeft’ om de teleurstellende losse verkoopcijfers ?te verkopen?. Elke Nederlander die wel 

eens voet buiten de deur zet weet immers dat NRC Handelsblad niet om 5 uur wordt aangeleverd, 

maar tussen drie en vier uur. Daarnaast is het absurd dat F. Jensma stelt dat de losse verkooppunten 

om 6 uur sluiten. De belangrijkste punten, de AKO-winkels op de stations, zijn tot minimaal 9 uur ?s 

avonds open maar dat geldt ook voor de vele losse verkooppunten zoals de supermarkten in de 

steden. Welke winkels sluiten tegenwoordig nog om 6 uur? Door deze foutieve voorstelling van zaken 

door nota bene de hoofdredacteur zelve overtreedt F. Jensma hetgeen journalistiek betamelijk is. 

Klacht 4 

In het artikel zegt F. Jensma tevens: ‘Voelen we het lopende nieuws nog goed aan? Was de uitslag 

van het grondwetreferendum voor lezers die de krant volgden een verassing? Ik durf de stelling aan 

dat we de scepsis tijdig lieten zien en de lezers dus goed voorbereidden’. 

Deze uitspraak is verbluffend te noemen gezien het feit dat NRC Handelsblad een in eigen opdracht 

uitgevoerde enquete naar de mening van het Nederlandse volk zodanig heeft gemanipuleerd dat de 

krant op 20 september 2003 kon openen met de kop ‘meerderheid voor de grondwet’. De manipulatie 

is nota bene door Jensma zelf toegegeven. Dit alles wordt verduidelijkt in de producties 9 en 10. 

Door ?opnieuw- geheel in strijd met de waarheid te verklaren dat NRC ?de scepsis tijdig liet zien? 

handelt F. Jensma in strijd met hetgeen journalistiek betamelijk is. 

Ontvankelijkheid 

Klager M. Kat heeft een boek geschreven met als titel Lux, Libertas en Leugens. Hierin stelt hij dat 

Jensma met de regelmaat van de klok zijn lezers willens en wetens bedriegt. Tevens onthult hij in dit 

boek de manipulatie van de enquete over de Europese grondwet. Ook de banden van de krant met 

externe belanghebbende partijen (zoals het Rijksmuseum in deze klacht) vormt een kern van de 

aantijgingen van Kat aan NRC Handelsblad. Zie de produkties 11 en 12. Uit het feit dat Kat zowel als 

journalist als ook (en daardoor) persoonlijk sterk betrokken is bij de kwaliteit van de journalistiek van 

NRC Handelsblad vloeit automatisch voort dat hij ontvankelijk is voor behandeling van zijn 

klaagschrift. 

zie ook het eerdere stuk over deze zaak
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Is Kat gek geworden?

2.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 20:16 

Het is “Stichting Letterenstudent & Loopbaan”; “Letteren & Loopbaan” geeft ook hits op Google. “Letterenstudie 
en loopbaan”, zoals hier, geeft geen hits. Blijkbaar doen ze congresseren met (pagina 1 van het 
congresverslag), steaks van 250 gram!

3.  Sayonara 

20 Jan 2006 om 12:51 

Hierbij heb ik ook nog even wat vroagen oan t Annelsblad. 

Nou waiten ie van t bestoan van dizze website. Woarom is t din zo dat joe zo’n De Munnick dij vroagen stellen 
loaten? Ie hadden toch wel verwacht dat dit zo gebeuren zol, dat dizze site doar oproer over kraaien zol? Zitst 
luu en lezers van dizze site op kast te joagen, Volkert?

Oja, ik haar een poar week leden een proefabbonnemint oanvroagd. Heb nooit wat van ie kregen. Wer wel even 
beld deur zo’n telefoonjong, of mie de kraant ook beviel of naait. Ik zeg, jong, doar kin ik nou nog even niks op 
zeggen, want ik heb hier op Dulfziel nog noeit n Annelsblad zain.

Burdy

4.  Anoniem 

21 Jan 2006 om 22:50 

Boris de Munnick behoort bovendien tot de zeer nauwe vriendenkring van plaatsvervangend hoofdredacteur van 
NRC Handelsblad, Birgit Donker. Een dergelijk stuk is best interessant, maar dat Boris wordt opgevoerd als 
‘lezer’ is een gotspe van de bovenste plank!!

5.  Anoniem 

24 Jan 2006 om 00:34 

Ik heb al lang gelden ingezien dat kranten niet voor een publiek schrijven en waarheid trachten te vinden, maar 
voor zichzelf schrijven en uitsluitend commerciele en andere belangen dienen. 

Gelukkig heb ik al zeker zeven jaar geen krant meer gekocht. En dat heeft mij een hoop ergernis bespaard.

Maar ik waardeer Mischa Kat in zijn strijd tegen het liegen en bedriegen.
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« NRC Ombudsman wordt weer actief Viervoudige klacht tegen NRC bij de Raad »

Dagbladen in de greep van de waanzin
Gepubliceerd door admin 18 januari, 2006 in Media. 

KIJK MEE IN DE GLAZEN BOL VAN DE VOLKSKRANT

Wellicht had Micha Kat nu beter de Volkskrant als slachtoffer kunnen uitkiezen voor zijn kruistocht 

dan opnieuw NRC Handelsblad. Het ochtendblad dat recent door een (weliswaar gemanipuleerd, maar 

goed) onderzoek van De Leugen Regeert werd uitverkozen tot de meest betrouwbare krant van 

Nederland laat nu immers op de eigen website (in dit tijdperk een belangrijker visitekaartje dan de 

papieren krant) een allochtone toverkol met een lichtgevende wereldbol het nieuws voorspellen. Zijn 

we terug in de middeleeuwen? Of nee, in het Romeinse Rijk waar ook werd gewerkt met zieners die 

aan de vlucht van de volgens of de kleuren van de lever van offerdieren de dag van morgen 

voorspelden? 

 
Hoe wanhopig moet een krant zijn de serieuze (gaan we toch maar even van uit) consument van een 

‘kwaliteitskrant’ te trakteren op dit soort waanzin? Uit het feit dat een groot reclamebureau bij de 

produktie betrokken is (zal me een lieve duit gekost hebben) mag je toch opmaken dat er onderzoek 

aan ten grondslag ligt dat blijkbaar heeft uitgewezen dat de mensen in het land juist hierop zitten te 

wachten.  

Dat de waanzin de dagbladjournalistiek nu definitief in de greep heeft blijkt ook uit tal van andere 

macabere ontwikkelingen. Zoals de ‘medicalisering’ van het nieuws; baanbrekende onderzoeken en 

geneeswijzen die worden aangekondigd of juist weer worden afgeblazen omdat ze gebaseerd blijken 

te zijn op bedrog. Pure bullshit, ‘nieuws’ zonder enige journalistieke substantie! Dan de maniakale 

gretigheid waarmee een Nederlandse winnaar van een ‘officieus’ wereldkampioenschap pijltjesgooien 

als volksheld mag glorieeren! Het behalen van de tweede ronde van de Australian Open (zelfs als het 

gaat om het vrouwendubbel dat vroeger amper de sportpagina haalde) is tegenwoordig al 

voorpaginanieuws! Coca Cola doet iets met een nieuwe fles: pagina na pagina wordt hieraan besteed! 

De onvoorstelbare opmars van de nieuwscategorie ‘weer en verkeer’. En dan tot slot de thans 

excessieve belangstelling voor (en hiermee zijn we weer terug bij de glazen bol) zaken als religie, 

spiritualiteit, hekserij, tarot, you name it: het is weerzinwekkend. 

Intussen verdwijnt het serieuze nieuws zoals de onrust in Amsterdam steeds meer naar de 

achtergrond of wordt ‘geneutraliseerd’ door spindoctors die rapporten uitbrengen over de 

alarmerende werkloosheid onder allochtonen. Alsof dat nu het probleem is, en niet de ruiten van 

tientallen auto’s en het wegpesten van joden en homo’s! De enige troost bestaat uit de gedachte dat 

de kranten zichzelf nu zo snel debiliseren dat hun ondergang er alleen maar door wordt versneld.
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1.  Anoniem 

18 Jan 2006 om 21:31 

Is de Volkskrant gek geworden?

2.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 19:53 

De laatste alinea begint met “het serieuze nieuws verdwijnt, zoals de onrust in A’dam”. Inderdaad. Soms, heel 
ver weggestopt, wordt genoemd dat op 17 januari een Amsterdammer zichzelf doodreed na een achtervolging 
door een agent in burger. Gek dat dit niet als grote aanleiding gebracht wordt voor de onrust, en voor Cohens 
wattige, ongrijpbare uitspraken deze week. Ik beoordeel een medium op wat ze weglaten. Dus.
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« De Leugen Regeert presenteert ‘onderzoek’ Dagbladen in de greep van de waanzin »

NRC Ombudsman wordt weer actief
Gepubliceerd door admin 16 januari, 2006 in Media. 

KAT NEEMT OMBUDSMAN-ACTIVITEITEN WEER OP

Dit is een persbericht 

16 januari 2006

Micha Kat wordt weer ombudsman van NRC Handelsblad op www.nrcombudsman.nl

Lux Libertas en Leugens Journalist Micha Kat neemt zijn activiteiten als extern ombudsman 

van NRC Handelsblad weer op en opent hiertoe binnenkort een 

webiste, www.nrcombudsman.nl. Op deze site zal hij samen met Pamela Hemelrijk vragen 

beantwoorden van NRC-lezers over de kwaliteit van de journalistiek van de elitekrant. Daarnaast 

komt de ombudsman dagelijks met een eigen analyse over de krant van die dag. Kat: “Maar we gaan 

ook werken met gast-ombudsmannen. Daar zitten hele leuke en verassende mensen bij.” 

Kat publiceerde in oktober 2004 het boek Lux Libertas en Leugens, een bundeling van de stukken die 

hij eerder als extern ombudsman van NRC schreef voor de site van Theo van Gogh. Kat: ?NRC heeft 

er niets van geleerd. Sterker nog, het bedriegen van de lezer wordt alleen maar erger. Daarom kan ik 

niet anders dan de leugens en manipulaties exposen om zo lezers te beschermen tegen de 

berichtgeving van de krant. Ze poepen van angst op de Marten Meesweg waar zelfs de telefonistes 

tegenwoordig de hoorn op de haak gooien als ik beleefd vraag om wat inlichtingen over weer een 

manipulatie.? Een van de redenen om nu weer te beginnen is volgens Kat ook dat uit belangwekkend 

onderzoek van het mediaprogramma De Leugen Regeert blijkt dat lezers zeer veel belang hechten 

aan een goed functionerende Ombudsman. Kat: ?Dat NRC altijd geweigerd heeft een eigen 

Ombudsman aan te stellen en in plaats daarvan een halfzachte ?criticus? inzette waar geen lezer wat 

aan had en die nu dan ook al weer weg is, zegt genoeg: ze durven niet. Ze weten zelf namelijk als 

geen ander hoe corrupt ze zijn. Steeds meer lezers weten dat ook. Het AD van de oliebollentest wordt 

nu zelfs al als betrouwbaarder aangemarkt dan NRC Handelsblad!? Kat verwacht dat de site in 

februari operationeel zal zijn. Kat: ?Waar ik natuurlijk vooral op hoop is op juridische actie van de 

kant van NRC. Ik heb nog altijd een proces te goed van Folkert dat hij mijn uitgever heeft beloofd 

naar aanleiding van het boek. Maar hij hield zich opnieuw niet aan zijn woord.?
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1.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 12:17 

Is Kat gek geworden?

2.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 12:51 

Hoe betrouwbaar is ‘De Leugen Regeert’? Volgens dit programma vond iets van 94,5% van de ondervraagden 
het NOS Journaal betrouwbaar en objectief bij een ‘publieksonderzoek’. Dat zijn ouderwetse Sovjet 
verkiezingsuitslagen. Als er over een ‘publieksonderzoek’ wordt gepraat zou het prettig zijn als er verteld wordt 
hoeveel mensen er zijn ondervraagd en hoe verspreid over het land er ondervraagd is.

Michiel Mans

3.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 15:59 

AD is betrouwbaarder dan NRC is betrouwbaarder dan Wikipedia. Kort na de fusie van AD en regionale kranten 
was er een poging tot geschiedvervalsing op de website Wikipedia. Tussen 11 september 01:18 uur en 21 
september 12:48 konden de lezers onder het lemma Algemeen Dagblad lezen dat de nieuwe krant een groot 
succes was. ,,Een prachtige productie. Een echt nieuwe krant.” Deze tekst was ingezonden door ene Ridder, die 
tot dan nooit iets aan Wikipedia had bijgedragen. 
Op 21 september meldde Wikipedia een neutraliteitsprobleem. ,,De laatste alineas geven een 
neutraliteitsprobleem en zijn ook wel erg mild over de puinhoop en de chaos die men de eerste dagen had.” 
De tekst is snel aangepast. De woorden ‘prachtige productie’ zijn geschrapt  
Wie is Ridder?

4.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 16:31 

Een ombudsman stelt zich tamelijk neutraal tussen de partijen op, maar dat kunnen we hier wel weer vergeten. 
Kat moet weer schoppen tegen een ex werkgever. Hij had al lang zijn abonnement kunnen opzeggen.

5.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 18:19 

Ik kijk nu al uit naar de bijdragen van Pamela, 
en ben benieuwd naar de dingen die gaan komen!

Klasse initiatief en veel success toegewenst!

Met vriendelijke groet, 
een lezer

6.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 18:43 

prima idee om site te openen om het NRC critisch tegen het licht te houden . Ik heb altijd de artikelen van Kat 
op de site van Theo met veel aandacht gelezen en ook het Boek van Kat gaf een goed inzicht in het 
aanschurken van deze “Kwaliteitskrant” met de haagse machthebbers en andere groot grutters . Ik heb NRC 
direct opgezegd na het walgelijke redactioneel artikel op 6 mei 2002 van de hoofdredacter “Volkert” Jensma 

Micha en Pamela zet hem op om de desinformatie van deze krant te weerleggen en de krant transparant te 
maken

groeten van een oud lezer Peter uit Soest

7.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 19:10 

Prima , prima . Dat de ontluisterde chique garde van t NRC maar veel waarheden mogen zien. Het is overigens 
heel stil aan het justitie/NRC front ? super-F

8.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 19:58 

Waarom al die moeite om een waardeloos vod als de de NRC te bewaken en te volgen? Verstandige mensen 
lezen allang geen kranten meer. En kijken uiteraard al helemaal geen TV. Het leven wordt dan een stuk 
aangenamer. Wie nieuws en analyse wil, zoekt en vindt zijn weg op het web. Dat is natuurlijk ook de reden dat 
er pogingen worden ondernomen om de censuur op het web verder aan te scherpen. In het kort is de situatie 
aldus: in het “Westen” is de situatie uit de dagen van het “Re?el bestaande socialisme” greproduceerd. 
SAmizdat is de enige uitweg. En veel Marx lezen. Het wordt misschien wel weer beter, ooit, maar het zal lang 
duren. Maar de NRC volgen? Teveel eer voor een blad dat zich niet wezenlijk onderscheidt van de V?lkischer 
Beobachter.

Ik blijf graag anoniem in deze politiestaat.
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9.  Anoniem 

16 Jan 2006 om 20:33 

Een lovenswaardig intiatief van Pamela Hemelrijk en Micha Kat

Ik heb al heel lang geen abonnement meer op de NRC maar zal een proefabonnement nemen om dit initiatief te 
steunen.

10.  Anoniem 

17 Jan 2006 om 07:50 

Ach, daar is-ie weer, onze eeuwige super-F…

11.  Anoniem 

17 Jan 2006 om 16:24 

Niet doen anoniem! Een proefabonnement? Ben je nou helemaal? Voor de prijs van 1 kop koffie kun je hem in 
de kroeg toch ook scannen op leugens? Groeten Pamela.

12.  Anoniem 

17 Jan 2006 om 18:22 

Micha Kat en Pamela Hemelrijk: de Jip en janneke van de Nederlandse journalistiek gaan samen op oorlogspad. 
Dat belooft wat. Kat maakt rare sprongen en Hemelrijk vingert zich nog iedere nacht tot grote hoogten denkend 
aan die dooie Glatzkopf waar ze zo van onder de indruk was. Jeetjemekreetje wat een stel onbenullige sukkels. 
Zo: en dit moet dan ook gelijk het laatste woord zijn, wat over deze liefhebbers van het betere complot is 
geschreven.

13.  Anoniem 

17 Jan 2006 om 18:34 

“Zo: en dit moet dan ook gelijk het laatste woord zijn, wat over deze liefhebbers van het betere complot is 
geschreven”

Ben ik niet met je eens, waar rook is, is immers vuur en zelfs de rooksignalen staan vol met leugens!

Ik bijvoorbeeld kan niet wachten om meer te lezen over de innerlijke werking van een mongolide organisatie.

Maar ja dat is mijn mening.

” de Jip en janneke van de Nederlandse journalistiek “

Kijk die vind ik dan weer wel leuk. Jip & Janneke zijn nog altijd favoriet!

14.  Anoniem 

17 Jan 2006 om 22:58 

Dit mag toch opmerkelijk genoemd worden. Zo juist gelezen bij NU.NL 
————————————————————————————— 
Journalisten openen kritieksite NRC 

Uitgegeven: 17 januari 2006 15:08 

AMSTERDAM - Twee journalisten gaan de strijd aan met NRC Handelsblad. Internetjournalist Micha Kat en 
columnist Pamela Hemelrijk openen een website waarop zij klachten van NRC-lezers behandelen. Volgens Kat is 
zijn drijfveer de ‘fundamentele twijfel over de journalistieke integriteit van de NRC’. 

NRC-hoofdredacteur Folkert Jensma zegt zich niet zo druk te maken om de nieuwe website. Hij wil er zijn 
voordeel mee doen. 

Reden voor de site is volgens de makers het ontbreken van een onafhankelijke ombudsman bij de avondkrant. 
De hoofdredactie beantwoordt wel vragen van lezers, maar dat gaat om een selectie. “Zij willen alles in eigen 
hand houden”, zegt Kat. Hij publiceerde in oktober 2004 een bundeling van stukken die hij eerder als ‘extern 
ombudsman van NRC’ schreef voor de site van Theo van Gogh. 

Juridische stappen 

Kat verwacht dat zijn nieuwe site volgende maand in de lucht is. Hij zegt te hopen op juridische stappen van de 
krant. “Ik heb nog altijd een proces tegoed van Folkert dat hij mijn uitgever heeft beloofd naar aanleiding van 
het boek. Maar hij hield zich niet aan zijn woord.” Volgens Jensma was een proces ‘uiteindelijk niet de 
inspanning waard’. 

15.  Anoniem 

18 Jan 2006 om 17:08 

Jawel Super-F is er weer eeuwig. Of noemde je eeuwige ? Kijk naar het verschil. 
Dan leert u het verschil tussen objectiviteit en subjectiviteit geachte NRC er.

Een geheugensteuntje voor u.!
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III. Geldend recht 
> 
>Voor de journalist gelden dezelfde rechtsregels als voor iedere burger. Ook  
>een journalist wordt geacht de wet te kennen en ook een journalist dient  
>zich aan die wet te houden: de civielrechtelijke regels, de  
>bestuursrechtelijke regels en, hier vooral relevant, de strafrecht- en  
>strafvorderingregels. Van belang is ook dat het strafrecht delicten bevat  
>die met name door journalisten (kunnen) worden gepleegd, omdat ze direct  
>verband houden met de aard van het journalistieke werk. Anderzijds zijn in  
>de praktijk, naast de voor eenieder geldende algemene  
>strafuitsluitingsgronden, rechtvaardigingsgronden ontwikkeld waarop  
>journalisten onder omstandigheden een beroep kunnen doen. 
> 
>Voor eenieder geldende regels 
> 
>Een journalist is bij de uitoefening van zijn beroep in beginsel net als  
>iedere burger verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Indien een  
>publicatie onrechtmatig wordt geoordeeld, is de journalist civielrechtelijk  
>(mede)aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van zijn artikel. Ook  
>strafrechtelijk is hij de verantwoordelijke persoon in geval de publicatie  
>in strijd is met strafrechtelijke bepalingen, grotendeels vastgelegd in het  
>Wetboek van Strafrecht. Daarnaast kent dit wetboek afzonderlijke bepalingen  
>die de aansprakelijkheid van de drukker en de uitgever uitsluiten, als de  
>eigenlijke dader bekend is (artt. 53 en 54 Sr, de klassieke  
>drukpersdelicten).

16.  Anoniem 

20 Jan 2006 om 08:48 

Ja hoor, iedereen die hier kritiek uit op Kat en de zijnen is per definitie een NRC’er. Dream on!

17.  Anoniem 

20 Jan 2006 om 10:33 

Het geeft het beperkte blikveld van Super-F aan, en dan ondertekent die zijn eigen posting niet, want dat staat 
zo lullig, he?

Bert Bakker

18.  Sayonara 

20 Jan 2006 om 12:40 

T is inderdoad n schande dat zulkse programmamoakers d r geen eens bie vermelden hou ze t underzuik doan 
hebben. Op dizze menaaier bedonderen dij luu de boudel. 

Tegelieks het de heule zjoernoalistiek t mor aal te goud mit zichzulf veur. Aanpakken! Ik heb zulf meerdere 
moalen ondervonden dat veural ollere zjoernoalisten onder waarktied bienoa aaltied oetgoan van hun aaigen 
menen. Om het vervolgens te verkopen as of t objektief was. 

Proatjesmoakers! Ik goa weer gaauw oan t waark, moar, ie heuren van mie!

Burdy

19.  Anoniem 

21 Jan 2006 om 14:35 

Op http://www.nrcombudsman.nl/ is nog niets te zien…..

20.  Anoniem 

21 Jan 2006 om 15:48 

Vaag 1 en het antwoord van Folkert Jensma in de rubriek “De lezer schrijft. De krant antwoordt” van zaterdag 
21 januari onderstreept mijns inziens het belang van een NRC Ombudsman.

21.  Anoniem 

21 Jan 2006 om 15:54 

Aanvulling op bovenstaand bericht: Folkert Jensma schrijft aan het slot van zijn reactie nadat hij heeft ‘erkend’ 
dat - de in een Talpa-quiz optredende televisierecensent - Beerekamp bij een aantal lezers twijfel heeft 
opgeroepen “Dat is een les voor een eventuele volgende keer”.

Maar w?t die les is schrijft Folkert Jensma niet. En naar het waarom hij die les niet geleerd heeft na het 
verschijnen van het boek “Lux libertas en leugens […]” van de heer Kat moet de lezer ook maar gissen……

22.  Anoniem 

21 Jan 2006 om 17:23 

U heeft gelijk. Mijn excuses. Voortaan zal ik u als criticaster niet meer zo beledigen. Super-F
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« Westenberg lijdt nederlaag in procedure ABN Amro-affaire: journalistiek loopt spitsroeden »

Raad voor de Rechtspraak geen bestuursorgaan
Gepubliceerd door admin 22 december, 2005 in Rechterlijke macht. 

‘PROCESKOSTENVOORZIENING’ RECHTERS NIET SCHRIFTELIJK VASTGELEGD

Het feit dat rechter Hans Westenberg op kosten van de belastingbetaler mag procederen om af te 

rekenen met criticasters heeft vele vragen opgeworpen. In antwoord op de vragen van Matthijs 

Kaaks, de advocaat van Micha Kat die op grond van de WOB-wetgeving om openheid verzocht over 

de betreffende regels, antwoordde de Raad als volgt: 

 
Geachte heer Kaaks,

In uw brief van 28 november 205 verzoekt u op grond van artikel 6 van de WOB om toezending van 

afschriften van stukken betreffende financiele ondersteuning van rechters die betrokken worden bij 

juridische procedures. De Raad voor de rechtspraak wordt in de Algemene wet bestuursrecht echter 

niet aangemerkt als bestuursorgaan (zie artikel 1, lid twee onder c) en de WOB is dus niet van 

toepassing. 

Wel kan ik u meedelen dat het vast beleid is dat de kosten voortvloeiende uit vorderingen tegen 

rechters wegens optreden in hun functie door de Staat worden gedragen. In dit geval heeft de Raad 

voor de rechtspraak besloten om deze procedure daarmee op een lijn te stellen.

Hoogachtend,

A.H. van Delden.

Of de Raad in juridische zin nu wel of geen bestuursorgaan is, tsja… Wat veel onrustbarender is is de 

laatste zin van Van Delden waarin hij zegt dat de betreffende regeling bedoeld is om rechters te 

financieren die worden betrokken in een procedure maar dat in het geval van Westenberg die de 

procedure zelf begon een uitzondering is gemaakt zodat ook hij kon procederen vanuit de Staatskas. 

Waarom is die uitzondering gemaakt? Waarom niet gewoon vastgehouden aan de vuistregel? 

Journalist Kat heeft de Raad zelf ook vragen gesteld. Hij kreeg (14 december) antwoord van P. H. 

Banda, juridisch adviseur van de Raad. Deze schrijft ondermeer: “De afspraak is als zodanig niet 

schiftelijk vastgelegd, al is er in bijvoorbeeld de verslagen van het interne beraad tussen de 

Presidentenvergadering en de Raad wel het een en ander over te vinden.” En ook: “Van toewijzing 

van gelden is geen sprake. Indien een declaratie van een rechtsbijstadverlener moet worden betaald, 

ben ik daarvoor ‘tekenbevoegd’. Omdat het belang van het betrokken gerecht en van de rechtspraak 

als geheel voorop staat bij het dragen van deze kosten door de Raad, beslist over het instellen van 

appel of cassatie -voor zover de kosten daarvan voor rekening komen van de Raad- de president van 

het betrokken gerecht, na overleg met mij.
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1.  Anoniem 

26 Dec 2005 om 13:33 

Blijkbaar moet de kostenvergoeding voor Westenberg gezien worden als poging om een collega-rechter te 
helpen. Right or wrong, het is een collega…

Dat zou ik kunnen begrijpen, als dat dan door de collega’s zelf wordt betaald. Het geeft toch geen pas, dat een 
knoeiende rechter op kosten van de belastingbetaler procedures kan beginnen tegen klokkenluiders. 
Dat doet dan toch denken aan knevelarij. Immers door Kat cs op kosten te jagen, kun je dat zien als 
intimidatie. Afschrikwekkend voorbeeld voor collega journalisten.

Journalisten zijn vaak zo arm als ratten, en zitten niet te wachten op procedures.

Foute zaak van Raad voor rechtspraak..
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Westenberg lijdt nederlaag in procedure
Gepubliceerd door admin 19 december, 2005 in Rechterlijke macht. 

HANS WESTENBERG BIJNA HELEMAAL VERSLAGEN

De unieke procedure die rechter Hans Westenberg in april 2003 aanspande tegen advocaat Hugo 

Smit en journalist Micha Kat is (vonnis 14 december) geeindigd in een volledige overwinning voor 

Kat: met zijn citaat van advocaat Smit dat de onpartijdigheid van Westenberg in twijfel trok is 

volgens de Rotterdamse rechtbank niets mis. De ‘originator’ van de gewraakte uitlating Smit (Kat was 

slechts de ‘mediator’) moet zijn bewering nog verder onderbouwen via het oproepen van getuigen die 

onder ede moeten verklaren dat zij weten dat Westenberg daags voor een cruciale zitting de 

advocaat van een van de partijen heeft geintimideerd. We houden u op de hoogte! Hieronder volgt 

het stukje dat De Telegraaf afgelopen vrijdag aan de zaak wijdde op de voorpagina van de Financiele 

Telegraaf. 

 
Van een onzer verslaggevers 

ROTTERDAM- De vice-president van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg, heeft de procedure 

verloren die hij vorig jaar had aangespannen tegen de Rotterdamse advocaat Hugo Smit en journalist 

Micha Kat.

Dit blijkt uit het vonnis van de rechtbank Rotterdam. Aanleiding voor de rechtszaak vormde een 

publicatie in het boek ‘Topadvocatuur’ van Micha Kat. Advocaat Smit trekt in dit boek de 

onpartijdigheid van rechter Westenberg in twijfel. 

De Haagse rechter zou de advocaat voorafgaand aan een rechtszaak over het conflict rond de bouw 

van het industrieterrein Chipshol naast luchthaven Schiphol telefonisch hebben benaderd. “Tot mijn 

verbazing gaf mr. Westenberg in het telefoongesprek aan dat hij helemaal geen behoefte had aan 

mijn pleidooi” zegt Smit, die destijds optrad namens Chipshol oprichter Jan Poot. Westenberg ontkent 

het hele voorval en vindt dan ook dat Smit en Kat zich schuldig maken aan smaad. 

Volgens de Rotterdamse rechter valt journalist Kat echter niets te verwijten en krijgt advocaat Smit 

de gelegenheid om met behulp van een getuigenverhoor alsnog zijn gelijk te bewijzen.
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Zie http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak_print.asp?u_ljn=AU8247&u_hlquery=%28%28Rechtbank
+Rotterdam%3CIN%3Einstantie%5Fnaam%29%3CAND%3E%28%28datum%5Fgepubliceerd%3E%3D1%
2D12%2D2005%29%3CAND%3E%28datum%5Fgepubliceerd%3C%3D20%2D12%2D2005%29%29%29

voor de volledige uitspraak.

2.  Mirck 

20 Dec 2005 om 13:29 

Proficiat, Micha!

3.  Anoniem 

20 Dec 2005 om 20:25 

Goed werk van Micha Kat. Maar of de getuigen ook zullen verschijnen?

4.  Anoniem 

21 Dec 2005 om 16:02 

who cares?

5.  Anoniem 

21 Dec 2005 om 16:03 

who cares?

6.  Anoniem 

21 Dec 2005 om 21:03 

Almost everyboday should care. Dit is een fundamenteel moment / zou dit kunnen worden: rechter zal aan de 
tand worden gevoeld over partijdigheid. Als dit bewezen wordt, zal dit zeker gevolgen hebben voor eerdere 
uitspraken en toekomstige procedures, etc.

7.  Anoniem 

26 Dec 2005 om 13:24 

Mooi succes !

Echter eea geeft wel te denken mbt de rechtspraak in Nederland.  
Er blijkt dus geen zelfreinigende werking te zijn. 
Blijkbaar dacht Westenbegr, dat hij met intimidatie (en/of hulp van collega-echters) er mee weg zou komen. 
Nu blijken een aantal advocaten eea te bevestigen. Ook is er nog een hoogleraar die getuigde dat rechter 
Westenberg zich “bijzonder partijdig” gedroeg….. 
Over die opmerking is niemand gevallen, blijkbaar is het vrij normaal dat een rechter partijdig optreedt. Dat 
lijkt mij goed fout.

Overigens is het al jaren bekend dat Westenberg maar doet zoals het hem uitkomt. De Raad voor Rechtspraak 
functioneert niet naar behoren. Deze Raad houdt zich vnl tot beperken van klachten/ schade.

Het wordt tijd dat de bezem gehaald wordt door het rechterbestand.  
En advies: benoem rechters niet meer voor het leven. Dit werkt corruptie in de hand….

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Afvalbeerput ARN blijft potdicht Raad voor de Rechtspraak geen bestuursorgaan »
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Trek ook aan de bel!

« Kat niet ontvankelijk in klacht tegen NRC Westenberg lijdt nederlaag in procedure »

Afvalbeerput ARN blijft potdicht
Gepubliceerd door admin 15 december, 2005 in Politiek. 

WOB-BEROEP STRANDT OP BUREAUCRATIE

Door Pamela Hemelrijk 

De beerput bij de gemeentelijke Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) blijft potdicht. Een dik jaar 

geleden heb ik u beloofd om op jacht te gaan naar het forensisch rapport dat Ernst & Young daarover 

heeft uitgebracht. Maar zelfs een officieel beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur glijdt van 

onze gek geworden bureaucraten af als water van een eend. Je kunt net zo goed proberen om, 

gewapend met de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, het Kremlin te dwingen om de 

jaarcijfers van de Goelag-archipel bekend te maken. 

 
Het onderzoek is indertijd verricht in opdracht van de ARN-directie zelf. Boze tongen beweerden 

namelijk dat het bij ARN niet pluis was. In beslag genomen drugs en wapens zouden daar niet 

worden vernietigd, maar doorverkocht aan de penoze. Diverse ambtenaren zouden van de opbrengst 

dure vakantiehuizen hebben gekocht. De burgemeester van Beuningen, ene Zijlmans, en de 

plaatselijke officier van justitie, ene Leeman, trachtten die geluiden de kop in te drukken door een 

klokkenluider gedwongen te laten opnemen in een krankzinnigengesticht. De burgemeester moest 

later terechtstaan wegens poging tot wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar dat was meer 

symbolisch: het OM had alvast vrijspraak ge?ist, en dat werd het dus ook. De burgemeester was ? 

het zal u niet verbazen ? lid van de Raad van Commissarissen van ARN. En hij was tevens lid van de 

rechterlijke macht. Als rechter-plaatsvervanger. 

OvJ Leeman - die gelogen heeft om de burgemeester uit de wind te houden (het zou meineed zijn 

geweest, ware het niet dat zijn vakbroeders het niet nodig vonden hem onder ede te horen) - is 

inmiddels dood. Hartaanvalletje achter het stuur, naar het schijnt. Hij bleek trouwens zelf 

psychiatrisch pati?nt te zijn geweest, en slikte medicijnen tegen een ?bipolaire stoornis?. 

De klokkenluider in kwestie, Jan Burgers, is ook dood. Neergeknald op zijn eigen bedrijfsterrein. Dat 

kwam de autoriteiten goed uit, want er liep nog een aanklacht van Burgers tegen burgemeester 

Zijlmans bij het Europees Hof; een dossier dat nu dus voorgoed gesloten is. Een zwakbegaafde 

autosloper is voor de moord gepakt en veroordeeld. Hij is altijd blijven ontkennen, en hij had ook 

geen enkel aanwijsbaar motief om Burgers uit de weg te ruimen. Een onderzoekje naar ?tunnelvisie? 

zou hier geen overbodige luxe zijn, als u het mij vraagt. 

Ondertussen ligt dat forensisch rapport nog steeds te schimmelen in een bureaula, en niemand mag 

het zien. De ARN-directie beweert dat zij niet valt onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (?Wij zijn 

wel eigendom, maar geen onderdeel van de overheid?), en weigert inzage. Dus heb ik 14 gemeenten 

aangeschreven die aandeelhouder zijn van ARN. Zij vallen namelijk w?l onder de WOB. Het gros heeft 

niet eens gereageerd. Alleen Ubbergen en Putten schreven terug dat zij het rapport niet hadden, en 

ook niet van plan waren om het op te vragen bij ARN, omdat zij daartoe krachtens de WOB niet 

verplicht zijn. Als ik hier geen genoegen mee nam moest ik maar een bezwaarschrift indienen. Dat 
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heb ik toen ook maar gedaan. Vervolgens kreeg ik de burgemeester van Putten hoogstpersoonlijk 

aan de lijn. Het was usance, lei hij mij uit, om indieners van bezwaarschriften persoonlijk te woord te 

staan: ?De ervaring heeft geleerd dat dit vaak leidt tot intrekking van het bezwaarschrift?, zei de 

man hoopvol. Nee, hij ging dat rapport niet opvragen, want daar had zijn gemeente ?geen belang? 

bij. Ik wierp tegen dat de gemeente Putten er wel degelijk belang bij heeft om te weten of het bedrijf 

waarvoor zij als mede-eigenaar verantwoordelijk is, strafbare feiten heeft gepleegd. Dat was de 

burgemeester niet met mij eens. ?Ten eerste was Putten ten tijde van deze affaire nog geen 

aandeelhouder?, merkte hij triomfantelijk op. ?En ten tweede hebben wij geen enkele aanwijzing dat 

zich bij ARN malversaties hebben afgespeeld, laat staan dat zulks nu nog steeds?.? 

?Nogal wiedes?, zei ik, ?als u zelf weigert kennis te nemen van het onderzoek dat daarnaar is 

ingesteld?. ?Als u mij nog ??n keer in de rede valt be?indig ik dit gesprek?, zei de burgemeester 

gebelgd. ?Doe maar?, zei ik. ?Dit gesprek is zinloze tijdverspilling, zoveel is me wel duidelijk?. ?Mag 

ik dan formeel constateren dat u, en niet ik, dit gesprek heeft be?indigd?? vroeg die procedureneuker. 

?Je doet maar wat je niet laten kunt, Van Putten?, zei ik. (Ja waarachtig: de burgemeester van 

Putten heet B.J. Van Putten, en hij heeft niet de geringste belangstelling voor beerputten.) 

Enfin, dat rapport ligt op de bodem van de beerput, en een knappe jongen die het te zien krijgt. Mijn 

laatste hoop is dat een anonieme klokkenluider het achteroverdrukt, en het stilletjes in mijn 

brievenbus dropt. (P. Hemelrijk, Prinsengracht 185, 1015 DS Amsterdam; je weet maar nooit.) 

E?n ding hebben we tenminste geleerd, voor zover we het nog niet wisten: de Wet Openbaarheid van 

Bestuur is slechts geschikt om je gat mee af te vegen. In Zweden hebben ze zo?n scherts-artikel dan 

ook niet nodig. Daar zijn alle overheidsdocumenten per definitie openbaar. En zo hoort het ook ? in 

een beschaafd land. 

4 Reacties op “Afvalbeerput ARN blijft potdicht”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

15 Dec 2005 om 17:13 

De situatie met WOB-verzoeken schijnt krankzinnig te zijn. Zo heeft het oestergedrag van het kabinet 
Balkenende er eens toe geleid dat de ene overheidsinstelling bij een andere een WOB-verzoek heeft ingediend 
(!) 
De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wilde van Financi?n weten wat het toekomstige OZB-beleid zou 
gaan worden, omdat gemeenten daar geen goed antwoord op kregen. Toen dienden ze maar een WOB-
aanvraag in. Een pikant detail was dat de VNG dus net als de ARN beweert zelf niet onder de WOB te vallen 
omdat het geen bestuursorgaan zou zijn. Wat nergens op slaat want het is opgericht door bestuursorganen en 
vervult alleen overheidstaken voor bestuursorganen.

2.  Anoniem 

15 Dec 2005 om 20:17 

WOB art 10. Het verstrekken van info. ingevolge deze wet blijft achterwege indien. Zie tweede lid aanhef onder 
b. Tot zover de openbaarheid in deze wet, toch bedankt voor het proberen  
http://overheid.zoek.nl/cgi-bin/go.cgi?http://www.nmanet.nl/Images/Wet%20openbaarheid%20van%
20bestuur_tcm16-74091.pdf

3.  Anoniem 

16 Dec 2005 om 12:16 

geldt dit niet voor alle afvalverwerkers. Een ideale plaats om een archief in aan te leggen en dingen te 
verstoppen of juist kenbaar te maken.

succes ermee en is het niet zo dat E&Y dit ook openbaar moet maken, of is dit een hele naieve uitspraak.

4.  Anoniem 

16 Dec 2005 om 15:16 

Helaas, E&Y mag dat rapport alleen overhandigen aan zijn opdrachtgever, in dit geval ARN. Ik heb wel eens een 
E&Y-medewerker (wie ik een goed contact had) trachten te verleiden om mij dat rapport te bezorgen, maar dat 
kon hij niet doen, want dan riskeerde hij ontslag. “Cli?nt confidentiality”, of zoiets. (’t Is net als met de 
Schiedammer Parkmoord: ze wisten bij het Forensisch Instituut dat er voor Cees B. ontlastend DNA was 
aangetroffen, maar ze mochten dat alleen aan Justitie rapporteren, en aan niemand anders. Met alle gevolgen 
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Kat niet ontvankelijk in klacht tegen NRC
Gepubliceerd door admin 14 december, 2005 in Media. 

NVJ-SITE GEEFT UITSPRAAK RVDJ LEUGENACHTIG WEER

‘RVDJ: klacht Kat tegen NRC ongegrond’. Aldus de kop boven het stuk van vandaag op Villamedia.nl, 

de nieuwssite van de NVJ. In werkelijkheid echter werd Kat niet-ontvankelijk verklaard, hetgeen 

betekent dat de Raad zich niet inhoudelijk met de klacht heeft beziggehouden. Volgens Kat geeft de 

wijze waarop de NVJ met deze zaak omgaat aan dat ‘de NVJ zelf elke impuls richting de normale 

journalistieke praktijk heeft afgelegd en zich nog uitsluitend bezighoudt met het dienen van de 

belangen van de gevestigde media. Zelfs flagrante en doorzichtige leugens worden hierbij niet 

geschuwd. Het feit dat ik zelf lid van van de NVJ en NRC Handelsblad niet doet hieraan blijkbaar niets 

af. Wellicht speelt hier een rol dat de gevestigde media ten dode zijn opgeschreven wat de NVJ 

wanhopig maakt.” 

 
De klacht richtte zich op evident leugenachtige berichtgeving in NRC Handelsblad. De RVDJ stelt nu in 

haar uitspraak dat ‘Kat niet persoonlijk door het (leugenachtige) hoofdredactioneel commentaar is 

geschaad’. Een compliment voor de RVDJ is dat de samenstelling niet direct wijst op duidelijke 

belangenverstrengelingen en dubbele petten. Anders gezegd: de Raad heeft voor deze zaak de meest 

grijze nobodies opgesteld die het in huis heeft met als voorzitter ene Troostwijk en verder Cisca 

‘emancipatiering’ Dresselhuys, ene van Meurs en ene van Schaveren.  

Op de site villamedia.nl waar klokkenluideronline een banner heeft met daaronder korte tekstjes over 

stukken op de site heeft de redactie recent een tekst verwijderd. Die tekst luidde ‘RVDJ manipuleert 

de feiten’ en ging over de zaak Op de Coul/de Volkskrant waarin de RVDJ de aard van de klacht van 

Op de Coul dusdanig gemanipuleerd heeft weergegeven, dat De Volkskrant uit de wind kon worden 

gehouden. Op de Coul heeft naar aanleiding van dit optreden door de Raad enkele brieven 

geschreven die eerder op deze site zijn gepubliceerd.

4 Reacties op “Kat niet ontvankelijk in klacht tegen 
NRC”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Dec 2005 om 12:20 

Even voor de lezers over: ‘RVDJ: klacht Kat tegen NRC ongegrond’. Dit moest uiteraard zijn: niet ontvankelijk. 
Dat was echter een fout van mij, niet van de NVJ. Ik was gewoon niet goed wakker. Heb het direct na Micha’s 
mail rechtgezet.

Vr gr Lotte van Doorn 
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Webmaster VillaMedia

2.  Anoniem 

14 Dec 2005 om 13:18 

Kranten kunnen geen lid zijn van de NVJ, dus wat is dat voor argument? 

John Akkermans

3.  Anoniem 

14 Dec 2005 om 18:57 

Een non issue, terecht genegeerd door de TVDJ!

4.  Anoniem 

16 Dec 2005 om 11:00 

Prima Villamedia. Deze correctie is eerlijk en groot. De complimenten. Zit er toch een echte kerel daar. Nog 
even een correctie. T Nrc zal niet ten onder gaan zolang ze het clubblaadje van justitie blijven. Super-F
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Bestuur NVJ doet niets aan Raad voor de 
Journalistiek
Gepubliceerd door admin 10 december, 2005 in Media. 

DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK MANIPULEERT ZELF FEITEN IN CRUCIALE KLACHT

door M. Op de Coul 

In het blad De Journalist van 30 september 2005 staat mijn reactie op de uitspraak van de RvdJ over 

mijn klacht tegen de Volkskrant wegens de berichtgeving over 11 september:

“De Raad voor de Journalistiek geeft in uitspraak 2005/42 een misleidende weergave van mijn klacht 

om zo onder een oordeel uit te komen. Ik heb steeds de feiten vooropgesteld zoals de 

tegenstrijdigheden in de nieuwsberichten en rapporten plus de talloze getuigenverklaringen die de 

nieuwsberichten tegenspreken. Dat is totaal iets anders dan het hebben van een afwijkende mening 

of het geven van een eigen verklaring van de gebeurtenissen van 11-9. Op vragen van de Raad heb 

ik steeds geantwoord dat het daar niet om ging. Het weglaten van belangrijke feiten is een schending 

van de code van Bordeaux en dat is de werkelijke kern van de klacht. 

Men spreekt verder zonder duidelijke motivering tegen dat er sprake is van geschade belangen. Het 

reglement van de Raad vormt verder geen beletsel voor een oordeel in deze zaak, eerder juist een 

aansporing. Een gedetailleerde reactie is te lezen op http://www.klokkenluideronline.nl. Het zou 

nuttig zijn als de NVJ de oprechtheid van de Raad aan een onderzoek onderwerpt.” 

Daar liet ik de volgende brief aan NVJ-voorzitter Kees Schaepman op volgen: 

 
Datum: 5 oktober 2005 

Geachte heer Schaepman,

In mijn weerwoord op uitspraak 2005/42 van de Raad voor de Journalistiek verschenen in De 

Journalist van 30 september op pag. 39 schreef ik “Het zou nuttig zijn als de NVJ de oprechtheid van 

de Raad aan een onderzoek onderwerpt.” 

Ik wil dat verzoek met deze brief aan u toelichten. De informatie waarmee u een volledig beeld kunt 

krijgen van de zaak is bijgevoegd. Ik heb na de uitspraak nog een brief geschreven aan voorzitter 

Ton Herstel met het verzoek om de uitspraak wegens de gemaakte fouten nietig te verklaren. Het 

antwoord daarop was dat de Raad niet in discussie gaat over zijn uitspraken.

Er staat in: “De kern van de klacht is dat klager een andere mening over de achtergronden van de 

aanslagen van 11 september 2001 heeft dan de journalisten van de Volkskrant en dat in die krant te 

weinig aandacht wordt besteed aan de door klager gehuldigde verklaring van de gebeurtenissen.”

Als u mijn klacht en het verslag van de zitting naleest zult u zien dat dit niet waar is. Want ik heb 

helemaal geen verklaring van de gebeurtenissen gegeven noch verlangd dat de Volkskrant aan “mijn 

mening” of “mijn verklaring” aandacht zou moeten besteden, en heb dit ook in mijn antwoord op een 
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vraag van een van de raadsleden letterlijk zo gezegd. Ik heb juist geschreven: “Uiteraard hoeft u zich 

geen oordeel te vormen over wat er bij de aanslagen allemaal is gebeurd, dat weten we immers niet. 

Pas als de media willen meewerken zullen we het ooit precies te weten komen.” 

De werkelijke kern van mijn klacht is dat er een hele reeks van belangrijke feiten, waarvan tijdens de 

zitting diverse voorbeelden zijn gegeven, door de Volkskrant is verzwegen en dat is iets heel anders. 

Als ik tegenstrijdigheden in de nieuwsberichten en rapporten aantoon en zeg dat er talloze 

getuigenverklaringen zijn die de nieuwsberichten tegenspreken, geef ik dan een eigen verklaring van 

de gebeurtenissen? Natuurlijk niet. De kern van de klacht zou zijn geweest dat ik een andere mening 

heb dan de journalisten. Dat is pertinent een verkeerde weergave.

In concreto wil ik u of de NVJ in het algemeen het volgende vragen: 

- Wat vindt u van de valse voorstelling die de Raad van mijn klacht heeft gegeven? Ik heb de brieven 

bijgevoegd zodat u de onjuistheid ervan kunt verifi?ren en dat het mij slechts om feiten ging. Is het 

niet uit den boze, dat de Raad die moet controleren of journalisten zich aan de feiten houden, zelf de 

feiten verdraait? 

- Wat vindt u ervan dat de Raad zonder motivatie het belang ontkent dat ik als burger heb bij een 

goede verslaggeving van de aanslagen van 11-9 zonder weglating van belangrijke feiten? 

- Wat vindt u ervan dat de Raad het belangrijker vindt om klachten niet ontvankelijk te verklaren dan 

om zoals vermeld in het reglement met gemotiveerde oordelen de journalistieke ethiek en 

beroepsmoraal te bewaken? 

- Wat vindt u van de aanwezigheid van politici in de Raad die zich niet verschonen bij een 

belangenconflict? 

- Is de Raad bevoegd een klacht over een ombudsman te behandelen? 

- Wil de NVJ de Raad ter verantwoording roepen naar aanleiding van deze zaak? 

- Kunnen lezers bij Nieuwsmonitor terecht met een klacht over selectieve berichtgeving? Zo nee, ook 

niet als die niet door de betreffende ombudsman of de RvdJ wordt behandeld?

Hoogachtend, 

M. Op de Coul

Daarop liet de NVJ weten dat de brief door het dagelijks bestuur van de NVJ was doorgegeven aan 

Huub Elzerman, die de NVJ vertegenwoordigt in het bestuur van de Stichting Raad voor de 

Journalistiek. Hij zou de brief daar op de eerstvolgende vergadering van het stichtingsbestuur, op 1 

november, aan de orde brengen. Zijn antwoord was deze brief:

Amsterdam, 25 november 2005 

Geachte heer Op de Coul,

Het heeft even geduurd voordat ik mij kon zetten aan de beantwoording van uw brief van 22 oktober 

jl. Daarvoor excuus. Laat ik voorop stellen dat ik uw brief en bijlagen met belangstelling heb gelezen. 

Veel van uw observaties herken ik en wie zich realiseert hoe groot de impact van 11/9 nationaal en 

internationaal is, zal zich niet aan een gevoel van onbehagen kunnen onttrekken. Lang niet alle 

vragen zijn beantwoord en wat de georganiseerde journalistiek ??k zorgen baart, is de nasleep van 

deze aanslag: wereldwijd worden we geconfronteerd met een oplopende druk op de fundamentele 

burgerrechten, inclusief de vrijheid van meningsuiting. 

Deze vaststelling levert echter geen oplossing op voor de door u aangedragen problematiek. Het 

bestuur van de NVJ noch het Stichtingsbestuur van de Raad voor de Journalistiek is in de positie om 

inhoudelijke uitspraken te doen over journalistieke gedragingen en zeker niet over oordelen van de 

Raad voor de Journalistiek zelf.

Daarover het volgende: 

Dat het NVJ-bestuur geen uitspraken doet over de inhoud van de media ligt voor de hand. De NVJ 

organiseert journalisten met zeer uiteenlopende opvattingen en het bestuur is er alleen al om die 

reden aan gehouden om zich met betrekking tot de inhoud van de media zeer terughoudend op te 

stellen, zo niet strikte neutraliteit na te streven.
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De NVJ komt op voor de individuele en collectieve belangen van haar leden, zorgt waar mogelijk voor 

goede materi?le en immateri?le randvoorwaarden voor het bedrijven van kwalitatief hoogstaande 

journalistiek. Dat streven staat ten dienste van de persvrijheid. Onze leden dienen vrij uit te kunnen 

spreken, schrijven en fotograferen. Zodra aan deze voorwaarden is voldaan, houdt de bemoeienis, 

althans voor wat betreft de inhoud van de media, van de NVJ op. Juist om het debat over de grenzen 

van de journalistiek te kunnen voeren is destijds de Raad voor de Journalistiek opgericht. De Raad is 

het platform waarop de journalistieke ethiek ter discussie staat, het is de Raad die tot taak heeft om 

normen voor de journalistieke beroepsuitoefening te ontwikkelen.

Wat voor het NVJ-bestuur geldt, is ook van toepassing op het Stichtingsbestuur. Het 

Stichtingsbestuur faciliteert de Raad, zorgt voor de financi?le grondslag, maar heeft geen enkele 

inhoudelijke bemoeienis. De onafhankelijke leden van de Raad zouden een dergelijke bemoeienis 

categorisch van de hand wijzen. 

Kortom, beide besturen zijn terzake niet bevoegd en voor beiden geldt dat zij een dergelijke 

bevoegdheid - ter wille van een onafhankelijke opinievorming - ook niet nastreven. In concreto 

betekent dit dat het NVJ-bestuur - tot wie u zich richt - geen debat over uitspraken van de Raad kan 

of wil voeren.

Wij hebben kennis genomen van het standpunt van de Raad dat uw klacht niet ontvankelijk is 

verklaard. Erg verrassend, maar dit terzijde, is dat niet, want de Raad heeft bij herhaling 

uitgesproken dat er alleen sprake is van een rechtstreekse belanghebbende “indien zijn belang bij de 

gewraakte publicatie direct betrokken is en dat hij door die publicatie persoonlijk in zijn belang is 

geraakt”. Het is aan de klagers om aan te tonen dat zij een rechtstreeks belang hebben bij de 

behandeling van hun klacht. De Raad heeft kennelijk geoordeeld dat dat niet het geval is.

Op uw vraag of de Raad bevoegd is een klacht over een ombudsman te behandelen, kan ik geen 

uitsluitsel geven. In de beoordeling van uw klacht komt de ombudsman van de Volkskrant ter sprake, 

maar de Raad onthoudt zich van een oordeel omdat “de feiten door partijen worden betwist”. Meer in 

het algemeen oordeelt de Raad of er “grenzen zijn overtreden van hetgeen, gelet op de eis van de 

journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.” Dat impliceert dat alleen 

journalistieke gedragingen worden beoordeeld. In het geval van een ombudsman zou, deze 

redenering volgend, alleen de publieke beantwoording van een klacht onderwerp van een beoordeling 

kunnen zijn. Het werk van de ombudsman, althans de wijze waarop hij klachten behandelt, valt dan 

buiten de bemoeienis van de Raad.

Met betrekking tot uw opmerking over verschoning door politici (en andere leden van de Raad) kan ik 

u melden dat dit ook de aandacht van de Raad heeft, vandaar dat er een statutenwijziging op handen 

is waarin geregeld wordt dat klager en betrokkene elk lid van de Raad kan wraken op grond van 

feiten of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de Raad schade kan lijden. Als er kan 

worden getwijfeld aan de onpartijdigheid van een lid van de Raad, dient dit lid zich te verschonen.

Samenvattend kan ik u slechts melden dat het NVJ-bestuur kennis heeft genomen van uw 

opvattingen met betrekking tot de beoordeling door de Raad. Dat zal voor u niet bevredigend zijn, 

maar ik hoop dat u begrip zult hebben voor de strikte scheiding tussen onze taken en 

verantwoordelijkheden en die van de Raad.

In het vertrouwen U hiermee voldoende te hebben ge?nformeerd,

Met hoogachting,

Huub Elzerman 

Vice-voorzitter Stichting Raad voor de Journalistiek

Een beleefde brief, maar waar het op neerkomt is dit: van mijn bewering dat de Raad zich in de 

uitspraak niet aan de feiten heeft gehouden, en waar lezers van De Journalist kennis van hebben 
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genomen, is men kennelijk niet erg geschrokken. Het NVJ-bestuur zet de zaak op een dood spoor 

door de afhandeling aan het bestuur van de Raad zelf over te laten, waarvan het van te voren weet 

dat die geen inhoudelijke reactie mag geven.

In een telefoongesprek zei Elzerman nog dat het enige dat de NVJ zou kunnen doen, is het gehele 

vertrouwen in de Raad opzeggen, en daar zou natuurlijk het grootste gedonder van komen. 

Dat is dan precies wat de NVJ zou moeten doen. Een Raad die controleert of journalisten niet 

misleiden mag natuurlijk niet zelf misleiden. En evenmin belangen van klagers miskennen. De 

aanstaande statutenwijziging waarmee de Wolffenspergers voortaan gewraakt kunnen worden is een 

kleine noodzakelijke stap in de goede richting. Maar er zou ook in moeten staan dat als de Raad een 

klacht niet ontvankelijk verklaart, er een duidelijke motivering bij moet waarom een klager zijn 

geschonden belangen niet goed zou hebben aangetoond. Al kan je je afvragen wat de waarde van het 

reglement is als men toch niet doet wat er in staat, en uitgelezen kansen om een oordeel te vellen 

over “de journalistieke ethiek en beroepsmoraal” uit de weg gaat.

Elzermans brief vermeldt dat journalisten vrijuit dienen te kunnen spreken, schrijven en fotograferen 

en dat wanneer aan die voorwaarden is voldaan, de bemoeienis van de NVJ ophoudt. Prima, maar 

journalisten kunnen natuurlijk ni?t vrijuit schrijven, wat de schokkende censuur van feiten en 

omstandigheden omtrent 11-9 haarscherp aantoont.  

Nu klaagt Schaepman in zijn jaarrede op 3 mei 2005 wel over de voortdurende aanslagen op de 

persvrijheid, door politici en uitgevers, en over intimidaties aan het adres van journalisten, maar wat 

is zijn antwoord daarop? Hij zegt: “Ooit koesterden wij, journalisten, ons in het geloof dat wij politici 

controleerden. Het lijkt wel of de rollen nu zijn omgedraaid, steeds vaker tonen politici zich begerig 

om de pers te controleren.” 

Merkwaardig dat hij dan geen bezwaar maakt tegen politici in de Raad. En verder: “En de NVJ heeft 

zich, met succes, ingezet voor versterking van de Raad voor Journalistiek, voor de instelling van een 

nieuwsmonitor, en voor een debattenbureau, dat vooral ook op plaatselijk niveau discussies 

stimuleert over belangrijke gebeurtenissen en de kwaliteit van de berichtgeving daarover.” 

Versterking van de Raad helpt niet tegen aanvallen op de persvrijheid, want waar niet over 

geschreven wordt kan klaarblijkelijk niet bij de Raad over geklaagd worden. En mijn vraag over de 

Nieuwsmonitor heeft hij niet beantwoord, ook vreemd als hij daar zo trots op is. Het is wel duidelijk 

waar je met klachten over censuur terecht kan: nergens. Deze conclusie durft Schaepman blijkbaar 

niet hardop te trekken.

De huidige zwarte bladzijde in de Nederlandse persgeschiedenis kan nog lang niet worden 

omgeslagen.

Tenslotte dan maar de woorden van de Britse journalist John Pilger, in zijn artikel van 13 oktober in 

The New Statesman We need to be told. When journalists report propaganda instead of the truth, the 

consequences can be catastrophic:

“If we had all known then what we know now”, said the New York Times on 24 August, “the invasion 

[of Iraq] would have been stopped by a popular outcry.” The admission was saying, in effect, that 

powerful newspapers, like powerful broadcasting organisations, had betrayed their readers and 

viewers and listeners by not finding out - by amplifying the lies of Bush and Blair instead of 

challenging and exposing them. The direct consequences were a criminal invasion called “Shock and 

Awe” and the dehumanising of a whole nation. 

[…] 

Since the invasion of Iraq, I have spoken to a number of principled journalists working in 

the pro-war media, including the BBC, who say that they and many others “lie awake at 

night” and want to speak out and resume being real journalists. I suggest now is the time.
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4 Reacties op “Bestuur NVJ doet niets aan Raad 
voor de Journalistiek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

11 Dec 2005 om 22:46 

Geweldige lectuur; ademloos uitgelezen. Op de Coul, wat heb je ze welsprekend hun vet gegeven in die brief. 
Je schrijft ontzettend goed. Moet je vaker doen (of doe je dat al?) Groeten Pamela.

2.  Anoniem 

11 Dec 2005 om 23:58 

Ook saillant: die Elzerman rept in zijn brief met geen woord meer over de toezegging dat de Raad voortaan 
(ex)-politici zal gaan weren. Ik heb dat zwart op wit”: “Over een jaar of wat zult u in de Raad geen politici meer 
tegen komen”. Alweer een leugen. Ze zijn het in de verste verte niet van plan, dat is zonneklaar. 
Eigenlijk zou je de niet-ontvankelijkheidsverklaring van de Raad moeten aanvechten via het burgerlijk recht. De 
Raad MOET zich hierover uitspreken; het staat in zijn eigen reglement! Want als dit niet de kern raakt van zijn 
primaire taak (het bewaken van de journalistieke ethiek en beroepsmoraal) dan weet ik het niet meer. Door 
zich afzijdig te houden onderstreept de Raad zonder blikken of blozen dat de burger geen enkel rechtsmiddel 
heeft om te verhinderen dat hij vals of selectief wordt voorgelicht. 
Als de Raad zich hier niet over uitlaat, dan heeft hij geen bestaansrecht. Sterker nog: dan moet hij opgeheven 
worden, want dan dwarsboomt hij de checks and balances die voor een bonafide verslaggeving onontbeerlijk 
zijn. 
Over zoiets fundamenteels kun je volgens mij best een kort geding aanspannen. Of een bodemprocedure. D’r 
zijn wel om minder cruciale dingen proefprocessen aangespannen. Jammer dat wij daar geen geld voor hebben, 
en hunnie van de Raad wel. Groeten Pamela.

3.  Anoniem 

12 Dec 2005 om 21:35 

Bedankt Pamela, ik heb ook je stuk Woensdag gehaktdag met veel plezier gelezen! MOdC.

4.  Anoniem 

15 Dec 2005 om 23:09 

Schaepman heeft een kado gekregen in 2001 van de advocaat van de Telegraaf. Een reis naar Curacao.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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De leugens van minister Remkes
Gepubliceerd door admin 8 december, 2005 in Politiek. 

REMKES: FORTUYN WERD NIET AFGELUISTERD

Hoe lang worden de flagrante leugens van onze politici nog getolereerd? Naar nu blijkt is door een 

blunder van een AIVD-medewerker aan het licht gekomen dat de organisatie en diens 

rechtsvoorganger de BVD Pim Fortuyn wel degelijk heeft geobserveerd, en dat nog wel met het 

duidelijke oogmerk hem in diskrediet te brengen. Toen kamerlid Teeven hierover eind 2002 expliciete 

vragen stelde aan minster Remkens, gaf deze de volgende antwoorden. 

In dit licht mag het toch wel opmerkelijk worden genoemd dat de AIVD nu de diskettes met de 

corrumperende informatie (die volgens Remkes dus helemaal niet zouden kunnen bestaan) met veel 

aplomb terugeist van Peter R. de Vries. Daarnaast heeft de AIVD De Vries ‘gesommeerd’ niets van de 

inhoud in zijn programma openbaar te maken.

6 Reacties op “De leugens van minister Remkes”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 15:32 

Je moet maar durven.  
Eerst als minister expliciet melden, dat er niet is afgeluisterd e.d. En dan komen die disks op de proppen - 
dankzij de stupiditeit van een ambtenaar.

Heerlijk dat we PR de Vries en Misha Kat hebben.  
Van de overheid niet veel te verwachten - behalve leugens….

2.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 16:07 

De Boven-ons-gestelden hebben allen boter op hun hoofd. Alles komt uit Fortuijn moest van het Toneel 
verdwijnen . Hij vormde een gevaar voor de gevestigde politici . De AIVD is toch ook ingezet door de Majesteit 
om de gangen van Edwin de Roy van Zuijdenwijn. Waarom zouden wij ons nog verbazen in deze 
bananenmonarchie 

3.  Anoniem 

9 Dec 2005 om 14:32 

Zoals zo vaak op klokkenluideronline gaat de mening voor de feiten uit. We weten nog niet heel veel over die 
diskettes. In ieder geval niet dat Fortuyn wel degelijk werd afgeluisterd. Een onderzoek naar zijn persoon is niet 
vreemd: dat is zelfs standaard voor nieuwe politici. Dat gebeurt aan rechter- en linkerzijde. Pas als uit die 
diskettes klip en klaar blijkt dat hij is afgeluisterd, heb je de poppen aan het dansen. Laten we dat nou gewoon 
even afwachten, voordat speculaties als waarheden worden geplaatst op deze site.
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4.  Anoniem 

9 Dec 2005 om 22:35 

Ok, het is nog niet 100% zeker dat Fortuyn werd afgeluisterd. Maar uit Remkes’ antwoord blijkt:

“De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst heeft evenals zijn voorganger de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst de wettelijke taak onderzoek te doen naar personen die aanleiding geven tot het ernstige 
vermoeden dat zij een gevaar vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de veiligheid of 
andere gewichtige belangen van de staat. “

Dus als er onderzoek wordt gedaan naar Fortuyn dan kan dat moeilijk met de dremocratische rechtsorde te 
maken (het betrof hier tenslotte iemand die het democratische spelletje keurig speelde), de veiligheid was ook 
niet in het geding (behalve dan die van Fortuyn zelf natuurlijk, maar dat was blijkbaar niet zo belangrijk) of 
“andere gewichtige belangen van de staat”. Raadselachtig, wat was er zo gewichtig? In mei 2002 schreef 
Pamela Hemelrijk alvast een column aan wie we zoal kunnen denken. De keunegin is helaas vergeten terwijl die 
toch motief en middel had. Het kabinet der koningin is, bleek al, niet vies van een direct opdrachtje aan de 
AIVD om ‘ns iemand na te checken en het motief lijkt me duidelijk: zo’n vieze homo, daar kan een staatshoofd 
zich natuurlijk niet mee vertonen.

Wie heeft er belang bij, Watson? 

“Okee Watson, laten we de zaak professioneel aanpakken. Wat is dan altijd de eerste vraag die een beetje 
detective zich stelt?”  
‘Who benefits?’ 
“Inderdaad, Watson Wie heeft er belang bij, zoals Job Frieszo het zo treffend uitdrukte. En hoe hij zijn hersens 
ook pijnigde, hij kon met de b?ste wil van de wereld niemand bedenken.” “Ik weet er anders wel een paar: de 
landmacht, de luchtmacht, 250.000 ambtenaren, 15 ministers, 14 staatssecretarissen, 150 kamerleden, 99 
gedeputeerden, 759 statenleden, 31 Europarlementari?rs. 12 commissarissen der Koningin. 496 
burgemeesters…” 

‘Ho, maar. You’ve made your point.’ 
Jij mag dan onnozel zijn Watson; vergeleken bij Job Frieszo ben je een meesterbrein. Zeer juist. Het ligt er zelfs 
zo duimendik bovenop uit welke hoek de wind waait dat je er niet eens een spannende ‘whodunit’ van kunt 
brouwen. Alle sporen leiden regelrecht naar Den Haag. Vandaar dat Job Frieszo er zo stekeblind voor is. Hij 
woont namelijk zelf in een archiefkast op het Binnenhof.’ 

‘So far so good. En nu?’  
“Nu gaan we naar de dader kijken. Heb je die foto’s van zijn arrestatie gezien? Een skinhead met een 
zwartlederen bomberjack. Ik heb in mijn leven veel milieu-activisten gezien, maar nog nooit eentje met 
gemillimeterd haar. Milieu-activisten zijn per definitie langharig, en dragen per definitie zelfgehaakte truien. 
Milieu-activisten lijken op Roel van Duijn. Deze man had meer weg van Bruce Willis.” 

‘Ja, en hij was ook net zo’n goede schutter als Bruce Willis.! 
“Pistoolschieten is namelijk waanzinnig moeilijk. Je moet heel lang trainen om dat onder de knie te krijgen. 
Beginners kunnen van 5 meter afstand de schietschijf niet eens raken, laat staan de roos. En deze man heeft, 
in ??n salvo, een bewegend doel geraakt op vijf fatale plaatsen: 2 in zijn hoofd, 1 in de hals, 2 in het hart.”  
“Vakwerk. Dat kan alleen een professionele killer.” 
“Inderdaad, Watson. En jij vraagt je nu natuurlijk af: hoe raakt een ervaren beroepsmoordenaar als 
kantoorklerk verzeild bij de Vereniging Milieu-Offensief?”  
“Melkertbaan misschien?”  
“Dat hoort u mij niet zeggen. Maar als er ??n ding is waar de BVD zich bij uitstek mee onledig houdt, dan is het 
met het infiltreren van actiegroepen als de kraakbeweging, Rode Hulp, Ziedend Bintje, RARA, en ander links 
gevogelte. Zoals de Vereniging Milieu-Offensief. 
In elk van die splintergroeperingen zit wel een stroman of een informant van de BVD, die tips en inlichtingen 
verzamelt. Bij elke landelijke krant schijnt er trouwens ook eentje rond te lopen. Er wordt op de burelen vaak 
over gespeculeerd wie de mol is. Het is een geliefd tijdverdrijf.” 

“My goodness, Holmes! Dan moet onze vriend Volkert van der G. dus een goede bekende zijn van de BVD!”  
“Dat op zijn minst. Of hij is natuurlijk zelf de BVD-infiltrant. Dat lijkt mij een stuk aannemelijker, gezien zijn 
frappante gelijkenis met Bruce Willis. Het zou voor de overheid meteen twee vliegen in ??n klap zijn: Fortuyn 
uit de weg en de milieubeweging in een kwaad daglicht. D?t komt goed uit, als je elk jaar Schiphol verder wilt 
uitbreiden en het hele groene hart van Nederland wilt volbouwen met kantoorruimte! 

Enfin, eenmaal gepakt gaat de verdachte eerst naar een psychiatrische observatiekliniek, vervolgens wordt hij - 
achter gesloten deuren als het effe kan - veroordeeld tot TBS, en een half jaar later kan hij dan, op advies van 
de psychiater, in alle stilte worden losgelaten, waarna hij in Uruguay een nieuw leven kan beginnen. Het zou 
natuurlijk n?g beter uitkomen als hij zich van het leven zou beroven. Zelf verwacht ik dan ook op korte termijn 
het bericht dat Volkert van der G. zich in zijn cel heeft opgehangen. Zo niet, dan is misschien een terminale 
kankerpati?nt ? la Jack Ruby bereid Volkert te liquideren tijdens zijn transport naar de rechtbank” 

5.  Anoniem 

15 Dec 2005 om 22:03 

Plus natuurlijk de vraag: wat heeft de Commissie Haak (onderzoek naar Fortuyn) hierover gemeld? (Remkes 
wijst er al naar in zijn antwoorden in 2002). Ik schat: er is niet afgeluisterd.

6.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 15:57 

Wat opvalt in het antwoord van Remkes, is dat hij eerst wat algemeenheden verkondigt over afluisteren, dan 
heel expliciet zegt dat de BVD Fortuyn niet heeft afgeluisterd, en dan weer algemeenheden vertelt over AIVD 
als opvolger van de BVD. Mijn vraag: was de BVD ten tijde van Fortuyn al opgevolgd door de AIVD of niet? Als 
het antwoord hierop “ja” is, dan kan Fortuyn nog steeds zijn afgeluisterd door de AIVD, en inderdaad niet door 
de BVD, want die bestond toen niet meer… Wie kan hier meer over vertellen?
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De Europese immigratie-richtlijn
Gepubliceerd door admin 7 december, 2005 in Politiek. 

OIL FOR IMMIGRATION

door Pamela Hemelrijk 

Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, 

wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar 

West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een 

Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd. Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit 

angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een ?Euro-

Arabische Dialoog? op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent 

hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar 200 afgevaardigden van 

de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden. In juni 1975 

rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z?n allen nog steeds de zure vruchten plukken: die 

200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van 

de hele toenmalige Europese gemeenschap. 

 
Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan 

de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl De 

Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn; hij was ook zo links als een deur, en een warm 

voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden 

met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg (onthou die naam!) waarvoor Pim en Theo 

met hun leven hebben gegeven, zou je kunnen zeggen.  

In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de 

nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt ?de 

grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen 

en waarden?, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding ?de hoogste prioriteit? te geven. De 

pers moet worden ingeschakeld ?om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten?, en de 

academische wereld moet worden gemotiveerd ?om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van 

de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa?. Geld moet worden uitgetrokken om de 

oprichting van moskee?n, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke 

instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. 

Dankzij ons onvolprezen Europarlement. 

Verrek, nou begrijp ik ineens waarom Wouter Bos van mening is dat er ?meer moskee?n bijgebouwd 

moeten worden?! Geen wonder dat Samir A. steeds wordt vrijgelaten: als er iemand bezig is de 

Arabische way of life te exporteren is hij het wel, geef toe, en wij hebben zwart op wit beloofd 

daaraan de hoogste prioriteit te geven! Het verklaart ook waarom zelfs Beberkindertjes hier ? voor 

het eerst van hun leven ? Arabische les kregen, bij wijze van ?onderwijs in eigen taal?. Andere 

smaken hadden we namelijk niet. 
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Het verklaart ook waarom er hier te lande al tien jaar een literatuurprijs bestaat, waarvoor uitsluitend 

auteurs met een Marokkaanse of Arabische achtergrond in aanmerking komen. De ?El-Hizra-prijs? 

heet dat ding, en hij wordt gefinancierd door het Rijk. Als je hem wint wordt je manuscript op 

staatskosten uitgegeven, en je krijgt een geldbedrag. Alles is welkom, ook song- en rapteksten, mits 

het maar door Marokkanen of Arabieren is vervaardigd. Zelfs als je Nederlands niet machtig bent is 

dat geen bezwaar: dan lever je je proza gewoon in het Arabisch of Tamazight in. Sinds 1992 zijn er 

zo 70 auteurs bekroond. Het is dit ?steuntje in de rug?, zoals de El Hizra website het uitdrukt, 

waaraan schrijvers als Abdelkader Benali, Khalid Boudou en Mohammed Benzakour hun carri?re 

danken. Met name Benzakour bleek al spoedig een kat in een zak te zijn: medio 2001 werd hij er bij 

de Volkskrant als columnist uitgegooid wegens plagiaat. Maar sindsdien heeft hij er zowaar alweer 

twee nieuwe prijzen bijgekregen: de Zilveren Zebra 2001 - ?wegens zijn opvallende, in enkele jaren 

opgebouwde oeuvre? (zeer opvallend, zegt u dat wel) - en de Journalisten Vredesprijs 2005. Plagiaat 

of niet, de verbreiding van het Arabisch cultuurgoed krijgt hier inderdaad de hoogste prioriteit, dat is 

een ding wat zeker is. Nederland is nou eenmaal altijd het braafste jongetje van de klas geweest als 

het op Europese richtlijnen aankwam.  

Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, 

allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige clich??s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet 

alleen hier, maar in heel West-Europa! Nooit eerder, zelfs niet toen half Suriname naar de Bijlmer 

verkaste, had ik er eentje horen lullen over ?onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur?, of ?

verrijking van de samenleving?. En nu deden ze het ineens allem??l! Ze leken wel gehypnotiseerd! 

Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is 

Europees beleid! Oil voor Immigration, als het ware! 

Voor zover ik nog niet Islamofoob was, ben ik het nu. Eurofoob was ik al lang, en terecht, dat blijkt 

maar weer. Heer ontferm u over ons, en over de suicidal maniacs in ons Europarlement.

63 Reacties op “De Europese immigratie-richtlijn”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Koldertrol 
7 Dec 2005 om 14:58 

Ik denk dat de conclusies die Pamela trekt ten dele zeker juist zijn, maar er dient ook op gewezen te worden 
dat een voorname factor - niet eens alleen wat moslim-immigratie betreft - gelegen is in het simpele feit dat de 
politieke elite enerzijds verknocht was (en is!) aan het leerstuk van de globale nivellering (door import van 
arme mensen in het rijke Westen), anderzijds doodordinaire economische motieven graag van een altruistisch 
label voorzag. Goed artikel overigens!

2.  Anoniem 

7 Dec 2005 om 16:54 

Pamela,

toevallig boeken van Bat Ye’or gelezen? ;)  

Maar goed dat je het ook in Nederland duidelijk wilt maken, is hard nodig.

3.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 12:05 

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel22/kn2235f.htm

voor nog meer achtergronden

Don Baco

4.  Anoniem 

8 Dec 2005 om 12:16 

Beste Pamela,
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Goed stuk. Bat Ye’or lijkt i.d.d. niet ver weg, zoals opgemerkt in vorige reply ;-)  

Vraagje: Heb je enig idee over manieren waarop deze EU-OPEC uitverkoop, de “dialoog”, zou kunnen worden 
afgebouwd?

Alternatieve olie? Tegengaan Franse geopolitiek? Publiek protest: “No More Oil for Dhimmitude!”? 
Na de analyse de actie, toch? Ik zou graag (met vele anderen) een debat voeren over praktische remedies om 
de EAD-misstappen uit het verleden weer recht te zetten.

5.  Anoniem 

12 Dec 2005 om 20:32 

Het wordt tweede Bosni?? Daar had je in de jaren ‘70 nog redelijkerwijs vele moderne moslims, met algemene 
normen en waarden; geen apartheid. Anders was het toendertijd in Amsterdam; andere moslims (als vrouw 
moest je naar beneden kijken om niet lastig gevallen te worden). Nu, wij zien hoe men ( met behulp van 
westerse landen) ook in Bosni? een status aparte heeft geschapen en de conservatieve moslimcultuur heeft 
doen opleven. De vraag is alleen waarom? Moet een vrouw weer ondergeschikt worden aan de man; moeten 
onze wetten aangepast worden zodat de apartheid weer acceptabel wordt? Krijgt een man straks meerdere 
vrouwen (legaal)? Wordt de doodstraf weer ingevoerd (zie recent Iran, of Turkije waar de doodstraf pas in 2003 
is afgeschaft )? Dat zijn de waarden en normen waar men liever over zwijgt. Als het alleen bij de regels blijft, is 
het minder pijnlijk dan als men het in wetten gaat implementeren. Men spreekt niet meer van een Europa; er 
zijn plannen naast Turkije ook Isra?l en Rusland toe te laten en dus wordt het een Euroasi?. 
Wie zit daar op te wachten? Ook een vraag; naar wie luistert het leger (naar VS en dus NAVO), naar EU of VN? 
Waarom zegt K.Annan niet dat hij Irak erkent, immers hij gaat wel naar toe (toevallig gelijketijd met Rice)? Het 
is een pot nat.

6.  Anoniem 

20 Dec 2005 om 22:06 

Je zou ook verwachten dat na de opleidingen imigranten terug gaan om hun eigen land verder op weg te helpen 
zie ik niets van. Zie het referendum over eoropeese grondwet wij weten allang dat wij uit het europese verband 
willen behalve die regenten in den haag nog niet Goed stuk maar pas op als je je mening geeft in Nderland

7.  Anoniem 

3 Jan 2006 om 16:01 

In deze aangelegenheid is nog een andere z??r belangrijke factor in het spel, nml. de USA Hun belang, globaal 
gezien, is de beheersing van de wereld d.m.v. ISOLATIE van (door hen) voorziene toekomstige gevaren: 
In die (gedachte) isolerende ring hoort Europa, maar ook landen als Turkije/Israel/Irak, maar ook landen als 
Pakistan/Afghanistan en Korea, thuis. 
Daarnaast is verzwakking van potentieele supermachten op militair gebied, zoals Europa en Rusland een doel 
op zich. 
Een doel dat excellent gediend wordt door Europa te overspoelen met een achterlopende cultuur die een 
dreiging is voor Westerse democratie?n, door het o.a. navenante (niet aanwezige dus!) kennisareaal dat deze 
overspoelende menigten ??k met zich meedragen. 
En Rusland, door het te verzwakken in o.a. Tsetsjenie bv. 
Ook het isoleren van Servie als broedervolk v.d. Russen, alsmede het promoten van de Islam in het voormalige 
Joegoslavie, moet in d?t licht gezien worden, evenals het gejonas van Milosevic! 
In Europa:De overspoelende paupers!  
Hierdoor g??n brede ondersteunende schouders onder de gemeenschap kunnen vormen d.m.v. 
belastingafdrachten, maar integendeel zuigende en zoekende monden naar staats-tepels. 
Gelden die anders gebruikt hadden kunnen worden voor research! bezorgden ons een achterstand op de USA 
als potentieele afnemers van strategisch materiaal waar naar goeddunken van de USA over beschikt kan 
worden. 
Gedegradeerd tot koelies voor afname en produceren is de Eu een willoos slachtoffer in dit spel! 
Ook geinvesteerde gelden uit USA, maar ??k Arabisch geinvesteerde oliedollars in vele europese industrie?n 
(vaak notabene Amerikaanse multi’s) hebben belang bij veel aanbod op de arbeidsmarkt (en natuurlijk bij die 
grote honger-schreeuwende mond van al die koelies die goedkoop produceren mogelijk maken haha). 
Veel (schuivende) panelen met meerdere aspecten zijn nog te belichten, beargumenteerd te onderbouwen in 
deze visie, maar ik laat het erbij met angst in het hart!

8.  Anoniem 

3 Jan 2006 om 16:04 

Stem Wilders!! en nooooiit op Wouter en consorten haha

9.  Anoniem 

4 Jan 2006 om 11:41 

“Kennis” is slechts ??n van de peilers waarop een economie rust, je hebt ook energie, grondstoffen en arbeiders 
nodig om iets te produceren! 
Daarn??st moet je concurrerend zijn en over goede handelscontacten (smeergeld??) beschikken! 
Handelscontacten met mensen in landen die op bepaalde andere terreinen van jouw land verwachten dat je min 
of meer hun politiek steunt of voorstaat (ook een vorm van smering!) 
Teruggaan met een opleiding op zak, betekent in de praktijk dan al te vaak dat je nog niet eens als straatveger 
aan de bak kan komen in het oorspronkelijke land van herkomst, door het ontbreken van die eerdergenoemde 
voorwaarden! 
Overigens is er juist de roep in verschillende landen voor hoog opgeleide immigranten die de kar moeten gaan 
trekken waar vele laag of half opgeleide nieuwkomers in meerijden als onbruikbare vracht! 
Uit Europa willen is wat anders dan eruit k?nnen. 
Het losscheuren daarvan zal zo vele aders en zenuwstrengen uit het Nederlandse lichaam trekken dat we 
meteen bijna leeg zullen bloeden, daarna! 
Aders en zenuwstrengen waar we zorgvuldig aan gewerkt hebben de afgelopen 50 jaar door de Marshall-
leningen als begin daarvan te accepteren evenals de voorwaarden die daarachter verborgen lagen! 
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Moesten accepteren vanuit de verzwakte toestand waarin Europa was komen te verkeren na WOII om herhaling 
van Versailles in 1918 te voorkomen en de opgeklopte dreiging van de USSR te weerstaan na l945! 
De regenten in den Haag hebben d??rmee te maken (via lobbyisten en hun dreigingen aan de ene! en de noden 
van de bevolking ter andere zijde) 
Een bevolking die v??l te groot is voor het jasje waarin we steken, verzwakt onze afhankelijkheidspositie 
buitenproportioneel!

Wat nog verergerd zal worden door een verslechterend milieu en op godsdienst gebaseerde ethiek die een paar 
honderd jaar achterloopt op de noodzakelijke ethiek voor deze tijd! 
En daardoor niet de juiste antwoorden heeft en geeft op de dreigingen die op ons afkomen via het milieu!  
De rest van Europa zou, ach en wee roepend, ons isoleren, hetgeen een geweldige klap voor onze export zou 
betekenen! 
Ons sociale stelsel zou niet meer overeind kunnen blijven, met bittere armoe en zelfs hongerdood als gevolg. 
Met maatschappelijke turbulentie die alleen met Nazi-methoden nog enigszins in de hand te houden zouden 
zijn!!! 
Die regenten weten wel zo’n beetje waar de klepel hangt dunkt mij.

10.  Anoniem 

5 Jan 2006 om 12:36 

Het is iedere keer weer hetzelfde manco,”Globale nivellering, socialisme, diverse religismen, etc”., het zijn 
balansweegschalen waar men slechts aan ??n kant een idealisme op de schaal legt! 
Het degradeert de balans tot een onwerkbare seinarm, zolang er geen tegenwicht wordt gebruikt om een 
‘evenwicht’ te verkrijgen! 
Een tegenwicht in de vorm van “Een gelijkblijvend aantal mensen” als absoluut noodzakelijke voorwaarde om 
de schalen in evenwicht te houden. 
Nivellering bracht toename van het aantal mensen met zich mee die het gestegen welvaartspeil 
noodzakelijkerwijs in m??r doch kl?in?re stukjes verdeelde! 
Socialisme=van hetzelfde laken een pak (misschien een verborgen doel op zich? Omdat er zonder ellende geen 
socialisme mogelijk zou zijn?) 
Religismen=socialismen, maar dan z?nder een menslijke initiator, echter ??k het ‘vermenigvuldigen’ niet 
schuwend? (volgens mij, onder andere, daardoor de menselijke maker van de initiator verradende?) 
Een steeds dommer uitgangspunt gebleken binnen de niet oprekbare grenzen van globe en het erbijhorende 
milieu! 
Misdadig als men er in die profiterende bovenlaag w??t van heeft en het desondanks promoot en subsidieert 
waar men maar kan!

11.  Anoniem 

5 Jan 2006 om 22:27 

Beste 8-12-05NN, 
Het stadium ‘waarneming/analyse’ van dit gevaar is helaas slechts door een kleine groep mensen gepasseerd in 
grote schrik over het waargenomene! 
De overgrote meerderheid van mensen heeft slechts vage gevoelens van geirriteerdheid hetgeen bovendien 
weggemoffeld wordt achter aangezwengelde sociale verschillen tussen de diverse groepen Nederlanders o.l.v. 
een machthebbende bovenlaag van profiterende Nederlanders! 
Acties in dat soort omstandigheden hebben geen draagvlak bij die meerderheid mede door het onthouden van 
mogelijkheden om op legale wijze(nieuwsmedia!!) die meerderheid van de gevaren bewust te laten zijn en z? 
een draagvlak te ontwikkelen en uit te bouwen! 
Sinds Fortuyn! heeft die bovenlaag zijn lesje z??r goed geleerd! doodzwijgen, waar mogelijk kleineren, 
dwarszitten met een eng wettelijke begrenzing etc. (ene Pamela werd bij die reguliere media als een adder 
verwijderd en zo monddood gemaakt als gevolg van dat lesje en moet zich behelpen met ‘klokkenluider’ bijv.!)  
Zorgvuldig onderhouden integratiebeleid hebben infiltratie en enclave-bolwerken van andersdenkenden gecre?
erd van meerdere millioenen mensen, die , als het erop aankomt, bloed en geloofsverwantschap zwaarder 
zullen laten wegen dan gezond verstand. 
Door dit te plaatsen in het licht van een erkend norm??l verschijnsel dat door iedereen herkend wordt, de klok 
te luiden! 
‘Eigen volk eerst’ is een over heel de wereld herkende (en dus erkende!) slogan die op geheel natuurlijke wijze 
dus ??k voor onze allochtone medeburgers geldt!  
Als eerste aanzet suggereer ik deze groep te stigmatiseren voor datgene wat ze vermoedelijk waard zullen zijn. 
En lig daarmee haaks op de koers van bv. ene mevr. Halsema die d?t nou juist met alle macht en middelen 
probeert te voorkomen! 
Voor de rest van de stigma’s en suggesties lijkt mij zelfs dit blad niet het geeigende middel. 
AIVD en andere getrouwen zouden er eens iets van kunnen opsteken?? 
Het zal een gigantische hoge berg van problemen van allerlei aard zijn die daarvoor beklommen moet worden! 
Zoveel wil ik nog wel kwijt!

12.  Anoniem 

10 Jan 2006 om 11:22 

Wat is dit allemaal een laf, rechts gezeik. Problemen op het werk of met de vrouw?

13.  Anoniem 

11 Jan 2006 om 14:46 

aanbevolen:www.globalresearch.ca en www.DaanSpeak.com voor een andere visie naast het Nederlandse 
nieuws.

14.  Anoniem 

11 Jan 2006 om 15:31 

Buiten de Nederlandse bevolking om zijn in 2000 de artikelen 97.1 en 98.1 aangaande de onafhankelijkheid van 
het Rijk(=Nederlandse samenleving,de staat is het volk!,niet een stelletje corrupte politici,die hun mandaat ver 
te buiten gaan)en de verdediging van HAAR grondgebied uit de Nederlandse grondwet geschrapt en vervangen 
t.b.v.de behartiging van de belangen van een of andere internationale rechtsorde,ondanks het feit,dat op dit 
punt de kamers ontbonden dienden te worden en het Nederlandse volk hierover diende te stemmen.Na 
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stemming komen de afgevaardigden in de verenigde vergadering bijeen ,waarna er een 2/3 meerderheid nodig 
is om de Nederlandse grondwet te wijzigen.Bij ambtsaanvaarding wordt,en niet alleen in de 
volksvertegenwoordiging, altijd een eed op de grondwet afgelegd,zodat hier sprake is geweest van een zwaar 
ambtsmisdrijf.Over het Nederlandse volk heen wordt de souvereiniteit weggegeven over de Rechterljke Macht,
over het Nederlandse leger en over het Nederlandse parlement,zonder dat voor deze ingrijpende veranderingen 
een mandaat gevraagd werd.En dan maar balken zonder einde over normen en waarden.

15.  SamBroersma 

11 Jan 2006 om 19:21 

Geachte anoniem 11januari 2006 15.31

U schreef ?Buiten de Nederlandse bevolking om zijn in 2000 de artikelen 97.1 en 98.1 aangaande de 
onafhankelijkheid van het Rijk ?????,enz?. Uw informatie is voor mij nieuw, en graag wil ik er meer van weten. 
Over zeer ernstige ambstmisdrijven schrijf ik thans een boek, en ik wil graag, dat u mij nader informeert, over 
het door u genoemde thema. Wilt u met mij in contact treden via mijn emailadres sam@belastingfraude.nl 

Sam Broersma 
Zoutelande 

16.  Anoniem 

12 Jan 2006 om 13:29 

Zie voor een behandeling over de anti-soevereiniteitsgedragingen tegen de nationale bevolkingen en de 
opgedrongen multicul door bepaalde politici:www.100777.com

17.  Anoniem 

12 Jan 2006 om 13:51 

Advies voor de heer SamBroersma:Uw hoofdstedelijke bibliotheek heeft een zeer modern georganiseerd archief.
Bestudeerd U hier eerst de geschiedenis van de grondwet,waarbij ik verwijs naar de verzameling van 
Nederlandse staatsregelingen en grondwetten van van Hasselt,uitgever N.Samson N.V.Alphen aan den Rijn.De 
nieuwe versie,waarbij het souvereiniteitsbeginsel vervangen werd door de `internationale rechtsorde`,staat op 
de internetsite Parlement en politiek.Over enige tijd zal ik U hierover benaderen.

18.  Anoniem 

13 Jan 2006 om 11:09 

1975 was ook het jaar van de Akkoorden van Helsinki,waaruit de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking 
in Europa is ontstaan(OVSE),die thans 55 lidstaten omvat.Het verdrag van Schengen,hetwelk Pim wilde 
afschaffen en in het geniep door Kohl en Mitterand was opgezet,had ook ten doel de Europese staten op te 
zadelen met het vluchtelingenprobleem , de nationale bevolking van haar identiteit te beroven en om chaos te 
bewerkstelligen teneinde daarop kennelijk een nieuwe wereldorde te bouwen.Bezie hierbij ook de leer van de 
Duitse filosoof Hegel betreffende these-anti-these. 
Voor diegenen,die bindingen hebben met Nederlands Oost-Indi?(N.O.I.)is de website van belang-www.geocities.
com/Pentagon/6315/pearl.html?20056,welke de werkelijke aard van de U.S.A.laat zien(althans bepaalde 
verkozenen) en waarom minister Bot,geboren in N.O.I.,daar in een Jappenkamp heeft gezeten,wat zijn 
hedendaagse houding uiterst merkwaardig maakt.Op internetsites krijgen wij een heel ander beeld te zien over 
de tragedie m.b.t.Pearl Harbor,dan wij vroeger op de middelbare school en via films te horen en te zien kregen.

19.  Anoniem 

18 Jan 2006 om 10:40 

Uit de berichtgeving naar buiten geeft de D’66 fractie in de Tweede Kamer blijk,dat ze de boodschap m.b.t.
onder andere de websites www.globalresearch.ca en www.DaanSpeak.com in tegenstelling tot bepaalde andere 
kamerleden heeft begrepen en dat de uitzending naar Afghanistan van Nederlandse elitetroepen slechts is om 
de Amerikanen , Engelsen en Isra?lieten te ontlasten ten behoeve van hun voortzetting van een mondiale(neo-
koloniale) oorlog,kennelijk ,teneinde alle bodemschatten ter wereld in handen te krijgen en een wereldregering 
te installeren.Ooit gehoord van de opvatting,dat voor de opbouw van een land gevechtsvliegtuigen worden 
ingezet?De vraag doet zich ook rijzen,waarom de Nederlandse bevolking hieraan,met in herinnering de N.O.I.
kwestie en later het Nederlands Nieuw Guinea conflict,thans op haar kosten.terwijl overal,met uitzondering van 
de bijdrage aan het niet door de bevolking gekozen Europa,op bezuinigd wordt,moet meedoen.(Dat J.P.B.een 
derde korting heeft gekregen,doet hieraan niets af,het blijft een enorm bedrag,wat aan dit Europa verspild 
wordt)

20.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 02:27 

Voor een blik achter de schermen van het wereldgebeuren de volgende aanrader:http://www.iamthewitness.
com 
waarin DarylBradfordSmith o.a. de History of The House of Rothschild beschrijft.Zeer belangrijk was ook de 
financi?ring voor de aanleg van het Suezkanaal door de Londense tak,alsook bij de afscheiding van de 
Zuidelijke Nederlanden de financi?ring door de Banque de Rothschild van de nieuwe Belgische staat in 1831.
Indien deze scheiding niet gebeurd was,zouden de Verenigde Nederlanden bovenaan in de lijst van 
leidinggevende landen staan.

21.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 15:45 

Voor Nederlandse commando’s,die reeds zijn uitgezonden,of zullen worden uitgezonden om voor de 
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handelsbelangen van een ander volk hun leven en gezondheid in de waagschaal te stellen en tevens voor hun 
verwanten,die hier achterblijven in ons “veilige en vredige” land is een aanrader het boek WESTERLING -de 
eenling-uitgeverij Spoor,waar reeds op pagina 30 onderaan het volgende staat:Maar Roosevelt wil best oorlog.
Zijn oorlog.Voormeld boek van Raymond Westerling, oud-commandant van het Korps Speciale Troepen in N.O.I.
staat vol met documenten,maar is tevens een aanklacht tegen de politici van destijds.

22.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 19:09 

Aanbevolen:http://www.fosar-bludorf.com/bilderberger/Liste.htm

23.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 19:20 

Aanbevolen:http://www.world-wire.com/news/1215050002.html 
(inzake de oorlog om de olie en de toekomst van de dollar)

24.  Anoniem 

19 Jan 2006 om 19:25 

Aanbevolen:http://www.iraq-war.ru/tiki-read_article.php?articleId=38033

25.  Anoniem 

20 Jan 2006 om 18:47 

Aanbevolen:http://www.gold-eagle.com/editorials_05/petrov011606.html en www.DaanSpeak.com,deel 8: de 
komende oorlog tegen Iran

26.  Anoniem 

20 Jan 2006 om 19:31 

Aanbevolen:http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/HA10Ag01.html 
(The Kremlin and the world energy war)

27.  Anoniem 

20 Jan 2006 om 20:46 

Aanbevolen:http://www.wealth4freedom.com/truth/3/powerfortress.htm 
(betreffende de FED)

28.  Anoniem 

21 Jan 2006 om 17:37 

Hedenmorgen een verslag op de Vlaamse Radio over het gijzelen van het personeel in de Amerikaanse 
ambassade te Teheran 25 jaar geleden,als gevolg van het feit,dat de grenzen van de diplomatie en het respect 
voor volkssouvereiniteit ver werden overgeschreden door de Amerikaanse autoriteiten.Enkele maanden later 
brak een bloedige oorlog tussen Irak en Iran uit met als resultaat meer dan 1 miljoen doden,waarbij Irak 
militair matereel uit de U.S.A ontving,echter te weinig om te winnen,terwijl voor de Amerikaanse verkiezingen 
een ploeg van Reagan onderhandelde over de levering van wapens aan Iran na deze verkiezingen,indien ook de 
gegijzelden zouden vrijkomen,met als gevolg,dat president Carter,na het debacle in de woestijn met een 
verongelukt expeditieteam,dat de gegijzelden moest ontzetten,de verkiezingen verloor.Voor de ge?nteresseerde 
lezer,die wat verder kijkt dan zijn neus lang is en allang door heeft,dat er een mondiaal spelletje gespeeld 
wordt door de volken tegen elkaar op te zetten(,zie hierbij 
in ons land ook het merkwaardige doorgaande subsidiebeleid aan linkse actiecomite’s onder een rechts? 
kabinet), een volgende website:http://www.guerrillanews.com/articles/1937/Rumsfeld 
met een foto van Rummy de hand schuddend van Saddam Hoessein en waarschijnlijk ook nog te gast geweest 
in een paleis met gouden kranen.Is dit de buitenlandse kollega van minister Bot,die ons leger zo graag ingezet 
wenst te zien in verweggistan?Als J.P.B. c.s. zo graag voor de veiligheid en rechten van anderen willen 
opkomen op deze manier,waarom dan geen bevrijdingsfront voor de bevrijding van de Zuidelijke Nederlanden.
Net als hier is het daar ook niet zo veilig meer en gezien de Vietnam demonstraties in het verleden,zal het 
linkse aktiefront hiermee ook wel kunnen instemmen.

29.  Anoniem 

24 Jan 2006 om 10:47 

Alexander,Excellentie,wat bezorgt U toch bepaalde politici,zoals Jaap de Hoop Scheffer(politiek secretaris 
generaal van de NATO)slapeloze nachten,moet deze CDA politicus alvast naar een ander baantje solliciteren,of 
wordt het Nederlandse volk toch nog betrokken in een internationale oorlog?Overigens chapeau voor Uw 
eerlijkheid in Uw onlangs opgenomen intervieuw,waarover de nodige comotie is uitgebroken.

30.  Anoniem 

24 Jan 2006 om 11:01 

Melkertje,die na zijn vlucht naar het buitenland,waar weer een lekker baantje in bepaalde kringen, voor deze 
PvdA?er, lag te wachten,doet weer van zich horen en jawel hoor,vanachter zijn naar alle waarschijnlijkheid dure 
bureau tracht hij de defensiepolitiek van Nederland te be?nvloeden ten gunste van andere belangen.Wat een 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/220/de-europese-immigratie-richtlijn.html (6 of 13) [3/11/2009 12:49:01 AM]

http://www.daanspeak.com,deel/


De Europese immigratie-richtlijn at Klokkenluideronline

gotspe!

31.  Anoniem 

25 Jan 2006 om 16:22 

Aanbevolen: http://www.spacewar.com/reports/Walkers_World_Irans_Really_Big_Weapon.html

32.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 03:53 

Voor Bert Koenders,buitenlandwoordvoerder van de PvdA,de volgende aanrader:http://www.atimes.com/atimes/
South_Asia/GL22Df01.html(Taliban gear up) 
Dit mede bezien in het licht,dat er nogal wat riante afvloeiingsregelingen zijn naar het bankwezen bij mislukking
(Kok ,Melkertje)en vervanging door een ex-manager van de Shell(Bos)in de top van een zich socialistisch 
noemende partij,geeft zijn houding stof tot nadenken.

33.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 09:42 

Geachte anoniem 26 januari 2006, 3:53 
Gaarne geef ik een aanvulling op uw opmerking van de riante afvloeiingsregelingen. Ik noem het liever geen 
afvloeiingsregelingen. Het is eerder een illegaal georganiseerd en uitgevoerd structureel gebeuren. Binnen de 
structuur (waaronder ook natuurlijk de partijpolitieke belangen) moeten vele dienaren van de structuur, in het 
belang van die structuur, liegen, bedriegen en frauderen. Allereerst worden deze misdadigers, weer vanuit 
diezelfde structuur, vanzelfsprekend, op onwettige wijze buiten bestuursrechterlijke verantwoordelijkheid en 
strafrechterlijk verantwoordelijkheid en vervolging gehouden. Voor hun foute handelingen dienen deze 
misdadigers een beloning te krijgen, anders zouden er wellicht geen of te weinig personen meedoen aan dit 
vieze en onwettige spel. Ook voor wie voortijdig, bijvoorbeeld door vroegtijdige ontmaskering, uit de (politieke) 
boot valt moet er opvang zijn, en die is er ook. Beoordeel Kok, Melkert, De Hoop Scheffer, en vul de rij zo maar 
aan. Bovendien is het zeer nuttig om mensen die te chanteren zijn, op belangrijke hoge plaatsen te zetten. Wim 
Klinkenberg wees daar lang geleden ook al op. Chanteerbare mensen kunnen slechts als makke schapen 
volgen. De Hoop Scheffer, net als destijds de foute Josef Luns, als secretaris-generaal van de NAVO zijn als 
marionetten als fraaie voorbeelden te herkennen. Was het niet zo ernstig, dan zou je er bijna nog van in de lach 
kunnen schieten.

Na enige oefening en studie zien wij, de bevolking, dit gebeuren, en wij kunnen ons bijna alleen maar 
machteloos voelen. Het hoogste bestuursapparaat danst voornamelijk of alleen naar de pijpen van het 
grootkapitaal, multinationals, banken, verzekeraars, enz. En dat over de rug van de bevolking. We kunnen 
gemakkelijk vaststellen, dat iedere regering haar bevolking berooft. De buit gaat telkens naar de rijksten. We 
worden massaal vergiftigd en bedrogen. Ook (schoothondje van Bush) Jan Peter Balkenende is een crimineel 
van de bovenste plank, maar hij geniet bescherming vanuit de structuur. Onze ?new-coming man? Wouter Bos 
(kandidaat minister-president) is al voor hij die stelling betreedt een crimineel. Het sluitend schriftelijk bewijs 
voor zijn fout en strafbaar handelen in mijn conflict met de Nederlandse regering (bewust schenden van de wet, 
en de wet geschonden houden) is door alle controlerende geledingen, die de structuur dienen, weggemoffeld. 
Als ik het mag overleven, dan doe ik nog dit jaar (2006) een kleurig boekje open. 
Sam Broersma 
Zoutelande

34.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 11:10 

De laatste tijd heb ik nogal wat problemen met deze internetverbinding vandaar deze korte mededeling: 
Zie het voorspelbare gedrag van de PvdA ‘er Bert Koenders al lezende de deelnemerslijst van de Bilderbergers 
uit 2004,met  
een omschrijving van zijn functie.

35.  Anoniem 

26 Jan 2006 om 12:01 

We dreigen door bepaalde politici in een mondiale oorlog gesleept te worden,waarom mocht het Nederlandse 
volk niet stemmen over haar eigen zelfbeschikkingsrecht,verankerd in de Nederlandse grondwet(die i.t.t. de 
Euro,wel van ons allemaal was)en de inzet van het leger voor de verdediging van het eigen grondgebied,
voordat corruptelingen dit recht buiten de Nederlandse bevolking om schrapten voor een internationale 
rechtsorde,waarvan heden de betekenis duidelijk naar buiten komt.Het referendum over de Europese grondwet 
was kennelijk uitgedacht om de wederrechtelijke handelingen achteraf te sanctioneren in de hoop,dat de 
Nederlandse bevolking wel voor deze buitenlandse grondwet zou stemmen.(Bepaalde Ned.grondwetartikelen 
eerder al op deze site beschreven) 
aanbevolen:http://www.janes.com/security/international_security/news/jid/jid051027_1_n.shtml

36.  Anoniem 

28 Jan 2006 om 00:45 

Geachte Sam,

Ik denk niet,dat U bang voor Uw leven moet zijn,per slot van rekening bent U geen nationalistische generaal 
Spoor,kapitein Westerling,of commandant van Russische commando’s Lebed etc.,ook heeft U de mogelijkheid 
niet wegens een bepaald charisma in een bepaalde tijd de volksmassa achter U te krijgen,zoals Pim,veelal zijn 
charismatische figuren slechts pionnen,die men in leven laat en die veelal,naar achteraf blijkt,gebruikt konden 
worden door internationalisten voor het einddoel,n.l.een wereldregering te installeren.U hoeft hiervoor slechts 
de wereldgeschiedenis te analyseren. 
Wel zal U,indien U lastig voor de nomenclatura bent,behoorlijke tegenwerking ondervinden.
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37.  Anoniem 

28 Jan 2006 om 01:36 

Betr.Sharon 
Nu ik het toch over bekende offieren heb de volgende aanrader: 
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?SectionID=107&ItemID=9495 
(The Myth of Sharon’s political change door Shraga Elam)

38.  Anoniem 

28 Jan 2006 om 11:20 

Geachte anoniem, 28 januari 2006 ? 00:45

Dank voor uw troostende woorden. Maar mensen hoeven echt niet in de categorie Pim Fortuyn te verkeren, om 
in de gevarenzone te zijn, of om er te komen. Het is nog maar van kort geleden (16 november 2005), dat Louis 
S?v?ke werd omgebracht. Louis was zeker een hinderlijke luis in de pels van de structuur, maar ook een 
onbekende in de door u aangestipte wereldgeschiedenis. Natuurlijk, de dader is (nog) niet gepakt, en het 
motief vanzelfsprekend ook (nog) niet bekend. Maar ik ben al lang geen goedgelovige meer. Door meerdere 
personen, onafhankelijk van elkaar, werd ik gewaarschuwd voor de (illegale) macht, invloed, foute, en 
bedreigende gedragingen van Joris Demmink, secretaris-generaal bij Justitie. De heer Demmink was naar mij 
toe formeel wel quasi correct, al maakte hij zich daarbij wel schuldig aan zeer ernstige ambtsmisdrijven. En hij 
zet zo voorlopig zijn minister van Justitie Piet Hein Donner kunstmatig (nog) even uit de wind. 
Twee keer ben ik tijdens mijn bezoeken bezoek aan Den Haag (ministerie van Financi?n, ministerie van Justitie, 
ministerie van Binnenlandse Zaken, Eerste- of Tweede Kamer, Kabinet van de Koningin, Raad van State, 
Algemene Rekenkamer, en de Hoge Raad) quasi spontaan op straat aangesproken met de opmerking, dat het 
toch maar beter is, om mijn (verzets)activiteiten te stoppen. En dan sta je onverwacht toch even heel raar om 
je heen te kijken. Onbekende zeer vriendelijk mannen, aan wie je de weg had kunnen vragen, en die 
desgevraagd hun naam en functie niet wilde mededelen. Maar zij bleven wel opvallend vriendelijk. Hoe wisten 
die mensen mij midden op straat te vinden, hoe wisten die mensen, dat ik op dat moment in Den Haag was, en 
dan die duidelijke boodschap. Het antwoord lijkt voor de hand te liggen, tappen en wellicht anderzijds volgen. 

De tegenwerking is van een niet te beschrijven heftigheid. Het leger ambtenaren dat mij doelbewust 
tegenwerkt en knevelt groeit nog steeds. Deze hielenlikkers dienen immers hun broodgever (de structuur) te 
dienen. Al jaren lang ben ik thuisloos, en als laatste opgezette hindernis hebben ambtenaren bij mijn gemeente 
Veere, tegen alle gemaakte afspraken in, bot mijn sociale uitkering opgeschort. Al jaren lang moet ik zien rond 
te komen van circa ? 240. Dat is natuurlijk volstrekt onmogelijk De gemeente weet dat al jarenlang, en toch 
komt er nu geen geld meer. Het zal ook wel weer goed komen, afspraken zijn nu eenmaal afspraken, maar 
opnieuw ben ik volkomen inkomenloos, en op de goedgeefsheid van derden aangewezen. Details hierover 
wellicht in mijn nog uit te brengen boek, maar ik ben thans helaas opnieuw op de vlucht. Dit laat mij allemaal 
niet koud. Gelukkig ondervind ik ook financiele steun van derden, maar het blijft bedelen.

Ambtenaren bij de belastingdienst, die ik thans met normale vragen belast, acteren ook vandaag nog, of zij een 
examen debieligheid moeten afleggen. Alles buiten de wettelijke kaders om, in hun kennelijke streven, om mij 
te ontmoedigen, en fraude binnen hun geledingen bedekt te blijven houden. Terwijl er feitelijk voor hen toch al 
geen redden meer aan is. Alles staat op papier in meerdere dossiers. Tenzij Broersma definitief zou stoppen. Ik 
heb Joop Wijn, staatssecretaris van Financi?n, vorig jaar (2005) nog voorgesteld, om de financiele schade te 
schikken op ? 60 miljoen. Ik kom de staatssecretaris dan nog ruim tegemoet. Maar de staatssecretaris kan 
natuurlijk niets meer, zonder dat de gehele piramide van list en bedrog door bewindslieden en (top)ambtenaren 
in elkaar valt. Wijn weigert ook een strafrechterlijk onderzoek in te stellen. Maar een nieuwe kras op het 
blazoen van onze Majesteit? Nee natuurlijk niet, liever Broersma blijven martelen. Die stopt wel een keer, al 
dan niet geholpen. Ondanks uw bemoedigende woorden moet ik ook van u nog wat geduld verlangen, totdat 
mijn boek uit is. Ik blijf mijn uiterste best doen.

Sam Broersma 
Zoutelande

39.  Anoniem 

28 Jan 2006 om 18:29 

Lezers van Klokkenluideronline. Naar aanleiding van mijn bijdrage van 28 januari 2006 ? 11:20 werd er bij mij 
niet lang daarna op digitale wijze een schotschrift aan mijn electronische deurkruk gehangen. Ongeveer zoals 
Ad Bos (belangrijkste klokkenluider in de bouwfraudeaffaire) destijds een plastic tas (met 
schaduwboekhouding) aan zijn deur bevestigd vond. Ik wil u de inhoud van dit schrijven niet onthouden. 

Sam Broersma 
Zoutelande

Let it snow, let it snow

Snow covers up everything. Snow… some rich and mighte take trough their noses. 

It was the month of February 1976 in snow covered Davos. Dutch star reporter Friso Endt had his last 
encounter with Prince charming and ex-SS member Bernhard from the House of Orange. “Your Highness, are 
these messages from the States true that you were bribed by Lockheed?” His Highness dissappeared from the 
life of the Dutch reporter. Later that year Bernhards ass was covered up by fraud politicians. Justice was not 
done to the Nazi Prince of Holland. 
Now… in this narco state Kingdom of The Netherlands the son of one of the corrupt politicians who saved the 
Bilderberg Prince is Minister of (in)Justice. His highest civil servant mister Demmink has the smell around him of 
raping young boys. As usual in this narco state it is tolerated. Tolerated because this state has one aim: to earn 
as much money for a small number of upper class narco bandits.

The corrupt state of this kingdom is shown by the Dutch participants in Davos where the rich and mighty are 
plotting to get a firmer hold on our world. 

Victor Halberstadt - This so called professor of Leiden University introduced the daughter of Argentinian fascist 
Zorreguieta in The Netherlands. She marreid with the Dutch crown prince, who is the grand son of Nazi Prince 
Bernhard. Halberstadt sits on the board of German companies who were responsible for the killing of 
Argentinian employees of their Buenos Aires firms when Videla and Zorreguieta reigned.

Mabel of Orange - This gangster girl who made love with drugs baron Bruinsma married another grand son of 
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Nazi Prince Bernhard. Mabel is now CIA protected because she works for money criminal George Soros. Her 
task as member of the House of Orange maffia is to destroy Eastern Europe and the Balkan for American 
interests.

Laurens Jan Brinkhorst - This so called liberal Minister of Economic Affairs is in reality some Orange boss who 
controls Dutch politics. He is also the parttime lover of the Queen. And wonder of wonders…. his daughter is a 
princess. Married to another grand son of the Nazi Prince. It is a miracle that such a country in Northwest 
Europe exists. This narco state owned by the corrupt House of Orange.

The filthy rich family of Fentener van Vlissingen is also in Davos. They own the not so very objective ANP press 
agency. This family collaborated in the Second World War with Nazi Germany. Oh boy, they have close 
connections with the House of Orange!

Also attending is EU-commissioner miss Neelie Kroes. She did some lobby work for Lockheed before becoming 
such an influential EU servant of the people. She got in Davos with her discovery: Ayaan Hirsi Ali. Ayaan is well 
known for her hysterical outbreaks against everything Muslim. Insiders know that she is a very unstable person 
who is easily manipulated. Her fame as an Islam-dissident is used to cover up the real problems of this world.

In Davos these criminals of the narco kingdom The Netherlands are plotting with other neocons and fascists the 
downfall of ordinary people. It is time to resist it!

40.  Anoniem 

31 Jan 2006 om 21:19 

9/11 
aanbevolen:http://www.emediawire.com/releases/2006/1/emw339303.htm

41.  Anoniem 

1 Feb 2006 om 04:13 

Ben OEF Bot 
Het blijkt meer en meer,dat Ben OEF Bot,bij Indi? veteranen als de farize?er bestempeld,zijn zin krijgt, om 
Nederlandse troepen voor andere belangen,dan die van de Nederlandse bevolking, in te zetten,evenals de 
baasjes van de Partij van de Allochtonen,Bos en Koenders,die kennelijk de belangen van de oliebarons en de 
wereldbank belangrijker vinden,dan de belangen van hen,waarvoor ze zeggen op te komen.De vergelijking 
dient zich aan van de werknemer,die voor de behartiging van zijn belangen zich bij een vakbond aansluit en bij 
de vergadering van deze bond zijn werkgever als voorzitter tegenkomt. 
Volgens Karskens,de journalist,die de streek Uruzgan kent,is er niets op te bouwen en is de streek economisch 
belangrijk wegens de papaverbouw,mogelijk,dat Bush deze handel in eigen beheer wenst te krijgen.Zie ook:
http://www.federalobserver.com

42.  Anoniem 

2 Feb 2006 om 10:21 

Afghanistan 
Nu er,na de zware buitenlandse delegatie afgelopen week naar Den Haag, om druk uit te oefenen op de 
mandatarissen van een souverein? land, teneinde een omslag in de kwestie Uruzgan te bewerkstelligen en dit 
kennelijk dreigt te lukken,is een verwijzing naar www.globalresearch.ca(Centre for Research on Globalisation)op 
zijn plaats,even google-len op Dutch troops en er zijn meerdere artikelen te vinden,waarbij Spoils Of A 
Massacre by John Pilger,vooral in de laatste 2 alinea’s laat zien,wie de jongens achter de schermen zijn en 
welke belangen er door bepaalde politici gediend worden.Mede gezien de historische banden met de diverse 
volkeren van Nederlands Indi?,de kwestie Pearl Harbor en de gevolgen voor vele Nederlandse onderdanen een 
must om naar buiten te brengen.Voor toekomstige historici,die evenwichtiger met de feiten willen omgaan,is 
voormelde site een echte aanrader.

43.  Anoniem 

3 Feb 2006 om 00:48 

Grondwetsherziening 
Op 11 januari j.l.is in een ingezonden reactie in deze kolom aangaande de oude artikelen 97.1 en 98.1
(onafhankelijkheid van het Rijk en de verdediging van het eigen grondgebied)verzuimd het volgende te 
vermelden: 
In de grondwet van 1956(1963)staat onder “van veranderingen”art.210.Elk voorstel tot verandering in de 
Grondwet wijst de voorgestelde verandering uitdrukkelijk aan.De wet verklaart,dat er grond bestaat om het 
voorstel,zoals zij het vaststelt,in overweging te nemen.En art.211 Na afkondiging dezer wet worden de Kamers 
ontbonden.De nieuwe Kamers overwegen dat voorstel en kunnen niet dan met twee derden der uitgebrachte 
stemmen de aan haar overeenkomstig voornoemde wet voorgestelde verandering aannemen.Later geplaatst 
onder art.137.Zie verder voor de juiste data van veranderingen:Grondwetsherzieningen onder “Parlement & 
Politiek”.

44.  SamBroersma 

3 Feb 2006 om 08:06 

Geachte anoniem,

Dank voor de toezending van uw stukken over de grondrechten. Het blijft voor mij evenwel een lastige puzzel, 
zie ook de (nieuwe) bijdrage 3 februari 2006 00:48. Bij uw toezending was helaas geen toelichting, mag ik die 
alsnog van u tegemoet zien?

Sam Broersma  
Zoutelande 

45.  Anoniem 
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4 Feb 2006 om 07:51 

Geachte Sam, 
In het kort:er was artikel 137 in de grondwet i.z.veranderingen,dit artikel was echter een sta in de weg voor de 
door bepaalde elementen zo begeerde internationale rechtsorde en het opgaan in een groter geheel,zodat dit 
artikel veranderd moest worden,zonder ontbinding van de Kamers en directe beslissing aan de bevolking te 
vragen.Echter over deze zeer ingrijpende verandering had het Nederlandse volk moeten beslissen.Met name de 
eerder genoemde artikelen 97.1en 98.1 konden nu door politici,die niet de belangen van het Nederlandse volk 
dienen ,onderuit gehaald en vervangen worden.Wat dit inhoudt,kon men deze week bij de T.V.debatten 
waarnemen.Hoe een oorlog onder het mom van “Democracy,liberty and human rihgts”,welke de werkelijke 
lading dekt van “rent,profit and interest”(van een ander volk)verkocht werd,terwijl de brede basis hiervoor bij 
het Nederlandse volk ontbreekt.Zie ook :www.globalresearch.ca,google op Kofi Annan en een aantal artikelen 
zal de ondergeschiktheid van de U.N.aan de U.SA.,Engeland en Isra?l aangeven,waarbij ook nog komt,dat Kofi’s 
echtgenote een telg is uit de zeer kapitaalkrachtige Zweedse familie de Wallenbergs.

46.  Anoniem 

4 Feb 2006 om 12:01 

Geachte anoniem 04 februari 2006, 7:51

Dank voor uw (zeer snel verstrekte) toelichting op de wetswijzigingen. Ik vind het jammer, dat ik niet in direct 
contact met u van gedachte kan wisselen. Ik stel mij dat als aangenaam voor. Maar ik herken, begrijp en 
aanvaard gemakkelijk de terughoudendheid, waarmee personen zichzelf tegen onaangename (illegale) 
gevolgen, van foute invloedrijken in ons land, dienen te beschermen. Met uw bijgevoegde extra informatie 
toont u onmiddellijk aan, een juiste kijk te hebben op de harde (verstopte) realiteit om ons heen. De harde 
realiteit, die voor het gewone volk verborgen moet blijven, om het volk uit te kunnen blijven zuigen, te kunnen 
blijven knechten, en te kunnen blijven bedriegen. Daarbij worden mensenlevens (allereerst van hen uit het 
gewone volk) schaamteloos en gewetenloos ingezet en geriskeerd, om primair het belang te dienen van de 
financiele elite. De kritiek die, onder meer via deze website, geregeld opklinkt, over de niet juiste werking van 
de ?meanstream media? kan volkomen juist genoemd worden. Lof en dank voor en aan Micha Kat en zijn 
medewerkers voor het runnen van deze site, de inbreng van zeer relevante artikelen, en het scheppen van de 
mogelijkheid, om personen voor een groter publiek ongecensureerd met elkaar van gedachte te (kunnen) laten 
wisselen. Wanneer de ?meanstream media? zich voor willen laten staan als bewakers van het democratisch 
proces en bewakers van de rechtstaat, dan dienen zij naar waarheid te vermelden. Maar zij doen dat juist 
bewust niet. Onder leiding van een geselecteerde horde (op loyaliteit geteste hoofdredacteuren en andere 
invloedrijken bij de grote media (die ook nog allemaal gechanteerd worden of kunnen worden, bijvoorbeeld met 
hun loopbaan en hun ego?s) wordt de feitelijke waarheid dagelijks vervormd, om via geschiedvervalsing een 
beeld te scheppen, dat de structuur het beste dient of kan dienen. Vorige week vertelde een gepensioneerde 
Duitse straaljagerpiloot mij spontaan, dat hem een aantal dingen waren opgevallen m.b.t. de Tweede 
Wereldoorlog. Op last van de geallieerden zouden in Keulen de Dom en de Ford-werken niet gebombardeerd 
mogen worden. Voor de rest werd deze stad genodeloos plat gegooid. Ook vond hij het vreemd, dat Duitse 
motoren gesmeerd bleven worden met speciale smeerolie, die door Shell geleverd werd. Ja dacht ik, in onze 
geschiedenisboekjes op school heb ik ook nooit kunnen lezen, dat Ford en Shell (Dederding) belangrijke 
financiers waren van Hitlers oorlogsmaschine. Over de foute rol van figuren als onze prins Bernhard (en 
trouwens een belangrijk deel van zijn familie) werd in die boekjes ook niets vermeld. En in die boekjes zal ook 
niet snel vermeld gaan worden, dat onze koningin met een paar handlangers zoals Jeroen van der Veer (Shell 
en een nieuwe recordwinst over onze ruggen) trouwe bezoekers zijn van de in het geheim te houden 
Bilderbergconferentie. 

Boris Dittrich (D66) is in het Afganistan-debat gestruikeld. In mijn conflict met de overheid weigerde deze 
landverrader in persoon in 2003 permanent, om fraude van Zalm en Bos te controleren en ter discussie te 
stellen. Ga maar naar een grote partij schreven hij en Hudig (beide D66) eind 2002. Niet dat zijn 
functiewisseling veel verandering zal brengen, wat Dittrich behoort niet tot de zwaargewichten in de Kamer. In 
de zwaarste categorie zitten bijvoorbeeld wel Van Aartsen (VVD, mocht ook al eens met onze Majesteit 
(grootaandeelhouder Shell) mee naar de Bilderbergconferentie!), Verhage (CDA) en Bos. In mijn nog uit te 
brengen boek zal ik aantonen, dat deze belangrijke waterdragers van de structuur onmiddellijk herkend kunnen 
worden als landverraders en criminelen, als verraders van het volk. Zij helpen, met hun schijnheilige smoelen 
en leugens, mee, om de belangen van het gewone volk aan de fianciele elite te verkwanselen.

En onthoud telkens dit. Het volk mag dit allemaal niet weten. Waarom blijft de ?meanstream media? mij bewust 
negeren, nadat ik (ook) meerdere hoofdredacteuren (kranten, TV en radio) middels duidelijk herkenbare 
inspanningen, in kennis had gesteld van betrekkelijk eenvoudig te controleren door Zalm en Bos persoonlijk 
gepleegde ernstige fraude (en daarmee natuurlijk ook de fraude van hun belangrijkste topambtenaren). Het 
bedrog is door hen zelf onweerlegbaar opschrift gesteld en ondertekend. Je zou toch denken, dat dat smullen 
zou worden voor de media. In hun val zouden zij ook nog Balkenende en Donner (die hebben ook een criminele 
rol in mijn conflict met de overheid) meeslepen. Maar nee, omwille van andere hogere belangen mag 
Balkenende evenwel niet vallen, hoe hard de (schijn)oppositie ook roept. Ook grootsmoel en betweter Jan 
Marijnissen (gesteund door zijn kamerlid/jurist Jan de Wit) gaat mij angstvallig uit de weg. En zwijg maar over 
Femke en de rest. Zij zijn allemaal op de hoogte, en zij doen niets. Beter gezegd, in hun eigen belang doen zijn 
niets. En het schriftelijk bewijs voor mijn gelijk is spijker en spijkerhard. Ook dat is een belangrijke reden, om 
mij te (blijven) mijden. 

De geschiedenis zal leren, hoe ze (de structuur) crimineel Wouter Bos (voormalig Shell, en naar eigen zeggen 
kandidaat minister-president) op de troon krijgen. Maar er moeten toch nog wel eerst een paar vlekjes 
weggepoetst worden? Of leg ik het wellicht zelf eerder af? De druk op mij vanuit de ambtenarij is thans bijna 
ondraaglijk. Ik ben feitelijk op de vlucht (Duitsland), maar ik wil zo graag bescherming krijgen. Rechtstaat 
Nederland, vergeet het maar! Boeven gaan voor!

Sam Broersma 
Zoutelande

47.  Anoniem 

4 Feb 2006 om 13:19 

Geachte Sam, 
Ach,die schooltjes met hun “geschiedenis”.Ooit begrepen,hoe Duitsland,na een eerste wereldoorlog te hebben 
verloren,met enorme herstelbetalingen aan de overwinnaars,die pas in deze eeuw afgelost konden zijn,haar 
enorme werkloosheid,haar niet bij te houden inflatie ,binnen korte tijd weer een leger op poten kon zetten om 
een tweede wereldoorlog te beginnen?En wie zijn er het best na deze tweede wereldoorlog uitgekomen?En hoe 
kwamen de grenzen na deze tweede wereldoorlog te leggen?
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48.  Anoniem 

6 Feb 2006 om 08:16 

Goudstikkercollectie. 
En nu nog afwachten,hoe de fiscus reageert,de nalatenschap betreffende.

49.  Anoniem 

4 Mei 2006 om 11:16 

http://www.amconmag.com/2005/2005_12_05/cover.html 
Staat hetzelfde verhaal, alleen dan in het Engels. 
Verder begon de ‘moslim’ integratie naar Nederland al eind jaren 60 dus voor het akkoord, en zelfs voor de 
oliecrisis.  
Maar verder een goede poging om de islamfobie verder aan te wakkeren (hoor ik een dolkstoot legende?)

50.  Anoniem 

5 Mei 2006 om 18:10 

Is dit voormelde niet reeds lang geleden (achter de schermen) gepland?Het bewust scheppen van chaos om 
dan naderhand met de vooraf reeds bedachte oplossing aan te komen?

51.  Anoniem 

6 Mei 2006 om 17:17 

De vierde mei is zoals gewoonlijk in de Nederlandse media weer overbelicht met het leed van de Europese 
Joodse bevolkingsgroep,terwijl er een veelvoud aan goyem-slachtoffers is gevallen.De vraag doet zich 
bovendien rijzen waar de Rotschild’s,de Warburgs,de Kuhn-Loebs,de Morgans etc.gedurende deze holocaust 
waren.

52.  Anoniem 

7 Mei 2006 om 12:33 

St.Louis. 
Op 13 mei 1939 voer dit passagiersschip vanuit Hamburg met 930 Joodse vluchtelingen richting U.S.A.en werd 
door de Amerikaanse autoriteiten weer teruggestuurd naar Nazi-Duitsland,terwijl men bewust was van het lot,
dat hen wachtte.Het grootste deel van deze vluchtelingen heeft het derhalve niet overleefd. 
Bevreemdend ,gezien het voormelde en de situate in Nazi-Duitsland was de uittocht van vele Joodse geleerden 
naar de tegenstanders in de komende oorlog,waaronder atoomgeleerden,te lezen in “Hitlers geschenk”, 
wetenschappers,die Nazi-Duitsland ontvluchten door Jean Medawa en David Pyke. 
Langzaam,maar zeker komt de werkelijkheid naar voren van het gruwelijke spel,wat er achter de schermen 
gespeeld wordt.

53.  Anoniem 

13 Mei 2006 om 02:55 

St.Louis. 
67 jaar geleden werd dit schip vol Joodse vluchtelingen richting Amerika gestuurd,waar geen toestemming voor 
asyl werd gegeven.Daar Europa,met name in deze tijd van asylzoekers steeds weer geconfronteerd wordt (ook 
die landen,die bezet waren)met de Tweede Wereldoorlog en de jodenuitroeiing is het boek “De uitbuiting van de 
Holocaust”door Gie van den Berghe-Uitgeverij HouteKiet Antwerpen-Baarn ISBN 9052400369,waarin uitvoerig 
wordt ingegaan met het gestegen belang van de Holocaust,met zijn politieke exploitatie en de veranderende 
houding tegenover Israël,dat zich heeft ontpopt,als een zeer strijdbare natie,sterk aan te bevelen.Dit boek biedt 
een interpretatieschema,waardoor actuele gebeurtenissen en discussies rond de Holocaust(Historikerstreit,
Karmelitessenklooster), kunnen worden ingepast in een bredere en verhelderende context.

54.  Anoniem 

17 Mei 2006 om 01:26 

http://www.davidicke.com/content/view/744/48

55.  Anoniem 

17 Mei 2006 om 15:32 

Hirsi Ali 
Het ziet er naar uit,dat de oude koers van paars,zoveel mogelijk sjacheren,teneinde andere culturen in 
Nederland te krijgen ,ten koste van de autochtone bevolking,weer in ere hersteld is.Deze voorbeeldfunctie van 
het parlement geeft nu,na het debat van hedennacht tegen een minister,die van rechtsgelijkheid uitging,over 
de leugens van Hirsi(uit het geslacht Osman?)immers een enorme zuigkracht weer,om met leugens en bedrog 
Nederland binnen te komen.Een ware overwinning voor Halsema en Bos, en niet te vergeten de nieuwe 
werkgever van Hirsi het American Enterprise Institute te Washington,de denktank van wereldveroveraar Bush .
Het polariserende karakter van Hirsi tegen de Islam en haar liefde voor het regime in Washington,roept de 
verdenking op,dat deze vrouw voor het bekende doel ingezet is.Mogelijk,dat het nu tijd wordt voor Rita Verdonk 
om toch te overwegen met de heer Nawijn de komende verkiezingen in te gaan en te breken met een VVD,die 
zeker met Rutte,ongetwijfeld weer een vrijage met Bos (partij van de allochtoon-maar wel zonder zeggenschap 
van deze allochtonen over inzet van troepen in landen van hun geloofsgenoten)zal aangaan.De boodschapper 
tegen dit beleid is destijds door de schrijftafelmoordenaars uit de weg geruimd,het kiezerspotentiëel is er echter 
nog.
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56.  Anoniem 

19 Mei 2006 om 10:57 

VVD stemmers. 
Nu de top van de VVD de 9500 stemmen,die reeds per post zijn uitgebracht voor een nieuwe lijsttrekker bij 
voormelde partij bij de komende verkiezingen,na de misplaatste massale aanval op minister Verdonk,opnieuw 
willen laten stemmen via internet en aldus de reeds geplaatste stemmen te vernietigen,rijst de vraag,waarom,
gezien de opiniepeilingen in de polls,de huidige regeringspartijen betreffende,er niet reeds eerder opnieuw 
algemene verkiezingen zijn gehouden?

57.  Anoniem 

19 Mei 2006 om 13:50 

Rita Verdonk. 
Het opgeven van valse personalia om het Nederlandschap te verkrijgen wordt als zodanig door de Hoge Raad 
geacht,dat in dit geval iemand anders is genaturaliseerd en aldus dat in een dergelijk geval de Nederlandse 
nationaliteit nimmer is verkregen,zodat de Tweede Kamer zelf fout was door geen duidelijke wet te maken.Het 
ziet ernaar uit,dat we met een stelletje sufferds in het parlement en de media zitten,gezien het voormelde en 
de gezamenlijke aanval,uitgezonderd de heren van As en Nawijn op minister Verdonk.Mogelijk is echter ook,dat 
andere motieven in het spel zijn,gezien de voorliefde van bepaalde zijde voor Mark Rutte,het gesjacher en 
gesjoemel met interne verkiezingen en de lijn Bush,Blair,Balkeneinde. 
In het geval met verkiezingen (ook landelijk)dient het verslag als aanbeveling te lezen op http://www.
daanspeak.com/1/Stemfraude.html

58.  Anoniem 

19 Mei 2006 om 18:47 

snel-Belgwet. 
Nu er in Nederland zo’n commotie is ontstaan vanwege het liegen en bedriegen om het Nederlanderschap te 
verkrijgen,werd uitgerekend heden het wetsontwerp door de Belgische regering goedgekeurd,dat de snel-
Belgwet aanpast.De belangrijkste wijziging van dit wetsontwerp: wie liegt bij de naturalisatie-aanvraag kan de 
Belgische nationaliteit verliezen,wat grote gevolgen heeft voor schijnhuwelijken.Kennelijk hebben onze 
zuiderburen een ander niveau-afgevaardigden,dan velen,die in Den Haag met een verkiezingsmandaat zitten,
echter onbekwaam blijken te zijn,om dit mandaat naar behoren uit te voeren.

59.  Anoniem 

21 Mei 2006 om 14:23 

Buitenhoftv. 
Heden de uitzending met o.a.minister Ben Bot(CDA) over het beleid van Den Haag inzake een Europa,waarvoor 
nooit toestemming is gevraagd aan de Nederlandse bevolking.In het kort: de uitbreiding van de EU en de 
verkoop van Nederland werd vergeleken met de verkoop van een huis,na de notaris is geen ontbinding meer 
mogelijk.De vraag doet zich dan onmiddelijk rijzen :”ook indien een beschikkingsonbevoegde deze 
overeenkomst heeft afgesloten namens de koper en de notaris zich kennelijk medeschuldig maakte aan een 
misdrijf?”Ondanks de zeer duidelijke uitslag van het referendum over een (buitenlandse)Europese grondwet 
gaat Den Haag voort met het nemen van besluiten ,die de Nederlandse souvereiniteit en identiteit volledig 
ondermijnen en komt Ben Bot aan met het opnieuw uitleggen van zijn beleid ,met als verklaring dat de 
bevolking wil weten hoe het verder gaat.Mij dunkt,dat de bevolking reeds duidelijk heeft uitgelegd aan Ben Bot,
dat het niet betutteld wenst te worden en dat het democratische recht op zelfbeschikking door een minister 
dient te worden geëerbiedigd,zoniet,dan is het beste,dat hij aftreedt. 
In dezelfde uitzending kwam ook de hoogleraar rechtsTHEORIE Dorien Pessers aan het woord met uiteraard 
weer een aanval op minister Verdonk, weer het gekokketteer met en de politieke uitbuiting van de Tweede 
Wereldoorlog en het Befehl ist Befehlrepertoire,nota bene in een land,waarvan de steden Rotterdam en 
Middelburg gebombardeerd zijn en het land bezet werd met wapens uit de fabrieken van Krupp en Mauser.
Stuitender kan het niet.

60.  Anoniem 

21 Mei 2006 om 15:32 

Buitenhoftv. 
Rectificatie:”ook,indien een beschikkingsonbevoegde(hier b.v.makelaar,die slechts voor enkele handelingen 
bevoegd is,hangt ook van schriftelijke opdracht af)deze overeenkomst heeft afgesloten namens de verkoper etc.

61.  Anoniem 

1 Jun 2006 om 19:27 

Rita Verdonk. 
Het College Bescherming Persoonsgegevens vindt,dat het artikel in de Telegraaf over de fraude van Taïda,alleen 
vermeld mag worden,als het beleid van de minister in gevaar komt.Het verdedigen van het beleid door de 
minister heeft volgens het College een disproportionele inbreuk op de levenssfeer van de scholiere gemaakt.Nu 
Taida door deze opvatting gesterkt wordt in haar frauduleuze handelen en vervolgens een aktie uit 
onrechtmatige daad heeft ingesteld tegen de minister,dient de vraag zich aan,wat voor soort lieden voormeld 
College bevolkt.Is de wet op de privacy slechts voor de bescherming van hen,die hierdoor een vrijbrief krijgen 
om te sjacheren , te sjoemelen of te infiltreren in beroepen en instituten,waar zij niet thuishoren?En is het een 
rechtlijnige minister niet toegestaan,om de andere kant van de medaille te tonen,zodat een juister beeld 
ontstaat van het hoe en waarom van haar handelen?Gezien het voormelde en de uitslag van de (electronische?)
verkiezingsuitslag onder de VVD-leden voor een nieuwe lijsttrekker ,waarbij de link(s)e Rutte,afkomstig van 
Unilever is gekozen,doet het ergste voor de toekomst van Nederland vermoeden.

62.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 00:01 
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Schengen. 
En Rita,wordt het geen tijd om het verdrag van Schengen op te zeggen?Met een kelderende VVD in de 
opiniepeilingen een mogelijkheid om een wending te bewerkstelligen.

63.  Anoniem 

4 Mrt 2007 om 13:01 

Sukkelige Sam,

wat wil je toch graag belangrijk en interessant gevonden worden…

Misschien moet je eens gaan werken.. tijd voor zoveel onbenulligheid op papier had ook een nuttig gevoerd 
sollicitatiegesprek of opstarttijd voor een eigen bedrijfje kunnen zijn…. of…. ik durf het bijna niet te 
suggereren… zou je ook dan worden tegengewerkt ???… door mannen die jou zomaar spontaan aan zouden 
spreken….
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WOB-verzoek tegen Raad voor de Rechtspraak
Gepubliceerd door admin 7 december, 2005 in Rechterlijke macht. 

OPENHEID GEVRAAGD OVER GRATIS PROCEDERENDE RECHTER

De advocaat van Micha Kat in de zaak die Hans Westenberg, vice-president van de Rechtbank Den 

Haag, tegen hem heeft aangespannen en waarover deze site reeds uitvoerig heeft bericht, heeft via 

een WOB-verzoek aan de Raad voor de Rechtspraak duidelijkheid gevorderd over het ‘geheime fonds’ 

dat blijkt te bestaan voor procederende rechters. Dit fonds zou volgens de president van de Haagse 

Rechtbank Hofhuis ten dienste staan van rechters die ‘worden betrokken in procedures’. Dit fonds 

stelt rechters in de gelegenheid op kosten van de gemeenschap te procederen. Uiteraard roept dit 

alles vele vragen op, bijvoorbeeld deze: Westenberg is de procedure tegen Kat zelf begonnen. 

Blijkbaar mag dat ook? Blijkbaar mogen rechters in dit land te kust en te keur gratis processen 

aanspannen tegen wie ze maar willen? Naast Kat heeft Westenberg ook de topadvocaat Hugo Smit 

(gratis) gedagvaard. Op 14 december wordt de uitspraak verwacht in deze bizarre procedure die gaat 

om de vraag: mag een advocaat kritiek hebben op een rechter en mag een journalist dat dan 

vervolgens opschrijven? Volgens Westenberg dus niet. Saillant is dat minister Donner de Kamer 

recent nog op vragen van lid Eerdmans (LPF) heeft toegezegd dat hij zal kijken of rechters die 

belangrijke nevenfuncties niet opgeven kunnen worden ontslagen. Welnu,  

Westenberg is zo’n rechter. En wat zien we? In plaats van ontslag krijgt zo’n rechter gratis 

rechtsbijstand om af te rekenen met zijn criticasters! 

 
Raad voor de Rechtspraak 

Afdeling Kabinet en Communicatie 

Postbus 90613 

2509 LP DEN HAAG

Tevens per fax: 070 - 361 97 15

Amsterdam, 28 november 2005

Betreft: WOB-verzoek 

Ons kenmerk: 20050004/MK/es

Geachte heer, mevrouw,

Mijn cli?nt, de heer Micha Kat, journalist te Amsterdam, stelt er belang in kennis te nemen van 

informatie welke betrekking heeft op het beleid van de Raad voor de Rechtspraak inzake de financi?le 

ondersteuning van rechters die betrokken worden bij juridische procedures. 

Om die reden verzoek ik u om toezending van afschriften van: 

- stukken waarin op enigerlei wijze beleid is geformuleerd ten aanzien van de ondersteuning van 
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rechters die (al of niet in verband met hun ambtsuitoefening) zelf in een gerechtelijke procedure 

betrokken raken; 

- verzoeken die daartoe door de Raad zijn behandeld, alsmede de besluiten van de Raad 

dienaangaande;  

- documenten waarin de algemene of bijzondere voorzieningen zijn vastgelegd die ten behoeve van 

deze financi?le ondersteuning zijn getroffen sinds 2000, met specifiek aangegeven welke uitgaven in 

dat verband tot op heden zijn gedaan; 

- alle overige informatie die met bovenstaande verband houdt.

Voor de goede orde wijs ik erop dat dit verzoek dient te worden opgevat als een verzoek op grond 

van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Op de voet van art. 6 WOB zou ik bovenstaande 

informatie graag zo spoedig mogelijk ontvangen, doch uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van 

deze brief.

In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

M.Ch. Kaaks

1 Reactie op “WOB-verzoek tegen Raad voor de 
Rechtspraak”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

9 Dec 2005 om 13:41 

Dit is een goed en teer punt. 
Rechters die op kosten van de gemeenschap hun criticasters het leven zuur maken via procedures. En collega-
rechters moeten daar dan onpartijdig (kan dat ??) over beslissen. Het lijkt toch een farce ….

Overigens van de Raad voor Rechtspraak (Van Delden) daar zou ik niet veel van verwachten. Maar de stap 
gedaan is op zich een goeie…

De rechtspraak in Nederland lijkt wel een lachertje - zeker met lieden als Westenberg.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« De geheime onderzoekers van de peilingen De Europese immigratie-richtlijn »

Bezoekers

●     6 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165370 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/219/wob-verzoek-tegen-raad-voor-de-rechtspraak.html (2 of 2) [3/11/2009 12:49:11 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/219/wob-verzoek-tegen-raad-voor-de-rechtspraak.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/219/wob-verzoek-tegen-raad-voor-de-rechtspraak.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/218/de-geheime-onderzoekers-van-de-peilingen.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


Wolffensperger voor de derde keer in belangenconflict at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid Exit Charles Groenhuijsen »

Wolffensperger voor de derde keer in 
belangenconflict
Gepubliceerd door admin 30 november, 2005 Geen categoriein . 

CRIMINEEL WOLFFENSPERGER (RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK) GAAT VAN KWAAD TOT 

ERGER

Opnieuw heeft het lid van de Raad voor de Journalistiek Gerrit-Jan Wolffensperger zichzelf ernstig in 

opspraak gebracht. Meende hij reeds eerder zitting te kunnen nemen in een college dat een zaak 

behandelde tegen een ex-bedgenote en tegen een krant die het standpunt van de regering 

verwoordde waar zijn eigen partij deel van uitmaakt, thans heeft hij de arrogantie een zaak te 

behandelen tegen het medium (deze website) die deze misstanden aan de kaak stelde en zelfs (via 

een brief aan de NVJ) ook aandrong op zijn verwijdering uit de Raad!. Wat zou er gebeuren in de 

gewone civiele rechtspraak als een rechter een zaak behandelt tegen een blad waarn hij meerdere 

malen is neergezet als corrupte leugenaar? Rechter Hans Westenberg bijvoorbeeld die vorige week in 

HP/de Tijd werd neergezet als partijdig en aggressief: zou het worden geaccepteerd als hj een zaak 

behandelt waarin het weekblad partij is? Nee, natuurlijk niet! 

 

Gerrit-Jan Wolffensperger Het optreden van Wolffensperger begint criminele trekjes te 

vertonen. Het is dat de Raad voor de Journalistiek verder te 

onbelangrijk is, anders zou deze website zeker een civiele procedure zijn begonnen tegen de Raad 

wegens incompetentie en belangenverstrengeling waardoor partijen onterecht schade kan worden 

toegebracht. 

De zaak waarin Wolffensperger over deze webiste oordeelt betreft de klacht van discotheek Escape. 

Klokkenluideronline publiceerde een anonieme melding van een klokkenluider over misstanden in de 

bedrijfsvoering in deze populaire uitgaansgelegenheid op het Rembrandtplein in Amsterdam. De Raad 

verklaarde de klacht van Escape tegen deze site gegrond omdat de aantijgingen van de anonieme 

klokkenluider niet zijn ‘gecheckt’ via wederhoor. Eerder bedreigde Escape deze site met een civiele 

rechtzaak, maar deze werd later weer ingetrokken. In plaats van naar de gewone rechter stapte de 

uitgaansgelegenheid naar de Raad. 

Commentaar Micha Kat: “Als Wolffensperger een echte kerel is begint hij een civiele zaak 

tegen deze site. Mede daarom heb ik hem in de kop van dit stuk als ‘crimineel’ aangeduid. 

Het kan toch niet zo zijn dat Wolffensperger als lid van de Raad allerlei vage zaken 

behandelt tegen deze site, maar dat hij stil blijft zitten als hij hier als ‘crimineel’ wordt 

neergezet? Wolffensperger, u bent een smerige schande voor de rechtsstaat, een abject en 

medelijkwekkend monster en daarnaast ook nog een schraperige zakkenvuller die de 

integriteit van de journalistiek door de stront sleurt!”
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« Hoe lang nog, rechter Hans Westenberg? Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel overheid »

De prijzenregen richting Job Cohen
Gepubliceerd door admin 25 november, 2005 in Politiek. 

HELP! JOB COHEN VERDRINKT ONDER DE PRIJZEN!

Door Pamela Hemelrijk 

Hoe heter de grond politici onder de voeten wordt, hoe meer onderscheidingen ze gaan uitreiken aan 

elkaar en aan hun supporters. In Nazi Duitsland en de Sovjet Unie was het op het laatst de enige 

bedrijfstak die nog op volle toeren draaide. (Ik herinner me uit de jaren zestig een kaderberichtje 

over een diefstal bij een of ander Sovjet-departement, waarbij vrijwel de gehele voorraad gouden 

staatsmedailles was buitgemaakt. Gek genoeg waren er ook een paar erepenningen blijven liggen. 

Hieruit viel af te leiden, zo merkte een dissidente olijkerd op, dat de inbrekers deze onderscheiding 

waarschijnlijk zelf al h?dden.) In Nederland is Job Cohen de belichaming van deze wanhoops-

strategie. Als hij niet bezig is een prijs uit te reiken aan Geert Mak, dan is hij wel bezig een prijs te 

aanvaarden van een jury onder voorzitterschap van Geert Mak, als het ware. 

 

Job Cohen De meeste prijzen die Job ontvangt zijn speciaal voor hem in het leven geroepen, lijkt 

het wel. Op 9 november jl. werd hij weer bekroond met de ?Burgerschapsprijs? (?een 

erkenning voor personen en organisaties die zich inzetten voor een open, democratische en tolerante 

samenleving?), die dit jaar ?voor de eerste maal? werd uitgereikt. De gulle gever was een obscure 

Belgische stichting genaamd P&V (?Kruispunt van solidariteit, emancipatie en burgerzin?), die nu nog 

op de been wordt gehouden door een verzekeringmaatschappij ?met veel sociaal engagement?, maar 

die ?momenteel stappen zet tot het verkrijgen van de juridische status stichting van Openbaar Nut?. 

(Dit betekent in gewone mensentaal dat de stichting subsidie heeft aangevraagd.) Zij houdt zich o.a. 

onledig met het bestrijden van discriminatie van allochtone jongeren op de arbeidsmarkt, en het 

geven van impulsen aan nieuwe vormen van solidariteit met jongeren door activiteiten en 

participatieprojecten in het teken van actief burgerschap en inclusie van jongeren, dus dan weet je 

wel uit welke hoek de wind waait. Ik ben dan ook razend benieuwd wie er in het bestuur van die 

ballentent zitten, maar daar viel op hun website natuurlijk weer niet achter te komen, en hun 

telefoon staat permanent op voicemail. Hoe dan ook, Cohen kreeg de onderscheiding omdat het 

dankzij hem zo rustig is gebleven na de moord op Theo van Gogh, en hij leverde in zijn dankwoord 

en passant nog even deskundig commentaar op de rellen in Frankrijk: volgens hem hebben de Franse 

autoriteiten ?teveel grenzen gesteld? en ?te weinig perspectief geboden?. Dat belooft wat voor de 

toekomst van Amsterdam. 

In 2003 werd onze burgervader gelauwerd met de Philadelphia Award van de stichting Philadelphia 

Zorg in Nunspeet. Deze volledig door de AWBZ gefinancierde instelling (6300 medewerkers) biedt 

passende hulp, begeleiding en ondersteuning aan ruim 6200 mensen met een (verstandelijke) 

handicap en anderen die zorg behoeven. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich 

verdienstelijk hebben gemaakt voor mensen met een handicap, maar dat zijn gek genoeg altijd 
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politici (Joop van der Reijden, Erica Terpstra, jonkheer Beelaerts van Blokland), of echtgenotes van 

politici (Rita Kok, maar die heeft dan ook zelf een gehandicapt kind, waarvoor zij zich zonder twijfel 

met hart en ziel heeft ingezet). Waarom Job Cohen in de prijzen viel mag Joost weten, of het zou 

moeten zijn dat hij zijn gehandicapte vrouw door anderen laat voortduwen in haar rolstoel, terwijl hij 

zelf gaat liggen rollebollen met zijn ma?tresse Judith Belinfante. (Deze sappige informatie hebben wij 

van Theo van Gogh, die eens op een ontvangst in het Parooltheater met Cohen stond te babbelen, en 

daarbij uit volle borst had staan afgeven op Judith Belinfante. Een ingewijde schopte hem keihard 

tegen zijn schenen, en siste hem na afloop toe dat hij zijn huiswerk beter moest doen: wist hij dan 

niet dat Job al jaren het bed deelde met Judith? Nee, dat wist Theo niet. De volgende dag, beleefd als 

hij is, heeft Theo het stadhuis nog gebeld om zich te verontschuldigen: ?Sorry! Ik wist het echt niet! 

Het was stom toeval! Als ik het had geweten had ik mijn waffel wel gehouden!? De secretaresse van 

Cohen zou het doorgeven. zei ze. Ze ontkende niks, wil ik maar zeggen. Als dat geen offici?le 

bevestiging is, dan weet ik het niet meer.) 

Enfin, vooral dit jaar heeft Cohen een absoluut record gevestigd, zodat hij volgend jaar door Paul 

Witteman en consorten wel zal worden uitgeroepen tot De Meest Bekroonde Burgemeester Aller 

Tijden. Begin dit jaar zag het er namelijk even naar uit de De Gekozen Burgemeester wellicht 

daadwerkelijk zijn intrede zou doen, er brak paniek uit in de gelederen, en toen is de machine pas 

echt op volle toeren gaan draaien. Marcel van Dam bedacht prompt voor de VARA het nieuwe 

programma De Grootmeesters, een concours tussen vier door de VARA geselecteerde top-

burgemeesters, waarbij voor de zekerheid een bevriende vakjury (Nelleke Noordervliet, Maria 

Henneman) werd ingeschakeld om te voorkomen dat het stemvolk de verkeerde burgemeester zou 

laten winnen. Cohen won met een neuslengte voorsprong op Leers van Maastricht en Opstelten van 

Rotterdam. 

De afgelopen maand deed het staatskrantje Binnenlands Bestuur er nog een schepje bovenop door 

Cohen door zijn eigen genoten te laten uitroepen tot ?Beste Burgemeester Van De Afgelopen 25 

Jaar?. (Waarom eigenlijk slechts 25 jaar? Waarom niet meteen sinds de Dageraad der Menschheid? 

Maar misschien komt dat nog.) 

Hoe de benoeming van Cohen tot Held van Europa door Time Magazine in zijn werk is gegaan hoef ik 

u niet meer te vertellen. Dat is louter en alleen gebeurd op voorspraak van Abi Daruvalla, de 

correspondente van Time in Nederland. Wij willen er ons kop onder verwedden dat Abi aan deze 

meesterzet een hele dikke vette adviesfunctie bij de gemeente Amsterdam heeft overgehouden, op 

het gebied van het geven van impulsen aan nieuwe vormen van solidariteit door activiteiten en 

participatieprojecten ter bevordering van actief burgerschap en de strijd voor een open, tolerante en 

zorgzame samenleving. Of iets dergelijks. 

Dan hebben we het nog niet eens over de talloze populariteitsonderzoeken die Cohen door zijn eigen 

gemeentelijke dienst Onderzoek en Statistiek laat uitvoeren, en die onveranderlijk leiden tot 

conclusies als ?Iedereen houdt van Job Cohen? en ?De stad heeft deze man hard nodig?. 

Om zo populair te worden moet je natuurlijk ook met gulle hand prijzen weggeven, vooral aan 

bevriende publicisten. Daar steekt Cohen dan ook de rest van zijn tijd in. Zo zat hij o.a. (met Gerlach 

Cerfontaine, Bas Heijne en Geert Mak) in de jury die dit jaar de Gouden Ganzeveer toekende aan 

bevriende mogendheid Maria Goos. (Literaire prijzen worden in Nederland nog uitsluitend toegekend 

op voorspraak van de makers van onleesbare beleidsnota?s, die nooit een boek inkijken, en zelfs hu 

speeches laten vervaardigen door in misselijkmakende clich??s grossierende dorknopers van 

ambtenaren. Deze apparatschiks worden geacht het beste te kunnen oordelen over literaire kwaliteit. 

De jury van de AKO-prijs is achtereenvolgens geleid door Wim Kok, Hans van Mierlo, Paul Rosenm?

ller en Hans Dijkstal. Wie het volgend jaar wordt is nog niet bekend, maar wij geven Cohen een 

goede kans.) 

In 2003 was Cohen voorts juryvoorzitter bij de verkiezing Communicatiemanager van het Jaar van de 

Vereniging voor Overheidcommunicatie. De kandidaten die hiervoor door de vakjury worden 

geselecteerd zijn doorgaans communicatiedeskkundigen van de Postbank, de NS of het een of andere 

ministerie. Dit jaar is de voorzitter Jacques Wallage, u weet wel: de voorzitter van de Commissie 

Overheidscommunicatie (waarin trouwens ook Maria Henneman en Hans Laroes zaten), die eertijds 

adviseerde om nog eens 50 miljoen extra uit te trekken om de informatie aan de burger beter te 
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sturen, aangezien die volgens Wallage ?teveel door de pers werd gefilterd?. 

Wist u trouwens dat het Humanistisch Vredesberaad, dat ongetwijfeld ook met subsidiegeld op de 

been wordt gehouden, tegenwoordig jaarlijks iemand uitroept tot ?Journalist van de Vrede?? In 2003 

ging deze onderscheiding naar Stan van Houcke (die altijd met de krakers meevocht tegen de ME, en 

vanuit de studio van STAD Radio Amsterdam in 1980 een leidende rol heeft gespeeld bij het 

kroningsoproer), en in 2004 naar Anja Meulenbelt, de trouwste supporter van de Palestijnse intifada, 

op Gretta Duisenberg na. 

Dit jaar nomineerde het Humanistisch Vredesberaad o.a. Mohammed Benzakour, Anil Ramdas, Kader 

Abdollah, Ren? Diekstra (voornamelijk beroemd om zijn plagiaatplegerij, maar dat doet hij kennelijk 

heel vreedzaam), Geert Mak (daar heb je hem weer), en Marion Bloem (de vrouw achter de tv-actie ?

26.000 Gezichten?, die beoogt afgewezen asielzoekerts binnen te houden, ook als het Afghaanse 

kolonels zijn die oorlogsmisdaden hebben gepleegd voor de Taliban). 

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Job Cohen bij deze vertoning, voor zover bekend, geen actieve 

rol heeft gespeeld. Maar ik wou u deze interessante informatie niet onthouden. Zo heeft u vast ook 

nog nooit gehoord van de El Hizra literatuurprijs, die al tien jaar bestaat, en uitsluitend wordt 

uitgereikt aan schrijvers met een Marokkaanse of Arabische achtergrond. Verhalen, gedichten, 

essays, song- rap- en toneelteksten, alles is toegestaan, als het maar door door Arabieren of Berbers 

is vervaardigd. Ook bijdragen in het Arabisch of Tamazight zijn welkom. De prijs bestaat uit een 

geldbedrag en publicatie van het bekroonde werk. Sinds 1992 zijn er 70 auteurs bekroond, onder wie 

Abdelkader Benali, Khalid Boudou, Mohammed Benzakour, Moustafa Stitou en nog een hele hoop 

anderen van wie ik nog nooit had gehoord,. Hoeveel deze literaire voortrekkerij op etnische gronden 

de belastingbetaler kost, is niet te achterhalen, maar is aardig wat, te oordelen naar het grote aantal 

geldschieters. Dat zijn namelijk het ministerie van Onderwijs, het Fonds voor de Amateurkunst, het 

Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Fonds voor de Letteren, het Nederlands Literair Produktie- en 

Vertalingenfonds, en de gemeente Amsterdam. ?Kunstenaars zijn de hoeren van de politiek 

geworden?, schreef een verbolgen kunstenaar onlangs in de krant. Zo is het maar net. 

5 Reacties op “De prijzenregen richting Job Cohen”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

26 Nov 2005 om 10:58 

Ad Melkert ontving na zijn zeperd bij de verkiezingen het “gro?e Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland”. Het genante was dat niemand - ook de NOVA journalisten die er een week 
New York voor uittrokken niet - kon of wilde vertellen voor welke verdiensten hij die ontvangen had.

Lees hier het hele verhaal http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?
op=modload&name=News&file=article&sid=134  
en herken de manier waarop de pers de haar toebedeelde rol speelt in dit soort feestjes.

2.  Anoniem 

26 Nov 2005 om 11:57 

Het is een vermakelijke toestand. Al dat prijzen uitreiken aan lullo’s die zich eigenlijk moeten schamen. De 
overheid heeft te veel geld, en dat moet rondgepompt worden. 
De profiteurs helpen elkaar….. 
De pers doet vrolijk mee, want die krijgen ook af en toe wat.

C’ est la vie….

3.  Anoniem 

26 Nov 2005 om 20:01 

Cohen had maar ??n echte vijand. Dat was(en is misschien nog wel) Erik de Vlieger.(zijn eigen woorden) Daar 
is in ieder geval keurig mee afgerekend.

4.  Anoniem 
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28 Nov 2005 om 10:52 

Wat zijn we toch een heerlijke Cohenistisch landje of was het Calvinistisch??

5.  Anoniem 

28 Nov 2005 om 18:19 

“Hoe heter de grond politici onder de voeten wordt, hoe meer onderscheidingen ze gaan uitreiken aan elkaar en 
aan hun supporters. In Nazi Duitsland en de Sovjet Unie was het op het laatst de enige bedrijfstak die nog op 
volle toeren draaide.”…. En nu: http://beba.web-log.nl/log/4163193
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LOOKING FOR CENTRAL-ASIAN INTERNET JOURNALISTS

Dutch internet journalist Micha Kat together with Milieukontakt?s consultant Jacobiene Ritsema gave 

an introduction on trends in today?s internet journalism in the Western world while Micha Kat shared 

his personal experience as internet journalist with the participants. ?A little less than half of them had 

active experience with internet? said Kat. ?I think that?s a lot. It illustrates the growing importance of 

the medium, also in Central Asia.? Although the festival?s theme was environmental journalism, most 

participants were more or less general journalists with even a specialist in sports from Turkmenistan 

participating. 

 
Several of the websites these journalists contribute to, like www.fergana.ru or www.tribune-uz.info 

and www.iwpr.org are blocked in their home countries, in these cases Uzbekistan. Other journalists 

contribute to websites that are in line with governement policy like www.inform.kz or www.turkmenia.

tk. 

One journalist from Karakopakstan, Uzbekistan, said: ?I don?t like these computers at al. They only 

accelerate life and make people less happy. I stay with my pen and my notepad.? 

The participants showed the most interest in the commercial aspects of internet which were given a 

lot of attention by Micha Kat. He showed how websites can be exploited by sponsorship, donations 

and advertisements. The second part of the workshop consisted of an open discussion on Central 

Asian subjects that could be of interest for western websites. Micha Kat said that he will open his own 

sponsored website www.klokkenluideronline.nl for their paid contributions if they have enough 

quality. He announced he wouls for this purpose open a new menu ‘Internationaal’. This triggered a 

lot of response; an Uzbek journalist from Buchara announed two articles on Dutch men marrying 

Bucharan girls. Kat said this sounded promising.
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KLOKKENLUIDERONLINE GAAT NAAR KAZACHSTAN

Morgenochtend vertrekt de webmaster van deze website naar Almaty in Kazachstan om daar in het 

kader van een project van CARNet (Central Asian & Russian Network) een cursus internetjournalistiek 

te gaan geven aan Kazachse journalisten. In Kazachtstan kampen de media net als in de andere 

Centraal-Aziatische republieken met een gebrek aan bewegingsruimte. Internet is de enige 

mogelijkheid bepaalde verhalen op enige schaal te verspreiden. De bedoeling is dat de Kazachse 

journalisten mede gaan publiceren op het speciaal voor dit project gecreeerde menu ‘Internationaal’ 

in de menubalk bovenaan deze website. Klokkenluideronline hoopt op spannende 

‘klokkenluidersverhalen’ uit een van de spannendste landen uit de regio, want Kazachstan is rijk aan 

fossiele brandstoffen en een van de ‘battlegrounds’ in de engerie-oorlog tussen Rusland, de VS en 

China. De strijd tussen deze drie landen om de energiebronnen in Centraal-Azie zal de toekomst van 

de regio bepalen. 

Bovendien zijn er op 4 december verkiezingen; de campagnes zijn begonnen op 25 oktober. 

President Nazarbayev is reeds begonnen met een ongekend charme-offensief.
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RAAD BESLIST ACHTER GESLOTEN DEUREN OVER ONTVANKELIJKHEID KAT

Gisteren behandelde de Raad voor de Journalistiek het geschil tussen Micha Kat en Folkert Jensma 

over de vraag of Kat ontvankelijk is in zijn klacht tegen NRC Handelsblad over bedrog van de lezer. 

Zowel Kat als Jensma hadden hun positie in een kort schriftelijk stuk uiteengezet. Kat benaderde de 

Raad met de vraag of hij tijdens de behandeling nog een toelichting mocht geven, maar dat mocht 

niet. 

 
“De zaak wordt schriftelijk afgedaan” meldde een telefoniste na navraag te hebben gedaan bij de 

voorzitter. “Dat betekent dat er geen mensen worden toegelaten.” Schriftelijk afgedaan? Er is toch 

een zitting? Er is toch een tafel met daaromheen mensen, leden van de Raad voor de Journalistiek? 

In welk artikel van het reglement is deze ’schriftelijke behandeling’ verankerd? Kat kreeg als 

antwoord op al deze vragen een op de haak geslingerde hoorn. 

De zaak is van eminent rechtsvormend belang, want als wordt vastgesteld dat Kat niet ontvankelijk is 

kan niemand meer een klacht indienen over een artikel vol leugens van algemene strekking. Als er 

dus tijdens de verkiezingen van 2007 evident wordt gefraudeerd en op internet foto’s circuleren van 

stembussen die in de gracht worden gekieperd, kan NIEMAND bij de Raad klagen als NRC schrijft: de 

verkiezingen zijn vlekkeloos verlopen! 

We wachten af.
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BONJERTJES: ZAKKENVULLEN VOOR DE ONDERGANG

D’r zijn heel wat mensen hun baan kwijtgeraakt door de fusie tussen het Algemeen Dagblad en vijf 

regionale kranten (350 van de 800 arbeidsplaatsen foetsie), maar eentje is er gelukkig goed 

terechtgekomen: Jan Bonjer junior (25), de zoon van AD-hoofdredacteur Jan Bonjer senior. Hij is 

sinds kort ‘projectmarketeer’ bij de fusiekrant. Wat zou dat nou weer wezen? 

 
Zelf wil junior er niks over loslaten; hij ruikt uiteraard meteen nattigheid. (’Bent u linksom of 

rechtsom geinteresseerd in mijn werkzaamheden? Voor ik hier antwoord op ga geven wil ik eerst 

weten waar dit vandaan komt. Ik heb geen zin om over mijn werkzaamheden te vertellen als ik niet 

weet waar het over gaat’ etc. etc.) 

Over zijn salarisschaal wenst junior al helemaal geen inlichtingen te verstrekken. 

Uit een oud interview met Bonjer senior in de Volkskrant van 27 augustus maken wij op dat junior 

Bedrijfskunde heeft gestudeerd, en tot voor kort werkzaam was bij het Rotterdams Dagblad, dat per 

1 september in de fusiekrant is opgegaan. Aardig is dat Bonjer in ditzelfde interview aangaf ‘een 

romantisch man te zijn die graag ziet dat zijn kinderen gelukkig zijn’. 

U ziet het: Ton Verlind is niet de enige die zijn kroost aan een lucratieve inkomstenbron helpt. Het 

behoort zo langzamerhand bij de bedrijfscultuur in medialand, mogen we wel zeggen. Gefeliciteerd, 

junior! En succes met het ‘marketeeren’ van de fusiekrant, want dat valt om den donder niet mede: 

onlangs stonden er bij de afdeling abonnementen zoveel opzeggers in de wacht, dat de 

balietelefonistes moesten bijspringen om de stroom te helpen verwerken. Vernemen wij uit zeer 

betrouwbare bron. 

zie ook dit stuk over Jan Bonjer.
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ALLEEN SP SLAAT AAN OP MIJNENRAMP ENSCHEDE

— Velzen van Krista  

wrote:

—–Oorspronkelijk bericht—– 

Van: Velzen van Krista 

Verzonden: dinsdag 18 oktober 2005 13:23 

Aan: Vragen-Griffie 

Onderwerp: schr vragen over mijnen en de vuurwerkramp in enschede

Schriftelijke vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Defensie en de minister 

van binnenlandse zaken over het aantreffen van militaire ontstekingsmechanismen bij de 

vuurwerkramp in Enschede en de vernietiging van de AP 23 mijn. 

 
> 1. Kent u het artikel “Dood aan de klokkenluider? 

> 

> 2. Is het juist dat er delen van 

> ontstekingsmechanismen van 

> militaire explosieven zijn gevonden in Enschede na 

> de ontploffing van de 

> vuurwerkfabriek? Zo ja, om welke militaire 

> explosieven gaat het hier? 

> Waren hier ook AP-23 mijnen bij? Welke hoeveelheden 

> waren er opgeslagen 

> in Enschede/ bij SE Fireworks? Waarom is hiervan 

> eerder geen melding 

> gedaan? Hoe verklaart u het aantreffen van militaire 

> ontstekingsmechanismen?

> 3. Kunt u expliciet uitsluiten dat er bij de 

> vuurwerkexplosie in 

> Enschede explosieven/munitie/defensiematerieel is 

> ontploft? Zo nee, 

> waarom niet? Welk defensiematerieel was opgeslagen 

> op het terrein van SE 

> Fireworks en in welke hoeveelheden?
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> 4. Is het juist militair getrainde experts op het 

> gebied van 

> gevaarlijke stoffen die tijdens hun hulpverlenende 

> werkzaamheden deze 

> detonators aantroffen daags na de ramp rapport 

> uitbrachten maar prompt 

> werden weggestuurd met de mededeling dat zij hun 

> bevindingen vooral niet 

> wereldkundig moeten maken? Wie heeft het besluit 

> genomen om deze 

> hulpverleners te verhinderen hun ernstige 

> bevindingen te rapporteren? 

> Ben u bereid hier diepgravend onderzoek naar te 

> doen?

> 5. Is het u bekend dat deze hulpverleners in de 

> weken na de ramp 

> diverse malen telefonisch anoniem met de dood zijn 

> bedreigd? Is er 

> technisch onderzoek geweest naar de herkomst van 

> deze 

> telefoongesprekken? Wat was hiervan de uitkomst? 

> 6. Herinnert u zich uw toezegging dat mei 1998 alle 

> AP 23 mijnen 

> vernietigd zouden zijn (2) Is het juist dat in 1998 

> niet alle exemplaren 

> van de AP-23 zijn vernietigd? Zo ja, waarom niet? 

> Hoeveel exemplaren 

> zijn er niet vernietigd? Zo nee, wanneer is het 

> restant van 20.073 

> mijnen vernietigd? Waar is dit gebeurd? Bent u 

> bereid de 

> vernietigingsrapporten van de AP-23 openbaar te 

> maken? Zo nee, waarom 

> niet? 

> 7. Is het juist dat het transport van de te 

> vernietigen mijnen voor 

> grote logistieke problemen zorgde? Zo ja, waaruit 

> bestonden die 

> problemen? Is dat probleem ooit opgelost, zo ja hoe?

> 8. Is het juist dat een deel van deze mijnen op 

> particuliere 

> opslagterreinen is opgeslagen? Zo ja, bent u bereid 

> de Kamer te 

> informeren welke terreinen het hier betrof, om welke 

> periode het gaat en 

> of u de plaatselijke autoriteiten (burgemeester en 

> wethouders, politie 

> en brandweer) hierover hebt ingelicht? Zo nee, 

> waarom niet? Worden er 

> nog steeds AP23 mijnen op particuliere terreinen 

Bezoekers

●     7 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165371 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/203/kamervragen-van-van-velzen-sp-over-landmijnen.html (2 of 3) [3/11/2009 12:50:25 AM]

http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Kamervragen van Van Velzen (SP) over landmijnen at Klokkenluideronline

> opgeslagen? Zo ja, 

> waar? Zij er Nederlandse AP-23 mijnen in het 

> buitenland terecht gekomen 

> zonder uiteindelijk vernietigd te worden? Zo ja, 

> waar en welke 

> hoeveelheden? Zijn er mijnen opgekocht en zo ja door 

> wie en in welke 

> hoeveelheden? 

> 9. Kunt u aangeven of er nog ander defensiematerieel 

> wordt of werd 

> opgeslagen op particuliere terreinen? Om welke 

> terreinen gaat het en in 

> welke periode werd welk materieel bij particulieren 

> opgeslagen? 

> Bron: 

>  

> 1. Nieuwe Revu, 19 oktober 2005, Alexander Nijeboer 

> “Dood aan de 

> klokkenluider” 

> 2. Brief 19/12/1997 25600 X nr 39
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Magnesium (Oosthoek encyclopedie)

Magnesium verbrandt in de lucht met een verblindend licht,vindt toepassing bij vuurwerkfabrikage.Magnesium 
brandt in water en brandt in waterdamp rustig door (nevel) Magnesium heeft een hoge energiewaarde en als 
het verwarmt wordt door kokend water (voldoende bluswater aanwezig) ontstaat er waterstof denk aan de 
laatste explosie.Al die kleine beetjes maken één grote (waterstofbom) 
De brandweer had nooit met water mogen blussen! Onkunde van de commandant.En dan die onzinnege 
discussie over sprinklerinstallaties bij vuurwerk opslag (levensgevaarlijk)
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NRC reageert op klacht over lezersbedrog
Gepubliceerd door admin 17 oktober, 2005 Geen categoriein . 

JENSMA: KAT HEEFT GRIEF TEGEN DE KRANT IN HET ALGEMEEN

Hieronder de reactie van Folkert Jensma van NRC Handelsblad op de vraag of klager M. Kat 

ontvankelijk zou moeten zijn inzake zijn klacht over lezersbedrog bij NRC Handelsblad. De reactie 

dateert van 10 oktober.

Geachte mevrouw Koene,

Dank voor de geboden gelegenheid te reageren op de vraag of klager M. Kat als ontvankelijk gezien 

moet worden in zijn klacht van 15 september. Ik refereer daarbij gaarne aan de zaak van F. Eeken 

tegen P. Borst (NRC Handelsblad) en de hoofdredacteur van NOVA (NPS/Vara) van 27 januari 2004. 

Uw Raad overoog daarin: 

 
“Ingevolge artikel 2 lid 1 van het Reglement van de Raad komt slechts voor behandeling in 

aanmerking een klaagschrift dat is ingediend door een ‘rechtstreeks belanghebbende’. Volgens het 

vaste oordeel van de Raad kan een klager als zodanig worden aangemerkt, indien zijn belang bij de 

publikatie direct betrokken is en hij door die publikatie perssonlijk in zijn belang is geraakt.” 

Voor zover ons bekend is de klager niet betrokken bij de Schiedammer parkmoord of de afhandeling 

daarvan. Ook maakt hij niet aannemelijk dat hij door het genoemde hoofdartikel persoonlijk in zijn 

belang is geraakt. Het lijkt er eerder op dat de klager een grief tegen de krant in het algemeen heeft 

die hij wenst te laten beoordelen door de Raad voor de Journalistiek. Het reglement van de Raad laat 

daarvoor geen ruimte. Klager is dus niet ontvankelijk. 

Met vriendelijke groet,

Folkert Jensma 

hoofdredacteur

zie ook dit eerdere stuk en dit alsmede de klacht zelf
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Zaak-Westenberg 31 oktober bepleit
Gepubliceerd door admin 14 oktober, 2005 Geen categoriein . 

KRIJGT RECHTER WESTENBERG ZIJN ZIN? GAAN ADVOCAAT SMIT EN JOURNALIST KAT 

VOOR DE BIJL?

Komt dat zien! Op maandag 31 oktober om half tien dient op de rechtbank van Rotterdam een unieke 

zaak in de Nederlandse rechtsgeschiedenis: een toprechter, vice-president van de Haagse rechtbank, 

mr. J. Westenberg, treedt als eiser in het strijdperk tegen een topadvocaat en een journalist. Inzet 

van het geschil: mocht de journalist opschrijven wat de topadvocaat over de rechter heeft gezegd? 

Tijdens de zitting zullen de journalist en de advocaat spectaculair nieuw bewijsmateriaal presenteren 

waaruit blijkt dat Westenberg zich als rechter extreem partijdig heeft opgesteld en niet terugdeinst 

voor intimidatie van advocaten die hem niet aanstaan. En dat gaat er hard aan toe. Zo hard, dat 

enkele advocaten bereid zijn gevonden zich met naam en toenaam tegen de praktijken van 

Westenberg te keren… 

 
Journalist Kat citeerde in zijn boek ‘Topadvocatuur’ advocaat Smit die in bedekte termen twijfel 

opriep over de integriteit van Westenberg. De authenticiteit van het citaat staat niet ter discussie. Het 

meest bizarre van de hele affaire is dit: wat brengt Westenberg ertoe zo extreem te reageren (naast 

Smit en Kat werd ook nog de uitgever van het boek gedagvaard) op zo’n bedekte en milde uiting van 

kritiek? Door deze zaak op te starten heeft Westenberg er immers zelf voor gezorgd dat er nu een 

berg belastend materiaal over hem op de tafel ligt van de president in Rotterdam…. Zou die trouwens 

in staat zijn om objectief te oordelen in een zaak waarin een directe collega van hem partij is? Ook 

dat is een van de bijzondere elementen in deze zaak. Net als de vraag: waarom is die Westenberg 

eigenlijk zo partijdig? Wat schiet hij daarmee op? Ondezoek heeft aangetoond dat Westenberg naast 

zijn baan als rechter een commercieel adviesbureau runt dat grote bedragen ontvangt van 

bedrijven… misschien verklaart dat het een en ander. Feit is in elk geval dat voor het eerst de 

rechterlijke macht zelf in een rechtzaak te discussie komt te staan…. en dat nog wel met een rechter 

als eiser! 

Wat eist Westenberg dan? Twee dingen: een verklaring voor recht dat de uitlating van Smit zoals 

opgetekend door Kat onrechtmatig is en een schadevergoeding. 

Voor wie veel meer over deze zaak wil lezen: kijk op de eerdere stukken hierover op deze site.
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PETER R. DE VRIES TREKT BRAM PEPER AAN ALS ADVISEUR

Peter R. de Vries, de misdaadjournalist die in 2007 aan de landelijke verkiezingen gaat deelnemen 

met een eigen partij (PRDV) heeft oud-burgemeester en oud-minister Bram Peper aangetokken als 

adviseur. Dat zegt hij in een interview met Het Advocatenblad dat volgende week verschijnt. De ‘top’ 

van de partij bestaat aldus uit Peter R. zelf, de bestuursleden Klaas Wilting en Jan Nagel en adviseur 

Bram Peper. Het viermanschap is thans bezig met het schrijven van het programma en het werven 

van mensen. Voor minder dan 20 zetels, zo zegt de Vries, komt hij niet naar Den Haag. In eerdere 

interviews stelde hij dit getal op 15. “Het gaat mij niet om het krijgen van een kamerzetel, maar om 

daadwerkelijke invloed om zaken te veranderen.” 

 

Peter R de Vries De bestuursleden en de adviseur worden (nog) niet betaald, zo vertelt de 

Vries. “We zijn bezig met het werven van financiers. We hebben liever 100 

kleine financiers dan enkele suikerooms.” Volgens de Vries hebben zich al meer dan 1500 mensen 

aangemeld voor posities binnen de partij na de verkiezingen. De Vries: “Inmiddels is me wel duidelijk 

geworden, uit talrijke contacten, dat ik bij elke partij zo aan de slag zou kunnen gaan. Met twee 

partijen waren de contatcen serieus. Maar ik wil niet meehobbelen met de gevestigde orde over de 

gebaande paden.” 

Bram PeperIs de Vries bang om net als Pim Fortuijn te worden ‘gedemoniseerd’ door de 

gevestigde orde? De Vries: “Ik denk dat die gevestigde orde wel het een en ander 

heeft geleerd van de verwikkelingen rond Fortuijn. Ik verwacht ten opzichte van mij een wat mildere 

toon. Het afbranden van partijen en kandidaten kan ik het huidige klimaat net zo goed averechts 

werken.”
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HOE ACCOUNTANTSCLUB NIVRA AFREKENT MET EEN KLOKKENLUIDER

“We zien af van een inhoudelijke reactie”. Aldus Deloitte-woordvoerder Marcel Baas op de vraag of 

Deloitte wil reageren op de artikelen over de affaire-Verhoef die eerder op deze site zijn 

geplubliceerd. Het NIVRA dat ook is benaderd geeft bij monde van Berry Wammes aan ‘zeker met 

een reactie te zullen komen’. Wammes: “Het is een gecompliceerde zaak. We nemen de tijd.”  

Leo Verhoef: “In 1998 heb ik een artikel geschreven voor De Accountant, het blad van het NIVRA. 

Hierin werd de kwestie zijdelings aangestipt. Het stuk staat op mijn website. 

 
Op grond hiervan is er op 28 januari 1998 een gesprek gekomen bij het NIVRA met de commissie 

Overheidsaccountancy. Dit gesprek ontaardde in een Babylonische spraakverwarring. Men ging niet in 

op de kern van de zaak. De voorzitter van die commissie, Peter Ierschot, geneerde zich dood. Na 

afloop van het gesprek zei hij me onder vier ogen dat ik een zaak had en dat ik moest doorgaan met 

mijn strijd. Maar verder kon hij niets voor me doen, zo voegde hij eraan toe. 

Ik heb bij brief aan het NIVRA geklaagd over de gang van zaken rond het gesprek. Als reactie kreeg 

ik de mededeling dat het bestuur niet wenste te reageren op verdere brieven van mij. Ik bleef ze 

echter aanschrijven. Toen kwam er vanaf 20 januari 2000 een nieuwe brief van het NIVRA waarin de 

zin was toegevoegd dat ‘men ervan uitging dat ik met mijn acties zou stoppen’. Toen ik bleef 

schrijven, werd ik opnieuw uitgenodigd voor een gesprek dat plaatsvond op 16 augustus 2000. Ik had 

de onderwerpen waarover ik het wilde hebben nauwkeurig voorbereid en toegestuurd. Als reactie 

daarop kreeg ik te horen dat men het over al die zaken absoluut niet wilde hebben. Het werd een 

betekenisloos gesprek, want elke poging van mij het gesprek over het echte onderwerp te laten 

gaan, werd hardhandig ontkracht. 

Daarna is er nog een keer contact geweest tussen mij en het NIVRA. Dat was toen de gemeente 

Zaanstad bij het NIVRA klaagde dat ik steeds riep dat hun jaarrekening niet klopte. Ik werd toen door 

het bestuur van het NIVRA uitgenodigd en geintimideerd. Dat gesprek dat plaatsvond op 12 juli 2001 

kan het best worden omschreven als een ordinaire scheldpartij. Ook zeiden dat ze bezig waren een 

tuchtklacht tegen mij op te stellen. Ik reageerde door ze daarmee veel succes te wensen en te 

zeggen dat een tuchtklacht geen schijn van kans zou maken. Hij is er dan ook niet gekomen.”
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‘HIERBIJ EEN BROCHURE OVER DE RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK’

Betreft: Kat/NRC Handelsblad

Geachte heer Kat,

Naar aanleiding van uw brief in bovengenoemde zaak, ontvangen op 15 september jl., stuur ik u 

hierbij een brochure over de Raad waarin ondermeer de klachtenprocedure staat beschreven alsmede 

de statuten en het reglement van de Raad. 

Zoals u in de informatie kunt lezen, geeft de Raad een oordeel over klachten betreffende 

journalistieke gedragingen. Daarbij moet klager een ‘rechtstreeks belang’ hebben bij een oordeel van 

de Raad. Van een dergelijk belang is sprake als klager direct betrokken is bij de gewraakte publikatie 

en door de publikatie persoonlijk in zijn of haar belang is geschaad. De Raad behandelt geen klachten 

met bezwaren van algemene aard over berichtgeving in de media. 

 
Gezien de lijn van uitspraken van de Raad voldoet uw klacht naar mijn eerste indruk niet aan de 

hiervoor omschreven voorwaarden. Voor de goede orde heb ik een recente uitspraak van de Raad 

over dit onderwerp waarin wordt verwezen naar eerder uitspraken bijgevoegd (RvdJ 2005/40). Alle 

uitspraken van de Raad zijn overigens te vinden op onze website www.rvdj.nl.

Mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan verzoek ik u binnen tien dagen na heden 

gemotiveerd aan te geven wat uw rechtstreeks belang is bij een oordeel van de Raad. Tevens 

ontvang ik dan graag een ondertekend exemplaar van uw klaagschrift. Vervolgens zal uw klacht 

worden geagendeerd, waarbij de Raad zich eerst zal uitspreken over uw ontvankelijkheid. Alleen 

indien u in uw klacht ontvankelijk bent zal de Raad zich buigen over de inhoud van uw klacht.

Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat u na lezing van het bovenstaande heeft besloten uw klacht 

niet te handhaven.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. D.C. Koene 

secretaris

REACTIE MICHA KAT 

Naarmate de druk op de media vanuit de samenleving toeneemt (met als omineus dieptepunt de 

dreiging van minister Donner een klacht in te dienen tegen Netwerk) zal de Raad steeds vaker 

worden geconfronteerd met vragen over de ontvankelijkheid van klager. Zou Donner inzake zijn 

klacht tegen Netwerk ontvankelijk zijn vanwege een ‘rechtstreeks belang’ bij de uitzending? 
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Gezien de genoemde ontwikkeling is het van jurisprudentieel belang dat scherper vast komt te staan 

wannner sprake is van ontvankelijkheid en wanneer niet. Ik stel dat het door u genoemde 

ontvankelijkheidscriterium alleen geldt voor publikaties over specifieke personen of instituties. Bij een 

publikatie over minister Donner is Donner ontvankelijk als hij zich geschaad meent. Bij een publikatie 

over het ministerie van Justitie is dat ministerie, in casu Donner, ontvankelijk om dezelfde reden. 

Zijn de publikaties daarentegen algemeen van aard, kan geen geen individu worden geidentificeerd 

dat als direct betrokkene geschaad is in zijn of haar persoonlijk belang. In die gevallen zou een nieuw 

ontvankelijkheidscriterium moeten worden vastgesteld. Als er bij de verkiezingen van 2007 evident 

wordt gefraudeerd terwijl NRC schrijft dat ze ‘vlekkeloos zijn verlopen’: wie kan dan tegen de 

evidente leugen bij de Raad in het geweer komen? Elke stemgerechtigde Nederlander, zo lijkt me.  

In de betreffende klacht tegen NRC Handelsblad over de nasleep van de Schiedammer parkmoord 

heeft de krant aantoonbaar leugenachtig bericht. Ik kan geen individu bedenken die als direct 

betrokkende door deze berichtgeving is geschaad in zijn of haar persoonlijk belang. Eerder is het zo, 

dat alle Nederlanders die NRC en de journalistiek als geheel serieus nemen, in hun belang zijn 

geschaad. Dat belang is: goede en onafhankelijke journalistiek als noodzakelijke voorwaarde voor 

een gezonde samenleving. 

Het ontvankelijkheidscriterium zoals door u verwoord leidt tot de paradoxale situatie dat over de 

belangrijkste artikelen niet kan worden geklaagd. Dat kan nooit de bedoeling zijn van de Raad en is 

ook niet in diens belang. Op deze gronden acht ik mezelf volledig ontvankelijk. 
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Klacht tegen NRC Handelsblad bij de Raad
Gepubliceerd door admin 14 september, 2005 Geen categoriein . 

LEZERSBEDROG NRC HANDELSBLAD OPNIEUW AAN DE KAAK GESTELD, NU VOOR DE RAAD 

VOOR DE JOURNALISTIEK

Ik dien een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen NRC Handelsblad.

In de krant van 9 september 2005 stond in NRC Handelsblad een hoofdredactioneel commentaar (?

Lux et Libertas?) onder de titel ?De waarheid dienen?. (productie 1) Het commentaar behandelt de 

gevolgen voor justitie van de Schiedammer parkmoord.

In dit stuk lezen we de volgende passage: ?Een pluspunt in deze kwestie is dat het parket zelf een 

onderzoek heeft gelast door buitenstaanders naar het eigen handelen in deze zaak.? Door het woord ?

buitenstaanders? te gebruiken maakt NRC Handelsblad zich op ernstige en laakbare wijze schuldig 

aan lezersbedrog. 

 
De feiten zijn immers dat genoemd onderzoek onder leiding stond van een lid van het OM, dus van 

dezelfde partij die in de kwestie het meest onder vuur ligt. Andere kranten wijzen expliciet op deze 

belangenverstrengeling. Uit De Telegraaf van 10 september (productie 2): ?Intussen kijkt Nederland 

reikhalzend uit naar de onderzoeksrapporten naar de gang van zaken in de zaak rond de Schiedamse 

parkmoord, zij het met de nodige scepsis. Immers, de Rotterdamse rechtbank, het Gerechtshof in 

Den Haag en het parket-generaal (de hoogste OM-instantie) laten zichzelf onder de loep nemen door 

eigen onderzoekers. De top van het OM heeft een ?onafhankelijke en onpartijdige? advocaat-generaal 

van het ressortsparket in Amsterdam (feitelijk een hoge officier van justitie) de opdracht gegeven om 

de eigen handel en wandel in de zaak te onderzoeken.? Uit De Volkskrant van 14 september 

(productie 3): ?Advocaat-generaal Frits Posthumus, zelf lid van het OM, deed onderzoek naar de 

zaak. Hoogleraar strafrecht Ybo Buruma en oud-recherchechef Andre de Vries hielden de bedoelde 

onafhankelijkheid van Posthumus in de gaten.?

Door te spreken van een ?onderzoek door buitenstaanders? terwijl men bij NRC ook wel weet dat dit 

onjuist is wordt de lezer willens en wetens bedrogen. Dat is in strijd met alle basale uitgangspunten 

voor behoorlijke journalistiek. NRC doet dit om zich geheel achter het onderzoek op te kunnen stellen 

en op deze wijze justitie de helpende hand toe te steken. Om dit met een ?schoon geweten? te 

kunnen doen moet de krant uiteraard wel eerst expliciet stellen dat het onderzoek onpartijdig is. Juist 

omdat de krant weet dat van onpartijdigheid geen sprake is, gebruikt het niet dat woord, maar het 

woord ?buitenstaanders?. Dit heeft echter dezelfde lading en brengt dezelfde boodschap. Dat in het 

geval van Posthums, nota bene in dienst van het OM, geen sprake is van een ?buitenstaander? 

behoeft geen nader betoog.

De krant gaat zelfs nog een stap verder: de naam van de leider van het onderzoek, Frits Posthumus, 
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wordt door NRC Handelsblad in de gehele periode dat de affaire het nieuws bepaalde (10 september 

tot 15 september 2005) zelfs niets eens genoemd, zoals blijkt uit het elektronisch krantenarchief 

(productie 4). 

NRC Handelsblad, zo is al vaker gebleken, is een vehikel ten dienste van een keur aan gevestigde 

belangen, in dit geval van die van justitie. Diverse redacteuren van NRC Handelsblad hebben functies 

bekleed bij Justitie en werden door justitie betaald. Het dienen van deze belangen weegt voor NRC 

Handelsblad zwaarder dan het ?dienen van de waarheid?, de titel van het gewraakte 

hoofdredactioneel commentaar. Ik verzoek de Raad NRC Handelsblad voor deze handelwijze op niet 

mis te verstane wijze te veroordelen.

Hoogachtend,

Micha Kat
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MOSLIMTERRORISTEN KUNNEN WEL DEGELIJK VAN HET WESTEN WINNEN

door Dick Berts 

?Van het Westen winnen kunnen de moslimterroristen niet?, aldus het belachelijke hoofdredactionele 

commentaar in De Volkskrant van 30 juli 2005. De Amerikanen zijn de strijd om de olie in het Midden-

Oosten alsnog aan het verliezen. Niet alleen in Irak, maar ook in New Orleans. Het aantal VS 

militairen dat in Irak sneuvelt blijft onverminderd hoog. Het Amerikaanse leger kampt met een 

afnemende steun voor de Irak-oorlog onder de bevolking en met sterk oplopende 

rekruteringsproblemen. Bovendien lopen de kosten van de deels geprivatiseerde oorlog fors uit de 

hand. Particuliere bedrijven die op zeer grote schaal maaltijden leveren aan de soldaten aan Irak, 

brengen daarvoor gemiddeld 20 dollar in rekening. Ook voor een eenvoudige broodmaaltijd. Factoren 

die de Amerikanen op termijn tot een aftocht zullen dwingen. Een vroegtijdige terugtrekking uit Irak 

kan terminale gevolgen hebben voor het Westen, omdat de steeds kritieker wordende olietoevoer 

daardoor via een domino-effect afgesneden kan worden. 

 
In Saoedi-Arabi? houden de Amerikanen een impopulair dictatoriaal koningshuis in het zadel, dat zijn 

eigen bevolking onderdrukt. Een smadelijke Amerikaanse aftocht uit Irak kan makkelijk leiden tot het 

afzetten van het koningshuis en het vestigen van een Islamitische staat in Saoedi-Arabi?. De 

toenadering tussen de regeringen van Irak en Iran is ook niet erg gunstig voor het Westen. Vrijwel 

niets kan Iran nog van het ontwikkelen van kernwapens afhouden. Bij de westerse 

inlichtingendiensten is te veel onzekerheid over de exacte locaties waar Iran aan zijn 

kernwapenprogramma werkt, om een bombardement tot een aantrekkelijke optie te maken. Wanneer 

Iran zich met behulp van kernwapens tot een regionale supermacht zou ontwikkelen, om vervolgens 

Irak en Saoedi-Arabi? onder de bescherming van haar atoomparaplu te laten vallen, dan kan het 

Westen afgesneden raken van het grootste deel van de wereld olievoorraad. De bestaande 

Amerikaanse militaire plannen om zich bij een dergelijk doem-scenario desnoods met geweld toegang 

te verschaffen tot de onmisbare oliebronnen in het Midden-Oosten, kunnen ten gevolge van het 

mislukken van de Irak oorlog nu al naar de prullenbak worden verwezen. Zelfs zonder een Iraans 

kernwapen. 

Maar er zijn nog veel meer manieren waarop het Westen het van de moslimterroristen zou kunnen 

verliezen. Volgens Harvard-hoogleraar Graham Allison onderschatten de VS en Europa het risico op 

een nucleaire terreuraanslag. ?Binnen tien jaar ontploft er een atoombom in een westerse stad?, 

aldus Allison in zijn boek ?Nucleair terrorism, the ultimate preventable catastrophe?. Voor een 

atoombom van tien kiloton volstaat 45 kilo hoog verrijkt uranium. Zo?n hoeveelheid is kleiner dan 

een voetbal en met een stralingsschild eromheen buitengewoon moeilijk op te sporen. ?Het is 11 

oktober 2001, precies een maand na de aanslagen van de elfde september. In de situation room van 
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het Witte Huis rapporteert een CIA-agent met de code Dragonfire, dat Al Qaida in het bezit is van een 

in Rusland gestolen kernwapen van tien kiloton, net iets kleiner dan de bom die in 1945 op Hiroshima 

viel. Het wapen is in de VS, meldt Dragonfire, en wel in New York, waar de puinhopen van het World 

Trade Centre nog na smeulen. Als het rapport van Dragonfire klopt, zouden in ??n klap 

honderdduizenden doden kunnen vallen. In de uren die volgen, treden de nucleaire crisisplannen uit 

de Koude Oorlog in werking. Vice-president Dick Cheney wordt overgebracht naar een geheime 

ondergronds bunker in de staat Pennsylvania. In New York worden de Nucleair Emergency Support 

Teams aan het werk gezet. Die moeten op zoek naar de bom. Dat doen ze in het diepste geheim, met 

in koffertjes en rugzakken verstopte geigertellers. Zelfs Rudy Giuliani, de burgemeester van New 

York, wordt niet op de hoogte gebracht. ??n bericht op CNN zou massale paniek veroorzaken. 

Manhattan evacueren is geen optie; de bewoners zouden elkaar vertrappen om over de bruggen en 

door de tunnels van het eiland af te komen, de beurs zou in elkaar storten en ook in andere 

Amerikaanse steden zou de bevolking op de vlucht slaan. President George W. Bush is in alle staten. 

Hoe kan men zomaar een kernwapen de VS binnensmokkelen? ?Simpel?, zegt een van de 

aanwezigen. ?Je stopt het gewoon in een van de balen marihuana die elke dag illegaal New York 

binnenkomen?, aldus een waar gebeurd verhaal dat wordt beschreven in het boek van Graham 

Allison. Het bleek vooralsnog loos alarm. 

In Rusland zouden tijdens de Koude Oorlog 84 nucleaire draagbare kofferbommen zijn geproduceerd. 

Een flink aantal daarvan is zoek. De Russische regering legde daarover de volgende offici?le maar 

toch onbestaanbare verklaringen af; De kofferbommen zijn allemaal vernietigd. De kofferbommen 

zijn allemaal onder controle. De kofferbommen hebben nooit bestaan. ?De wereld moet er alles aan 

doen om een nucleaire terroristische aanslag te voorkomen, voordat het te laat is?, aldus Kofi Annan 

op de terrorisme conferentie in Madrid in maart van dit jaar. ?Een nucleaire terreurdaad zal niet 

alleen wijdverspreide vernietiging veroorzaken, maar ook miljoenen mensen tot armoede 

veroordelen?. Met dat laatste slaat Annan de spijker op zijn kop. Een nucleaire aanslag kan via een 

gigantische beurscrisis de complete Westerse wereld doen instorten.

Het grootste risico voor het Westen is de enorme kwetsbaarheid van onze vitale infrastructuur. 

Strategisch gezien waren de doelen die de 9-11 terroristen uitkozen niet erg handig. Hoe afschuwelijk 

het grote aantal doden ook was, voor een supermacht als de VS heeft het opblazen van wat kantoren 

in het Word Trade Centre niet veel om het lijf. Als de 9-11 terroristen vier Boeings hadden laten 

neerkomen op vier kerncentrales, dan was het leed niet te overzien geweest. De steeds kwetsbaarder 

wordende westerse wereld zit vol met uiterst gevoelige objecten waarvan de uitschakeling tot een 

ongekende catastrofe kan leiden. ?De vitale infrastructuur in Nederland is complex en de vitale 

sectoren zijn sterk van elkaar afhankelijk. De uitval of verstoring van een vitaal product of een vitale 

dienst kan leiden tot een domino-effect met aanzienlijke gevolgen voor de Nederlandse samenleving 

en die van de ons omringende landen. Dit blijkt uit het TNO-rapport Bescherming Vitale 

Infrastructuur?, aldus minister Remkes in een brief aan de Tweede Kamer. Uit het TNO onderzoek 

blijkt, dat heel Nederland al plat gaat bij een flinke internet storing. Het Zuid Koreaanse ministerie 

van Defensie heeft het parlement recent laten weten, dat Noord-Korea 600 computer experts heeft 

getraind voor een eventuele internet-oorlog tegen het Westen. Gezien het razende tempo waarin wij 

ons afhankelijk maken van het internet, sluit ik niet eens uit, dat een slimme Mohammed C het in zijn 

eentje al voor elkaar krijgt om onze samenleving lam te leggen. De gevolgen daarvan zijn door 

niemand te overzien. Zelfs niet door een liefhebber van The Flintstones.
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NEDERLAND HEEFT TE WEINIG ZANDZAKKEN EN TE WEINIG LIJKENZAKKEN

door Dick Berts 

Jarenlang hebben onze politici geroepen dat onze dijken voor honderd procent veilig zijn. De 

inwoners van New Orleans kregen dezelfde leugens te horen van hun overheid. Maar bij een orkaan 

die van kracht 5 naar 3 afzakte, ging het al mis. Recent is gebleken, dat de berekeningen die in het 

kader van ons Deltaplan zijn gemaakt niet kloppen. Golven blijken op zijn minst een kwart meer 

energie te bevatten, dan men aanvankelijk dacht. Marcel Stive, hoogleraar Kustwaterbouwkunde aan 

de Technische Universiteit van Delft zei daarover in De Telegraaf van 1 maart 2005: ?De kans op 

overstromingen is dus groter dan tot nu toe werd aangenomen. Daar komt de stijging van de 

zeespiegel nog bovenop?. En de bodemdaling niet te vergeten. De afgelopen eeuwen hebben we onze 

dijken -die geen onderheide fundering hebben- steeds verder opgehoogd. Vanwege onze slappe 

bodem zakken de loodzware dijken dus steeds verder de grond in. Bij Petten heeft het 

Hoogheemraadschap zelfs een stalen damwand in de kruin van de dijk laten slaan. De damwand 

verhoogt de dijk met ongeveer een meter. De damwand gaat metersdiep het dijklichaam in en splijt 

dat dus in twee?n, waardoor het wordt verzwakt. Ingenieurs waren het er nog niet over eens, of dit 

wel een veilige methode was, toen het hoogheemraadschap de paniekmaatregel al liet uitvoeren.

 
Begin 2004 lekte een geheime studie van het Pentagon uit. Daarin staat, dat men verwacht dat 

Nederland binnenkort voor de helft onder water verdwijnt. Op 23-2-2004 zond het NOS journaal 

daarover een item uit, dat daarna ineens niet meer werd herhaald. Vermoedelijk onder druk van de 

overheid. De Nederlandse kust kent maar liefst acht buitengewoon zwakke plekken. Staatssecretaris 

Melanie Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat) heeft altijd bij hoog en laag beweerd, dat onze 

kust absoluut veilig is. Ze weigerde pertinent om extra geld vrij te maken om de zwakke plekken met 

spoed aan te pakken. Tot mijn starre verbazing laat Schulz van Haegen naar aanleiding van de ramp 

in New Orleans ineens een heel ander geluid horen. In De Telegraaf van 4 september 2005, viel het 

volgende te lezen: ?Alle gebieden in Nederland die het risico lopen onder water te komen staan 

worden onderzocht. Ook zwakke plekken in dijkringen en de effecten van dijkdoorbraken op andere 

dijken worden ge?nventariseerd. Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen wil als alle gebieden 

met hun risico?s in kaart zijn gebracht, verder uitgebreid onderzoeken hoe goed de rampenplannen 

hierop zijn voorbereid (totaal niet dus DB). Met name voor de randstad, die ze vergelijkt met een 

badkuip, wil zij op basis van een aantal denkbeeldige scenario?s uitzoeken of we wel echt zo veilig 

zijn als we ons wanen. Directe aanleiding voor het onderzoek vormen de schrikbeelden uit Amerika. ?

Ik ben dit weekend op een VVD-bijeenkomst in Garderen door veel verontruste fractieleden 

aangesproken of zoiets in Nederland ook zou kunnen gebeuren en ik wil niet zomaar zeggen: ?het zit 

wel goed?. Samen met collega Remkes ga ik dat nu onderzoeken, waarbij hij naar de rampenplannen 
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‘Onze dijken? 100% veilig!’ at Klokkenluideronline

zal kijken?. We zijn dus weer eens jarenlang belazerd door de politiek. Maar goed, politici die liegen 

kunnen zich in dit land inmiddels op gewoonterecht beroepen.

Nog voor de ramp in New Orleans hebben de Amerikanen het kabinet Balkenende gewaarschuwd, 

omdat Nederland geen enkel rampenplan heeft om het hoofd te bieden aan een overstroming van het 

westen van ons land. Hoe erg de watersnood van 1953 in Zeeland ook was, in feite was dat nog niks. 

Een dunbevolkte boeren provincie liep deels onder water. Als ??n van de vijf gevaarlijkste van de acht 

zwakke plekken in onze kust doorbreekt, dan zijn we niet alleen het economisch hart van Nederland 

kwijt, maar liggen er tien miljoen man in het water. De omvang van een dergelijke ramp is minstens 

het achtvoudige van de ramp in New Orleans. De reddingsmiddelen die Nederland - mede met behulp 

van onze complete krijgsmacht- op de been kan brengen, schat ik niet hoger in dan ??n procent van 

wat de Amerikanen in huis hebben. De taferelen die een dergelijke watersnood gaat opleveren, zullen 

alle schilderijen van Jeroen Bosch geschikt maken om er mensen meer gerust te stellen en te 

troosten.

Met de grootste moeite heeft men in New Orleans 25.000 lijkenzakken bij elkaar gesprokkeld. Bij 

ongewijzigd beleid doet staatssecretaris Schultz van Haegen er verstandig aan, om op voorhand 

minstens 250.000 lijkenzakken te bestellen. Anders doet zich binnenkort een wereldwijde crisis voor, 

niet alleen op de markt voor zandzakken, maar ook op de markt voor lijkenzakken. 
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Donner en de Raad voor de Journalistiek
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NU WORDT DE WARE FUNCTIE VAN DE ‘NIEUWE’ RVDJ DUIDELIJK!

DE VOORZITTER EN ALLE VICE-VOORZITTERS ZIJN DONNER’S ONDERGESCHIKTEN!

Met de aankondiging van minister Donner dat hij een klacht overweegt in te dienen tegen Netwerk bij 

de Raad voor de Journalistiek is de circel rond. Nadat de Raad de afgelopen jaren via een sluipend 

proces geheel in de machtszone van de overheid terecht is gekomen, staat diezelfde overheid nu 

klaar de Raad te gaan gebruiken als ‘onafhankelijk oppercensor’. Hierbij gaat het uiteraard niet om 

journalistiek of waarheid, maar om het afstraffen van de overheid onwelgevallig nieuws. De Raad zal 

zich zonder twijfel met graagte en gretigheid op deze nieuwe missie storten. Dit temeer daar zowel 

de voorzitter van de Raad als ook alle vice-voorzitters ondergeschikten zijn van de minister! Die is er 

dus zeker van dat de Netwerk-zitting wordt voorgezeten door een van zijn ondergeschikten! 

 
De nieuwe voorzitter van de Raad is Herstel. Hij is rechter in Utrecht, Rotterdam en Den Haag. De 

vice-voorzitters zijn Leijten, rechter in Amsterdam, Thomassen, lid van de Hoge Raad en ene 

Troostwijk, lid van de Raad van State. Ja, het is een gezellige boel daar aan de Johannes 

Vermeerstraat! De genoemde rechters hebben trouwens een dubbel belangenconflict: niet alleen 

zullen zij de klacht behandelen van iemand die je min of meer zou kunnen omschrijven als hun 

‘baas’, maar ook kan van hen niet worden verwacht dat zij onpartijdig kunnen oordelen over het 

Openbaar Ministerie dat tenslotte net als zijzelf deel uitmaakt van de rechterlijke macht in Nederland. 

De baas van het OM, de leugenaar Brouwer, was eerder president van de rechtbank te Utrecht. 

Maar er is meer, want naast de juridische ondergeschikten van Donner zijn er ook nog de politici om 

hem de helpende hand toe te steken in de hoedanigheden van Van Thijn, De Gaay Fortman, 

Salomons en Wolffensperger. Zelfs de NVJ hecht zo veel waarde aan de aanwezigheid van politici in 

de Raad dat men er niets over wil zeggen. 

Het is nauwelijks voorstelbaar dat deze zaak daadwerkelijk voorkomt bij de Raad. Aan de andere 

kant: Donner staat nu zo onder druk dat zelfs het meest onvoorstelbare mogelijk wordt. Hoe een 

falende minister de laatste restjes integere journalistiek in Nederland (Netwerk) in zijn 

onvermijdelijke val meesleurt.
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De kunst van het liegen
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OP HOEVEEL LEUGENS MOET EEN MINISTER BETRAPT WORDEN VOOR HIJ DE LAAN UIT 

WORDT GETRAPT?

Door Pamela Hemelrijk 

Onlangs belde Leon de Winter het ministerie van justitie om te vragen of het klopte dat bij Nouredine 

F. een dodenlijst was aangetroffen. Twee betrouwbare bronnen hadden hem dat verzekerd. Onder de 

todeskandidaten bevonden zich, naar verluidt, Donner, Van Aartsen en Prins Friso. (Mooi is dat; heeft 

Mabel d??rvoor miljoenen bij elkaar gelobbiet om de Bosnische moslims van wapens te voorzien? Wat 

zijn die muzelmannen toch ondankbaar! Maar dit terzijde.) 

 
Prompt na de arrestatie van F. maakte justitie bovendien via het NOS-Journaal bekend dat de 

bewaking van Donner en Van Aartsen was verscherpt. Was dat stom toeval, wilde De Winter weten? 

Of had het soms iets met die dodenlijst te maken? 

?Bij zijn arrestatie is op Nouredine F. geen dodenlijst aangetroffen?, sprak de voorlichtster van 

justitie. Meer wilde ze er, ook na lang aandringen, niet over loslaten. 

De doorsnee verslaggever (die, zoals bekend, het buskruit niet heeft uitgevonden) rapporteert in zo?

n geval braaf dat geruchten over een dodenlijst volgens justitie uit de lucht zijn gegrepen.. Maar dat 

heeft die troela van justitie niet gezegd; ze heeft alleen gezegd dat F. bij zijn arrestatie geen 

dodenlijst op zak had.  

Zo doen ze dat, onze autoriteiten; en ze doen het aan de lopende band. Volgens mij worden ze erin 

getraind door specialisten. (?Bezoek onze workshop Liegen zonder dat men u iets kan maken! Vertel 

gewoon de halve waarheid, en die knuppels van de pers doen zelf de rest!?) 

Donner is ook op die cursus geweest, zo te horen. Een half jaar geleden ontkende hij nog dat justitie 

indertijd de Pakistaan Kahn onder druk van de CIA had laten ontsnappen met de atoomgeheimen die 

hij bij het Ultracentrifugeproject in Almelo had gejat. (Dankzij deze strategische zet beschikken nu 

Pakistan, Libi?, Iran en Noord-Korea over kernwapens, tot grote woede van de CIA overigens.) 

Enfin, door de loslippigheid van Lubbers op de VPRO-radio (uit de mond van een gepensioneerde zult 

u de waarheid horen) weten we intussen beter: Ruud wilde Kahn laten oppakken, maar het mocht 

niet van de BVD en de CIA. (Een premier die zich de wet laat voorschrijven door die 

reuzensalamander van een Docters van Leeuwen met zijn klompengestapo, en een handvol obscure 

dubbelspionnen van de CIA; d?t is nog eens een geruststellende gedachte voor de eenvoudige kiezer.) 

Ook in dit geval paste Donner de bekende strategie toe: hij verklaarde dat er geen documenten 

waren waaruit bleek dat de CIA de hand had gehad in Kahn?s ontsnapping. En de pers nam daar 

genoegen mee. Terwijl het toch duidelijk mag zijn dat zulke deals wijselijk nooit op schrift worden 

gesteld. 

Dezer dagen heeft Donner gek genoeg zichzelf als leugenaar ontmaskerd, overigens zonder dat dit 

ook maar het geringste opzien baarde. Hij maakte een aantal maatregelen bekend om het 
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ontsnappen van tbs?ers tegen te gaan. (Soms heb ik visioenen van Balkenende, die over twintig jaar 

vanuit het verzorgingshuis bekend maakt dat justitie al die psychopaten heeft laten ontsnappen 

onder druk van de CIA En van premier Wouter Bos, die vervolgens meedeelt dat er geen documenten 

zijn die zulks bevestigen. Maar ik draaf door. ?She gets carried away quite easily?, zegt mijn moeder 

altijd.)  

Hoe dan ook, ??n van Donner zijn maatregelen behelsde dat het afluisteren van mobieltjes zal 

worden vergemakkelijkt om ontsnapte tbs?ers op te sporen. De Volkskrant tekende het zonder 

commentaar op. Wat zijn ze daar toch kort van memorie, met permissie! Want nog geen twee 

maanden geleden, tijdens het debat over de ontsnapping van tbs?er Willem S., bezwoer Donner de 

Kamer dat het technisch onmogelijk is om iemand te lokaliseren aan de hand van zijn afgetapte gsm-

gesprekken; dat zoiets alleen maar in tv-series voorkwam. 

Leon de Winter (als romancier en beroepsjood vond ik hem niks, maar als journalist wordt hij steeds 

beter, ere wie ere toekomt) wees er indertijd al op dat dit een leugen m?est zijn; Hirsi Ali moest 

immers tijdens haar onderduik op last van de beveiliging haar gsm?etje inleveren. Want via die 

mobiele gesprekken zou de islamitische jihad namelijk wel eens haar verblijfplaats kunnen 

achterhalen! 

Is dat niet grappig? De overheid verklaart dat zij zelf, ondanks alle technische middelen en 

bevoegdheden waarover zij beschikt, niet in staat is om iemand te lokaliseren aan de hand van gsm-

verkeer, maar gaat er tegelijkertijd van uit dat die snotapen van de Hofstadgroep daar hun hand niet 

voor omdraaien. Op hoeveel leugens moet 1 minister van justitie betrapt worden voor hij de laan uit 

wordt getrapt? Dat vraag ik u af. 

Nog een paar dingen die mij mateloos hebben ge?rgerd, en mijn vertrouwen in de rechtsstaat en de 

pers tot onder het nulpunt hebben doen zakken: Donner heeft verklaard dat die 50.000 verloven per 

jaar voor tbs?ers niet kunnen worden ingetrokken, omdat het tbs-systeem dan overbelast raakt. Ten 

eerste: de gezamenlijke capaciteit van de 14 Nederlandse tbs-klinieken is 1370. Met andere woorden: 

die klinieken herbergen 1370 ?cli?nten? ; daarvoor hebben zij de middelen, de ruimte, het personeel, 

en het budget. D?r zijn weliswaar nog meer criminelen die tot tbs zijn veroordeeld, maar die zitten 

niet in die klinieken: zij wachten in een gewone gevangenis op hun beurt (en krijgen voor dit 

ongemak zelfs een dagelijkse schadevergoeding uitgekeerd, je denkt dat je droomt, maar goed). 

Dus hoezo overbelasting? Is het personeel soms liever lui dan moe? Een andere verklaring kan ik niet 

verzinnen. Ten tweede: 50.000 verloven per jaar op 1370 psychopaten, dat is gemiddeld 38 verloven 

per psychopaat per jaar! Zoveel vakantiedagen krijgen de meesten van ons niet eens. Ik wou dat de 

media daar eens op wezen. Maar het enige wat ze doen is persberichten van het ministerie 

overschrijven. 

Neem nou de Volkskrant. Die meldde van de week dat er ?forse straffen? waren opgelegd aan drie 

allochtone jongeren die zichzelf ?pooiergroep? noemen, wegens groepsverkrachting van een 12-jarig 

meisje. Ze kregen straffen vari?rend van 6 tot 12 maanden cel. 

Fors??? Kennelijk tilt de Volkskrant ineens niet meer zo zwaar aan pedofilie, want zo goedkoop is in 

Nederland nog nooit een kinderverkrachter weggekomen. Voor het downloaden van kinderporno krijg 

je in dit land al meer! Nou ja, behalve natuurlijk als je Tonino heet, en officier van justitie bent. De 

kinderporno die op zijn beruchte computer werd aangetroffen kon hem volgens het ministerie van 

Justitie niet worden aangerekend, omdat niet vaststond of de afbeeldingen ?bewust?waren 

binnengehaald. Maar de Groningse drugshandelaar Geert U draaide in 1999 anderhalf jaar de cel in 

voor hetzelfde feit. En hij was niet eens een pedofiel! Hij was een gewone vieze man, die 140.000 

pornobestanden op zijn pc had staan. Hij wist waarschijnlijk niet eens dat daar ook 33 

kinderpornoplaatjes tussen zaten. En in 1996 werd in Den Haag een Nederlandse sekstoerist tot 5 

jaar veroordeeld, omdat hij in Thailand met minderjarige prostituees had verkeerd ? iets wat in 

Thailand niet eens verboden is. Vorig jaar nog werd ene Cornelis V. door de rechtbank Roermond tot 

6 jaar veroordeeld, wegens ontucht met minderjarigen ? een minder zwaar vergrijp dan verkrachting. 

Maar die verkrachters van de pooiergroep zijn waarschijnlijk voor Kerstmis alweer thuis. Wordt het 

zero-tolerance beleid tegen kindermisbruik nu ook al op een laag pitje gezet? Uit naam van het 

multiculturele ideaal? Je zou het bijna gaan denken.
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PS. Dat gemiddelde van 38 verloven per psychopaat per jaar is een fascinerend cijfer. massa?s tbs?

ers zitten daar ver onder, en sommigen mogen zelfs nooit naar buiten. De conclusie ligt vooor de 

hand dat er dus ook tbs?ers zijn die permanent verlof hebben!

En dat is ook zo. Transmuraal verlof heet dat, in ambtelijk bargoens. Van die 1370 tbs?ers hebben 

er 250 geen aan elkaar geknoopte lakens nodig om te ontsnappen; zij kunnen gewoon wegwandelen 

als hun kop ernaar staat, net als Marciano Ernst. Deze bewegingsvrijheid wordt hen gegund omdat zij 

geacht worden aan de beterende hand te zijn. Net als Marciano Ernst. Er staat ons nog het een en 

ander te wachten.
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DE RVDJ ONTKENT NIET DAT DE BEWUSTE INCIDENTEN ZICH HEBBEN VOORGEDAAN

Door Pamela Hemelrijk 

De Raad voor de Journalistiek maakt het met de dag bonter: nu is het Algemeen Dagblad veroordeeld 

omdat die krant niet positief genoeg heeft bericht over het bezoek van een roedel Marokkaanse 

probleemjongeren aan kamp Westerbork. In de bewuste reportage werd gemeld dat een stuk of 

twintig jongeren het voor de rest had verpest, door tijdens de toespraken van overlevenden besmuikt 

te lachen, ravotten, in bomen te klimmen, capuchons over hun kop te trekken, en fotografen onheus 

te bejegenen (?Als je nog ??n foto neemt breek ik je camera in twee?n.?) 

 
Door melding te maken van dit gedrag heeft het AD ?de grenzen van het maatschappelijk 

aanvaardbare overschreden?, zo oordeelde het edelgrootachtbaar college, dat ? hoe kan het ook 

anders ? werd voorgezeten door multiculti-kampioen Ed van Thijn. 

De Raad voert als argument aan dat andere kranten, zoals de Volkskrant, de NRC en het Parool, w?l ?

positief? cq ?neutraal? over het bezoek hebben geschreven, en dat de hele exercitie nou juist was 

bedoeld om de ?negatieve beeldvorming? rond Marokkaanse probleemjongeren te doorbreken. 

(Zonderling; ik dacht dat het project beoogde de jongeren kennis bij te brengen over de Endl?sung; 

niet om ze aan positieve publiciteit te helpen.) 

De klacht was ingediend door de stichting ENIP (oftewel: En Nu Iets Positiefs), een subsidiespons die 

zich, onder patronaat van het Hilda Verwey- Jonker Instituut, beijvert om ontspoorde allochtone 

jongeren weer op het rechte pad te helpen. Hoeveel gemeenschapsgeld daaraan is besteed is in het 

hele 100 pagina?s dikke rapport van het Jonker Instituut nergens terug te vinden, maar het ergste 

moet gevreesd worden. Een van de projecten, waaraan 22 probleemjongeren meededen, behelsde 

het opknappen van oude spullen ten bate van een weeshuis in Marokko. De jongeren, vergezeld door 

10 begeleiders, reisden vervolgens naar Marokko om de spullen af te leveren. Drie van hen schijnen 

inmiddels een baan te hebben, hetgeen wordt aangemerkt als een doorslaand succes. 

De RvdJ ontkent niet dat de bewuste incidenten zich hebben voorgedaan (dat blijkt immer alleen al 

uit het fotomateriaal), maar stelt dat het AD met ?grievende kwalificaties?een ?vertekend en ten 

onrechte negatief beeld van de ENIP-jongeren? heeft geschetst. Dat is opmerkelijk, want het woord ?

ENIP? kwam in het hele AD-verhaal niet voor. Wie de schoen past trekke hem aan, zou je zeggen.
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Wederkomst Yoeri Albrecht laat op zich wachten
Gepubliceerd door admin 8 augustus, 2005 Geen categoriein . 

‘HARTELIJK DANK, MAAR DAT HOEFT EIGENLIJK NIET. IK WEET GENOEG. BEDANKT!’

Door Pamela Hemelrijk 

Als het goed is, is VN-redacteur Yoeri Albrecht vandaag weer aan het werk gegaan, na een 

welverdiende vakantie. Geruchten als zou hij zijn ontslagen na zijn optreden als ambassadeur voor 

Fortuyn in het KRO-programma De Grootste Nederlander zijn volledig uit de lucht gegrepen; 

hoofdredacteur Emile Fallaux heeft het met de hand op het hart verklaard. 

Tijd voor een check-up. ?Goedenmiddag. Met Pamela Hemelrijk. Ik wilde graag Yoeri Albrecht 

spreken.? 

 
?Een momentje.? (……………………………………………..) ?Sorry, Albrecht is niet aanwezig. Kan ik een 

boodschap aannemen?? 

?Nee dank u. Wanneer wordt hij weer op de redactie verwacht?? 

?Eh…, dat is niet bekend?. 

?Mag ik dan Emile Fallaux even?? 

?Die is nu in vergadering. Probeert u het over een half uur nog eens.? 

?Goedenmiddag. Is Emile Fallaux al uit zijn vergadering?? 

?Een ogenblikje.? 

?Met Monica Keijzer?.  

?Goedenmiddag. Mag ik Emile Fallaux?? 

?Die is nog in gesprek, na de vergadering.? 

?Okee, wanneer zal ik het weer proberen?? 

?Moeilijk. Hij heeft daarna allerlei afspraken. Waar gaat het trouwens over?? 

?Over de vraag wanneer Yoeri Albrecht weer op de redactie aanwezig is.? 

?Het heeft geen zin daar de hoofdredacteur mee lastig te vallen. Onze redacteuren werken vaak 

thuis, zoals u misschien weet.? 

?Dus ik krijg Fallaux niet aan de lijn?? 

?Dat zit er voorlopig niet in, vrees ik. Maar u had hem toch al een email gestuurd?? 

?Ja, dat is intussen een week of twee geleden. Nooit antwoord op gehad.? 

?Goed, ik zal hem vragen om uw email met spoed te beantwoorden.? 

?Hartelijk dank. Maar dat hoeft eigenlijk niet meer. Ik weet genoeg.?
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OOK CHARLES GROENHUIJSEN GESLACHTOFFERD OM ‘FOUTE’ MENING?

Naarmate de politieke elite in ons land meer en meer in paniek raakt de macht bij de komende 

verkiezingen definitief te verliezen zodat hetgeen in 2002 slechts met een moord kon worden 

voorkomen dan toch echt werkelijkheid wordt, begint de operatie ‘opschoning journalistiek’ nu pas 

echt goed op stoom te komen. Charles Groenhuijsen, zo melden diverse media dit weekeind, komt 

niet terug bij het NOS Journaal wegens te ‘rechtse’ meningen. Met name een positief commentaar 

over Geert Wilders schijnt de man de das om te hebben gedaan. 

 
Groenhuijsen voegt zich hiermee in een traditie die in ons land begon met Pamela Hemelrijk die 

in 2002 door het AD de straat op werd gestuurd omdat ze daar niet meer om konden gaan met haar 

‘incorrecte columns’. Vervolgens verdween NRC-coryfee Joris Luyendijk van het toneel bij NRC 

Handelsblad. De reden: hij doorkruisde de pro-Amerikaanse oorlogsagenda van de gevestigde orde 

door als eerste in Nederland melding te maken van martelpraktijken in ‘concentratiekampen’ in Irak. 

Niet in NRC uiteraard, maar voor de camera van Buitenhof. Paul Witteman verschoot van kleur. Exit 

Luyendijk. Want het zit zo in de gevestigde media: kritiek op de VS, Bush en de oorlog is prima (en 

zelfs gewenst) zolang het maar bij meningen blijft. Op echte harde feiten zoals Amerikaanse 

concentratiekampen (het hier gelinkte artikel verscheen direct na het optreden van Luyendijk bij 

Buitenhof) zit helemaal niemand te wachten. Wat in een krant als the Independent dus gewoon kan 

verschijnen, wordt in Buitenhof en de Nederlandse kranten onderdrukt. Tot op de dag van vandaag is 

er in geen Nederlandse krant een serieus artikel over de Amerikaanse concentratiekampen 

verschenen.  

Opmerkelijk is voorts dat Luyendijk ooit voor de camera tevens kritiek uitte op de wijze van 

berichtgeving over Fortuyn. “Ik hoor en zie in de analyses alleen zijn tegenstanders” zei hij. Luyendijk 

was zeker geen Fortuyn-aanhanger, maar wel een aanhanger van eerlijke journalistiek. Kan niet 

meer in Nederland. Te eng. Te bedreigend. Zeker als die journalist ook nog (zoals Luyendijk) 

specialist is in de Islam en de Arabische wereld. Want daarvoor geldt dat een dubbele politiek-

correcte control gewenst is.  

Recent moest Vrij Nederland-journalist Yoeri Albrecht eraan geloven: niet geaccepteerd werd dat hij 

als ‘lid’ van de politiek-correcte elite een ambassadeursrol op zich nam voor Pim Fortuyn. Zijn noodlot 

was dat Fortuyn de verkiezing tot ‘grootste Nederlander’ ook nog won.  

Nu kan de naam van Groenhuijsen dus aan dit rijtje worden toegevoegd. Wie zal de volgende zijn?
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MOHAMMED B. BIJNA AANGENOMEN DOOR BEVEILIGING SCHIPHOL

Door Pamela Hemelrijk 

Het had in 1998 een haar gescheeld, of Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, was 

aangenomen als beveiligingsfunctionaris op Schiphol. Hij had al een uniform en een toegangspas voor 

de luchthaven in zijn bezit. De benoeming ging op het laatste moment niet door, omdat de politie de 

luchthaven waarschuwde dat B. een strafblad had, zo melden vandaag het Haarlems Dagblad en het 

Nederlands Dagblad. De regionale kranten baseren zich op geheime informatie uit het politierapport 

over Mohammed B. 

 
?Goede kandidaat?, schreef de interviewer indertijd op het sollicitatieformulier. ?Praktisch ingesteld, 

rustig en aardig, en bereid om alles op te pakken. Flexibel! Is volgens ons ook slim.? 

B. werd te elfder ure geweigerd vanwege een incident in een coffeeshop, waar hij was opgepakt 

nadat hij agenten had uitgescholden en bedreigd. Hij was daarvoor veroordeeld tot 500 euro boete. 

Groot nieuws, zou je denken. Deze informatie kan immers bijdragen tot het bewijs dat Mohammed B. 

wel degelijk deel uitmaakt(e) van een terroristische organisatie. In de landelijke dagbladen echter 

geen woord hierover. Wel melden ze allemaal dat Mohammed B. niet in hoger beroep gaat. 

De beveiligingsorganisatie van de luchthaven, genaamd Groep 4 Falck, weigert elk commentaar op de 

scoop van het Haarlems Dagblad en het Nederlands Dagblad: ?De persoon die hierover mededelingen 

kan doen is niet aanwezig?, aldus een woordvoerster. ?Probeert u het maandag nog eens.? 

- Wie is dat dan? 

?Dat ga ik u niet vertellen?. 

- Maar ik wil alleen maar weten naar wie ik maandag moet vragen. 

?Dat kan ik u niet zeggen; ik zit hier zelf ook nog maar net?. 

- Dus u weet het zelf ook niet? 

?Nu gedraagt u zich als een typische journalist, die mij woorden in de mond probeert te leggen. Ik 

zeg u nogmaals: ik heb geen commentaar?. 

- Nou jammer dan. Hoe was uw naam ook alweer? 

?Dat ga ik u ook niet vertellen. En nu ga ik ophangen. Goedenmiddag.?
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FRAUDESCHANDAAL AMSTERDAMSE GEMEENTERAAD

Door Pamela Hemelrijk 

In de Amsterdamse raad rolt de ene kop na de andere sinds de verschijning van een gemeentelijk 

accountantsrapport. Niet alleen de fracties Leefbaar Amsterdam en Mokum Mobiel hebben 

onrechtmatig hun eigen zakken zitten spekken, maar ook de VVD en het CDA; het heeft in alle 

kranten gestaan. Frits Huffnagels (VVD) en Lucy Spee (CDA) verdwenen met pek en veren, en 

vandaag werd zelfs bekend dat de hele CDA-fractie waarschijnlijk het veld moet ruimen. 

Blijven over: PvdA, SP, Groen Links, D66 en Amsterdam Anders/De Groenen. Die zijn blijkbaar zo 

integer als de pest, want zij zijn geheel buiten schot gebleven. 

 
Wat stond er eigenlijk precies in dat beruchte ACAM-rapport?

Nou, voornamelijk vage algemeenheden. De kool en de geit worden angstvallig gespaard, zoals te 

doen gebruikelijk bij vertrouwelijke ambtelijke rapporten. Cijfers of namen worden niet genoemd, en 

de rapportages over de verschillende fracties lijken als twee druppels water op elkaar. Het enige wat 

je uit de tekst kunt opmaken is dat van veel uitgaven niet kan worden vastgesteld of ze toelaatbaar 

zijn, omdat de regels op dit punt geen duidelijkheid verschaffen. Alleen voor Leefbaar Amsterdam is 

een uitzondering gemaakt: daaraan heeft de ACAM een tweede rapport gewijd, waarin w?l man en 

paard worden genoemd.  

Ik wil maar zeggen: wie uit het ACAM-rapport kan afleiden dat VVD, CDA, Leefbaar Amsterdam en 

Mokum Mobiel w?l, en PvdA, SP, Groen Links, D66 en Amsterdam Anders n?et hebben gefraudeerd, 

die is een hele knappe jongen. Oordeel zelf: http://www.amsterdam.nl/nieuws/berichten/mei_2005/

rapportages_acam 

Navraag leert dat de sordid details over de belastingontduiking van wethouder Huffnagels, en de 

vaste onkostenvergoeding van Lucy Spee aan het licht zijn gekomen doordat de VVD en het CDA zelf 

op onderzoek uit zijn gegaan, en orde op zaken hebben gesteld. Hoe weten de media zo zeker dat de 

progressieve partijen niks laakbaars hebben gedaan? De regels zijn immers te schimmig - de ACAM 

zegt het zelf - om ?berhaupt te kunnen vaststellen wat laakbaar is en wat niet? 

?Euh.. nou?, zegt een woordvoerster van de VVD-fractie sportief, ?bij de overige partijen is van 

onregelmatigheden niets gebleken. Dat klopt.? 

- Hoe weet u dat zo zeker? 

?Dat is gezegd; tijdens het raadsdebat.? 

- Door wie? 

?Dat weet ik niet. Ik werk hier nog niet zo lang.?

De SP meldde op 8 mei jl. op haar website, onder het kopje ?Vertrek Huffnagel verstandig?, dat de 

VVD wethouder er goed aan had gedaan de eer aan zichzelf te houden: ?De kwestie begon met het 
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uitlekken van een vertrouwelijk accountantsrapport, waaruit bleek dat er was gesjoemeld met 

vergoedingen aan politieke partijen. Doordat een aantal partijen, waaronder de SP, direct openheid 

van zaken gaven, bleven er nog maar een paar partijen over waar het mis was?, aldus de SP.

Ik probeer nu al drie dagen de fractiekamer van de SP te bellen om te vragen HOE de SP 

verantwoording heeft afgelegd, en aan wie. Maar er neemt niemand op; een bekend euvel in de 

ambtenarij. Wij blijven het proberen, en houden u op de hoogte.
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FORTUIJN-AMBASSADEUR YOERI ALBRECHT VLIEGT ERUIT BIJ VRIJ NEDERLAND: NIET 

GEDEMONISEERD, MAAR GEMARGINALISEERD

VRIJ NEDERLAND: YOERI IS HELEMAAL NIET ONTSLAGEN! HIJ IS MET VAKANTIE EN KOMT 

VOLGENDE WEEK WEER TERUG!

door Pamela Hemelrijk 

Toen Vrij Nederland redacteur Yoeri Albrecht, op de begrafenis van Theo van Gogh, van Paul 

Witteman op zijn kop kreeg vanwege zijn optreden als ambassadeur van Fortuyn bij de verkiezing 

van De Grootste Nederlander, wist ik het al: die Albrecht kan voortaan naar zijn carri?re fluiten. Ik 

heb er zelfs nog een stukje over gemaakt:’Kop op Yoeri! Ze kunnen je misschien je broodwinning 

afnemen, maar niet je recht van spreken!’ Maar mijn voorspellingen komen tegenwoordig sneller uit 

dan god kan lezen. Albrecht is inderdaad aan de dijk gezet. Met een gouden handdruk. Op 

voorwaarde dat hij over zijn ontslag zwijgt als het graf. Zo niet, dan verspeelt hij zijn oprotpremie. 

 

yoeri Albrecht Je kunt van de postmoderne pers zeggen wat je wilt, maar zwijgen, daar zijn ze 

een meester in. Ere wie ere toekomt. Ik heb geprobeerd navraag te doen bij de 

hoofdredactie van VN, maar ik zit nog steeds op antwoord te wachten. Veelzeggend vond ik de 

reactie van de VN-redacteur die de telefoon opnam:’Het vertrek van Yoeri Albrecht? Maar dat is toch 

helemaal niet bek?nd?’

Je kon erop wachten. Vijf dagen na Fortuyns uitverkiezing tot Grootste Nederlander werd de tot 

dusver populaire en onomstreden Albrecht voor het eerst in zijn bliksemcarri?re geportretteerd als 

een ‘enigszins louche ogende journalist’. (Volkskrant, 20-11-2004). Gek genoeg werd hem niet 

nagedragen dat hij Fortuyn had verdedigd, maar dat hij vroeger net zo politiek correct was geweest 

als de Volkskrant zelf nu nog steeds is: ‘Op 4 mei 2002, toen het vermeende demoniseren van 

Fortuyn nog de gewoonste zaak van de wereld was, blies Albrecht nog zijn partijtje mee in zijn artikel 

Het ongelijk van Pim’.

‘Het vermeende demoniseren’. Die is goed! Er is dus niet gedemoniseerd (dat is allemaal rancuneus 

gezeur van laagopgeleide LPF-ers), maar het was w?l de gewoonste zaak van de wereld! Vandaar dat 

de Volkskrant er zo gretig aan meedeed. Maar Yoeri Albrecht, d?e had dat dus n?et mogen doen. Die 

had blijkbaar t?en al zijn stem moeten verheffen tegen een fenomeen, het demoniseren, dat volgens 

de Volkskrant dus nooit heeft bestaan.  

Nou, wat er met je gebeurde als je dat toen al deed, daar kan ik zelf over meepraten. Ik dien bij deze 

een open sollicitatie in bij de Volkskrant. Geachte redactie. Ik heb, in tegenstelling tot ‘louche ogende 

journalisten’ als Albrecht, nooit mijn partijtje meegeblazen in het vermeende demoniseren van 
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Fortuyn. Ik ben op dit punt brandschoon. Maar ja, ik ben daardoor wel brodeloos geworden. Mag ik 

een uitnodiging voor een gesprek tegemoet zien? Ik behoor nu tot de gediscrimineerde onderklasse 

der werklozen, dus het is uw morele plicht om mij positief te discrimineren. Dit alles in het kader van 

de solidariteit. Vraag maar aan Wouter Bos. Wat zeg ik: het staat zelfs in de wet! 

Ach, het is een vertrouwd patroon, zullen we maar zeggen. Toen Jan Nagel Leefbaar Nederland had 

opgericht, onthulde de Volkskrant dat hij altijd al een gevaarlijke demagoog en een vuile opportunist 

was geweest. Vooral als opperhoofd van VARA’s Rooie Haan, want het onfrisse gekonkel en 

gemanipuleer dat zich daar afspeelde, daar lustten de honden geen brood van. Aldus de krant die 

zich tien jaar lang als een mak schaap voor de kar van de Rooie Haan had laten spannen Zonder ooit 

melding te maken van dat gekonkel en dat gemanipuleer. ‘Nagel deugt niet! Hoe we dat weten? 

Omdat hij vroeger net zo’n schurk was als wij!’ Dat stond er eigenlijk. Ik kan d’r niks anders van 

maken. Yoeri is er niet uitgegooid omdat hij aan het verketteren van Fortuyn heeft meegedaan; hij is 

eruit gegooid omdat hij na de moord van gedachten is veranderd.. Het maakt niet uit of je het in een 

vroeg of een laat stadium voor de goddelijke kale opneemt: d’r uit vlieg je. Geruisloos. In nacht und 

nebel.

Albrecht heeft overigens zelf aan VN vooraf toestemming gevraagd (en gekregen!) om in De Grootste 

Nederlander voor Fortuyn op te treden. Toenmalig hoofdredacteur Xandra Schutte kon dat moeilijk 

weigeren, want ze deed immers zelf ook aan dat programma mee, als ambassadeur van Anne Frank. 

Niettemin maakte ze toen al in ??n adem duidelijk dat Yoeri zijn eigen doodvonnis getekend had. 

Want wat tekende de Volkskrant uit haar mond op? ‘Ik heb die toestemming niet geweigerd. Dat was 

misschien laf, maar ik vond dat hij een eigen verantwoordelijkheid had.’ Met andere woorden: we 

vinden het goed, maar als je het doet staan we niet voor de gevolgen in. Dus kom niet bij ons klagen 

als je daarna toch de laan uitvliegt. Dat is dan je eigen verantwoordelijkheid. 

Sjonge, dat is inderdaad een ongekend staaltje van hypocrisie en lafheid; daarin moet ik Xandra 

helemaal gelijk geven. Saillant: Xandra krijgt als ambassadrice van Anne Frank wel ruim baan om 

haar stukken te publiceren, terwijl de loopbaan van Albrecht als ambassadeur van de (winnende) 

Fortuijn wordt vernietigd. Dat geeft de stemming in ’s lands media aardig weer.

Blijft de hamvraag: als Yoeri niet vanwege zijn deelname aan De Grootste Nederlander is 

weggebonjourd, waarom dan w?l? Misschien kan iemand anders die vraag eens aan Emile Fallaux 

stellen. Of aan Gerard van Westerloo. Want mij lukt het niet.

Ene Monica zegt namens Vrij Nederland dat Yoeri op 8 augustus weer begint met zijn 

werkzaamheden. Op de vraag of dit ook kan worden geciteerd namens de hoofdredactie 

zegt ze ‘dat moet u aan Fallaux vragen’. Deze blijkt nu echter ook op vakantie.

postscriptum 

Die progressievelingen toch: dat de supporters van een moordenaarsbende als de RAF wel eens 

werden gepasseerd voor een professoraat, daar spraken ze heftig schande van. Maar een 

berufsverbot voor de aanhangers van een man die nooit een vlieg heeft kwaad gedaan, daar hebben 

ze niks op tegen. Vroeger dacht ik altijd dat ze zo wegliepen met Mao en Castro en Honecker ondanks 

het geweld en de terreur, dat ze daar uit blind fanatisme hun ogen voor sloten. Maar het was 

natuurlijk andersom: wat ze zo aantrok in die systemen w?s juist het geweld en de terreur. D??r 

geilden ze op, en dat doen ze nog steeds. Dat mag nu toch wel duidelijk zijn. 
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DELOITTE BETAALT INVLOEDRIJKE POLITICI

Pieter Lakeman wil dat het Openbaar Ministerie vervolging instelt tegen Deloitte omdat diens 

accountants zich schuldig zouden hebben gemaakt aan delicten bij de controle van Ahold. Het OM 

reageerde hierop door te stellen dat het ‘nog te vroeg is een oordeel te vormen over de positie van 

de accountant’. In het licht van een beslissing van het OM Deloitte te gaan vervolgen of niet is het 

relevant te constateren dat Deloitte een groot aantal invloedrijke politici op de payroll heeft staan. De 

invloed van de politiek op het vervolgingsbeleid van het OM is genoegzaam bekend. De politici die 

door Deloitte worden betaald zijn: Jan Franssen (VVD; lid van een Raad van Advies van Deloitte), 

Hans Wiegel (VVD; lid van de Raad van Advies), Yvonne van Rooy (CDA; lid van de Raad van 

Advies), Wim Meijer (PvdA; lid van de Raad van Advies) en Hans Kombrink (PvdA; lid van de Raad 

van Commissarissen). De eerste drie gelden als uiterst invloedrijk en zijn lid van regeringspartijen. 

Deloitte weigert te zeggen hoeveel deze politici krijgen, maar insiders spreken over tienduizenden 

euro’s per jaar. Van KPMG en PwC is niet bekend dat zij politici betalen. EY doet dat weer wel: Gerrit 

Braks (CDA) en Loek Hermans (VVD) zitten in het College van Adviseurs. 

 
Deloitte heeft met de scherpst mogelijke bewoordingen afstand genomen van de beschuldigingen van 

Lakeman. Het gaf aan ‘onwaarschijnlijk veel vertrouwen te hebben’ in de uitkomst van de door 

Lakeman aangespannen tuchtprocedure. In een op de eigen website gepubliceerde verklaring zegt 

Deloitte voorts dat ‘de beweringen van Lakeman geen enkel aanknopingspunt met de werkelijkheid 

hebben’. Deze laatste uitspraak wekt verbazing daar Lakeman beschikt over tal van explosieve 

stukken waaronder brieven van Deloitte zelf. Uit een van deze stukken, een brief van 24 augustus 

1998, blijkt zonneklaar dat Deloitte wist dat twee joint-ventures niet mochten worden 

meegeconsolideerd maar dat toch deed uitsluitend op basis van vage toezeggingen en ‘een sterk 

geloof’ van Ahold. Dit is in strijd met de richtlijnen. De letterlijke tekst uit de brief: ‘Op basis van de 

US GAAP criteria voor consolidatie en het bewijs dat gedurende de controle van de cijfers 1997 

aanwezig was, concludeerden we, na raadpleging van ons US Nationaal Kantoor, dat consolidatie voor 

de meerderheid van de Ahold joint ventures onder US GAAP niet acceptabel was. Echter, op basis van 

vertogen en een sterk geloof van Ahold-vertegenwoordigers dat de vennootschap de wil had op de 

joint venture-overeenkomsten aan te passen werd de lopende praktijk van volledige consolidatie in 

de cijfers van 1997 voortgezet’. 

De huidige situatie rond Deloitte en Ahold doet sterk denken aan een eerder boekhoudschandaal 

waarbij Deloitte betrokken was, Vie d’Or. Hierover zei toenmalig voorzitter Piet Hoogendoorn vlak na 

het uitbreken van het schandaal (NRC, 16 december 1994): ‘Wij zien de uitkomst van een eventuele 

procedure met het volste vertrouwen tegemoet.’ Deloitte werd vervolgens maar liefst vier keer 

veroordeeld, twee keer door de tuchtrechter en twee keer door de burgerlijke rechter en is volledig 

aansprakelijk voor de schade van rond de 80 mio Euro. De zaak ligt thans bij de Hoge Raad. In 

  

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/166/koopt-deloitte-zich-uit-onder-vervolging.html (1 of 2) [3/11/2009 12:53:14 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
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


Koopt Deloitte zich uit onder vervolging? at Klokkenluideronline

november volgt de definitieve uitspraak.

Dit stuk werd eerder gepubliceerd op Accountingweb

0 Reacties op “Koopt Deloitte zich uit onder 
vervolging?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Strafvervolging Cerfontaine en Schultz van Haegen Het Berufsverbot voor Yoeri Albrecht (Vrij Nederland) »

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165377 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/166/koopt-deloitte-zich-uit-onder-vervolging.html (2 of 2) [3/11/2009 12:53:14 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/166/www.accountingweb.nl
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/166/koopt-deloitte-zich-uit-onder-vervolging.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/166/koopt-deloitte-zich-uit-onder-vervolging.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


Strafvervolging Cerfontaine en Schultz van Haegen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Weerwoord Frolke in MoMA-affaire Koopt Deloitte zich uit onder vervolging? »

Strafvervolging Cerfontaine en Schultz van Haegen
Gepubliceerd door admin 27 juli, 2005 Geen categoriein . 

PG’s LEGGEN BEVOEGDHEID BIJ PARKET HAARLEM

Op 15 juni deed gebiedsontwikkelaar Chipshol aangifte tegen Schiphol-directeur Cerfontaine en 

staatssecretaris Schultz van Haegen. De aangifte betreft ambtsmisdrijven: misbruik van gezag en het 

opzettelijk verspreiden van onware gegevens. Dit laatste betrof een onderzoek van de (strikt 

partijdige) Luchtverkeersleiding Nederland als zouden de gebouwen van Chipshol de radarfunctie van 

de landingssystemen van de vliegtuigen verstoren. Later wees onafhankelijk onderzoek uit dat dit 

absolute kul is. Het misbruik van gezag slaat vooral op Schultz: zij zette de gemeenteraad van 

Haarlemmermeer onder enorme druk Chipshol te dwarsbomen en gaf daarvoor zelfs financiele 

vrijwaringen. Op 30 juni reageerde het College van procureurs-generaal op de aangifte. 

 
Dit schreef het Hoofd Bestuurlijke en Juridische Zaken van het College van PG’s G. Munnichs aan 

Chipshol:

Uw brieven d.d. 3 en 6 juni zijn door de Minister van Justitie ter behandeling doorgezonden aan het 

College en alhier op 22 juni 2005 in goede orde ontvangen.

In uw brieven stelt u ondermeer dat de president-directeur van de Schiphol Groep, de heer drs. G.J. 

Cerfontaine, zich schuldig zou hebben gemaakt aan machtsmisbruik en fraude. Om die reden zou hij 

in aanmerking komen voor strafvervolging. Omdat de Minister van Justitie in de regel niet in 

individuele strafzaken treedt, heeft hij uw brieven doorgeleid naar het College van PG’s.

Zoals ik reeds eerder verwoordde in mijn brief van 9 januari 2003 heeft ook het College van PG’s in 

beginsel geen bemoeienis met individuele strafzaken. De beslissing om al dan niet vervolging in te 

stellen wordt genomen door een officier van justitie bij een van de arrondissementsparketten. 

Op basis van de door u aangedragen informatie ben ik niet in staat om te beoordelen of er mogelijk 

sprake is van strafbare feiten en een opsporingsonderzoek geindiceerd is. Uw brieven kunnen dan 

ook niet worden opgevat als een aangifte in de zin van artikel 161 van het Wetboek van 

Strafvordering. Ik zie evenmin aanleiding om uw brieven door te zenden naar de Hoofdofficier van 

Justitie in Haarlem. 

Indien u echter van mening bent, dat er sprake is van strafbare handelingen, dan kan daarvan 

aangifte worden gedaan, in beginsel in d eplaats waar dat strafbare feit zou zijn gepleegd. Op basis 

van de aangifte wordt nader bezien of een opsporingsonderzoek dient te worden gestart.

Chipshol heeft op 15 juni reeds direct ook aangifte gedaan bij de Hoofdofficier te Haarlem. Blijkbaar 

was dat bij het College van PG’s op 30 juni niet bekend. Het parket te Haarlem heeft nog geen 

beslissing genomen over de vervolging van Cerfontaine en Schultz van Haegen.
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Weerwoord Frolke in MoMA-affaire
Gepubliceerd door admin 21 juli, 2005 Geen categoriein . 

VIKTOR FROLKE BOOS OP ‘ZIJN’ NRC HANDELSBLAD

Alsdus reageert correspondent Viktor Frolke op de beschuldiging van deze website dat hij zich 

schuldig heeft gemaakt aan frauduleuze journalistiek ten gunste van ABN Amro:

Het idee dat ik deel zou uitmaken van een pro-ABN Amro complot is waanzin. Ik probeerde in mijn 

stuk te schetsen hoe Amerikaanse musea, zoals het MoMA, omgaan met hun priv?-financierders. De 

essentie van mijn stuk was: het is naief te denken dat priv? financierders geen invloed uitoefenen op 

de gang van zaken bij een museum, het gaat erom genoeg checks & balances te hebben om de zaak 

in evenwicht te houden. Sommige menen dat het MoMA genoeg checks & balances heeft, anderen 

niet. 

Waar ik boos over ben is dat de krant zo’n hysterische brief plaatst van Christiaan Braun zonder eerst 

bij mij aan te kloppen. Dat ik emails van een directeur van het MoMA terzijde zou hebben geschoven 

is niet waar, en dat kan ik aantonen. Ik ben dagenlang met het MoMA in gesprek geweest, ook per 

telefoon, maar ze gaven me geen antwoord. Ik vind het ongelooflijk dat een man als Braun carte 

blanche krijgt om als een kind om zich heen te slaan in de krant. Zoiets zou in een goede 

Amerikaanse krant ondenkbaar zijn.
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NRC liegt en bedriegt voor ABN Amro
Gepubliceerd door admin 18 juli, 2005 Geen categoriein . 

NIEUW BEWIJS VOOR JOURNALISTIEKE FRAUDE NRC

Dit mailde NRC-redacteur (thans correspondent in Moskou) Coen van Zwol op 18 november 2002: 

“De top van de economieredactie liet zich verwennen in de skybox van ABN Amro en schreef 

vervolgens een prachtig stuk over diezelfde bank.” 

In NRC van vrijdag jl. komt nieuw en schokkend bewijs aan het licht over hoe ver de ’sluitsteen van 

de geest’ bereid is te gaan in het manipuleren van nieuws om de macht (in casu opnieuw ABN Amro) 

te dienen. De zaak gaat over de kritiek die is losgebarsten op de ‘overname’ door de bank van het 

Stedelijk Museum. Om de bank in bescherming te nemen blijkt correspondent Victor Frolke een 

volledig leugenachtig stuk te hebben gecomponeerd waaruit zou moeten blijken dat ‘overnames’ van 

musea door banken in de VS ‘de gewoonste zaak van de wereld zijn’. Dit bedrog kwam aan het licht 

via een ingezonden brief van de hand van Christiaan Braun, Trustee Committee Member van het 

Museum of Modern Art in New York. 

 
Deze brief geeft in harde woorden weer dat er niet alleen sprake is van bedrog, maar ook van het 

negeren van commentaar van betrokkenen als dat niet in het corrupte straatje van NRC van pas 

komt. Hieronder de tekst van de brief:

Het artikel van uw correspondent in NRC Handelsblad van 13 juli over het MoMA te New York is niet 

alleen suggestief en tendentieus, maar ook feitelijk onjuist. Zijn `donorwall’ die de indruk wekt dat er 

toch logo’s zouden zijn in de hal van dat museum, bestaat niet. Wel is er een dunne matglazen plaat 

met in kleine witte letters de namen van de `founders’. En natuurlijk is bij ieder kunstwerk op het 

titelkaartje de herkomst vermeld. Op 20 november 2004 ging het nieuwe MoMA voor het publiek 

open met een tentoonstelling van een keuze uit de eigen collectie. En daarmee had noch UBS (een 

grote bank in de VS) noch enige andere sponsor iets van doen. Had uw scribent zijn werk goed 

gedaan, dan had hij geschreven dat op 4 februari van dit jaar een kleine expositie van in totaal 64 

(en dus niet van 70) kunstwerken te zien was, ter gelegenheid van de schenking van 44 topwerken 

uit de verzameling van UBS. Kunstcriticus Michael Kimmelman sprak naar aanleiding van die 

gebeurtenis niet van een ,,weerzinwekkende knieval aan UBS en zijn collectie” maar van een ,,a 

paean”, hetgeen zoveel als `een danklied’ is. Duidelijk om de link te leggen met ABN Amro, 

heeft hij het in zijn artikel over UBS als ,,de hoofdsponsor van het MoMA”. Welnu, UBS is 

geen `hoofdsponsor’ en dat kan ook niet, want die heeft het MoMA niet. Een directeur van 

het MoMA heeft op een suggestieve vraag van uw verslaggever ter plekke begin deze week 

per kerende e-mail geantwoord: ,,De museale activiteiten van ons museum zijn 

onafhankelijk van zijn fondsenwerving en sponsoractiviteiten.” In uw krant wordt daarvan 

gemaakt: ,,Desgevraagd wil een woordvoerder van het MoMA niet ingaan op dit 

onderwerp.” Ik kan maar ??n ding concluderen: hier is sprake van journalistieke vervalsing 
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NRC liegt en bedriegt voor ABN Amro at Klokkenluideronline

met het kennelijke oogmerk de overname van het Stedelijk door ABN Amro opnieuw goed 

te praten. Zo kreeg, na de heer G. van Tuyl (directeur van het Stedelijk) op 2 juli, ABN Amro op 12 

juli 2005 in uw krant volop de gelegenheid de verstrengeling van belangen en verantwoordelijkheden 

af te doen met de woorden dat deze ,,wederdiensten volstrekt gebruikelijk zijn in binnen- en 

buitenland”. Dat is regelrechte quatsch. Het zou de voorzitter van ABN Amro dus sieren als hij dit 

weekeinde terugtreedt als voorzitter van de raad van toezicht van het Stedelijk. Wil ABN Amro 

geloofwaardig worden, dan moet zij nu haar afspraken met het Stedelijk openbaar maken, opdat 

beoordeeld kan worden of de heer Van Tuyl inderdaad gelijk had toen hij sprak van `wurgcontracten’. 

Als dat zo is, dan moeten die afspraken worden opengebroken. Want er is geen verzamelaar, zo 

dunkt mij, die er zelfs maar over wil peinzen zijn collectie te schenken aan het nieuwe filiaal van ABN 

Amro.

Om het geheel nog erger te maken: een eerder stuk van briefschrijver Braun in NRC waarin hij 

kanttekeningen plaatste bij de relatie tussen bedrijfsleven en banken is gemutileerd in de krant 

weergegeven waardoor hierop later weer een rectificatie moest plaatsvinden. Hieronder de tekst van 

deze rectificatie:

Brief In de laatste zin van de brief van Christiaan Braun in Opinie & Debat (9 juli, pagina 14) zijn 

enkele letters weggevallen. De brief ging over G. van Tuyl, directeur van het Stedelijk Museum. 

De slotzin had als volgt moeten luiden: En ten slotte is zijn vergoeilijking [dus niet vergelijking] 

van die sponsorovereenkomsten niet te verenigen met wat hij mij gezegd heeft: ,,De afspraken met 

ABN Amro zijn wurgcontracten.”

Dat NRC de verandering van ‘vergoeilijking’ in ‘vergelijking’ in nota bene een ingezonden stuk ook 

nog durft af te doen met de formulering ‘enkele letters zijn weggevallen’ geeft de malicieuze, nee 

misdadige journalistieke wekwijze van deze krant afdoende weer.
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ESCAPE DREIGT KLOKKENLUIDERONLINE MET RECHTZAAK

Naar aanleiding van het artikel dat deze website op 9 juni publiceerde van de hand van een 

klokkenluider over misstanden in de Amsterdamse discotheek Escape heeft het management van de 

uitgaansgelegenheid juridische bijstand gezocht. De website ontving onderstaand schrijven van 

advocatenkantoor Meester.

van: “Advocatenkantoor Meester”  

datum: 2005/07/08 vr PM 06:22:36 MEST 

aan:  

onderwerp: klokkenluideronline

Geachte heer Kat,

Tot mij heeft zich gewend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Escape B.V. 

gevestigd te Amsterdam met het verzoek haar bij te staan in bovengenoemde aangelegenheid.

Cli?nte heeft vernomen dat u verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie van de website www.

klokkenluideronline.nl.

Zojuist heeft cli?nte kennis genomen van het feit dat er op vorengenoemde website door u een tekst 

is geplaatst onder de kop ?Noodkreet over frauduleuze cultuur in Amsterdamse discotheek? alsmede ?

Fraude in Escape Venue (Amsterdam)?. 

De tekst acht ik voldoende bekend. Een voor het publiek anoniem gebleven persoon 

die zich presenteert als ex-werknemer van cli?nte suggereert dat er op grote schaal fraude binnen de 

onderneming van cli?nte zou plaatsvinden. Daarbij is sprake van ernstige beschuldigingen aan het 

adres van cliente.

Cli?nte stoort zich in het bijzonder aan deze lasterlijke uitspraken, daar deze volledig uit de lucht zijn 

gegrepen en een volstrekt onjuist beeld van de bedrijfsvoering schetsen.

 
Cli?nte vraagt zich af hoe het kan zijn dat u situaties als de onderhavige laat plaatsvinden, en zelfs 

nog actief ondersteund. Hiermee handelen zowel de anoniem gebleven persoon alsmede u 

onrechtmatig jegens cli?nte. Tenminste kan worden gesteld dat u de grenzen heeft overschreden van 

hetgeen ?gelet op de eisen welke aan uw (jounalistieke) verantwoordelijkheid kunnen worden 

gesteld- maatschappelijk aanvaardbaar is.

Indien al sprake zou zijn van een ex medewerker ?hetgeen op dit moment nog allerminst vaststaat- 
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dan betreft dit blijkbaar een rancuneus persoon die op kennelijk eenvoudige wijze via uw 

vorengenoemde site actief de gelegenheid is geboden om zijn oneigenlijke doelen ?te weten 

beschadiging van de goede naam van cli?nte- te behalen.

Cli?nte kan en zal zulks niet accepteren. Reeds thans ondervindt cli?nte schade door de bewuste 

publicatie.

Ten aanzien van de inhoud van de publicatie kan worden opgemerkt dat deze suggestief en 

tendentieus is, deze geheel niet met (objectief verifieerbare) feiten is onderbouwd en op tal van 

punten onlogisch of tegenstrijdig is.

Namens cli?nte sommeer ik u hierbij om de bewuste publicatie, inclusief hieraan gerelateerde teksten 

en overige verwijzingen per omgaande, doch in ieder geval uiterlijk per 12 juli as. om 12.00 uur van 

uw website te verwijderen en zich te onthouden van eventuele aanvullende publicaties met 

vergelijkbare inhoud.

Tevens sommeer ik u hierbij namens cli?nte om binnen de hiervoor genoemde termijn de naam van 

de anonieme persoon mee te delen alsmede cli?nte in het bezit te stellen van alle eventueel 

aanwezige onderliggende informatie c.q. onderbouwing van de publicatie, alsmede antwoord te geven 

op de vraag op welke wijze u de onderhavige publicatie heeft geverifieerd.

Ten overvloede merk ik hierbij nog op dat u ook op grond van de jurisprudentie de plicht heeft om de 

identiteit van deze persoon af te geven (vergelijk onder andere Lycos/Pessers, Gerechtshof 

Amsterdam d.d. 24 juni 2004).

Cliente merkt nog op dat eventuele gelijktijdige plaatsing van een tekst waarin de 

verantwoordelijkheid voor de inhoud van de ingezonden brief wordt afgewezen aan aansprakelijkheid 

niet in de weg staat. Hierbij verwijst cliente tevens naar de Beslissing van de Raad voor de 

Journalistiek onder nummer 2004-26 naar aanleiding van de klacht welke door A.L.H.R. Gerla tegen u 

op 12 december 2003 is ingediend en gegrond is verklaard.

Indien u niet ?of niet geheel- aan de vorengenoemde sommatie voldoet, dan zal ik cli?nte adviseren u 

in rechte te betrekken, de nodige aanvullende maatregelen te treffen en haar volledige schade op u 

te verhalen.

Ten einde mogelijke misverstanden te voorkomen merk ik volledigheidshalve nog op dat u zelf een 

actieve rol speelt bij het plaatsen van de onderhavige publicatie, dat u in de praktijk niet alle 

inzendingen plaatst, dat u de inzendingen controleert (op ondermeer taalgebruik) en dat u tekst 

bewerkt. E?n en ander onderstreept duidelijk een actieve rol van uw zijde waarvoor u eveneens 

aansprakelijk bent.

Daarnaast kan nog worden gewezen op het feit dat u in de praktijk geen achterliggende 

bewijsstukken van uw inzender vraagt voorafgaand aan uw plaatsing. Het is zelfs onduidelijk in 

hoeverre u ?berhaupt enige afweging ten grondslag legt aan een eventuele plaatsing, waarbij tevens 

rekening wordt gehouden met de belangen van betrokkenen, in casu cli?nt.

Vervolgens heeft u cli?nte niet in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de publicatie hierop 

een reactie te geven.

Per gelijke post stel ik tevens uw access-provider Net Ground aansprakelijk in verband met de 

onderhavige publicatie c.q. uw handelen.

Hoewel cli?nte hiertoe op geen enkele wijze genoodzaakt is, heeft zij toch de behoefte om nog enkele 

inhoudelijke opmerkingen te plaatsen.

Ten eerste merk ik eerst op dat het personeel van Escape over het algemeen met grote tevredenheid 

werkt, inclusief salari?ring en overige omstandigheden. Zoals bij ieder bedrijf van enige omvang komt 

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165379 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/162/discotheek-escape-slaat-terug.html (2 of 4) [3/11/2009 12:53:54 AM]

http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Discotheek Escape slaat terug at Klokkenluideronline

het ook bij Escape voor dat er af en toe een medewerker wordt ontslagen danwel de 

arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd.

E?n en ander moge ondermeer ook wel blijken uit het feit dat een groot deel van het personeel al 

jarenlang aldaar werkzaam is, ondanks het feit dat binnen de horeca er voldoende banen zijn om 

elders te gaan werken.

Voorts merkt cli?nte op dat alle inhoudelijke punten van de publicatie eenvoudig te weerleggen zijn.

Salarissen

Van onjuiste salarisbetalingen is geen enkele sprake. De lonen zijn minimaal conform de CAO. Cli?nte 

merkt op dat het CAO-loon (jaarlijks) stijgt. Indien fooi wordt gegenereerd komt dit toe aan het 

personeel. De hoogte van de fooi kan Escape niet inschatten, doch zal voor veel werknemers een 

aangename bijkomstigheid zijn. Het fooi staat los van het loon en maakt geen deel uit van de 

arbeidsbeloning. E?n en ander is volledig in overeenstemming met de CAO en het Fooienbesluit. En 

tot tevredenheid van het personeel, die in veel gevallen al lang bij Escape werkzaam is en wil blijven 

zijn.

Geheel ten onrechte wordt gesteld dat het loon op de salarisstrook hoger zou zijn dan de 

daadwerkelijk uitgekeerde bedragen per kasbetaling (in envelop). De stelling van de vermeende ex-

werknemer komt ook niet logisch voor; als personeel te weinig uitbetaald zou krijgen, zullen deze 

toch aan de bel trekken of tenminste bij het gezamenlijk openmaken van de enveloppen hun beklag 

doen? De medewerkers van Escape zijn mondig genoeg om hun eventuele ongenoegen daarover 

kenbaar te maken indien zulks zich zou voordoen, quod non.

Fraude door personeel

Fraude door personeel kan nooit voor 100% worden uitgesloten. Echter doet Escape er alles aan om 

fraude tegen te gaan. De suggestie dat werknemers drank van bedrijfsleiders krijgen in ruil voor 

meedelen met fooien is bedacht en feitelijk onjuist.

Wel is het voorgekomen dat enkele werknemers op creatieve wijze hebben getracht frauduleuze/

heimelijke handelingen te verrichten. Hierop wordt adequaat door Escape gereageerd, niet in de 

laatste plaats in haar eigen belang.

Sinds jaar en dag treft Escape maatregelen om fraude dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door stringent 

en kenbaar beleid op dit punt te voeren en bijvoorbeeld in de loopt der jaren reeds diverse soorten 

controles uit te voeren. Hierbij is het in de loop der jaren (Escape exploiteert al 18 jaar, zonder 

wijziging van de exploitant) inderdaad wel eens voorgekomen dat personeelsleden op fraude/diefstal 

zijn betrapt en zelfs op grond daarvan ontslag is verleend. Ook in de toekomst zal Escape indien 

noodzakelijk blijven optreden. Tot op heden betreft het echter incidenten, waarbij allerminst is 

gebleken dat sprake is van een bedrijfscultuur van fraude of iets dergelijks; het toont juist aan dat 

Escape de noodzakelijke maatregelen treft indien zij hiervan kennis neemt.

Niet valt in te zien -zelfs niet met de grootste fantasie- welk voordeel Escape zou hebben bij het 

vermeende instandhouden van fraude, doordat personeel zelf meegebrachte flessen drank zou mogen 

verkopen. Escape zou daarmee immers aanzienlijke omzet mislopen. Welk doel zou daarmee worden 

gediend?

Escape werkt met een geavanceerde kassasystemen waarmee fraude zoveel mogelijk wordt 

uitgesloten. Escape werkt inderdaad met een ?kliksysteem? waarbij iedere keer dat er drank wordt 

geschonken een registratie in het kassasysteem plaatsvindt. In tegenstelling tot reguliere 

kassasystemen in de horeca kan de kelner niet vergeten een drankje aan te slaan; dat gebeurt 

immers automatisch, waarbij de informatie niet uit het systeem kan worden verwijderd door het 

personeel en zelfs bedrijfsleiding: de gegevens blijven inzichtelijk. Het is feitelijk niet mogelijk om 

flessen van Escape te ontdoen van de zgn ABC-dop. Deze dop is op haar beurt weer voorzien van een 
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zegel (speciale Escape-sticker). Lostrekken van de dop kan niet, althans niet zonder de verzegeling te 

verbreken. Daarnaast zijn alle flessen genummerd in een sluitend systeem. Ook bij het omwisselen 

van een lege in een volle fles vindt er controle plaats. Het is overigens feitelijk onmogelijk om met 

behulp van een magneet de fles te openen.

Ook treft Escape tal van (controle)maatregelen die bij het personeel helemaal niet bekend zijn. 

Bijvoorbeeld ?doch niet uitsluitend- door middel van het inzetten van ?mysteryguests?.

Het behoeft geen verder betoog dat uiteraard ook nimmer sprake is geweest van chantage van de 

eigenaren van Escape. Cli?nte is zeer benieuwd waar dit op zou slaan.

Echt bier

Van aanlengen van bier met water is geen sprake. Het bier wordt door de brouwerij door middel van 

een hogedrukpomp/slang in de afgesloten kelderbierinstallatie afgeleverd. Deze is op haar beurt 

verbonden met de tapinstallatie. Alles is afgesloten.

Overigens is ook deze stelling ridicuul aangezien aangelengd bier duidelijk te herkennen is aan de 

smaak, schuimkraag en kleur (ondermeer het alcoholgehalte gaat omlaag).

Uiteraard is het bovenstaande niet uitputtend. Cliente is voor zover noodzakelijk nog bereid om 

mondeling een en ander nog nader toe te lichten c.q. te onderbouwen (aan de hand van aanwezige 

verifieerbare bewijsstukken).

Graag verneem ik uw schriftelijke reactie binnen de gestelde termijn. Bij gebreke daarvan acht ik mij 

vrij. Ik ga er echter vanuit dat u vrijwillig aan de bovenstaande sommatie zult voldoen.

Onder voorbehoud van alle rechten.

Hoogachtend,

R.G. Meester
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NVJ houdt vast aan (ex) politici in RvdJ
Gepubliceerd door admin 17 juli, 2005 Geen categoriein . 

BRUNING’S ANTWOORD KAN NIET KORTER

Geachte heer Kat,

In uw brief van 5 juni jl. vraagt u de NVJ om het volgende en ik citeer: “…zou de NVJ zich expliciet en 

duidelijk willen uitspreken voor ONMIDDELLIJKE verwijdering van ALLE (ex)politici uit de Raad? Het 

gaat om de geloofwaardigheid van de Raad en daarmee van de journalistiek als zodanig.”

Hierbij deel ik u mede dat wij ons niet zullen uitspreken voor de onmiddelijke verwijdering van alle 

(ex)politici uit de Raad voor de Journalistiek.

Met vriendelijke groet,

T. Bruning 

plv. algemeen secretaris 

 
Aldus een brief van (plv) NVJ-secretaris Bruning aan M. Kat als antwoord op diens brief van 5 juli. Het 

is opvallend dat Bruning zijn beslissing vast te houden aan de aanwezigheid van (ex)politici in de 

Raad niet motiveert, bijvoorbeeld door te zeggen dat zij daar uitstekend werk doen of dat hun kennis 

van zaken node gemist kan worden. Nog opvallender is dat hij geen woord vuil maakt aan de 

toezegging van het stichtingsbestuur van de Raad bij monde van dhr. Timmer dat ‘er over enkele 

jaren geen (ex)politici in de Raad meer zullen worden aangetroffen’.

Volgens briefschrijver Kat kan dit maar een ding betekenen: “De Raad staat op het punt meer geld te 

krijgen van de politiek en te worden opgewaardeerd tot rijkscensor. Blijkbaar verbindt de politiek 

eisen aan de nieuwe geldstromen zoals plaatsten voor ‘hun’ mensen in de Raad. Dat de NVJ hiertegen 

niet in het geweer durft te komen is een schande en verlaagt de beroepsorganisatie de facto tot een 

gremius van collaborateurs.”

0 Reacties op “NVJ houdt vast aan (ex) politici in 
RvdJ”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

WordPress database error: 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/161/nvj-houdt-vast-aan-ex-politici-in-rvdj.html (1 of 2) [3/11/2009 12:54:04 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=159
http://www.klokkenluideronline.nl/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=102&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/161/nvj-houdt-vast-aan-ex-politici-in-rvdj.html/feed
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


NVJ houdt vast aan (ex) politici in RvdJ at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Van Delden aangeschreven over Westenberg Discotheek Escape slaat terug »

[Duplicate entry '1236730091-

72.232.48.117' for key 1] 

INSERT INTO wp_onlinecounter 

VALUES ('1236730091', 

'72.232.48.117', '1165379', 

'0', '0')

Bezoekers

●     11 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165379 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/161/nvj-houdt-vast-aan-ex-politici-in-rvdj.html (2 of 2) [3/11/2009 12:54:04 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/161/nvj-houdt-vast-aan-ex-politici-in-rvdj.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


Van Delden aangeschreven over Westenberg at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!
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Van Delden aangeschreven over Westenberg
Gepubliceerd door admin 8 juli, 2005 Geen categoriein . 

Aan de Raad voor de Rechtspraak 

t.a.v. mr. A. van Delden 

Postbus 90613 

2509 LP Den Haag

Amsterdam, 4 juli 2005

Geachte heer van Delden,

U bent op de hoogte van de procedure die mr. J. Westenberg, vp van de Haagse rechtbank, heeft 

aangespannen tegen mr. H. Smit en mijzelf. Op 31 oktober vindt in deze zaak pleidooi plaats op de 

rechtbank in Rotterdam.

In verband met deze zaak meldt ik u het volgende. Westenberg runt een commercieel adviesbureau 

onder de naam Antacc Management BV. Deze onderneming is gevestigd aan het John F. 

Kennedyplein 20-22 te Purmerend. Het telefoonnummer is echter 070-3318668, het nummer van 

Westenberg’s eigen huis aan de Frankenslag 103 in Den Haag. Antacc bankiert bij de ABN Amro 

onder nummer 46.68.04.806. Bij ABN Amro wordt Frankenslag als adres van de onderneming 

aangehouden. De onderneming wordt bestuurd door de vrouw van Westenberg, Margreet Koning.

 
Deze onderneming ontvangt grote geldbedragen van marktpartijen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 

een recente storting afkomstig is van Holland Engineering Consultants (3000 Euro) onder 

factuurnummer 040111. Dit is het moederbedrijf van een onderneming waaraan Westenberg eerder 

(van 1992 tot 1998) was verbonden als commissaris, ETC Engineering Technology Consultants. Een 

tweede recente storting (4165 Euro onder kenmerk 01605) was afkomstig van Homel Holding BV. Dit 

is een onderneming die actief is in het importeren van auto’s. In 1997 verkocht Homel zijn 

importeurschappen in Duitsland, Belgie en Nederland aan fabrikant Chrysler. Tevens werden op 

rekeningen van Antacc recente stortingen aangetroffen van Kluwer en Radboud Ziekenhuis Nijmegen.

In mijn ogen is dat alles buitengemeen alarmerend. Zo alarmerend dat ik vind dat u hiervan op de 

hoogte dient te worden gesteld. Het feit dat Westenberg in april vorig jaar de genoemde procedure is 

begonnen, een zaak waarin hij eist van elke mogelijke zweem van partijdigheid te worden gezuiverd, 

maakt dat deze feiten nog pregnanter naar voren komen. 

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat

c.c. mr. Hofhuis, president van de Rechtbank Den Haag
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Van Delden aangeschreven over Westenberg at Klokkenluideronline

Lees ook de eerdere stukken over deze zaak op deze site

Herhaaldelijk is contact gezocht met het bedrijf Holland Engineering te Nieuwegein om 

navraag te doen over de aard van de werkzaamheden van Westenberg voor deze 

onderneming en de reden voor de betaling(en). Er werd geen antwoord verkregen. Sterker: 

er werd ons toegebeten ‘waarom wilt u dit weten?’ (officemanager mevrouw M. Agterberg) 

De lezers kunnen haar een email sturen met de vraag: wat doet rechter Westenberg voor 

jullie? magterberg@hecbv.nl
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Thom Meens ten onder in ‘0911-gate’?
Gepubliceerd door admin 27 juni, 2005 Geen categoriein . 

VOLKSKRANT-OMBUDSMAN VERBREEKT DE VERBINDING

Woedend en schreeuwend smeet Volkskrant-ombudsman Thom Meens zojuist de hoorn op de haak. 

“Geen commentaar!” brieste hij. “Voor alles wat te maken heeft met de Raad voor de Journalistiek 

verwijs ik naar Pieter Broertjes!” 

We hadden Meens zojuist aan de lijn om hem een aantal vragen te stellen. Zoals bijvoorbeeld: 

waarom was de krant niet aanwezig bij de zitting afgelopen vrijdag? Ging het hier niet om een hoogst 

belangwekkende klacht? Staat de Volkskrant dan niet achter de Raad? Of wel, maar alleen niet als 

het zelf in het beklaagdenbankje zit? “Omdat we dat niet relevant vonden” zegt Meens nog. Niet 

relevant? Waarom dat niet? Hierop moet de ombudsman het antwoord schuldig blijven. Dan nog een 

puntje. 

 
Waarom heeft Meens een half jaar lang niet geantwoord op de klacht? Waarom raakten 

aangetekende klaagbrieven kwijt? Meens krijgt het hoe langer hoe benauwder. Maar het wordt zelfs 

nog pijnlijker. Op de zitting van vrijdag kwam namelijk aan de orde dat Meens in zijn verweerschrift 

(dat hij dus niet mondeling wilde komen toelichten) telefoongesprekken opvoert met de klager die 

volgens die klager (die dus wel kwam opdagen) helemaal niet hebben plaastgevonden. Volgens hem 

reageerde de Volkskrant niet alleen niet op zijn vlijmscherp geformuleerde klacht, maar weigerde ook 

met hem in contact te treden, behalve via een incidentele email. Volgens de klager heeft Meens de 

telefoongesprekken verzonnen. ‘Is dat zo, Thom?’ vragen we hem. Maar dan verbreekt hij de 

verbinding.

Aan alle lezers: bel met Pieter Broertjes (020-5622821) om hem te vragen wat er nu zo 

moeilijk aan is de ombudsman gewoon te laten reageren op een klacht van een abonnee
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WOLFFENSPERGER KAN ZIJN BELANGEN OPNIEUW NIET SCHEIDEN

Afgelopen vrijdag diende voor de Raad voor de Journalistiek de klacht tegen de Volkskrant en diens 

ombudsman Thom Meens waarover deze site eerder berichtte. De klacht betrof het weglaten van alle 

informatie uit de krant die strijdig is met de ‘officiele versie’ van de gebeurtenissen op 11 september 

2001 maar ook het feit dat Meens gedurende een half jaar niet heeft gereageerd op een klacht 

hierover. Deze klacht was uitvoerig gedocumenteerd met bronnen zoals artikelen uit buitenlandse 

kranten en documentaires op CD Rom. De Volkskrant verwaardigde zich niet te verschijnen. Alleen 

dat al. Maar stuitender in de zin van onvoorstelbaarder was nog wel dat G. J. Wolffensperger achter 

de tafel zat. 

 

G.J. Wolffensperger De partij van Wolffensperger, D66, maakt namelijk deel uit van het 

kabinet dat de oorlog tegen het terrorisme ondersteunt en zich ook achter 

de invasie in Irak heeft geschaard. Hoe kan zo iemand dan onafhankelijk oordelen over een medium 

dat de ‘Amerikaanse’ versie van de gebeurtenissen op 0911 expliciteit uitdraagt en iedereen die 

andere verklaringen oppert wegzet als zielige complotdenkers? 

Maar de belangenverstrengeling van G.J. gaat nog veel verder. Wat blijkt namelijk? G.J. is ook 

voorzitter (NRC, 24 juni) van een overheidscommissie die zich heeft gebogen over, ja je gelooft het 

niet, OVERHEIDSCOMMUNICATIE. G.J. pleit in zijn notitie ondermeer voor een ‘gespecialiseerd TV-

kanaal dat louter overheidsinformatie gaat uitzenden’. 

G.J. heeft geweigerd zich op grond van deze schokkende belangenverstrengelingen te verschonen. 

Ook dat is niet nieuw: eerder ging hij zonder blikken of blozen achter de tafel zitten bij een zaak 

tegen P. Hemelrijk met wie hij ooit een affaire had. Zelfs toen hij hiermee OP DE ZITTING werd 

geconfronteerd weigerde hij zijn plaatsje achter de tafel op te geven; de voorzitter moest persoonlijk 

ingrijpen waarna G.J. de pleiterik maakte. Mede op grond hiervan schreef de secretaris van de Raad J.

J. Timmers in een brief (21 september 2004) dat ‘er over een jaar of wat geen oud-politici meer in de 

Raad zullen zitten’. Van deze toezegging is sedert niets meer vernomen. Sterker, toen G.J. na de 

zitting werd gevraagd hoe lang hij nog in de Raad zal blijen zitten, zei hij letterlijk ‘nog jaren en 

jaren!’
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OOK PWC EN KPMG BETROKKEN BIJ CHIPSHOL-SAMENZWERING

‘Obstructie Schiphol’, ‘Italiaanse toestanden’, ‘wildwesttaferelen’ en ’stelselmatige tegenwerking’: 

deze kreten uit landelijke kranten van 11 en 13 juni beschreven de wijze waarop Schiphol samen met 

diverse overheden de strijd aanbindt met de private projectontwikkelaar Chipshol. De casus belli: 150 

hectare kostbare grond waarop Chipshol kantoorpanden wil ontwikkelen. Schiphol verzet zich hier al 

jaren tegen omdat het (de beursgang!) zelf optimaal wil kunnen profiteren van de lucratieve 

ontwikkeling van commercieel vastgoed met de eigen ontwikkelingsmaatschappijen SRE en SADC. In 

januari werd Schiphol nog veroordeeld tot een schadevergoeding van (waarschijnlijk) 100 mio Euro 

als compensatie voor een bouwverbod voor Chipshol dat het samen met het ministerie van V&W had 

‘geregeld’. De PvdA vroeg om een parlementair onderzoek naar de affaire. PwC is de accountant van 

Schiphol. In de jaarrekening 2004 heeft Schiphol een voorziening genomen van 10 mio Euro als 

gevolg van de genoemde veroordeling tot schadevergoeding. Dit bedrag wijkt zozeer af van de (door 

andere accountants berekende) schade van 100 mio (zonder enige uitleg of toelichting) dat Pieter 

Lakeman van SOBI op 21 april een tuchtklacht heeft ingediend tegen PwC; deze klacht is te lezen op 

de site van SOBI. 

 
Door deze zeer lage voorziening goed te keuren lijkt PwC zich voor het karretje te hebben gespannen 

van Schiphol dat het bedrag van 100 mio altijd ‘absurd’ heeft genoemd. De behandelend vennoot van 

PwC, Eric Hartkamp RA, heeft uitstel gekregen voor het indienen van zijn verweerschrift tot 19 

augustus. 

Delicaat wat betreft de positie van PwC is dat rechtsvoorganger Coopers & Lybrand eerder accountant 

was van Chipshol. In die tijd (1995) trok toenmalig topman Cees van Luijk op bizarre wijze het 

initiatief naar zich toe in de controle van Chipshol door out of the blue te weigeren een goedkeurende 

verklaring af te geven. Hiermee ging hij direct in tegen de lijn van de behandelende partner Joop 

Bakker RA. Dit ingrijpen kwam Van Luijk duur te staan: hij kreeg in twee instanties zware 

tuchtrechterlijke veroordelingen aan de broek waarna zijn loopbaan in het slop geraakte. Coopers 

was in die tijd ook reeds de accountant van Schiphol; de suggestie wordt gewekt dat Van Luijk de 

kleinere klant heeft willen opvoeren aan de grotere. 

De forensische accountants van KPMG werden actief toen binnen Chipshol een felle strijd om de 

macht over de gronden (toen nog 600 hectare) uitbrak tussen grondleggers Poot en de ‘groep Van 

Andel’. Via een omstreden vonnis uit 1994 (dat pas in 2000 werd vernietigd) kreeg deze groep enige 

jaren de macht in handen. Van Andel cs. gaf KPMG in die tijd de opdracht een zo schadelijk mogelijk 

rapport te maken over de handel en wandel van Poot cs. In dit rapport werden tal van 

beschuldigingen en verdachtmakingen geuit zonder voorafgaand feitelijk onderzoek. In twee 

tuchtzaken werden de accountants van KPMG hiervoor veroordeeld; slechts topman Ben van der Veer 

ging vrijuit omdat werd geoordeeld dat deze geen directe bemoeienis had gehad met de gewraakte 

  

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) 

WordPress database error: 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/156/accountants-hielpen-mee-tegen-chipshol.html (1 of 2) [3/11/2009 12:54:45 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.sobi.nl/
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


Accountants hielpen mee tegen Chipshol at Klokkenluideronline

rapportage. 

Zie ook accountingweb

0 Reacties op “Accountants hielpen mee tegen 
Chipshol”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« 31 oktober pleidooien in zaak-Westenberg Raad v.d. Journalistiek faalt wederom »

[Duplicate entry '1236730132-

72.232.48.117' for key 1] 

INSERT INTO wp_onlinecounter 

VALUES ('1236730132', 

'72.232.48.117', '1165380', 

'0', '0')

Bezoekers

●     12 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165380 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/156/accountants-hielpen-mee-tegen-chipshol.html (2 of 2) [3/11/2009 12:54:45 AM]

http://www.accountingweb.nl/cgi-bin/item.cgi?id=142210&d=1&h=397&f=396&dateformat=%o%20%B%20%Y
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/156/accountants-hielpen-mee-tegen-chipshol.html/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/156/accountants-hielpen-mee-tegen-chipshol.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


31 oktober pleidooien in zaak-Westenberg at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Ombudsman Volkskrant voor de Raad v.d. Journalistiek Accountants hielpen mee tegen Chipshol »

31 oktober pleidooien in zaak-Westenberg
Gepubliceerd door admin 17 juni, 2005 Geen categoriein . 

CHIPSHOL-DOSSIER: OOK RECHTER DEEL VAN COMPLOT

Rechter J. Westenberg, nog altijd vice-president van de Haagse rechtbank, zal zich op 31 oktober 

moeten verantwoorden voor zijn gedrag in het Chipshol-dossier voor de rechtbank te Rotterdam. Op 

die datum staan de pleidooien op de rol in de eerste zaak in de geschiedenis van de Nederlandse 

rechtstaat waarin vermeende corruptie van een rechter aan de orde komt. De zaak krijgt een extra 

explosieve lading nu is vast komen te staan dat zowat de hele overheid (Schiphol, gemeenten, de 

provincie Noord-Holland, het ministerie van V&W, de rechterlijke macht) hebben samengespannen 

tegen Chipshol waarbij ook delicten zijn gepleegd. Schiphol-topman Cerfontaine en V&W-

staatssecretaris Schultz hebben inmiddels een strafklacht aan de broek. De Provincie is reeds 

veroordeeld en de gemeente Haarlemmermeer heeft spijt betuigd en werkt aan een regeling met 

Chipshol. PvdA-kamerlid A. Duivesteijn heeft gepleit voor een parlementair onderzoek naar de affaire 

maar kreeg van de coalitiepartners nul op het rekest. In januari werd Schiphol veroordeeld tot het 

betalen van een schadevergoeding van (waarschijnlijk) 100 mio Euro aan Chipshol wegens het 

‘regelen’ van een bouwverbod waarvan is komen vast te staan dat het op ondeugdelijke en zelfs 

leugenachtige gronden tot stand is gekomen. 

In de zaak-Westenberg kan aan het licht komen dat ook de rechterlijke macht in dit dossier heeft 

gefaald door deel uit te maken van de genoemde brede kongsi. De casus belli: de grondposities van 

Chipshol rond Schiphol. Via de samenzwering willen Schiphol en de overheden het Chipshol 

onmogelijk maken deze posities te exploiteren omdat ze er zelf de lucratieve vruchten van willen 

plukken. 

 
In de zaak-Westenberg gaat het erom dat deze rechter tijdens een cruciale zaak voor Chipshol tegen 

een ‘interne vijand’ (de pro-Schiphol ‘groep-van Andel’) die de grondposities van de hand wilde doen 

intensief vooroverleg heeft gevoerd met de advocaten van de Van Andel-groep via 

telefoongesprekken voor de zitting. Dat ging gepaard met verregaande intimidaties aan de advocaat 

van Chipshol die hij voorafgaand aan de zitting toebeet ‘dat hij niet op zijn pleidooi zat te wachten 

omdat de zaak toch reeds was beslist’. Westenberg heeft immer ontkend dat de gewraakte 

telefonades (een doodszonde voor een rechter) hebben plaatsgevonden. Er is echter bewijs van het 

tegendeel. In talrijke eerdere stukken die over de zaak op deze site zijn verschenen wordt nader op 

de achtergronden van de affaire ingegaan. 

Westenberg runt naast zijn baan als rechter nog een commercieel adviesbureau. Opmerkelijk: je zou 

zeggen dat een rechter het vandaag de dag druk genoeg moet hebben met zijn vaste werk. Recent 

(op 2 juni) werd op de rekening van het adviesbureau, Antacc Management BV, een bedrag 

bijgeboekt van Holland Engineering Consultants BV. Westenberg was eerder (van 1992 tot 1998) als 

commissaris verbonden aan Engineering Technology Consultants BV; deze onderneming was een 

dochter van Holland Engineering en werd in 1998 opgeheven. Dat Westenberg anno 2005 nog altijd 
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betalingen ontvangt van deze rechtspersoon op de rekening van zijn adviesbureau is opmerkelijk. De 

telefoonaansluiting van Antacc is gevestigd op het woonadres van Westenberg onder nummer 070-

3318668.  

In de procedure die op 31 mei zal worden bepleit eist Westenberg een verklaring voor recht dat een 

passage in een boek van journalist M. Kat (waarin hij de advocaat van Chipshol opvoert die zegt dat 

Westenberg voor de goemde zitting heeft gebeld met zijn wederpartij) onrechtmatig wordt verklaard. 

Tevens eist hij schadevergoeding. Naast Kat is ook de advocaat in kwestie gedaagde. In een 

reconventionele eis vordert Kat een verklaring voor recht van rechtmatigheid van de passage.
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Journalistiek
Gepubliceerd door admin 16 juni, 2005 Geen categoriein . 

THOM MEENS TER VERANTWOORDING GEROEPEN

De ombudsman van de Volkskrant Thom Meens zal zich vrijdag 24 juni om half twee voor de Raad 

voor de Journalistiek dienen te verantwoorden voor zijn hardnekkige weigering te reageren op een 

klacht van een lezer over vooringenomen en selectieve berichtgeving over de aanslagen in New York 

van 11 september 2001 en de nasleep daarvan. Deze klacht raakt de kern van de compleet verziekte 

journalistiek anno 2005 en verdient daarom de warme belangstelling van u allen. Komt dus in groten 

getale! 

De klacht werd eerder gepubliceerd op deze website. 

Zie ook de site van de Raad zelf.
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NRC-FREELANCER OOK BETAALD IN ROTTERDAM

Bij NRC Handelsblad ontstond deze week grote commotie over een artikel van freelancer Paul 

Andersson Toussaint (AT) over het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Lezers viel de uitzonderlijk 

positieve toonzetting op en wat bleek? Hij schreef eerder in opdracht van het stadsdeelbestuur het 

jaarverslag. Met een dergelijke opdracht is in de regel een bedrag gemoeid van rond de 10.000 Euro. 

Zetten we dat af tegen de maximaal 3000 Euro die AT ontving van NRC voor zijn stuk in het 

magazine M wordt duidelijk waar de prioriteiten (behoren te) liggen… 

Maar het werd allemaal nog veel erger voor NRC, want nadat twee lezers in de krant de noodklok 

luidden verklaarde (loog?) hoofdredacteur Jensma dat M-chef Starink van dat alles op de hoogte was 

terwijl dat volgens Starink zelf (leugen?) juist weer niet zo was terwijl AT zelf weer verklaarde/loog 

(in HP/de Tijd) dat zijn commerciele activiteiten voor De Baarsjes nu juist de hele basis vormden voor 

de reportage…. Waarheid en openheid zijn verder te zoeken dan ooit bij NRC Handelsblad. Maar wie 

is eigenlijk deze AT? 

 
Het is so wie so al merkwaardig dat er via google nauwelijks een track record van AT valt op te 

bouwen. Iemand die zo veel prominente artikelen in het chique magazine van NRC mag schrijven, 

daarvan zou je toch wel verwachten dat hij enige journalistieke sporen heeft verdiend. Niet zo bij AT 

hetgeen direct de vraag opwerpt hoe hij deze prominente positie binnen NRC heeft kunnen bereiken. 

In feite wordt buiten NRC slechts een enkel ander artikel aangetroffen: in De Groene schreef hij (31 

januari 2004) een stuk met als kop ‘Nieuw Taboe: Jodenvriendje zijn’. Gezien de datum van deze 

publikatie, op het hoogtepunt van zijn ‘NRC-roem’ kunnen we concluderen dat hij bij De Groene is 

binnengekomen op basis van zijn werk voor NRC.  

Wat we verder aantreffen is een interview van zijn hand in het glossyblad Mozaiek/CityCorp 

Magazine. Dit blad wordt bestierd door zes Rotterdamse woningcorporaties. Dit roept direct vragen 

op over de onafhankelijkheid van AT bij zijn ‘Rotterdamse’ werk daar zijn thema (oude wijken en hun 

problemen) nu juist bij uitstek ook een zaak is waarmee woningcorporaties hebben te maken. Met 

name rond een grote reportage van hem over de Rotterdamse wijk Het Nieuwe Westen (januari 

2003) rijzen in dit verband vragen. 

Deze reportage werd om heel andere reden ook fel bekritiseerd door Micha Kat in zijn boek Lux 

Libertas en Leugens. Kat schreef hierin dat AT de mensen die hij heeft geinterviewd niet zelf uitkoos, 

maar dat liet doen door Mieke van der Linden, de vrouw van Nico Haasbroek; het stel woont midden 

in deze wijk. Van der Linden runde een commercieel event-bureau dat bekende en interessante 

Rotterdammers voor publiek liet interviewen door Nico Haasbroek. Alle mensen die AT in zijn stuk 

opvoerde kwamen uit ‘de stal’ van van der Linden tot haar man Haasbroek aan toe. Dit boek kwam 

uit in oktober 2004. NRC had dus op de hoogte kunnen of moeten zijn van de werkwijze van AT en 

daarover nadere vragen moeten stellen. Dan was deze rampspoed het ‘baken van Licht en Vrijheid’ 
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Fraude in Escape Venue (Amsterdam)?
Gepubliceerd door admin 9 juni, 2005 Geen categoriein . 

NOODKREET OVER FRAUDULEUZE CULTUUR IN AMSTERDAMSE DISCOTHEEK

De redactie ontving deze noodkreet over de bedrijfscultuur in de Amsterdamse discotheek Escape 

Venue. Wie de tekst leest begrijpt dat de klokkenluider anoniem moet blijven. Wat er wordt 

beschreven geeft een ontluisterend beeld van de cultuur in de ‘top-horeca’ anno 2005.

Ik heb vele jaren in de Escape Venue in Amsterdam gewerkt. Wat er zich daar afspeelt gaat toch wel 

heel erg ver. De eigenaren (Poppes) houden de lonen heel laag en knijpen een oogje toe als het 

personeel zelf fooi ‘genereert’. Dit kunnen zij makkelijk toelaten, aangezien er veel, heel veel drank 

zwart wordt ingekocht. Ook op de loonstrookjes wordt maar wat ingevuld. Voor een avond (nacht) 

werken is het loon 46 euro. Aan het eind van elke week krijgt iedereen zijn/haar loon contant in een 

envelop. Het loon wat je uiteindelijk meekrijgt in de envelop komt nooit overeen met het geld wat er 

op de loonstrookjes staat. Hier maakt niemand zich druk om, aangezien er flinke ‘fooien’ te verdienen 

zijn. 

 
De barkeepers verdienen drie tot vier honderd euro aan fooi per avond. Dit kan zelfs op lopen tot 

zeven tot acht honderd euro. Dit ‘fooien geld’ moet natuurlijk ergens vandaan komen en dat gebeurt 

dan door drank te stelen uit het magazijn, zelf drank mee te nemen van huis of drank van 

bedrijfsleiders te krijgen die meedelen met de fooi. Er zijn geen kassa’s, alleen een geldlade en dit 

maakt het allemaal heel makkelijk, aangezien geen enkele bestelling wordt aangeslagen. Aan het 

eind van de avond kan de bedrijfsleider wel zien hoeveel drank er is ‘geklikt’ op de computer, en 

hoeveel flessen bier/breezer/smirnoff ice/champagne/blikjes red bull etc. er zijn verkocht. Op deze 

manier kan er “precies” uitgerekend worden hoeveel geld er in de kassa zou moeten zitten. Dat de 

bedrijfsleider/eigenaar er niet achterkomt hoeveel geld er ‘gestolen’ wordt door de ‘illegale’ drank 

verkoop wijst er al op dat er een dubbele boekhouding is. Een aantal jaren geleden is er zelfs een 

bedrijfsleider geweest die Poppes heeft gechanteerd dat hij naar de belastingdienst zou stappen met 

de gegevens van de boekhouding. Als ik mij niet vergis hebben zij hem af moeten kopen voor ??n ton 

guldens. Sindsdien heeft de nieuwe bedrijfsleider geen toegang meer tot zulke gegevens. Er is zelfs 

een assistent bedrijfsleider die meedeelt met de fooi. Hij deelt dan flessen vodka uit aan de barren, 

schrijft uit het magazijn gehaalde spa blauw/red bull/corona niet op. Waardoor er op het eind van de 

avond heel veel extra ‘fooi’ uit de kassa te halen valt. 

Bepaalde dranken komen uit de tap, zoals vodka, bacardi, tequila e.d. en frisdranken. Door 1x te 

klikken komt er een bepaalde hoeveelheid drank uit de tap. Het is de bedoeling dat je 1 klik gebruikt 

voor 1 drankje. Maar nu is het zo dat er bij elke klik een bepaalde hoeveelheid drank wordt 

“opgespaard”. Stel iemand besteld 3 bacardi-cola, dan kun je makkelijk 2 bacardi klikken en 2 cola, 

maar er gewoon drie afrekenen; tel uit de winst. Door veel (crushed) ijs te gebruiken wordt er nog 

meer drank gespaard (en nog meer mensen afgezet). 
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Bij de bar wordt bier aangelengd met water, in mixdrankjes zit meer ijs dan alcohol en ga zo maar 

door. Je moet maar eens goed op letten dan zie je achter elke bar veel glazen verstopt waar van alles 

en nog wat in zit.  

Daarnaast is er ook drank op fles, en hier wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde ABC dop. Ook 

hier is elke ‘klik’ die geregistreerd wordt door de computer 1 maatje. Vaak worden de doppen los 

getrokken, maar nu daar meer op gelet wordt door het management, gebruiken de barkeepers 

speciale magneetjes om drank uit de flessen te krijgen. Een avondje goed opletten en je ziet dit 

allemaal onder je neus gebeuren. 

Verder is het natuurlijk heel raar dat de lonen al jaren niet omhoog zijn gegaan en dat veel 

barkeepers er al heel erg lang werken. Mensen die al 15 tot 20 jaar werken in escape, zijn geen 

uitzonderinig. Dat is niet zo verwonderlijk natuurlijk, als je nagaat hoeveel fooi er te verdienen valt. 

Ook is het erg vreemd dat alle bedrijfsleiders zelf lang achter de bar hebben gestaan en precies 

weten wat er allemaal gebeurt. Zij laten in bepaalde mate dingen toe. Als het in hun ogen ‘te ver’ 

gaat, dan komen ze in actie. Zo werden vroeger de spa blauw flesjes vaak bijgevuld met kraanwater 

en gewoon weer verkocht. Dit gaat volgens de bedrijfsleider wel ‘erg ver’ en wordt niet meer 

‘toegestaan’. Maar dat het niet toegestaan wordt, wil natuurlijk niet zeggen dat het niet meer 

gebeurt…  

Dit is ook een duidelijke aanwijzing dat de eigenaar liever een personeelslid van binnen uit naar 

voren schuift als bedrijfsleider, omdat een bedrijfsleider die van buiten af aangesteld zou worden niet 

bevorderlijk zou zijn voor de bedrijfscultuur. Een bedrijfscultuur waarbij personeel dat lang werkt 

aanzienlijk meer kan maken dan personeel dat minder lang in dienst is. Mooi voorbeeld is de ene 

barkeeper die al 15 jaar in dienst is, een andere barkeeper tijdens een woordenwisseling een 

kopstoot gaf. Het incident werd gemeld bij de directie, maar er werd niet eens een officiele 

waarchuwing of schorsing toegepast. De barkeeper die de kopstoot had uitgedeeld, moest een schade 

vergoeding van 1500 euro betalen aan zijn slachtoffer en daarmee was de zaak afgedaan. Als je 

nagaat hoeveel fooi er per avond wordt verdiend, is dit natuurlijk een lachertje. 

Daarnaast is er nog het drugsgebruik onder het personeel/bedrijfsleiding. Vaak kopen zij zelf zonder 

enige schaamte coke van bezoekers door geld uit de kassa te gebruiken! 

Dat het personeel zoveel geld wegtrekt is tot daar aan toe, maar het feit dat de eigenaren hier niet 

achter komen is toch wel erg raar. Als je als bedrijf je boekhouding goed op orde hebt, zou je het 

inprincipe al moeten merken als er 1 fles bacardi mist. Maar in de escape wordt 25-30% van de 

drankvoorraad illegaal verkocht door het personeel (Als het niet meer is). En de eigenaar zal zelf 

natuurlijk ook niet over alle winst belasting betalen. 
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ANDERSEN HERRIJST UIT DE AS

Het onverwachte vertrek van Deloitte-bestuursvoorzitter Willy Biewinga is het directe gevolg van een 

coup van de oude partners van Andersen, de geliquideerde organisatie die in 2002 door Deloitte werd 

ge?ncorporeerd. Deze partners organiseerden een revolte die ertoe leidde dat het strategisch plan 

van Biewinga op de partnervergadering 14 april jl met overweldigende meerderheid werd 

afgeschoten. Biewinga wist dat dit zou gaan gebeuren, maar bracht het plan desondanks in 

stemming. Dit melden oud-partners en oud-medewerkers van Deloitte en Andersen die inmiddels niet 

meer bij de organisatie werken, maar nog wel veel contact hebben met partners. Kern van de 

revolutie is dat de organisatie wordt omgebouwd tot ?kloon? van Andersen met drie (Amsterdam, 

Rotterdam, Eindhoven) in plaats van 55 kantoren (Deloitte nu) en zich opnieuw mengt in de strijd om 

de internationale ?corporate? top van de markt. Deloitte drijft in Nederland vooral op overheden en 

het MKB maar deze ?nationale? markt is het Andersen-smaldeel een gruwel. 

 

Willy Biewinga De revolte werd aangestuurd door de fiscalisten van Andersen die zouden 

hebben geroepen dat het ?nu maar eens afgelopen moest zijn met de 

dominantie van de accountants?. De fiscalisten die waren gewend te werken voor internationale top-

ondernemingen maakten bij Deloitte een enorme val mee in niveau van werk en status. De groep 

Andersen-fiscalisten die bij Ernst & Young is gaan werken paste daar veel beter in de organisatie. Jan 

Dalhuijsen, ex-voorzitter van Andersen Nederland en thans bestuurslid van Deloitte, staat klaar het 

roer over te nemen. 

Deloitte wordt al jaren geplaagd door slechte resultaten en een gebrekkige strategie. Biewinga, een 

Deloitte-man in hart en nieren, ging steeds meer gebukt onder een gebrek aan gezag en 

geloofwaardigheid. De arrogante en zelfbewuste Andersen-partners voelden zich geen moment thuis 

in de suffige ?middle-market-ambiance? bij Deloitte. Een oud- senior manager van Andersen: ?Tien 

jaar lang werd ons bij Andersen bijgebracht dat we op Deloitte moesten schijten. Van de ene op de 

andere dag lag dat opeens allemaal anders, maar ik kreeg braakneigingen toen ik het Deloitte-logo 

zag. Inmiddels zitten op vrijwel alle sleutelposities bij Deloitte mensen van Andersen. Dat heeft de 

boel daar gewoon overgenomen. Goed gedaan, mannen!? De revolte zal leiden tot het uiteenvallen 

van Deloitte in een ?nieuw Andersen? en ?de rest?. 

Jan DalhuijsenOver een nieuwe naam voor het ?nieuwe Andersen? wordt volgens insiders 

reeds gesproken. Bij dit alles speelt ook een rol dat het per juni drie jaar 

geleden is dat de Andersen-mensen bij Deloitte binnenkwamen; volgens het contract mochten ze drie 

jaar lang ?niet bewegen? maar die periode is nu dus voorbij. Jan Dalhuijsen is niet bereid tot het 

geven van commentaar.
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Andersen-smaldeel pleegt coup bij Deloitte at Klokkenluideronline

Het hoofd PR & Communicatie van Deloitte, Marcel Baas was wel bereid te reageren. Hij laat 

desgevraagd weten dat het strategisch plan juist unaniem is aangenomen “zonder een onthouding of 

tegenstem”, aldus Baas. Deloitte is van mening dat onze berichtgeving daarmee in essentie onjuist is. 

Het enig denkbare en mogelijk bewijs dat het standpunt van Deloitte juist is “zullen we niet 

verstrekken”. Het betreft hier volgens Baas interne stukken, die niet voor derden bestemd zijn. 

Dit stuk werd eerder gepubliceerd op accountingweb

Accountancy-watcher Pieter Lakeman heeft vorige week een tuchtklacht tegen Deloitte ingediend 

inzake in zijn ogen falend accountancywerk.
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Gepubliceerd door admin 26 mei, 2005 Geen categoriein . 

EX-WETENSCHAPSCHEF NRC LAAT ZICH OPNIEUW DOOR OVERHEID BETALEN

“De NWO-Eurekaprijs 2005 is toegekend aan Dirk van Delft, tot voor kort chef van de redactie 

Wetenschappen van NRC Handelsblad. De prijs, bestemd voor een ‘professioneel communicator’, 

wordt hem verleend voor zijn zeer leesbare dissertatie over Kamerlingh Onnes en voor de bijlage 

Wetenschap en Onderwijs waaraan van Delft tien jaar leiding gaf. De lezer wordt hierin ‘voortreffelijk 

geinformeerd, maar het wordt hem niet nodeloss gemakkelijk gemaakt’. Aan de prijs is een 

geldbedrag van 12.500 Euro verbonden.” Aldus NRC Handelsblad op 24 mei. 

 
De schaamteloosheid waarmee NRC-redacteuren hun zakken blijven spekken met overheidsgeld is 

grenzeloos. We weten het, het wordt wat eentonig, maar we zien het als onze taak te blijven wijzen 

op deze teloorgang van de journalistieke moraal. Het gaat immers ook nog om forse bedragen: 

12.500 Euro! Wat deze zaak nog eens extra schokkend maakt is dat van Delft reeds eerder tegen de 

lamp liep als bijklusser voor NWO, eveneens voor grote bedragen: hij was jarenlang lid van de 

redactiecommissie van het NWO-promoblad Hypothese. En om het nog weer erger te maken: in een 

opiniestuk in zijn eigen krant pleitte van Delft ervoor dat NWO meer geld moet krijgen van de 

overheid, nog meer dan de 400 miljoen waarmee het jaarlijks reeds wordt bedeeld. Dit alles is reeds 

eerder onthuld op deze website. 

Tot welke journalistieke rampspoed het kan leiden als journalisten zich laten omkopen door de 

overheid werd recent duidelijk in de zaak-Bouterse. Meerdere NRC-redacteuren worden en werden 

immers betaald door Justitie. In de zaak-Bouterse heeft de krant in meer dan 100 artikelen exact 

opgeschreven wat Jusititie wilde: Boutserse aan de schandpaal nagelen. Nu is komen vast te staan 

dat alle ‘bewijzen’ van Justitie alsmede de cruciale verklaring van kroongetuige Patrick van L. 

berusten op omkoping en verzinzels. Een compleet boek van NRC-redactuer M. Haenen (Baas 

Boutserse, Uitgeverij Balans 1999) moet worden afgeserveerd als leugenachtig.
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PARMALAT-ZAAK IN NEDERLAND: DE ONTKNOPING

Het is de grootste fraude uit de financiele geschiedenis wereldwijd: de wijze waarop Parmalat 14 

miljard Euro spoorloos liet verdwijnen. Met de hulp van het complete establishment van investment 

banks, top-accountants en advocaten. De internationale afwikkeling (met de megaclaims aan het 

adres van Deloitte en tal van banken) zal nog jaren en jaren duren, maar de Nederlandse vertakking 

van de fraude lijkt nu te zijn afgewikkeld. Het ging hierbij om een bedrag van 6 miljard Euro aan 

obligatieleningen die werden verstrekt door Nederlandse Parmalat-vennootschappen maar uiteraard 

nooit werden terugbetaald. Bronnen zeggen dat de AFM deze vennootschappen inmiddels boetes 

heeft opgelegd. De AFM (dat schijnen ze te moeten van de wet) zwijgt als het graf. 

 
Wel wijst de woordvoerder op een artikel dat eind 2004 in de Financial Times stond en waarin deze 

anonieme bronnen werden geciteerd. Het Financiele Dagblad (23 december 2004) nam dit stuk over. 

Hierin lezen we het volgende: “Bronnen rondom het onderzoek zeggen dat de AFM van plan is boetes 

op te leggen aan de vennootschappen. De beslissing wordt verwacht na januari 2005.” 

Delicaat is dat de belangrijkste van deze vennootschappen, Parmalat Finance Corporation (PFC), 

mede werd bestuurd door het trustkantoor Forum dat toen in bezit was van advocatenkantoor Nauta 

Dutilh. En Forum (dat inmiddels door Nauta is afgestoten) werd weer bestuurd door twee high-profile 

partners van Nauta, Joan van Marwijk Kooij en Gerard Carriere. Als PFC dus een boete krijgt, worden 

deze twee topadvocaten als indirecte bestuursleden in feite ook beboet. Dat zou ongekend zijn voor 

Nederlandse begrippen. De zaak klemt des te meer daar is vast komen te staan dat de advocaten van 

Nauta Dutilh de gewraakte obligatieleningen mede mogelijk hebben gemaakt en er enorme fees voor 

hebben opgestreken. 

Helaas, in ons polderland zullen dit soort zaken nimmer aan het daglicht worden prijsgegeven. Het is 

derhalve de vraag wat dergelijke sancties van de AFM voor zin hebben als niemand er ook maar 

enige weet van heeft noch er enige ruchtbaarheid aan kan of mag worden gegeven.  

Lees ook dit dit stuk en dit stuk op deze site over Parmalat-gate.
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BOUTERSE GAAT VEROORDELING AANVECHTEN

Desi Bouterse gaat zijn veroordeling tot 16 jaar cel wegens drugssmokkel uit 1999 aanvechten via 

een herzieningsprocedure bij de Hoge Raad. Dat meldt zijn advocate Inez Weski nadat berichten 

hierover medio maart naar buiten kwamen. Weski: “De belangrijkste reden voor deze stap is dat ik 

bewijzen heb dat het dossier van toen niet compleet was, dat ontlastende informatie is 

achtergehouden. Maar er is ook materiaal dat helemaal nieuw is. Komende weken ga ik het 

herzieningsverzoek opstellen. Er is sprake geweest van samenspanning tussen opsporingsautoriteiten 

om Bouterse veroordeeld te krijgen. Je ziet dat tegenwoordig voortdurend: eerst wordt vastgesteld 

dat iemand schuldig is en dan wordt in het onderzoek naar die conclusie toegewerkt”.  

Dit verschijnsel zagen we ook in de Schiedammer perkmoord die leidde tot een foutieve veroordeling. 

Prof. van Koppen, rechtspsycholoog, omschrijft dit als ‘verdachtegestuurd rechercheren’. Wat 

natuurlijk zou moeten, is ‘feitengestuurd rechercheren’. 

 
Weski verwacht niet dat haar verzoek ‘met veel enthousiasme zal worden ontvangen’. Kroongetuige 

Patrick van L, cruciaal voor de veroordeling destijds, zit thans vast in Belgie. Het OM heeft van L. eind 

2001 opgespoord ‘om elk risico uit te sluiten dat Bouterse met succes bij de HR om heropening van 

zijn zaak kan vragen’ zoals in de pers kwam. Die heropening komt er nu dus alsnog. Hierin zal de 

Hoge Raad beoordelen of de zaak op basis van de nieuwe informatie ook een nieuwe behandeling 

verdient. 

Wat deze zaak met name interessant maakt is dat ook de media deel hebben uitgemaakt van de 

samenspanning om Bouterse veroordeeld te krijgen wegens drugssmokkel. Zo wijdde NRC 

Handelsblad meer dan 100 artikelen aan het ‘drugsimperium’ van Desi en schreef de betreffende 

redacteur Marcel Haenen er zelfs een boek over, Baas Boutserse. Dit werd aangeboden aan de 

toenmalig voorzitter van het College van PG’s van het OM Docters van Leeuwen. Van alle feiten die 

NRC presenteerde, bleef in de rechtzaal geen spaander over.  

Een geheel andere zaak is de rol van Boutserse bij de ‘Decembermoorden’. Weski: “Dat is een 

compleet andere zaak. Er zit meer dan tien jaar tussen. Ik hoop dat de rechters dat ook zo zullen 

zien.” 

Zie ook het vorige stuk over deze zaak.
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DE WIJCKERSLOOTH EN OM CRIMINALISEERDEN ZELF DE JOURNALISTIEK

‘Relatie media, politie en justitie totaal verziekt’ kopte De Volkskrant op 10 mei. Het stuk, gebaseerd 

op onderzoek van hoogleraren Beunders en Muller, zegt ondermeer: ‘Beide onderzoekers wijten de 

ontstane situatie vooral aan het OM en de politie. Zij zijn zo terughoudend in het beantwoorden van 

vragen dat ze irritatie oproepen. Contacten tussen journalisten en ‘gewone’ politiemensen zijn 

nagenoeg niet meer mogelijk, alle informatievoorziening gaat via de afdeling Voorlichting. Politie en 

justite maken zich vooral zorgen over hun imago, aldus de onderzoekers.’ 

Super-PG Joan de Wijckerslooth die het OM bij zijn nakende afscheid achterlaat in totale staat van 

ontbinding geldt als representant van deze anti-media cultuur bij uitstek. De arrogante edelman zag 

journalisten als rattig gespuis, tenzij ze uiteraard afkomstig waren van NRC Handelsblad, het 

verlengde huisorgaan van het OM. Reeds in 2002 probeerde het OM op achterbakse wijze af te 

rekenen met een journalist die een artikel wilde publiceren over klassejustiie in Nederland. 

 
Via voorlichter Eric Stolwijk werd de hoofdredacteur van het blad Intermediair waarin het stuk zou 

verschijnen ‘gewaarschuwd’ voor het ‘wanbegrip’ dat deze journalist aan de dag zou leggen. Het stuk 

is gewoon verschenen, niet alleen in Intermediair, maar ook nog in het gezaghebbende Nederlands 

Juristenblad. Lees in deze link niet alleen deze onthullende brief, maar ook hoe De Wijckerslooth zelf 

dacht over de media en daarvan een verbijsterend staaltje blootgaf in een van zijn columns in het 

OM-blad Opportuun.
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« Ombudsman Volkskrant zwijgt over cruciale klacht De verziekte verhouding tussen justitie en media »

Derix en Meeus (NRC): bedrog inzake Eric O.
Gepubliceerd door admin 8 mei, 2005 Geen categoriein . 

OPNIEUW PRO-JUSTITIE BEDROG BIJ NRC HANDELSBLAD

Op 4 mei sprak het gerechtshof in Arnhem marinier Eric O. volledig vrij van van het vermeende 

doden van een Irakees eind 2003. Volgens het hof valt O. niets te verwijten. Het OM daarentegen 

valt juist heel veel te verwijten: het ‘heeft verzuimd een goede grondslag te leggen voor een 

afgewogen beleid voor instructie en vervolging’. Met andere woorden: het had nooit tot de vervolging 

van O. mogen overgaan. Desalniettemin overweegt het OM nog altijd een gang naar de Hoge Raad.  

Op 5 januari 2004 schreven de NRC-journalisten Steven Derix en Tom-Jan Meeus: ‘Militair schoot 

zonder dat sprake van gevaar was’. De eerste zin uit dit stuk: ‘De sergeant-majoor die vorige week 

een Irakees doodschoot heeft het vuur geopend zonder dat Nederlandse militairen in gevaar 

verkeerden. Dit feit is een belangrijke reden voor het OM geweest om vervolging voor moord, 

doodslag dan wel dood door schuld tegen de 43-jarige marinier in te stellen.’

 
Deze stellingen werden door de beide journalisten op geen enkele wijze met bronnen onderbouwd. 

Uit de echte feiten die in het proces naar voren kwamen (zie een objectieve weergave van de 

uitspraak bij RTL) blijkt dat het bericht van begin januari 2004 waarmee NRC de toon in deze zaak 

probeerde te zetten van a tot z leugenachtig was. Dat er ‘geen sprake was van gevaar’ blijkt 

helemaal nergens uit; de rechters gaan er daarentegen vanuit dat een ervaren militair als O. zelf op 

adequate wijze kan en moet kunnen beslissen wanneer hij in een situatie als de onderhavige het vuur 

dient te openen. Bovendien had O. de expliciete opdracht containers te beschermen tegen 

plundering. NRC, een andere conclusie lijkt niet mogelijk, voer opnieuw blind op partijdige en 

leugenachtige informatie van justitie. 

Opnieuw wordt hiermee aangetoond dat wat er in NRC Handelsblad staat met journalistiek niets te 

maken heeft, maar alles met propaganda voor justitie. Eerder kwam reeds aan het licht dat justitie 

journalisten van NRC betaalt en dat prominenten van de krant zitting hebben of hadden in belangrijke 

justitiele organen en commissies.  

NRC behandelt de tweede opeenvolgende vrijspraak van O. in de eigen krant voorts op een hoogst 

curieuze wijze (6 mei). Volgens NRC (de kop: ‘Kritiek Hof op OM en Defensie in zaak-Eric O.’) deelt 

het OM de schuld voor deze falende rechtsgang met Defensie. De krant verzwijgt dat het OM 

de mogelijkheid voor een cassatie nog openhoudt. Dit laaste stuk werd overigens geschreven door 

dezelfde Derix die begin 2004 nog stelde dat O. schoot zonder dat er sprake was van gevaar.
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NRC en de Europese grondwet: de AIV-connectie
Gepubliceerd door admin 17 april, 2005 Geen categoriein . 

NRC TOTAAL VERWEVEN MET GRONDWET-PROPAGANDIST AIV

In de krant van dit weekeind mocht de recent bij PCM de laan uitgestuurde ex-hoofdredacteur B. 

Knapen een uitgebreid pleidooi houden voor de Europese grondwet in het katern Opinie & Debat. NRC 

vermeldde hierbij dat Knapen lid is van de AIV, de Adviesraad Internationale Vraagstukken, een 

onderdeel van Buitenlandse Zaken. Maar er stond weer niet bij dat hij bij dat AIV vice-voorzitter is 

van de commissie Europese Integratie. Relevant genoeg, lijkt ons, want dat AIV is een grote pro-

grondwet propagandamachine. 

 
Zo is nota bene de voorzitter van het AIV, Frits Korthals Altes, tevens lid van de 

Referendumcommissie die ’s lands burgers op kosten van de belastingbetaler verder het Europese 

moeras in moet trekken. Nog ernstiger wordt het als we constateren dat NRC-redacteur Frank 

Kuitenbrouwer die regelmatig stukken schrijft over het Europese recht ook lid is van die AIV en zelfs 

adviezen uitbrengt over Europese kwesties zoals is te zien in de betreffende link. Hoe kunnen we in 

het licht van dit alles nog spreken van objectieve journalistiek, van onafhankelijkheid? 

Daar komt dan nog bij dat NRC reeds een complete enquete naar de mening van het Nederlandse 

volk over die Europese grondwet zodanig manipuleerde dat de uitkomst positief was (51% voor!) en 

dat ook de broer van NRC-prominent Joost van der Vaart, Sjerp van der Vaart, hoofd van een Haags 

Euro-propagandabureau, regelmatig ruimte krijgt in de krant voor Europese propaganda. Need we 

say more? Over die enquete-kwestie: Jensma werd hierop zo hard aangevallen dat hij zijn toevlucht 

zocht in gedraai en leugens totdat hij het bedrog door zijn krant uiteindelijk toegaf.  

We zullen zien dat naarmate het referendum nadert NRC zijn propaganda stapje voor stapje zal 

intensiveren. Alarmerend is voorts ook dat de voormalige vaste Europa-correspondent van de krant, 

Ben van der Velden, zolang hij bij NRC in dienst was braaf meehuilde met het Europese 

propagandacircus, maar du moment dat hij enige maanden geleden afzwaaide niet weet hoe fanatiek 

hij kritiek moet leveren op alles wat met Europa te maken heeft zoals enige weken geleden in een 

artikel in De Groene. NRC zelf begon in reactie een Postbus 51-achtige vraag- en antwoordrubriek die 

alle ‘twijfels’ over het Europese walhalla bij de lezers direcht wegneemt. Hier gaan we nog veel lol 

aan beleven!
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Incompetentie bij het OM: de casus-van Capelle
Gepubliceerd door admin 13 april, 2005 Geen categoriein . 

HOE ‘CRIMEFIGHTER’ VAN CAPELLE HET OM DE AFGROND IN HELPT

J. de Wijckerslooth is na A. Docters van Leeuwen de tweede hoogste man van het Openbaar 

Ministerie die beschadigd en gefrustreerd de aftocht moet blazen. Het OM blijft, zo blijkt, een niet te 

managen organisatie. De hoofdoorzaak: de steeds sterkere grip van de politiek op ons strafrecht. 

Deze grip heeft ondermeer tot gevolg dat het OM steeds moeilijker fouten in concrete procedures kan 

toegeven omdat dat de verantwoordelijke minister in deze tijd van hypes rond criminaliteit en 

misdaad direct in de politieke gevarenzone brengt. En dit leidt dan weer tot het verbazingwekkende 

fenomeen dat juist die leden van het OM die direct verantwoordelijk zijn voor deze fouten steeds 

weer worden gepromoveerd in een krampachtige poging het bestaan van deze fouten te ontkennen. 

De opmerkelijke loopbaan van M. van Capelle, de huidige hoogste man van het OM in Den Haag die 

betrokken was bij vrijwel alle grote ‘blunders’ van het OM van de laatste tien jaar maar 

desalniettemin steeds maar weer werd bevorderd, laat zien hoe dit mechanisme in de praktijk werkt 

en illustreert de crisis waarin het OM verkeert.

Deze email ging onlangs uit naar het Openbaar Ministerie (OM) bij het Gerechtshof in Den Haag: “Ik 

zou gaarne hoofdadvocaat-generaal mr. M. van Capelle willen interviewen in het kader van een 

artikel over zijn loopbaan bij het OM. De directe aanleiding voor het gesprek is de strafzaak over de 

moord op Nienke Kleiss, de zogeheten ‘Schiedammer parkmoord’. In december 2002 maakte prof. 

Van Koppen een vernietigend rapport over de later compleet foutief gebleken veroordeling van Kees 

B. door het Haagse Hof en over de rol van het OM, maar een reactie hierop bleef toen uit. Ik ben ge?

nteresseerd in de visie van Van Capelle hierop en in zijn kant van het verhaal. Daarnaast zou ik 

andere zaken willen doornemen die in de carri?re van Van Capelle hebben gespeeld zoals zijn rol in 

de IRT-affaire, de zaak-Lancee, de bestuurscrisis binnen de Groninger driehoek en zijn onderzoek 

inzake de ‘vrijwaringsbrief’ van H. Vos inzake E. de Kroes. Gezien het grote aantal te bespreken 

zaken hoop ik op een duur van twee uur voor het gesprek. Hoogachtend, Micha Kat.” Tien dagen later 

werd ik gebeld door een medewerkster van het Haagse ressortsparket. “Mr. Van Capelle heeft geen 

behoefte nader in te gaan op zaken die in het verleden speelden” zei ze. “Verder vindt hij dat een lid 

van het OM zich niet op deze wijze in de media dient te profileren.”

 

Rene Lancee ‘Probleem-officier naar Friesland’ en ‘Van Capelle boosdoener in zaak-Lancee’. Het 

zijn krantenkoppen (Trouw) uit 1998. In september 2002 werd deze 

‘probleemofficier’ echter hoofdadvocaat-generaal (de hoogste man) van het ressortsparket (dat 

strafzaken aanbrengt in hoger beroep) bij het gerechtshof in Den Haag. Reden te over de loopbaan 

van van Capelle eens wat nader te bestuderen, vooral ook omdat er de laatste jaren steeds meer 

kritiek op het OM klinkt. Hoe is het mogelijk dat een Officier van Justitie die reeds in 1998 in een 

landelijke krant (een absoluut unicum in Nederland) een ‘probleemgeval’ en een ‘boosdoener’ wordt 
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genoemd zo’n glanzende carri?re maakt? De feiten die via diverse bronnen (openbare en vanuit de 

advocatuur) tot ons komen over de loopbaan van van Capelle leiden tot de conclusie dat we hier niet 

zozeer te maken hebben met een ‘probleemgeval’ als wel met een magistraat die alle incompetentie, 

arrogantie, wereldvreemdheid en gebrek aan moreel besef waardoor het OM thans zozeer wordt 

geplaagd in zich lijkt samen te ballen. Van Capelle staat met andere woorden symbool voor de 

ineenstorting van het OM. Zijn optreden, zo blijkt, leidt steevast tot enorme ellende en grote 

maatschappelijke schade, vooral waar het gaat om het vertrouwen in onze rechtsstaat. Daarenboven 

wordt uit het onderzoek naar Van Capelle een ander patroon bij Justitie zichtbaar: hoe groter de 

brekebeen, hoe flitsender de carri?re. Hierover later meer.

Prof. van KoppenToen het Haagse Hof Kees B. op acht maart 2002 opnieuw veroordeelde tot 

achttien jaar en TBS was van Capelle nog advocaat-generaal bij het 

ressortsparket van Leeuwarden. Een half jaar na het noodlottige arrest trad hij aan als hoogste man 

van het Haagse Hof. Hij zwaaide daar dus de scepter toen de hoogleraar rechtspsychologie P. van 

Koppen in december 2002 een studie naar het OM stuurde waaruit bleek dat er van de hele 

rechtsgang inzake de ‘Schiedamse parkmoord’ weinig deugde. Met deze unieke studie (het was nog 

niet eerder voorgekomen dat een geleerde van naam en faam zich rechtstreeks tot het College van 

PG’s richtte met een vernietigende analyse over een specifieke rechtsgang) gebeurde vervolgens 

niets. Ook was van Capelle de hoogste man van dit rechtscollege toen in juli 2004 een nieuwe 

verdachte de moord op het meisje Nienke Kleiss in het Schiedamse Beatrixpark bekende en toen het 

OM begin december 2004 toegaf dat DNA-bewijs volgens ‘de nieuwste technieken’ de schuld van deze 

nieuwe verdachte bevestigde; hierop volgde reeds direct (10 december) de aankondiging dat Kees B. 

die bijna vier jaar onschuldig in de cel had doorgebracht in vrijheid zou worden gesteld. 

Strafrechtadvocaat Gerard Spong, die namens Kees B. twee herzieningsverzoeken indiende bij de 

Hoge Raad tegen diens veroordeling, kreeg in die laatste fase direct met van Capelle te maken; de 

hoofdadvocaat-generaal was als hoogste man van de hoogste veroordelende instantie immers direct 

verantwoordelijk voor de invrijheidsstelling van Kees B. Spong: “Toen Kees B. in vrijheid moest 

worden gesteld, gaf van Capelle niet thuis. Hij zei dat niet hij, maar de Dienst Justiti?le Inrichtingen 

verantwoordelijk was. Ik bestreed dat en zei: volgens de wet bent u verantwoordelijk. Dit gesteggel 

leidde tot veel tijdverlies voor mijn cli?nt die op dat moment natuurlijk tot het uiterste getergd en 

gespannen was. Later stelde van Capelle als voorwaarde, toen was hij opeens blijkbaar wel weer 

verantwoordelijk, dat Kees B. eerst zijn paspoort moest inleveren. Pas dan zou hij worden vrijgelaten. 

Dat paspoort lag thuis bij zijn moeder. Het zou moeten worden ingeleverd op een politiepost. Het was 

inmiddels vrijdagmiddag, half vijf. Het was nog een hele operatie dat allemaal geregeld te krijgen. 

Het was bloedstollend. Het had niets gescheeld of ze hadden mijn cli?nt net zo makkelijk nog het hele 

weekeind in de cel laten zitten.”

We schrijven 2 oktober 1995. Locatie: de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag. Voor de 

parlementaire enqu?tecommissie Opsporingsmethoden (’Van Traa’) wordt mr. M. van Capelle 

gehoord, op dat moment plaatsvervangend hoofdofficier van het arrondissementsparket te 

Groningen. Onderwerp van de ondervraging is de rol van van Capelle in het IRT-drama als officier 

‘zwacri’ (zware criminaliteit) te Amsterdam (vanaf 1990). Die rol is omstreden, zacht gezegd. In een 

publicatie in Trouw (23 december 1998) staat dat ‘van Capelle werd overgeplaatst van Amsterdam 

naar Groningen omdat hij medeverantwoordelijk was voor de problemen rond het IRT Noord-Holland/

Utrecht.’ Nu is het journalistiek ondoenlijk om tien jaar na dato alle feiten boven tafel te krijgen 

inzake het IRT-drama. Die feiten zijn immers nooit allemaal boven tafel gekomen of zijn neergelegd 

in geheime stukken en appendices. Maar de kern van het IRT-drama is duidelijk genoeg. Uit NRC 

Handelsblad, 7 oktober 1995: “Politiekorpsen door het hele land hebben de laatste jaren grote 

partijen soft- en soms zelfs harddrugs op de markt gebracht. De ‘tussenstand’ is dat vanaf 1992 51 

containers met drugs op verzoek van politie en justitie de douane zijn gepasseerd.” In deze 

tumultueuze tijden wordt justitie gespleten door de lijn van de ‘preciezen’ die vinden dat drugsimport 

door justitie ‘niet kan’ en dat dit schandaal tot op de bodem moet worden uitgezocht en de 

‘rekkelijken’ die menen dat ‘de grenzen van het opsporingswerk zo ver mogelijk verkend dienen te 
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worden’. Het importeren van drugs tegen deze achtergrond vormt voor deze groep geen probleem. 

De ‘rekkelijkste der rekkelijken’, mega-importeur van soft- en harddrugs, was oud-politieman M. van 

Capelle. Dit schrijft NRC Handelsblad: “M. van Capelle was een rekkelijke in hart en nieren. Eerder 

was hij er door de Amsterdamse commissaris Welten (delicaat: thans is hij hoofdcommissaris te 

Amsterdam) zelfs van beschuldigd de politie te hebben ‘geforceerd’ drugs door te leveren”. De rol van 

van Capelle in het IRT-schadaal leidt er in elk geval toe dat hij wordt overgeplaatst van Amsterdam 

naar Groningen. Volgens Vrij Nederland uit die periode speelde hier ook een diepgaand conflict tussen 

officier van Capelle en hoofdofficier Vrakking. Van Capelle zou menen dat Vrakking veel te goed 

bevriend was met de toenmalige politiehoofdcommissaris Nordholt en diens rechterhand Van Riessen. 

Het ‘naar beneden trappen’ van de oud-politieman (tot 1982) van Capelle tegen diens voormalige 

collega-dienders zou later in Groningen ook een belangrijke rol spelen in de traumatische affaire rond 

de ‘Oosterpark-rellen’. De druppel die de emmer voor Vrakking deed overlopen was volgens het 

weekblad dat van Capelle de afwikkeling van een onderzoek tegen een aantal Amsterdamse 

wisselkantoren buiten diens medeweten liet filmen door een tv-ploeg: Vrakking zegde het vertrouwen 

in van Capelle op. 

Het is 27 april 1996, vier uur ’s ochtends. Op het waddeneiland Schiermonnikoog wordt politieman 

Rene Lancee door een tot de tanden toe bewapend en gemaskerd arrestatieteam van zijn bed gelicht 

en afgevoerd. Het is het begin van de ‘affaire-Lancee’ die net zulke diepe wonden zal slaan in de 

geloofwaardigheid van justitie als de IRT-affaire. De kern van deze affaire laat zich na al die jaren als 

volgt samenvatten: lokale politieman had zich de woede op de hals gehaald van het gezag door een 

wethouder die ’s nachts dronken bij alleenstaande vrouwen binnenviel hard aan te pakken. 

Vervolgens wordt zijn dochter onder zware druk gezet te verklaren dat zij door haar vader seksueel 

zou zijn misbruikt. Hiertoe werden zelfs processen-verbaal vervalst waarvoor enkele rechercheurs 

zelfs nog zijn vervolgd. Na de zaak jarenlang te hebben vertraagd met gedraai en leugens moet 

justitie uiteindelijk diep door het stof en betaalt een miljoen gulden. Laatste bedrijf: Lancee wijkt uit 

naar Spanje. Een gezin is definitief verwoest. 

Ten tijde van de arrestatie van Lancee was van Capelle plaatsvervangend hoofdofficier te Groningen. 

Vast is komen te staan (geheim rapport van de regiopolitie, het ‘rapport-Keizer’) dat er bij de 

arrestatie van Lancee ‘nog bij lange na geen sprake was van behoorlijk onderzoek’. Verder lezen we: 

“Na een eerste teambijeenkomst op 24 april werd de politie slechts twee dagen tijd gegund voor 

onderzoek naar de juistheid van de feiten en omstandigheden. Het politieteam had in die eerste 

dagen ook nog niet de beschikking over de gedetailleerde aangifte van dochter Bianca.” Dit alles viel 

onder de directe verantwoordelijkheid van van Capelle die het onderzoek namens het OM leidde. In 

een artikel in Trouw (28 augustus 1997) lezen we het volgende: “Uit het rapport-Keizer blijkt dat de 

plaatsvervangend hoofdofficier van Capelle reeds voordat er een onderzoeksteam was gevormd al 

had besloten dat Lancee door een arrestatieteam moest worden aangehouden. Onduidelijk is waarop 

dit besluit stoelde. Van Capelle ontmoette twee dagen voor Lancees arrestatie bij toeval 

plaatsvervangend korpschef H. Munting van de Groninger regiopolitie bij een voorstelling in cultureel 

centrum De Oosterpoort in Groningen. Van Capelle vertelde Munting daar dat tegen Lancee een 

arrestatieteam zou worden ingezet. Het verslag: ‘De heer Munting geeft aan dit een zeer ingrijpend 

middel te vinden, maar vindt deze beslissing verder de verantwoordelijkheid van justitie’. Het rapport 

eindigt met de conclusie dat ‘het volledige onderzoek, inclusief alle beleidsbeslissingen, feitelijk 

gebeurde onder verantwoordelijkheid van het OM’”. Hoezeer deze rapportage het bij het rechte eind 

had, bleek een jaar later toen minister Sorgdrager onderzoek naar de affaire liet doen. Daar had zij 

alle reden toe, want haar politieke carri?re was door de affaire vernietigd omdat vast was komen te 

staan dat ze de kamer bij herhaling fout had ingelicht over de zaak-Lancee. Verantwoordelijk voor de 

leugenachtige informatievoorziening aan de minister was van Capelle die zo zijn eigen straatje 

meende te kunnen schoonvegen ten koste van de politie die alle stront in de schoenen geschoven 

kreeg. Dit schrijft wederom Trouw op 3 juni 1998: “De plaatsvervangend hoofdofficier van justitie in 

Groningen mr. M. van Capelle wordt door het ministerie van Justitie gezien als de belangrijkste 

boosdoener achter de gebrekkige informatie tussen het Groninger OM en de minister. In een nog 

vertrouwelijk rapport, ongesteld in opdracht van Sorgdrager door haar juridisch adviseur mr. P. van 
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der Flier, wordt vastgesteld dat van Capelle ‘een onjuiste weergaven heeft gegeven’ van de 

gebeurtenissen rond het inzetten van een arrestatieteam tegen de ex-politiechef van 

Schiermonninkoog. Gelet op de aard van de zaak was dat ‘onverantwoord’ aldus van der Flier.” Zelfs 

het voorliegen van de eigen minister blijkt in juridisch Nederland geen beletsel voor een glanzende 

carri?re op het juridische pluche, ook niet in combinatie met massa-import van soft- en harddrugs.

De opzichtige poging van van Capelle om zich schoon wassen ten koste van de regiopolitie faalt dus. 

Maar dat heeft wel tot gevolg dat de verhoudingen tussen OM en politie in Groningen compleet zijn 

verziekt. Dat treedt onbarmhartig aan het licht op 31 december 1997 als in de Groningse wijk 

Oosterpark enkele jongeren genadeloos tekeer gaan en huizen van burgers binnenvallen en 

plunderen. Het OM en politie nemen direct hun stellingen in en de verwijten en beschuldigingen over 

en weer vliegen in het rond. De operette is compleet als blijkt dat de hoogste baas van het OM van 

het noorden des lands, Dato Steenhuis, een betaalde bijbaan heeft bij het bureau dat de gang van 

zaken onderzocht en, niet geheel verbazingwekkend, alle zwarte pieten bij de politie neerlegde. 

Steenhuis blijkt het rapport dat de directe aanleiding vormde voor het aftreden van korpschef 

Veenstra zelfs persoonlijk te hebben geaccordeerd. Veenstra beschuldigde van Capelle er vervolgens 

van het door het OM ingestoken rapport te hebben gelekt naar de media om de politie in een kwaad 

daglicht te stellen. Na zijn roemloze aftocht als drugs-importeur vanuit Amsterdam is nu ook zijn 

positie in Groningen onhoudbaar. In justitieel Nederland is er dan maar een weg: die naar boven. Per 

15 februari 1999 wordt van Capelle gepromoveerd tot advocaat-generaal bij het ressortsparket van 

Leeuwarden. Het was bij deze gelegenheid dat Trouw (23 december 1998) kopte met ‘Probleem-

Officier naar Friesland’. De bijklussende Steenhuis vond ook de weg naar boven: hij werd per 1999 

op de hoogste troon gehesen die het OM kent, die van lid van het gloednieuwe College van 

Procureurs-Generaal. In Leeuwarden wordt van Capelle de directe collega van Carla Eradus die dan 

president is van het Gerechtshof aldaar. Ook haar carri?re vertoont een patroon van blunders waarop 

steevast verdere promotie volgt. Het weekblad HP/de Tijd berichtte hierover in mei 2004.

Eddy de Kroes Opvallend is dat van Capelle in Leeuwarden nooit de hoogste positie bereikt, die 

van hoofdadvocaat-generaal. Dat lukt hem dus wel in Den Haag, een veel 

belangrijker parket dat Leeuwarden, en wel per september 2002. Waarschijnlijk achtte het OM de 

hoogste positie te Leeuwarden te min voor een magistraat van zijn allure en wachtte men tot een 

post met meer status vrij kwam. Opvallend was de deze Haagse benoeming geheel buiten de 

publiciteit werd gehouden; zelfs Trouw dat eerder briljant journalistiek spitwerk had afgeleverd zwijgt 

nu in alle toonaarden. De cirkel is nu bijna rond: het is in deze functie dat van Capelle te maken krijgt 

met de Schiedamse parkmoord. Maar dat gebeurde niet alvorens eerst nog zijn stempel te drukken 

op de zoveelste zaak die aantoont hoezeer het OM is gecorrumpeerd: de zogeheten ‘vrijbrief’ 

waarmee de drievoudig veroordeelde zwendelaar Eddy de Kroes uit het gevang wist te blijven. Deze 

brief die elke strafrechtgeleerde met stomheid deed slaan bleek in 1992 te zijn afgeven door de 

Haagse officier Hans Vos. De brief toonde aan dat het in ons land mogelijk is om ook na een 

veroordeling door de Hoge Raad te ontkomen aan gevangenisstraf via schimmige briefjes en de juiste 

relaties. Dat wil zeggen: als de brief echt zou zijn. Want het OM koos in deze zaak de positie dat de 

brief een vervalsing was. De enige krant die werk heeft gemaakt van deze zaak is De Telegraaf. 

Daarin lezen we op 7 oktober 2003: “Justitie twijfelt nu hardop of de brief wel authentiek is. De 

justitietop komt tot dit oordeel op basis van de voorlopige bevindingen van het interne onderzoek dat 

de afgelopen weken heeft plaatsgevonden door de hoofdadvocaat-generaal in Den Haag mr. M. van 

Capelle.” Toen deze affaire in september 2003 in de publiciteit kwam dankzij het maandblad Quote 

ging het OM direct over tot arrestatie van de Kroes. Gerard Spong stond de Kroes in deze zaak bij. 

Spong: “Op basis van een artikel in Quote ontnam het OM iemand na zoveel jaar opeens zijn vrijheid. 

Ik gaf van Capelle in zijn hoedanigheid als hoogste man van het Haagse OM hierop de vrijbrief van 

Vos in handen. Hij zei direct: ik ga ervan uit dat de brief vals is, dus houd ik De Kroes in hechtenis. Je 

kon aan die brief echter direct zien dat hij heel goed echt zou kunnen zijn. Hans Vos heeft bovendien 

verklaard dat het zijn handtekening was en dat hij wel vaker dit soort brieven schreef. Van Capelle 

heeft De Kroes zeven dagen vast laten zitten totdat de kortgedingrechter hem terugfloot. Ik vroeg 

van Capelle: hoe kun je dat doen? Hij antwoordde hooghartig: dat doe ik gewoon!” Op 29 april 2004 
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oordeelde de voorzieningenrechter dat De Kroes erop mocht vertrouwen dat de vrijbrief geldig was. 

De frauderende ex-vleeshandelaar werd direct in vrijheid gesteld. Van deze zaak is verder weinig 

meer vernomen. Behalve dan dat Hans Vos werd gepromoveerd. Nog wel tot directeur van het 

‘kwaliteitsbureau’ van het OM in Amersfoort.

Gerard SpongNog even terug naar de zaak Nienke Kleiss. Eind januari werd de gerechtelijke 

dwaling eindelijk officieel erkend toen de Hoge Raad een tweede 

herzieningsverzoek van Spong honoreerde en oordeelde dat de zaak tegen Kees B. moet worden 

overgedaan. De noodlottige rechtsgang in deze zaak begon in Rotterdam waar Kees B. in eerste 

aanleg werd veroordeeld. Ook toen al vertoonde het onderzoek in deze zaak volgens Van Koppen 

cruciale lacunes, vooral in de vorm van het verdonkeremanen van al het voor Kees B. ontlastende 

materiaal uit het dossier. De officier van justitie die de zaak in Rotterdam aanbracht en dus de 

eerstverantwoordelijke is voor deze meest recente dwaling, mr. Bernadette Edelhauser (volgens van 

Koppen heeft zij ‘de rechtbank misleid’) is inmiddels bevorderd tot advocaat-generaal in Den Haag. 

Haar directe baas aldaar is Mr. M. van Capelle. Ter compleetheid: ook de voorzitter van het college 

dat Kees B. in eerste aanleg veroordeelde, mr. Silvis, werd per direct gepromoveerd tot Raadsheer bij 

het Haagse Hof. Datzelfde geldt trouwens ook nog voor de eindverantwoordelijke voor de affaire-

Lancee, van Capelle’s baas in Groningen mr. Daverschot. Du moment dat de affaire voorbij is krijgt 

het hij hoogste troon aangeboden van het ressortparket van Arnhem. 

Het is tot slot niet helemaal juist dat van de kant van het OM geen reactie volgde op het rapport van 

Van Koppen over de zaak-Nienke. Reeds vrij snel na het uitkomen van het rapport kwam er een 

reactie van het parket Generaal (het landelijk hoofdkwartier) in Den Haag, gepubliceerd op de 

internetsite van het OM. Er staat: “Het rapport van de heer van Koppen is na ontvangst door het OM 

uitvoerig bekeken en geanalyseerd. Hieruit werd de conclusie getrokken dat de punten die de heer 

van Koppen opwerpt niet worden onderschreven.” Van Koppen nu: “Het probleem van het OM is dat 

als er stront aan de knikker komt iedereen naar boven gaat zitten kijken. De politie geeft veel eerder 

fouten toe. Bij het OM is de eerste reactie als er iets misgaat: hoe kunnen we zorgen dat het onder 

de pet blijft.” 

CAPELLE M.A.A. van , geboren dec 1952 

Hoofdinspecteur van politie te Den Haag 

Plaatsvervangend Officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 1 sep 1982 

Substituut-officier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 14 dec 1983 

Arrondissementsofficier van Justitie arrondissementsparket Utrecht 11 okt 1984 

Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Amsterdam 26 jul 1990 

Arrondissementsofficier van Justitie 1e klasse arrondissementsparket Groningen 1 sep 1994 

Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Groningen 1 sep 1995 

Plaatsvervangend Hoofd-Advocaat-Generaal ressortsparket Leeuwarden 

Adv.-gen. ressortsparket Leeuwarden 15 februari 1999 

Hoofdadvocaat-generaal Resortsparket Den Haag 1 september 2002
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BEN ‘TSUNAMI’ KNAPEN IS EINDELIJK UITGERAASD

Een spoor van vernieling liet hij achter bij het PCM-concern dat na zijn ‘bewind’ definitief is 

gereduceerd tot marginaal niche-playertje: Ben Knapen.Typisch Knapen: na alle blunders, fiasco’s en 

debakels kwam de aankondiging van zijn roemloze aftocht op 6 april toch nog onverwacht. 

Afkoopsommetje?  

Bij PCM verknalde Knapen het eerst bij de internetdivisie waar tientallen miljoenen euro’s over de 

balk werden gesmeten. Niet hij, maar onderofficier Peter van Dijk moest het veld ruimen. Vervolgens 

blies hij de complete boekendivisie van PCM op: iedereen die beschikte over ook maar een 

ietsepietsje talent rende gillend weg van het totaal verziekte klimaat bij Knapen’s Meulenhoff. De 

boekendivisie van PCM had op een gegeven moment zelfs zo’n slechte reputatie, dat topauteurs van 

Bosch & Keuning zich via de media uitspraken tegen een overname door Meulenhoff. Maar wat 

slechts weinig mensen weten, is dat Ben ‘ambitie’ Knapen ook verantwoordelijk is voor de 

journalistieke ineenstorting van NRC Handelsblad. In de meest recente peiling van de oplagecijfers 

zakte de krant wederom verder weg met een daling van ruim 5%. 

 

Ben Knapen Knapen was hoofdredacteur van NRC van 1990 tot 1996. Toen hij kwam was NRC 

een serieuze en betrouwbare krant, toen hij wegging was het een slaafs verhikel 

geworden in handen van de macht en het establishment. En dat alles ten dienste van de blinde 

ambitie van Ben die serieus dacht ooit minister te kunnen worden.  

Tot de meest verbijsterende ingrepen van Knapen uit die jaren behoort een rectificatie die hij plaatste 

voor de toen pas benoemde minister Hans Wijers (economische zaken) nadat via NRC duidelijk was 

geworden dat hij gebruik maakte van een fiscaal voordelige ‘Antillen-route’. De feiten klopten echter 

wel degelijk.  

Later herhaalde Knapen dit kunstje min of meer toen zijn krant te kritisch begon te schrijven over de 

rol van Dutchbat in het Srebrenica-drama: een amice-briefje van minister Voorhoeve was voldoende 

om de krant ‘bij te sturen’ ten dienste van het bevoegde gezag. Ook zijn knieval voor de politiek-

correcte lobby om ster-columnist J. van Doorn te ontslaan na klachten over diens ‘antisemitisme’ is 

een Knapen-actie die NRC zeer grote schade heeft berokkend. Hilarisch was voorts ook de kleinzielige 

wijze waaop hij ooit ontkende betrokken te zijn geweest bij de oprichting van het Republikeins 

Genootschap toen dat zijn carriere leek te kunnen gaan schaden. 

Knapen deed niets liever dan zo vaak mogelijk gezien worden met ‘belangrijke’ mensen en onder zijn 

hoofdredacteurschap liepen bij NRC dan ook voortdurend bobo’s rond die mochten zeggen wat er in 

de krant kwam. Het hoogtepunt van zijn hoofdredacteurschap was zijn deelname aan een heuse 

bijeenkomst (samen met Beatrix en Claus) van de Bilderberg Conferentie waar hij de inhoud van zijn 

krant een op een kon doornemen met de waarlijk groten der aarde. Knapen is tevens 

verantwoordelijk voor de ‘opkomst’ van hielenlikkers als Robert van de Roer die later 
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verantwoordelijk zou worden voor de grooste plagiaat-affaire uit de geschiedenis van de Nederlandse 

journalistiek. Knapen wist leugen en waarheid kortom op een lugubere wijze om te draaien. Parallel 

aan zijn hoofdredactuerschap likte hij zich (ten koste van talloze door de staat aangestuurde 

‘nieuwsberichten’) binnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken waar hij thans nog altijd de 

‘prestigieuze’ postie bekleedt van vice-voorzitter van de Commissie Europese Integratie van de 

Adviesraad Internationale Vraagstukken. Goh, wat deden al die Europarlementariers toch steeds op 

de krant en op feestjes en partijen? Als extra ‘zekerheidje’ (dat maar niemand mag twijfelen aan ook 

zijn pro-Amerikaanse gezindheid en hielenlikkerij) werd hij ook nog eens bestuurslid van het 

transatlantische lobby-orgaan de Carnegie Foundation. 

Knapen is in journalistiek opzicht als weinig anders te beschouwen dan een crimineel, iemand die de 

basale waarden van de journalsitiek te grabbel gooide ten faveure van eigen eer en gewin. Rust 

zacht, Ben Knapen! En geniet van de ongetwijfeld riante afkoopsom waarmee PCM jou met je jonge 

vrouw naar de Cote d’Azur stuurt!
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1.  reinder de milde 

30 Mei 2008 om 12:42 

Witte boorden criminelen maken graag gebruik van “Katvangers”. 
Van mensen zoals Knapen bestaan er miljoenen. 
Met een zeker wantrouwen naar de werkgevers van hr. Knapen,lijkt het niet onwaarschijnlijk dat Knapen 
gewoon een “LEGALE” KATVANGER is. 
Dus lijkt Knapen door zijn bazen te zijn ingezet om al die bedrijven sneller naar de bliksem te helpen. 
Waarom doet NRC hier geen onderzoek naar? 
En waarom doet justitie niets? 
Te dom of ook corrupt? 
De overheid,semi-overheid,politiek,stichtingen,bedrijven hebben vaak alleen maar domme corrupte bekleders in 
belangrijke functies. 
Tevens zijn er miljoenen onder invloed van reguliere medicijnen met bijwerkingen. 
Waardoor ANGST voor het gewone dagelijkse bestaan ontstaat. 
Dat geld ook voor beslissingen van politici en alle anderen 
De mix van reguliere medicijnen en alcohol maakt nieuwe wetgevingen tot een angstige zaak. 
Een griezelige wereld van aan medicijnen verslaafde angstige politici,overheid en anderen.
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RECHTER WESTENBERG: ADVOCATE X LIEGT OOK

“De grieven van de Rotterdamse advocate mr X zijn er met de haren bijgesleept, omdat die met de 

juistheid of onjuistheid van de bestreden aantijging niets te maken hebben. Mevrouw X heeft 

kennelijk een appeltje met mr Westenberg te schillen. Anders dan X schrijft, heeft zij nimmer 

telefonisch contact met mr Westenberg gehad. Daarentegen was er schriftelijk contact.” 

Op deze wijze verweert J. Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, zich in zijn meest 

recente conclusie tegen de nieuwe beschuldigingen van intimidatie van advocaten zoals deze werden 

geuit door advocate X die uit angst voor verdere intimidaties vanuit de rechterlijke macht onbekend 

wenst te blijven. X is na de bekende Rotterdamse advocaat Hugo Smit van Simmons & Simmons de 

tweede advocaat die Westenberg beschuldigt van intimidatie en partijdigheid. 

 
Het conflict spitst zich toe op de (volgens de beide advocaten) intimiderende telefoontjes van de 

rechter buiten zittingen om, een gedraging van een rechter die onvoorstelbaar en in Nederland ook 

volstrekt ondenkbaar lijkt te zijn. In dat licht is het onbegrijpelijk dat Westenberg schrijft dat ‘de 

grieven van X er met de haren zijn bijgesleept omdat ze niets met de zaak te maken hebben.’ Het 

gaat allemaal nu juist om die ene vraag: pleegt Westenberg die telefoontjes nu wel of niet? 

Westenberg zelf ontkent met klem dat hij de gewraakte telefoontjes ooit heeft gepleegd, maar die 

ontkenning wordt steeds ongeloofwaardiger naarmate zich meer advocaten melden om zich over zijn 

intimidaties te beklagen. Delicaat is dat Westenberg een dergelijke verklaring ook onder ede heeft 

afgelegd wat hem vatbaar maakt voor vervolging wegens meineed.  

Uit een produktie bij zijn laatste conclusie blijkt zonneklaar dat Westenberg de advocate X heeft 

bedreigd met een tuchtklacht als ze een poging tot wraking aan zijn adres niet ogenblikkelijk staakte. 

Letterijk schreef Westenberg: “Ik zou het op prijs stellen van u te vernemen of u op basis van het 

voorgaande uw onjuiste uitlatingen wilt terugnemen en het wrakingsverzoek buiten behandeling wilt 

laten. Wilt u het doorzetten, dan zal ik het uiteraard aan de meervoudige kamer doorgeleiden met de 

aantekening dat in mijn ogen misbruik wordt gemaakt van het wrakingsrecht, hetgeen in mijn ogen 

een klachtwaardige gedraging is.” Alleen al het feit dat een met wraking bedreigde rechter zich op 

deze wijze tot de indiender van een wrakingsverzoek wendt is ongehoord. In de onderhavige 

procedure bedreigde Westenberg eerder zijn wederpartij Hugo Smit met tuchtklachten als deze 

bepaalde voor Westenberg vervelende stukken in het geding zou brengen.
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SCHIPHOL RESERVEERT VOOR CLAIM SLECHTS MINIEM BEDRAG

Uit het jaarverslag van de Schiphol Group over 2004: 

overige voorzieningen 

Gedurende 2004 is vast komen te staan dat Schiphol Group een verplichting heeft in het kader van 

enkele claims en geschillen. Een van deze claims en geschillen betreft de rechtmatigheid van het 

bouwverbod voor het Groenenbergterrein. 

Bebouwing van het Groenenbergterrein zou de gebruiksmogelijkheden van de Aalsmeerbaan ernstig 

kunnen verstoren. Door de Staatssecretaris is daarom voor dit terrein een bouwverbod ex. Artikel 38 

van de Luchtvaartwet (oud) afgekondigd. Gelet op de vele procedurele onzekerheden en op basis van 

het gewezen vonnis van de rechtbank Haarlem terzake en de ingewonnen juridische adviezen is het 

reeel om rekening te houden met een schadebedrag voor de luchthaven dat niet verhaald kan worden 

op derden. De prognose van de schadeberekening is afhankelijk van diverse factoren. Terzake van 

voornoemde claims en geschillen is ten laste van het boekjaar 2004 een gezamenlijke voorziening 

getroffen van 10 mio Euro. 

 
Het bedrag van 10 miljoen is opmerkelijk. Het schadebedrag waar het in het genoemde Haarlemse 

vonnis om gaat is namelijk tien maal zo groot. Hoe komt Schiphol er dan bij slechts 10 miljoen te 

reserveren? Het precieze bedrag van de schade als gevolg van de illegale tegenwerking door Schiphol 

van Chipshol inzake het Groenenbergterrein moet nog worden vastgesteld door deskundigen en de 

rechtbank, maar het genoemde bedrag van 100 mio. was reeds het resultaat van onafhankelijke 

accountantsberekeningen. 

Maar er zijn meer punten waarop Schiphol zijn aandeelhouders in het jaarverslag misleidt. Zo zou er 

sprake zijn van ‘procedurele onzekerheden’ terwijl de rechtbank Haarlem Schiphol op 12 januari 2005 

op alle punten in het ongelijik heeft gesteld in een zeldzaam helder vonnis. De enige onzekerheid 

bestaat eruit wanneer Schiphol met de volgende (nog veel duurdere: 200 mio) claim zal worden 

geconfronteerd inzake het terrein Badhoevdorp-Zuid . Ook de passage over het schadebedrag ‘dat 

niet verhaald kan worden op derden’ is misleidend. Verzwegen wordt immers dat Schiphol het 

ministerie van V&W in vrijwaring heeft gedagvaard juist om deze schadeposten te kunnen verhalen. 

Voor zover bekend loopt deze procedure nog altijd. Schiphol had moeten schrijven: “We proberen 

(een deel van) de schade thans te verhalen op de Staat, maar die poging is weinig kansrijk, zodat we 

er rekening mee moeten houden dat we zelf in de buidel moeten tatsten.” Onthutsend tenslotte is 

ook de cryptische zin ‘de prognose van de schadeberekening is afhankelijk van diverse factoren’. Er 

ligt immers een keihard bedag van 97,2 mio Euro op basis van berekingen van Wallast Accountants. 

Welke ‘factoren’ bedoelt Schiphol dan? Je mag toch verwachten als het om zulke bedragen gaat (en 

om een bedrijf dat naar de beurs wil!) dat er athans een begin van duidelijkheid wordt geboden over 

de vraag: op grond van welke argumenten meent Schiphol een bedrag van 100 mio te kunnen 
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reduceren tot 10 mio? 

Dit alles is de zoveelste smet op het blazoen van topman Gerlach Cerfontaine. Zijn wanbeleid dient 

nu immers via misleiding aan het zicht te worden onttrokken.
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AD-MAN DEN ELT: ‘ZE HEBBEN HET NIET IN DE VINGERS’

door Micha Kat 

“Het regent opzeggingen na het laatste interview van Jan Houwert waarin hij zei best afscheid te 

willen nemen van de oudere lezer. Inmiddels is ook duidelijk dat alle bij de fusie beetrokken kranten 

het plan in de huidige vorm afwijzen. De hele gang van zaken op dit dossier leidt nu niet direct tot de 

constatering dat de heren Bouwman en Houwert het proces goed in de vingers hebben.” 

Aldus Gerard den Elt, voorzitter van de redactieraad van het Algemeen Dagblad in reactie op de 

vraag of hij niet vindt dat Bouwman en Houwert per direct hun biezen moeten pakken. 

 
De puinhopen die beide falende managers hebben geschapen nog nog scheppen dreigen inmiddels 

het complete PCM-concern noodlottig te worden. Den Elt: “In het hele plan worden gewoon geen 

keuzes gemaakt. Niet voor een titel en ook niet voor landelijk of regionaal. Het plan lijkt gewoon 

nergens op. Het wordt nu zeer de vraag of er per augustus wel een nieuwe krant zal uitkomen. Als dit 

niet het geval is, zou dat kunnen leiden tot de complete verdwijning van alle betrokken titels.” 

Wat Den Elt met name ook in het verkeerde keelgat is geschoten is het gemak waarmee werd 

geaccepteerd dat rond de 10% van de gezamenlijke abonees zal afhaken, zo’n 60.000 mensen. Den 

Elt: “We hebben hier het gevoel dat we met 600.000 lezers het casino in gaan. Als je ziet hoeveel 

inspanningen er worden gedaan qua marketing om lezers te trekken, is het natuurlijk waanzin dat 

aan de andere kant lachend afscheid wordt genomen van 60.000 abonnees. En dat allemaal als 

knieval naar de advertentiemarkt om uiteindelijk een beursgang van PCM mogelijk te maken 

waarmee de top zijn zakken vult. Wij zijn als journalisten niet op de wereld voor de Jaguar van 

Bouwman.”

0 Reacties op “Krantenfusie: totale afgang 
Bouwman en Houwert”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Geen reacties 

  

Onderteken voor vervolging Demmink  
 
 

Onderteken petitie voor 
vervolging Demmink

Recente Berichten 

●     Maurice Lippens revisited: een gebroken man

●     Bas Haan totaal in paniek: ‘ik gooi hoorn erop!’

●     Bas Haan kreeg mes kado van klusjesman

●     Het Farmaceutisch Complot (16): Revolutie!

●     Groen Links haalt super-pedo naar Kamer

●     OM behandelt Demmink-aangifte niet

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

●     Meldt u nu voor claim tegen Elsevier en Rozendaal

●     Het Farmaceutisch Complot (15): Cervarix

●     Amsterdam, die mooie stad, is finito, kapot

Gerelateerde Berichten 

Vanuit Vientiane, Laos over Nederland

●     

Belangenverstrengelingen bij Het Parool

●     

Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven

●     

Leo Verhoef spreekt over boekhoudzwendel 

overheid

●     

Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid?

●     

Nieuwe playlist JDTV op YouTube  
 
 

Nieuwe playlist JDTV op 
YouTube

Klokkenluideronline 

De website waarop iedereen elke 

misstand anoniem aan de kaak kan 

stellen.

Klokkenluidermenu 

●     Registreren

●     Inloggen

●     Berichten RSS

●     Reacties RSS

Stichting 

Sympathisanten van deze site en van 

klokkenluiders in het algemeen 

kunnen vanaf heden een bijdrage 

storten op de bankrekening van de 

Stichting Klokkenluideronline. Het 

rekeningnummer is 672997150. te 

Amsterdam.

De affaire-Demmink: het 
feitenoverzicht  

 
 

kerstdemmink

Categorieën 

●     Accountancy (29) 

●     Advocatuur (23) 

●     Algemeen (419) 

●     Corporate (19) 

●     Internationaal (8) 

●     Klokkenluiders (25) 

●     Media (150) 

●     Politiek (85) 

●     Rechterlijke macht (81) 

●     Schiphol (10) 

WordPress database error: 

StartArchiefContactOver

RSS

●     Registreren

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/136/krantenfusie-totale-afgang-bouwman-en-houwert.html (1 of 2) [3/11/2009 12:57:22 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.villamedia.nl/n/nvj/dagblad/2005mrt23concept.shtm
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/136/krantenfusie-totale-afgang-bouwman-en-houwert.html/feed
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://demmink.petities.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1571/bas-haan-totaal-in-paniek-ik-gooi-hoorn-erop.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1568/bas-haan-kreeg-mes-kado-van-klusjesman.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1566/het-farmaceutisch-complot-16-revolutie.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1564/groen-links-haalt-super-pedo-naar-kamer.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1563/om-behandelt-demmink-aangifte-niet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1562/jdtv-belt-jan-de-wit-sp-over-zaak-demmink.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1557/het-farmaceutisch-complot-15-cervarix.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1553/amsterdam-die-mooie-stad-adieu.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.youtube.com/view_play_list?p=08AF005544E7D6A1
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/accountancy
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/advocatuur
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/corporate
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/Internationaal
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/klokkenluiders
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/media
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/rechterlijke-macht
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/schiphol
http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/archief
http://www.klokkenluideronline.nl/contact
http://www.klokkenluideronline.nl/over
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register


Krantenfusie: totale afgang Bouwman en Houwert at Klokkenluideronline

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Grootste canard ooit (NRC) toch nog afgestraft? Schiphol: jaarverslag 2004 deugt niet »

[Duplicate entry '1236730290-

72.232.48.117' for key 1] 

INSERT INTO wp_onlinecounter 

VALUES ('1236730290', 

'72.232.48.117', '1165383', 

'0', '0')

Bezoekers

●     14 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165383 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/136/krantenfusie-totale-afgang-bouwman-en-houwert.html (2 of 2) [3/11/2009 12:57:22 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/136/krantenfusie-totale-afgang-bouwman-en-houwert.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


Grootste canard ooit (NRC) toch nog afgestraft? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« De geheime verdiensten van Ad Melkert Krantenfusie: totale afgang Bouwman en Houwert »

Grootste canard ooit (NRC) toch nog afgestraft?
Gepubliceerd door admin 19 maart, 2005 Geen categoriein . 

BOUTERSE VECHT EINDELIJK TERUG TEGEN GEENSCENEERDE VEROORDELING

Gisteren kwam het nieuws door dat oud-legerleider van Suriname Desi Bouterse zijn Nederlandse 

veroordeling (1999) wegens smokkel van cocaine gaat aanvechten. Hij vindt dat de veroordeling van 

tafel moet nu hij nieuwe politieke ambities koestert. 

Dat in het proces-Bouterse (dat geheel werd gevoerd in afwezigheid van de legerleider) van alles mis 

is gegaan staat wel vast. Uiteindelijk werd hij veroordeeld (let op de extreme partijdigheid en het 

triomfalisme waarmee NRC de veroordeling in dit stuk meldt) op basis van een enkele anonieme 

kroongetuigeverklaring van een crimineel die later voortvluchtig is geraakt. Een schande voor de 

rechtsstaat! Veel ernstiger is echter de rol die NRC Handelsblad in deze kwestie heeft gespeeld. Net 

als recent op deze site werd onthuld inzake Joost Oranje lag toenmalig justiteverslaggever Marcel 

Haenen compleet aan de ketting van het Openbaar Ministerie. Dit heeft geleid tot de grootste canard 

uit de Nederlandse journalistieke geschiedenis: 140 artikelen gebaseerd op louter vervalste 

documenten van het OM! 

 

Desi Bouterse Haenen beschreef in talrijke ‘analyses’ en ‘reportages’ hoe Bouterse leiding gaf 

aan het zogeheten ‘Surikartel’. Een cruciaal stuk verscheen op 29 november 

1997. In de kop staat ‘op basis van anonieme verklaringen wordt een structuur geschetst van het 

Suri-kartel’. In het hele stuk wordt vervolgens geen enkele bron genoemd. Wel wordt beschreven hoe 

Bouterse eigenhandig pompoenen en ‘grote verse vissen’ opensnijdt en ze volpropt met cocaine. 

Haenen wist zelfs te melden dat het Suri-kartel beschikte over ‘een vijfkoppige raad van bestuur’. Op 

basis van al het ‘journalistieke speurwerk’ van Haenen zou de veroordeling van Bouterse een fluitje 

van een cent moeten zijn, zo zou men denken. Helaas. In de rechtzaal bleef er van al deze ‘NRC 

feiten’ geen spaander heel zodat het OM om toch een veroordeling in de wacht te slepen (we zien het 

steeds weer; ook in de recente zaak tegen de Nomads gebeurde het weer) zijn toevlucht moest 

zoeken in het omkopen van criminelen die in ruil voor geld en/of strafvermindering leugenachtige 

verklaringen willen afleggen. Terecht dat Bouterse hier nu tegen in het geweer komt. Een 

smaadproces tegen NRC Handelsblad zal zijn zaak zeker goed doen. Want zonder enig eigen 

onderzoek te doen heeft Haenen de stukken van het OM letterlijk overgeschreven en een op een in 

de krant gezet. Op de redactie van NRC beschikte Haenen over een rolodex met de namen van alle 

belangrijke officieren van justitie; als die ‘iets nodig hadden’ belden ze Haenen en die kwakte het 

vervolgens in de krant. Iedereen bij NRC wist dat. De fatale gevolgen van deze ’staatsjournalistiek’ 

zullen nu duidelijk worden. Dat Bouterse actief ‘bijkluste’ in de drugshandel: het is mogelijk. 

Misschien zelfs waarschijnlijk. Maar een feit is dat de kwaliteit van de journalistieke ‘bewijzen’ van 

Haenen minimaal was. Misdadige journalistiek die dan ook geen enkele rol heeft kunnen spelen als 

bewijs voor de rechter. 

De advocate die Bouterse in de herzieningsprocedure bijstaat is Inez Weski. Tien jaar geleden trad ze 
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ook op voor verdachten in de ‘Copa-zaak’ (Colombia-Paramaribo). Zij vertelde openharig tegen de 

Volkskrant (23 augustus 2003) over de wijze waarop het OM in deze zaak optrad. Let wel: dit zijn 

dus de mensen die NRC Handelsblad opdragen wat het moet schrijven. Weski: “Wat ik aan 

tegenwerking heb ondervonden in de Copa-drugszaak is met geen pen te beschrijven. De dag na de 

eerste huiszoeking in 1994 ben ik begonnen met het onderzoek. Ik kreeg vanaf dat moment halve 

dossiers, stukken helemaal niet of werd botweg voorgelogen. Het OM zocht en zoekt voortdurend de 

grens: hoe lang kunnen we een zaak of bevoegdheden oprekken? Later, tijdens het Copa-proces, heb 

ik de rechters kunnen aantonen welke delen van het dossier niet klopten, waar ik belogen ben en 

waar de rechters zijn misleid. Achteraf denk ik: de verdediging is zo slecht behandeld, ik had 

smartengeld moeten vragen!”
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AD MELKERT: VERDIENSTEN ZIJN ‘VERTROUWELIJK’

Door F.W. Voigt 

Hoe wordt een in Nederland compleet afgeserveerde politicus door zijn eigen bevriende establishment 

weer op een troon gehesen? Het geval-Ad Melkert biedt op dit punt interessante studiestof. Deze 

week kwam in het nieuws dat Melkert kandidaat is voor een hoge post bij de VN. Maar wat heeft 

Melkert gepresteerd om voor deze functie in aanmerking te komen? Wellicht geeft het volgende een 

indicatie: een jaar nadat hij werd afgeserveerd door de Nederlandse kiezer werd aan Melkert in mei 

2003 het gro?e Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland 

uitgereikt. Een unieke eer voor een Nederlander! Melkert zal deze onderscheiding die eerder ten deel 

viel aan Steven Spielberg immers niet zomaar hebben gekregen! 

 

Ad Melkert We waren des te meer benieuwd naar de motivering van de Duitsers om Melkert op 

deze wijze te eren. We schreven dus een brief aan de Duitse ambassadeur in 

Washington wiens plaatsvervanger de versierselen opspeldde. We schreven ondermeer: 

“De heer Melkert is in Nederland omstreden vanwege zijn verantwoordelijkheid voor de EU-

subsidiefraude ten bedrage van meer dan 500 miljoen Euro (”ESF-Fraude”) […]. Daarom wil ik u 

vragen of U bereid bent mij te informeren op basis waarvan aan de heer Melkert dit Verdienstkreuz is 

uitgereikt en in hoeverre er rekening mee is gehouden dat Melkert in Nederland omstreden is.” 

Het volgende werd geantwoord: 

“De heer Melkert kreeg deze onderscheiding voor zijn verdiensten met betrekking tot de Duits-

Nederlandse betrekkingen, in het bijzonder op het gebied van het Europese Sociale beleid. Verder 

informatie kan met betrekking tot de vertrouwelijkheid van Orde-aangelegenheden helaas niet 

gegeven worden.” 

Met andere woorden: de verdiensten van Ad Melkert die op de achtergrond mede een rol spelen bij 

zijn aanstaande benoeming in ene toppositie bij de VN zijn…vertrouwelijk!

Lees hier de originele correspondentie. 

De propagandajournalisten van NOVA waren in de week van de uitreiking ‘toevallig’ op bezoek in 

Washington en filmden het feestje uitgebreid als deel van de operatie ‘rehabilitatie Ad’.
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« CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant Sgrena beschoten om stuk over Napalm-raid? »

Meer belangenverstrengelingen bij Deloitte
Gepubliceerd door admin 7 maart, 2005 Geen categoriein . 

ADVISEUR DELOITTE HUURT DELOITTE IN TER AFWIKKELING VAN EIGEN FAILISSEMENT

Niet alleen Commissaris van de Koningin Jan Franssen (Zuid-Holland) heeft een belangenconflict als 

betaald adviseur van Deloitte dat tevens de provinciale jaarrekening controleert zoals deze site 

eerder berichtte. Dit geldt ook voor Rene Kottman, de bestuursvoorzitter van Ballast Nedam. 

Kottman zit met Franssen in de Raad van Advies van Deloitte Consulting BV/ICS tegen een 

onbekende vergoeding terwijl Deloitte op dit moment in Engeland het faillissement afwikkelt van de 

complete Engelse tak van Ballast Nedam dat een omzet heeft van 230 mio Pond en waar 1000 

mensen werken. Net als de controlerend accountant in Nederland moeten ook de administrators van 

faillissementen in GB strikt onpartijdig opereren. Daarvan lijkt geen sprake te kunnen zijn als de 

topman van het (deels) faillerende concern door deze administrators (bij ons bewindvoerders en 

curatoren genoemd) wordt betaald. In GB hebben de big four een grote machtspositie bij het 

afwikkelen van faillissementen. 

 

Rene Kottman Via een persbericht op de eigen website meldt Deloitte op 16 oktober 2003 dat 

partners Nick Edwards en Nick Dargan zijn benoemd als administrators van de 

surseances van Ballast plc, Ballast Wiltshier Investments ltd en Wiltshier Facilities Management ltd. 

De bedoeling is dat deze vennootschappen in de loop van dit jaar worden geliquideerd. Er zijn zeer 

sterke aanwijzingen dat er op grote schaal is gefraudeerd bij de Engelse dochters van Ballast Nedam. 

Ballast plc ging in surceance onder een schuldenlast van 164 mio Pond. 84 mio Pond hiervan zijn 

pension deficits. Schuldeisers claimen 31 mio Pond maar krijgen volgens publicaties in de Britse 

media niets. Er staat voor meer dan een mio Pond in de boeken aan onbetaalde salarissen. Des te 

begrijpelijker is het dat de schuldeisers woedend hebben gereageerd toen bekend werd dat Deloitte 

voor de eerste maand werk aan deze drie bedrijven meer dan een mio Pond in rekening heeft 

gebracht. Volgens een rapportage van de administrators aan de schuldeisers werken zij tegen een 

uurtarief van 530 Pond.  

De externe accountant van Ballast Nedam is KPMG. Begin september 2002 bleek bij de parlementaire 

enquete Bouwfraude dat KPMG al jaren op de hoogte was van verboden prijsafspraken bij Ballast 

Nedam en van de schaduwboekhouding. Neelie Kroes, de huidige commissaris Mededinging van de 

Europese Commissie, was toen commissaris.  

Dit berciht is eerder gepubliceerd op accountingweb.
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« ‘Nieuwsmonitor’ UvA is een corrupte bende CdK J. Franssen op payroll van provinciale accountant »

Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij
Gepubliceerd door admin 13 februari, 2005 in Media. 

CORRUPTIE BIJ NRC NEEMT STEEDS STUITENDER VORMEN AAN

Afgelopen vrijdag en zaterdag bracht NRC Handelsblad prominent verhalen over de kritiek van de 

rechterlijke macht op de anti-terreurplannen van minister Donner. De auteur van deze stukken is 

Joost Oranje. Twee prominente rechters, mr. Corstens van de Hoge Raad en mr. Bauduin van de 

Amsterdamse rechtbank, spraken uitvoerig met Oranje hetgeen zonder meer uitzonderlijk is. Het 

komt met andere woorden niet of nauwelijks voor dat hoge rechters direct met journalisten praten, al 

helemaal niet als ze kritiek hebben op de minister. Is hier sprake van een journalistieke prestatie van 

formaat? Hoe zou het toch komen dat de beide topjuristen nu juist met Oranje gaan praten? 

Op 27 september nam Oranje een geldbedrag in ontvangst van 5000 Euro. Het geld was direct 

afkomstig van de rechterlijke macht. Het bedrag vormde de ‘beloning’ van de Persprijs Jacques van 

Veen die hem werd toegekend samen met Marian Husken van Vrij Nederland. Sponsors van die prijs: 

 

Joost Oranje het Ministerie van Justitie (de werkgever van de rechters), de Raad voor de 

Rechtspraak (de baas van de rechters) en ook nog eens de Nederlandse Vereniging 

voor Rechtspraak, de belangenvereniging van de rechters. O ja, sponsor van deze ‘prijs’ voor 

‘journalistiek over het rechtsbedrijf’ is ook nog Oranje’s krant zelf in de hoedanigheid van de Stichting 

voor Democratie en Media.  

Rechters voelen zich dus prettig bij Oranje. Dat bleek ook wel bij de uitreiking van die prijs in het 

Amsterdamse Universiteitstheater waar de hele top van de juridische wereld aanwezig was om ‘hun’ 

kwaliteitsjournalist stevig te knuffelen. De voormalige president van de Amsterdamse rechtbank R. 

Gisolf liep er ook rond; hij zat in de jury, net als NRC-man Harry van Wijnen en de (toenmalige) 

hoogste man van het Amsterdamse OM Egbert Myer. Oranje liet zich de champagne temidden van 

deze vrienden goed smaken nadat hij zijn zakken had gespekt met hun judaspenningen. 

Als Oranje in zijn krant dus leden van de rechterlijke macht interviewt, heeft dat met spontane 

journalistiek niets te maken. Oranje laat zich voor het karretje spannen van de rechterlijke macht om 

hun boodschap de wereld in te toeteren. Dat zou nog tot daar aan toe zijn, maar Oranje neemt geld 

aan! Hij heeft zich dus min of meer verplicht op te schrijven wat die rechters hem opdragen. Hiermee 

wordt overigens niets gezegd over de inhoud van de twee stukken in kwestie zelf; het gaat om 

opnieuw de extreme verwevenheid van NRC met in dit geval de juridische macht; een ongezonde en 

incestueuze situatie, ook gezien het feit dat Oranje’s directe collega Kuitenbrouwer talrijke functies 

bekleedt en bekleedde in de top van het juridische establishment. Kuitenbrouwer was natuurlijk ook 

aanwezig op het feestje van de herenclub en straalde van oor tot oor omdat er opnieuw een NRC-

man tot ‘beste van Nederland’ was verkozen inzake juridische kwesties. Folkert Jensma, ook jurist 

(hij studeerde ooit af op een proefschrift over het ‘droit de response’ bij foute journalistiek!) was ook 

aanwezig op dit ‘hoogtepunt’ in de geschiedenis van Lux et Libertas. 

De hechte banden tussen Gisolf en Oranje kwamen al eerder aan het licht toen het TV-programma 
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Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij at Klokkenluideronline

NOVA drie jaar geleden vlak voor zijn afscheid als president een grote en ‘exclusieve’ primeur dacht 

te hebben: Gisolf zou als eerste belangrijke rechter pleiten voor het vrijgeven van bepaalde drugs. 

Maar toen kwam Oranje in actie: Gisolf belde NOVA 24 uur voor het geplande interview af met de 

mededeling dat hij ‘reeds met Oranje van NRC had gesproken en nu erg moe was’. Een redacteur van 

NOVA, Siem Eikelenboom, heeft me dit verteld en zei erbij dat ze zoiets bij NOVA ‘nog niet eerder 

hadden meegemaakt’. 

Toen hij de steekpenningen in otvangst nam, maakte Oranje note bene nog een grapje in de trant 

van ‘er zullen altijd wel mensen zijn die zeggen dat ik geen geld mag aannemen van de overheid, 

maar die begrijpen er helemaal niets van’. De top van juridisch Nederland schuddebuikte van het 

lachen. Je moet maar durven.

13 Reacties op “Joost Oranje (NRC) neemt geld aan 
van juristerij”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

13 Feb 2005 om 19:12 

Voor meer informatie: http://www.nieuwsbank.nl/inp/2001/09/17/i002.htm

U schrijft dat het uitzonderlijk is dat twee prominente rechters met Oranje praten. Is de man zo ongeliefd? U 
bedoelt vast iets anders, maar wat bedoelt u? Dat prominente rechters niet met de pers praten, dat rechters 
niet met de pers praten, dat de pers rechters zelden uitnodigt voor een interview? Wat bedoelt u?

Ik zag Mr. Westenberg, rechter, u wel bekend, onlangs nog een tv interview geven aan RTL Boulevard over de 
Vliegende Brigade. Met de door u gesuggereerde uitzonderlijkheid valt het dus wel mee. Ohnee, Westenberg 
was ook al corrupt…

J. de Wijkersloot gaf ook regelmatig interviews. Desgevraagd geven rechters zelfs interviews aan eerstejaars 
studenten of leden van de vereniging voor plattelandsvrouwen. Misschien is u een aantal keren een interview 
geweigerd?

Van Oranje heeft zoals zoveel anderen die prijs gewonnen. Aan een prijs is meestal een geldbedrag verbonden. 
Big deal. Maar goed, stel je wint zo’n prijs, dan moet je daarna uitkijken dat je niet iets nieuws of anders doet, 
want dan ben je meteen verdacht. “Ha! Hoe kan het dat Jan Piet Boterletter nu een artikel kan maken over de 
verbouwing van het kantongerecht van Tjuchem! Zou het iets met de Sjaak vd Veen prijs te maken hebben die 
hij in 2003 won?! Corruptie!”

Maar maakt u eerst uw betoog maar eens af, misschien wordt het nog spannend.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

2.  Anoniem 

13 Feb 2005 om 20:10 

En nee, de W was geen rechter, maar wel ‘topjurist’…

3.  Anoniem 

14 Feb 2005 om 01:32 

Geen idee of je hier wel of niet met corruptie van doen hebt, maar het maakt wel duidelijk dat de rechterlijke 
macht niet alleen een groot imago probleem heeft, maar ook een serieus communicatieprobleem.

Niet alleen worden de dienders der rechtelijke macht door het volk meer en meer gezien als hooghartige 
zakkenvullers, vaak onstaat gewoon een indruk van klassenjustitie en belangenverstrengelingen; en hoe kan 
het ook anders als betaalde bijbanen meer regel dan uitzondering zijn? 

En dan nog klagen ook over een hoge werkdruk omdat er zoveel zaken op de plank liggen!

Dus als de rechterlijke macht dan exclusieve interviews aan een landelijk dagblad wenst te geven over “de 
kritiek van de rechterlijke macht op de anti-terreurplannen van minister Donner”,

wanneer kunnen we dan een special tegemoet zien over “de kritiek van de burgerlijke bevolking over de 
rechterlijke macht”?

En met welke rechter(s), en in welke krant mag ik dat interview tegemoet zien?

4.  Anoniem 
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Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij at Klokkenluideronline

14 Feb 2005 om 07:17 

En wie is de schrijver van dit stukje? De ‘redactie’ = wederom Kat?

Enne….wat mag dan precies zijn…’spontane journalistiek’? 

En helemaal op het eind is een journalistieke prijs “steekpenningen” geworden. 

De kop mag er ook weer helemaal zijn. 

Kantvanger

5.  Anoniem 

14 Feb 2005 om 08:10 

Het is wel duidelijk dat vooral Kuitenbrouwer via bijbaantje(s) afhankelijk is van de rechterlijke macht. Nu lijkt 
ook Oranje iets dergelijks te hebben. Daarbij valt dan optemerken dat het NRC niet bereid is de wanprestaties 
van de rechterlijke macht tegen het licht te houden. Kritische stukken (incl ingezonden brieven) worden of 
helemaal geweerd of geredigeerd. Het lijkt alsof de censuur er over gaat.

6.  Anoniem 

14 Feb 2005 om 20:30 

O.a. Kuitenbrouwer heeft die eerder prijs gewonnen. Nog wat kritisch werk van hem gelezen over de 
rechterlijke macht, sindsdien?

7.  Anoniem 

15 Feb 2005 om 08:03 

Niet alleen rechters en CvdK moeten bijbanen opgeven, maar vooral het journaille (kranten, TV) moeten hun 
bijbaantjes/ inkomsten opgeven, zodat we hun stukken in NRC/ NOVA e.d. op waarde kunnen beoordelen.

NRC, een kwaliteitskrant, waarbij de redacteuren op de payroll staan van overheid….. Ja, ja, wat een kwaliteit…

8.  Anoniem 

20 Feb 2005 om 14:05 

De reactie van “Rabarberke Dullemond” vind ik onbegrijpelijk.

Rabarberke schrijft: “Van Oranje heeft zoals zoveel anderen die prijs gewonnen. Aan een prijs is meestal een 
geldbedrag verbonden. Big deal.”

Vindt Rabarberke het dan correct dat de rechterlijke macht een prijs instelt voor ‘correcte’ juridische 
journalistiek? Dat is toch niets anders dat gelegaliseerde corruptie? 

Hoe kan Rabarberke hierover schrijven “big deal” ?

Kokopelli, 
www.vrijepolitiek.nl

9.  Anoniem 

21 Feb 2005 om 01:09 

Ja natuurlijk is dat gelegaliseerde corruptie. Net als zoveel dingen in dit land. Maar is dit wereldschokkend 
nieuws? De Zilveren Camera is ook gelegaliseerde corruptie. Literatuurprijzen idem. Bestaat die Jacques van 
Veen prijs niet al jaren? Nu wint iemand van NRC die prijs en plotseling staat Snuffel de Snuifkabouter, razende 
reporter bij Klokkenluideronline in de startblokken om deze schande te ‘onthullen’.

Nederland ?s een bananenrepubliek. Journalisten, politici, juristen, middenstanders, keukenboeren, makelaars, 
vastgoedmagnaten, allemaal paaien en naaien ze. En de rest staat gebukt en geknield.

Joost Oranje wint de Jacques van Veen prijs , nadat het halve aarskruipende grachtengordeljournaille hem al 
eerder heeft gewonnen. Big fucking deal inderdaad.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

10.  Anoniem 

22 Feb 2005 om 12:45 

Kat mag van mij de Jan Campert prijs nieuwe stijl krijgen, wegens vergaande bruinhemderij.

11.  Anoniem 

24 Feb 2005 om 18:53 

Gaat NRC een keer echt nat met een column van parvenu Frits Abrahams, geen woord op klokkenluideronline.nl
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12.  Anoniem 

7 Mrt 2005 om 14:18 

Jensma afgestudeerd op een proefschrift? Sterk! Kennen de klokkenluiders het verschil tussen afstuderen en 
promoveren niet? Al die slordigheden en het gebral maken deze site ongeloofwaardig. Doodjammer.

13.  Anoniem 

20 Mei 2005 om 16:33 

En over het onderwerp van het “proefschrift” van Jensma heeft Victor Lebesque van de Volkskrant wel eens een 
boekje geschreven. Volgens mij halt de klokkenluider alles door elkaar. Gevalletje “klok” en “klepel” zou ik 
zeggen.
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« Tabloid-Trouw in eerste nummer: doorgestoken kaart Joost Oranje (NRC) neemt geld aan van juristerij »

‘Nieuwsmonitor’ UvA is een corrupte bende
Gepubliceerd door admin 11 februari, 2005 in Media. 

ALLEEN DE TOP VAN HET ESTABLISMENT MAG DE MEDIA ONDERZOEKEN; VRIJE DENKERS: 

NO WAY!

door Ellen Kegge 

Ter opfrissing: onderstaand bericht stond enige dagen geleden in De Volkskrant:

UvA gaat de media controleren

Van onze verslaggever

AMSTERDAM - De Universiteit van Amsterdam gaat vanaf 1 maart de berichtgeving van alle landelijke 

kranten, enkele regionale kranten en nieuwsrubrieken op televisie in de gaten houden. De 

Nieuwsmonitor moet de basis leggen voor een discussie over het functioneren van de journalistiek. 

De journalistiek ligt de laatste tijd flink onder vuur. Politici zijn kritisch en de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte vorige week een scherpere verantwoording door 

journalisten. Vorig jaar kondigde staatssecretaris Van der Laan van Media aan via het Bedrijfsfonds 

voor de Pers geld beschikbaar te stellen voor zelfreflectie in de media. 

Volgens directeur Scholten van het Persinstituut van de Universiteit van Amsterdam (UvA) verzandt 

het debat over de media te veel in een ‘welles-nietes’-discussie. ‘We moeten naar een geregelder 

discussie.’ De zogeheten nieuwsmonitor die het instituut vanaf maart gaat uitvoeren, moet hiervoor 

‘empirisch materiaal’ aandragen. Een begeleidingscommissie stelt vast welke gebeurtenissen zullen 

worden onderzocht. Alle media die een kwestie verslaan, worden onder de loep genomen.Centrale 

vraag in het onderzoek, waarover tussentijds publicaties zullen verschijnen, is hoe de media hebben 

geschreven over een onderwerp. Om het nieuwsproces transparant te maken, wordt gekeken naar de 

aard van de berichtgeving en welke nieuwsbronnen zijn gebruikt. Zo proberen de onderzoekers vast 

te stellen of media elkaar niet te veel napraten.

 

Kees SchuytDe event monitor is een tweede instrument dat zich richt op de vraag of 

berichtgeving betrouwbaar is en feitelijk onderbouwd. Hiervoor neemt het 

Persinstituut spraakmakende kwesties die in korte tijd veel aandacht krijgen. Het begrip ‘mediahype’ 

wordt hierin door de onderzoekers bewust vermeden, omdat zij dit als een negatieve kwalificatie zien. 

Daarnaast zet de UvA de issue monitor in. Deze volgt belangrijke maatschappelijke gebeurtenissen, 

waarvan wordt verwacht dat die lange tijd een belangrijke rol in het publieke debat zullen gaan 

spelen. De berichtgeving over bijvoorbeeld het integratiedebat wordt dan gedurende een langere 

periode gevolgd. De uitkomsten moeten eventuele omslagen in het publieke debat zichtbaar maken. 

In Duitsland en de VS worden de media al langer via een nieuwsmonitor gevolgd. In Duitsland 

gebeurt dit deels op commerci?le basis: bedrijven kunnen een ’scan’ van de berichtgeving over het 
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eigen concern bestellen.De nieuwsmonitor van het Persinstituut denkt dit najaar met een eerste 

rapportage te komen. Het onderzoek gaat drie jaar duren.

Ik dacht: HA! Eindelijk! Een wetenschappelijk verantwoord onderzoek naar de berichtgeving in de 

pers! Toch nog gerechtigheid! Maar toen dacht ik: HO. Laat ik eens kijken wie er in die commissie 

zitten. En wat blijkt? De begeleidingscommissie voor het project De Nederlandse Nieuwsmonitor 

bestaat uit Kees Schuyt (lid van de Raad van State, hoogleraar UvA, voorzitter; zie tekening), Kees 

Spaan (voorzitter Nederlandse Dagbladpers NDP) en Hans Verploeg (secretaris Nederlandse 

Vereniging van Journalisten). Het project wordt gesubsidieerd door het Bedrijfsfonds voor de Pers, de 

NDP en de NVJ. Tsjonge, dat is wel heel erg veel van het ‘goede’. 

Immers: Prof. dr. mr. Kees Schuyt (1943) is per 1 januari 2005 lid van de Raad van State geworden. 

Het kabinet heeft dit op 19 november besloten. Schuyt is hoogleraar Sociologie aan de Universiteit 

van Amsterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De Raad van State 

heeft een adviserende en een rechtsprekende functie. De Raad adviseert de regering en het 

parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling Bestuursrechtspraak spreekt recht in hoogste 

instantie in geschillen tussen de burger en overheid. 

En kijk eens aan: Meneer Kees Spaan, de voorziter van de NDP, is tevens voorzitter van de raad van 

toezicht van FREEVOICE, gesponsord door… de Postcodeloterij. En… even kijken naar de financiers. 

FREEVOICE kent twee structurele hoofdfinanciers: het Ministerie van Buitenlandse Zaken en 

Ontwikkelingssamenwerking (via de Thematische Mede Financiering) en De Nationale Postcode 

Loterij. Daarnaast zijn er ook enkele financiers die kleinere bijdragen verstrekken of incidenteel 

financi?le steun geven. Kleinere bijdragen worden ontvangen van twee oprichters van FREEVOICE: de 

Nederlandse Dagblad Pers en de Radio Nederland Wereldomroep. In 2003 is een grote incidentele 

bijdrage ontvangen van de commissie Eurodonatie van de NOS. 

Tot slot het bestuur van Freevoice: voorzitter is H.R. (Hans) Verploeg, de beruchte algemeen 

secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten 

Ik weet niet precies wat een ‘begeleidingscommissie’ doet en hoeveel invloed zij heeft maar de term 

‘belangenverstrengeling’ lijkt mij in deze de understatement van het jaar.
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1.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 20:16 

Nou als je deze bijdrage leest, zou zelfs de meest corrupte bende als regulerend medium voor deze site soms 
welkom zijn.

Heeft u dit wereldschokkende nieuws tijdens een uit de hand gelopen vrijdagmiddagborrel gehoord en in dertig 
smsjes naar de redactie gestuurd?

Rabarberke Dullemond 
Groningen

2.  Anoniem 

12 Feb 2005 om 14:28 

Ontluisterend. In zo een een begeleidingscie verwacht ik hoogleraren met affiniteit met media-onderzoek. G??n 
representanten van het object van studie. De morele curruptie is tot in de ziel van de alma mater 
doorgedrongen.

Ik raad Ellen Kegge de rector van de UvA om opheldering te vragen: dit schaadt nl. het imago van de UvA 
verder.

3.  Anoniem 

13 Feb 2005 om 15:11 
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Goed zo mevrouw Ellen Kegge! Gooi de smeerlapperij en de vriendjespolitiek maar open.

Open met die stinkbeerput!

4.  Ellen 

14 Feb 2005 om 10:41 

Wordt aan gewerkt!

5.  Anoniem 

14 Feb 2005 om 20:05 

E’e'n van de onderdelen in de Issue Monitor (zie link). Gaan ze bekijken of er “verschuivingen in het publieke 
debat” te zien zijn. Gaat dus niet over HOE de media het verslaan, maar WAAROVER een discussie gaat. Dus de 
inhoud. Heeft niks te maken met het *functioneren* van de media, het oorspronkelijke doel. Smoezelig 
geformuleerde opdracht, kan dus nooit wat worden (weten ze bij UvA niet hoe je een onderzoek opzet?).  
Tenzij, natuurlijk, ze het manipuleren *door* de media bedoelen in zoiets als Srebrenica. Maar daarop zet ik 
geen eurocent in.

6.  Anoniem 

14 Feb 2005 om 20:21 

NRC Handelsblad gaf er voorbeelden bij:

NRC-voorbeerd Een: gevalletje Rob Oudkerk. Wordt steeds meer mist omheen gemaakt door o.a. NRC, zoals 
hier; moet waarschijnlijk geholpen worden (aan een baantje, vindt NRC. Ergens anders aan, vind ik).  
Belangrijkste vraag nu: waarom zweeg Tom Egberts? Door te zwijgen helpt hij de leugenaar (m/v). Maar daar 
stuurt NRC niet op aan. Liever mist.

NRC-voorbeeld Twee: “Wie haalt de Oorlog erbij” (zoiets). Zie ruzie Verdonk-Pronk (’uitzetting is deportatie’). 
Hierin heeft de pers toch geen rol gehad? Was geen *media*-rel. Wil NRC dit soort ruzies ook aan de media 
gaan wijten? Trouwens, het antwoord is altijd: Elsbeth Etty haalt de oorlog er bij!

Conclusie: EERST de berichtgeving over “Nieuwsmonitor” zelf onderzoeken.

7.  Anoniem 

15 Feb 2005 om 23:19 

Zeer benieuwd naar het vervolg op deze Affaire Nieuwsmonitor.

Dit kan de UvA zich absoluut niet permitteren. 
De Rector Magnificus van de UvA (van der Heijden) is notabene voorzitter van de landelijke vereniging van 
Universiteiten.

8.  Beba 

17 Feb 2005 om 13:12 

Ik heb ??n jaar aan de uva op het kabinet mogen werken en heb de beleidsvoerders als integer en gemoedelijk 
meegemaakt. Op een aantal incidenten na, kan ik stellig verklaren dat ik nergens anders zo prettig heb 
gewerkt. Dat deze mensen zo’n verantwoordelijke functie mogen ten uitvoer brengen, juich ik toe. 

Een universitairbeleid kan niet zo maar “vrije woord” hanteren; ze zijn immers verantwoordelijk voor hun doen 
en laten en moeten hun aannemens goed onderbouwen volgens bepaalde toetsingscriteria.

http://www.beba.web-log.nl

9.  Anoniem 

17 Feb 2005 om 13:24 

P.S.

Ik heb me daar vrij en veilig gevoeld en mocht alles zeggen wat ik ergens anders niet zou mogen. Er werd ook 
goed naar geluisterd, maar vaak zonder een degelijke oplossing. Dat was meer te wijten aan onkunde van 
sommige medewerkers, dan aan het niet willen van beleidsmakers. 

Beba

10.  Anoniem 

18 Mei 2005 om 16:00 

Vraag aan Hans Laroes vandaag in een ‘chatsessie’: “Bent u het er mee eens dat het NOS-journaal wordt 
gezien als een journaal dat verslagen brengt met een links tintje?”

Hans Laroes: “nee, dat is aantoonbaar onjuist. kort geleden is er studie Uni v Amsterdamverschenen waaruit t 
tegendeel blijkt, ondanks de beeldvorming bij sommigen”

Bron: http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/004953.html
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Hans Laroes toont zich wederom een schaamteloze linkse beroepsmanipulator.

Deelnemer aan de chat: “Mijn vraag over wie de oprachtgever dan wel financier van die studie van de UVA was 
werd gek vreemd genoeg niet doorgelaten..”

Laat een reactie achter
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Tabloid-Trouw in eerste nummer: doorgestoken 
kaart
Gepubliceerd door admin 8 februari, 2005 in Media. 

ONDERZOEK NAAR BETROUWBAARHEID MEDIA BLIJKT HOOGST ONBETROUWBAAR

Onderzoeksbureau blijkt te werken voor PCM Uigevers

door Pamela Hemelrijk 

‘Burger vertrouwt de media’ meldde Trouw vorige week in de eerste editie op tabloid-formaat. (’Je 

bent een tabloid of je bent het niet’ moet de redactie gedacht hebben). 

We kunnen hier met een gerust hart spreken van een historisch dieptepunt in de geschiedenis van de 

journalistiek: een krant die zijn eigen geloofwaardigheid van de daken schreeuwt en dat vervolgens 

opdist als nieuws. Overheid en bedrijfsleven maken er al jaren een sport van om hun reclame als 

nieuws te vermommen en zo advertentiekosten uit te sparen, maar nu doen de media het zelf ook. 

Het is alsof het AH-huisorgaan Allerhande ons toeschreeuwt: ‘Consument dolgelukkig met Ahold-

directie. Onafhankelijk onderzoek wijst dit uit’. 

Om te bewijzen dat de burger dolgelukkig is met de media, heeft Trouw het onderzoeksbureau De 

Vos en Jansen 750 mensen laten enqu?teren. De vragen waren door de redactie bedacht, en ook de 

conclusies die uit de antwoorden worden getrokken komen geheel voor rekening van de redactie. Het 

enige wat het bureau heeft geleverd, dat zijn de tabellen. 

De wijze waarop de redactie zich in bochten wringt om de resultaten van de enqu?te in de gewenste 

richting te persen, daar zou een slangenmens nog wat van kunnen leren. 

 
Neem nou de vraag: ‘Heeft u het gevoel dat u de afgelopen jaren steeds beter of steeds slechter door 

de media wordt ge?nformeerd?’ De lezers van kwaliteitskranten (Volkskrant, NRC en Trouw) waren 

verreweg het negatiefst, zo blijkt uit de tabel: 35 procent gaf te kennen de berichtgeving steeds 

slechter te vinden. Onder Telegraaflezers was slechts 18 procent die mening toegedaan en onder 

lezers van regionale bladen slechts 15 procent. 

Een normaal mens zou daaruit afleiden dat de kwaliteitskranten het laagst worden gewaardeerd en 

het meest worden gewantrouwd. Maar de Trouw-redactie concludeert eruit dat de lezers van 

kwaliteitskranten kritischer zijn dan andere, oftewel: dat hun argwaan juist te danken is aan het feit 

dat ze zulke goeie kranten lezen! Zo lust ik er nog wel een paar. Als de consumenten van Amstelbier 

steen en been klagen en ook nog eens dat merk massaal de rug toekeren, bewijst dat dan dat 

Amsteldrinkers kritischer zijn dan Heinekendrinkers? Of betekent het misschien gewoon dat dat bocht 

van Amstel niet te zuipen is? Kiest u maar. 

‘De meeste Nederlanders zijn tevreden over de media, vooral over de tv’ jubelt het Trouw-artikel. 

‘Sensatiebelustheid en papegaaien worden wel gesignaleerd, maar weinigen storen zich daaraan’. 

Weinigen??? Als 50 procent van de bevolking klaagt dat het kraanwater naar poep smaakt, gaan ze 

dan ook melden dat ‘de meeste Nederlanders’ tevreden zijn over de kwaliteit van het Nederlandse 
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drinkwater? Bijna 40 procent vindt dat de media zich laten inpakken door de machthebbers; 40 

procent meent dat de media zich bezondigen aan campagnevoeren, 45 procent klaagt over 

demoniseren, 60 procent noemt de media sensatiebelust, en 65 procent verwijt de media dat zij 

elkaar napapegaaien, zo blijkt uit de tabellen. Nochtans resumeert de redactie dat ’slechts 10 procent 

van de Nederlanders de media niet vertrouwt’. Hiertoe hebben die goochemerds het publiek de vraag 

voorgelegd: ‘In welke van de volgende instellingen heeft u een redelijk vertrouwen?’ En inderdaad, tv 

radio en pers scoren daar stukken hoger dan het leger, de vakbonden, de politie en de EU. Ik wil 

graag geloven dat de burgers meer vertrouwen hebben in de pers dan in pakweg de georganiseerde 

misdaad. Maar ik had liever willen weten waarin de lezers het volste vertrouwen hebben. Die vraag is 

echter wijselijk niet gesteld. 

Als klap op de vuurpijl probeert Trouw ons wijs te maken dat de kritiek op de media voornamelijk uit 

de koker van de machthebbers komt, zoals Beatrix, Donner, Balkenende en Zalm. Zo afficheert de 

pers zich ook nog eens als dissidente luis in de pels, die een hero?sche strijd voert tegen de boven 

ons gestelden. Maar de kritiek van Donner c.s. is van een totaal ander kaliber: hij verwijt de media 

juist dat zij nog niet genoeg naar zijn pijpen dansen. Dat krijg je als je heult met de macht; als je ze 

de vinger geeft, dan nemen ze de hele hand. 

Enfin, als we niet wisten hoe de media ons manipuleren, dan weten we het nu. Zelfs onderzoek naar 

de vraag ?f zij het nieuws manipuleren weten ze nog te manipuleren.  

Ik heb nog even gebeld met onderzoeksbureau De Vos en Jansen, om te vragen of zij de conclusies 

onderschrijven die Trouw uit hun tabellen heeft getrokken. Maar daar wilde onderzoekster Sandra 

van Laar, na eerst ruggespraak te hebben gepleegd met de opdrachtgever, niet op in gaan: ‘Ze 

hebben liever niet dat ik hier verder uitspraken over doe’.

So what? Dit is toch een vrij land?Of zijn jullie misschien bang om de klandizie kwijt te raken? PCM 

Uitgevers staat op jullie website vermeld als een van jullie grote opdrachtgevers. Doen jullie vaak 

onderzoek voor PCM? Wat kost zo’n onderzoek nou? En op wiens instigatie is dit onderzoek verricht? 

De redactie van Trouw? De hoofdredactie van Trouw? De directie van Trouw? De directie van PCM?De 

Raad van Commissarissen van PCM? 

‘Helaas, daar kan ik niets over zeggen. Het eindigt hier’.

8 Reacties op “Tabloid-Trouw in eerste nummer: 
doorgestoken kaart”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

8 Feb 2005 om 20:39 

Een ieder trekt de conclusies die hem/haar uitkomen. 

Het probleem is dat in de conclusies meer informatie ligt verscholen dan uit de premissen kan worden afgeleid. 
Dat geldt voor zowel de conclusies van Trouw, als die van u.

Zo zegt het feit dat 35% van de lezers van de kwaliteitskranten de berichtgeving steeds slechter te vinden, 
niets meer dan dat 35% van de lezers van de kwaliteitskranten de berichtgeving steeds slechter vinden. Dat de 
berichtgeving slechter is geworden of dat de lezers kritisch zijn kan daar niet uit worden afgeleid. Beide 
conclusies kunnen juist zijn, beide kunnen onjuist zijn, een van beide kan juist zijn.Het kan zelfs zo zijn dat de 
berichtgeving op basis van b.v. een aantal waarderingscriteria verbeterd is, maar dat het lezerspubliek de 
verbetering als een verslechtering ervaart. 

Wilt u een zinvolle uitspraak doen over kwaliteit van berichtgeving, dan zult u criteria moeten vaststellen en 
onderzoeken of er op basis van die criteria verbetering dan wel verslechtering is opgetreden. Anders meet u de 
mening van 35% van de ondervraagden. Want, wat stond er achter de vragen “Vindt u de kwaliteit van de 
berichtgeving verbeterd?” en “Vindt u de kwaliteit van de berichtgeving gelijk gebleven?”

Of had de rest van de kritische kwaliteitskrantlezertjes geen mening?

Rabarberke Dullemond  
Groningen
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2.  Anoniem 

9 Feb 2005 om 00:55 

Goed gezegd Pamela! Dit doe me denken aan het gezegde:

“There are lies, there are big lies, and then you have statistics”

Dient dit ‘onderzoek’ (yeah right) slechts ter borstklopperij ten burele van de bovenzoekende redactie/directie? 
Het zal wel goedbedoeld geweest zijn, maar zelfkritiek? Nee dus.

Gelukkig lees ik de Volkskrant niet, maar wel de “de Journalist”, je weet wel, het huisblad van de NVJ. En laten 
die nou net (nou ja, al een tijdje) een interessant artikel over het stijllboek van de Volkskrant online hebben 
staan getiteld:

“Stijlboek van de Volkskrant: Ethiek blijft grijs gebied”

dat opent met de volgende zin (quote):

“In juni 2000 nodigde burgemeester Patijn van Amsterdam enkele media uit om een voetbalwedstrijd in de 
Arena bij te wonen. De hoofdredacteuren van de Volkskrant, Het Parool, Vrij Nederland en de Groene zaten…”

het artikel gaat later verder met (quote uit Volkskrant Stijlboek):

“Een journalist dient geen politieke nevenactiviteiten te hebben, maar ‘het is raadzaam de hoofdredactie vooraf 
in te lichten over adviseurschappen of deelname aan werk-of discussiegroepen met een politieke achtergrond”

en:

“de ethische uitgangspunten van de krant zijn nog steeds een groot grijs gebied”

Lees het hele artikel hier:

http://www.villamedia.nl/journalist/n/kwaliteit/stijlboek.shtm

Even verder kijkend op deze site levert het volgende op; Kijken de dames en heren van de kwaliteitskranten 
even naar puntje 10?

Tien criteria voor journalistieke kwaliteit

1. Compleet: zoveel mogelijk beschikbare feiten, waar nodig context en toelichting 
2. Actueel: tijdig, snel (niet voorbarig), soms als eerste (primeurs) 
3. Nauwkeurig: juiste weergave van feiten, citaten, enz. 
4. Genuanceerd: belichting van verschillende kanten, waar nodig hoor en wederhoor, fair tegenover genoemde 
personen en instanties 
5. Onbevooroordeeld: onderzoek met open vizier, scheiding feiten en commentaar, streven naar objectiviteit 
6. Relevant voor het publiek; aandacht in verhouding tot belang van de zaak; ook omgekeerd: komen werkelijk 
belangrijke zaken aan bod? 
7. Toegankelijk voor doelgroep qua taal, stijl, vorm; herkenbaar als genre (nieuws, achtergrond, analyse, 
commentaar) 
8. Controleerbaar: toeschrijving aan bronnen 
9. Open voor kritiek: ingezonden brieven, correcties, zo nodig excuus, aanvullingen, beoordeling door interne of 
externe waarnemers zoals ombudsman of Raad voor de Journalistiek 
10. Toetsbaar aan eigen uitgangspunten: openbaarheid van doelstellingen en werkwijze van het 
medium

groet, 
$p@c?

3.  Anoniem 

9 Feb 2005 om 12:11 

Telegraaf lezers worden toch al niet serieus genomen. Maar beter schreeuwende koppen dan subjectief nieuws 
van al dan niet (actieve) (Mark Kranenburg, Marcel van Dam) PvdA leden in de NRC.

4.  Anoniem 

9 Feb 2005 om 13:05 

Rabarberke Dullemond?

Wat een wonderschone naam. Hierbij krijg ik allerlei fantasie?n die ik zelden heb, vooropgesteld dat u een 
vrouw bent. Dank u!

5.  Rabarberke 

9 Feb 2005 om 16:14 

Het is een hele gewone achternaam. De voornaam is verbarbsterd. U fantaseert er maar vrolijk op los.

6.  straaltje 

11 Feb 2005 om 14:46 

Het heeft er als reactie op dit stuk van Pamela eigenlijk helemaal niks mee te maken maar ik weet niet of 
iemand gisteren de voorpagina van het NRC heeft gezien. die was dus voor bijna een halve pagina gevuld met 
een gelikte foto 
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van een Ferrari met Bram M. erin. Echt nieuws voor een ‘kwaliteitskrant’.

Het lijkt meer op een Telegraaf-techniek om de weglopende lezertjes tegen 
te houden. Is dat nou het werk van die mederwerker behoud??

Ronald

7.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 15:03 

Nog sterker. Nova had het als onderwerp, op 2 feb: 
met titel “‘Vertrouwen in de media is groot’”. Zouden ze wel iets weten van onderzoeken?

http://www.netwerk.tv/index.jsp?p=items&r=netwerk&a=155034

PS de tabellen met resultaten niet gevonden. Heeft www.devosjansen.nl ze zelf verwijderd? Ik vind alleen iets 
over “kwaliteit” en zo.

8.  hw 

12 Feb 2005 om 18:27 

Dullemond heeft m.i. gelijk.Is dan de conclusie terecht dat Hemelrijk beter schrijven kan dan lezen?

HW
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NRC zoekt ‘medewerker behoud’
Gepubliceerd door admin 6 februari, 2005 in Media. 

WIE STOPT EXODUS VAN NRC-ABONNEES?

Dat de NRC-lezers bij honderden per maand weglopen is een publiek geheim, maar dat het zo erg 

was? Dit weekeind zag PCM zich genoodzaakt een advertentie in NRC Handelsblad te plaatsen waarin 

wordt gevraagd om een ‘medewerker behoud’. Belangrijkste taak: het doen stoppen van de exodus 

van teleurgestelde NRC-lezers. Deze advertentie stond hetzelfde weekeind in de krant als waarop 

PCM-voorman Theo Bouwman in Buitenhof aankondigde zowel te gaan komen met een gratis krant 

als met een zondagskrant. Samen met de nieuwe ‘fusiekrant’ (AD + regionalen) levert dat dus drie 

nieuwe mega-initiatieven op van PCM in een tijd waarin de abonnees van de bestaande kranten 

massaal afhaken. Een mission impossible, of liever: een dollemansrit. Maakte Bouwman daarom zo’n 

groggy indruk aan tafel bij Paul Witteman? Er kwam geen zinnig woord over zijn lippen! 

 
Uit de tekst van de advertentie, op pag. 12 van de weekeindkrant: “Bent u de creatieve marketeer 

die ervoor gaat zorgen dat NRC Handelsblad nog meer tevreden abonnees krijgt, ze behoudt en 

loyaliteitsprogrammas voor hen bedenkt? Het belangrijkste doel van de functie is het minimaliseren 

van het aantal opzeggers. Deze behoudwerkzaamheden nemen 60% van de tijd in beslag.” Natuurlijk 

greep klokkenluideronline direct de telefoon om meer info te krijgen over deze intrigerende functie. 

Op maandagmorgen bleek dat de onder de advertentie genoemde Direct Marketing Manager R. 

Appelman afwezig was. Handig! Zijn medewerker Olderink wilde ons echter wel te woord staan. 

Vraag: Om hoeveel opzeggingen per week gaat het bij NRC? Olderink: “Het is prematuur om nu al te 

spreken over het aantal opzeggingen.” Waaruit bestaat het werk precies? Moet je mensen die willen 

opzeggen proberen daarvan te weerhouden en/of binnengekomen opzeggingen proberen terug te 

draaien? Olderink: “Nee, juist niet. Waar het om gaat is er zorg voor te dragen dat mensen niet gaan 

opzeggen. Het gaat om het ontwikkelen van manieren om mensen ervan te overtuigen dat ze hun 

abonnement moeten voortzetten.” Tsja.  

Terwijl naar buiten toe de mythe van de succesvolle kwaliteiskrant in stand wordt gehouden, heeft de 

paniek intern blijkbaar zo hevig toegslagen, dat er zelfs niemand meer is die zo’n ontluisterende 

advertentie weet tegen te houden. Had man zo’n functionaris niet discreet kunnen werven via een of 

andere headhunter? NRC Handelsblad is op sterven na dood. Dit is het welverdiende loon voor een 

krant die zijn lezers bewust manipuleert en bedriegt.

Meer informatie over deze interessante en uitdagende functie is te verkrijgen bij de heer R. Appelman 

via tel 010-4066087. Hij kan de geinteresseerden wellicht ook vertellen hoeveel opzeggingen er 

gemiddeld per week binnenkomen
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12 Reacties op “NRC zoekt ‘medewerker behoud’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

7 Feb 2005 om 09:08 

Over zuivere journalistiek gesproken (zie vorige discussie): eerst wordt er gesproken over een exodus van 
teleurgestelde NRC lezers, maar cijfers om die stelling te onderbouwen ontbreken. Dus: de wens die de vader is 
van de gedachte. Dan lezen we even verderop dat de paniek intern (…) blijkbaar zo hevig heeft toegeslagen dat 
“er niemand meer is die zo’n ontluisterende advertentie weet tegen te houden”. De aap uit de mouw: 
blijkbaar… de schrijver van dit stukje ziet een advertentie en trekt meteen conclusies. Ja, de oplage zal wel niet 
omhoog zijn gegaan, zoals het geval is met alle dagbladen, en dus trekken dagbladen medewerkers aan om 
uitloop te voorkomen. Vermoed dat AD, VK, Trouw en Parool niets anders doen. Oftewel: weer een fraai staaltje 
van Kat journalistiek.

2.  Anoniem 

7 Feb 2005 om 14:24 

Wat doet Bouwman in Buitenhof? Hoe komt hij daar binnen? 
Journalistieke inteelt.

3.  Anoniem 

7 Feb 2005 om 17:38 

Als het niet al genant was is het het nu geworden. Een kwaliteitskrant bindt haar lezers door kwaliteit te bieden. 
NIET door een ‘loyaliteitsprogramma’. 

“Plak de 50 NRC-Handelsblad verzamelzegels in het verzamelboekje en ontvang een exemplaar van “Lux 
Libertas en Leugens - Het morele en journalistieke verval van NRC Handelsblad” voor het helft van de prijs!”

Ik wens de nieuwe creatieve marketeer veel succes!

4.  Anoniem 

8 Feb 2005 om 01:06 

tsja… waar gehakt wordt vallen spaanders… en je kan van Kat zeggen wat je wil maar hij legt wel effectief het 
vuur aan de schenen van het NRC. 

En zelfs als wat Kat schrijft maar half waar is, wat maakt hem dan minder dan het NRC?

5.  Anoniem 

8 Feb 2005 om 20:08 

Suggestieve prietpraat. Story-niveau, groot Groninger Gezinsbode wist-u-dat gehalte.

Kortom een waardeloze bijdrage. Armoe troef.

Doe eens wat meer moeite en belicht de situatie eens van meer kanten dan alleen je eigen wishful thinking.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

6.  Anoniem 

8 Feb 2005 om 20:16 

Wat een zuurpruimen hier zeg! Werken jullie soms bij het NRC? ;)  

Ik ken Kat niet, en ik lees ook het NRC niet. Maarreh… lees dit eens:

http://www.villamedia.nl/journalist/n/kwaliteit/zelfreflectie.shtm

Zeker voor zo’n belangrijke nieuwsbron als het NRC is het van belang zich regelmatig aan kritiek bloot te stellen.

Niet dan?

7.  Anoniem 

9 Feb 2005 om 09:06 

Zoals al vaker opgemerkt: de heer Kat heeft een oude rekening met zijn ex werkgever te verrekenen. En als 
dat blijkbaar niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. 

Katvanger
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8.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 11:17 

Het is diep triest… 

M’n vader had een abonnement op NRC Handelsblad sinds langer dan ik me kan herinneren. Toen ik het huis 
uitging deed hij me tot mijn grote plezier een jaarabonnement cadeau. Het w?s ooit een kwaliteitskrant. Was…

Frappant genoeg kwamen m’n vader en ik onafhankelijk van elkaar, maar vrijwel tegelijkertijd, tot de conclusie 
dat de kwaliteit zienderogen achteruit ging. Hij ervoer dat als een vorm van verraad; zijn kwaliteitskrant van 
vele decennia was niet meer. Hij heeft uiteraard de redactie geschreven, meerdere malen zelfs, maar hij kreeg 
slechts generieke, nietszeggende dooddoeners retour. Men heeft het zelfs gepresteerd om twee keer hetzelfde 
standaardbriefje te sturen, zonder ook maar iets inhoudelijk te beantwoorden. In feite dus niets meer of minder 
dan een onverholen belediging. Een schrijnender blijk van onverschilligheid en arrogantie is nauwelijks 
denkbaar. Na het zoveelste knullige standaardbriefje heeft mijn vader - met tegenzin na zoveel jaren - zijn 
abonnement opgezegd. Ik heb, na diverse vergeefse pogingen tot een dialoog, hetzelfde gedaan. En zoals 
blijkt, velen met ons.

In blinde arrogantie dacht men toen nog ongestraft de trouwe abonnees met onbeschofte onverschilligheid 
tegemoet te kunnen treden, nu doet men pathetische pogingen de schade te beperken. Niet uit overtuiging, 
maar puur uit zelfbehoud. 

Was het uit overtuiging dan zou men weten dat je een ‘kwaliteitskrant’ niet redt met managers, incentives en 
loyaliteitsprogramma’s. (Wat? zegeltjes plakken, zoals mijn voorganger schrijft? Sparen voor een of ander 
flutboek of een theeservies…? Laat me niet lachen…)

Als men de krant nog wil redden zal men inhoudelijk te werk moeten gaan; weer een goede, kritische, 
betrouwbare krant maken. Een ?chte kwaliteitskrant dus. G??n marketeers en managers als doekje voor het 
bloeden; al wat die doen is kijken hoe men de lezer zand in de ogen kan strooien. Marketeers kun je dat niet 
kwalijk nemen, daar worden ze voor ingehuurd. De redactie die hen inhuurt - in een trieste wanhoopspoging 
om het eigen falen te maskeren - kun je dat w?l kwalijk nemen; als zij hun werk naar behoren hadden gedaan 
was dit niet nodig geweest. 

Dus: de trap schoonvegen ? en wel van boven naar beneden ? en weer een goed product gaan maken. De rest 
is onzin, dat zijn lapmiddelen. 

Begin maar eens met die Jensma eruit te flikkeren. Die is v?r over de houdbaarheidsdatum heen. Als die man 
een voetbaltrainer was geweest had hij jaren geleden al op de keien gelegen, maar als hoofdredacteur van een 
‘kwaliteitskrant’ kan hij kennelijk jarenlang ongestraft aanklooien. Zijn incompetentie wordt slechts ge?venaard 
door zijn arrogantie; ieder ander had allang consequenties getrokken uit dit fiasco, zoniet Jensma. Iets wat ooit 
een Instituut was reduceren tot een noodlijdende risee en vervolgens ook nog ijskoud blijven zitten waar je 
zit…. je moet maar durven. Schaamteloos!

Ik kan de goedwillende medewerkers van de krant maar ??n raad geven: eis onmiddellijk het vertrek van 
Jensma en alle anderen die het NRC om zeep geholpen hebben! En ga vervolgens als de gesmeerde bliksem 
weer een kwaliteitskrant maken. Uw baan staat ook op het spel…!

Ondanks dat het wellicht ‘verdiende loon’ is, zoals de redactie hierboven schrijft, blijf ik het doodzonde vinden 
dat Jensma c.s. d?t hebben weten te bereiken. Niet om wat het nu is, maar om wat het ooit geweest is. 

Sven

9.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 11:28 

Zoals al vaker opgemerkt: de heer Kat heeft een oude rekening met zijn ex werkgever te verrekenen. En als 
dat blijkbaar niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. 

Katvanger

Waarom iets opmerken waarvan je opmerkt dat het al vaker opgemerkt is? 

Ook een rekening te vereffenen misschien, of gewoon een gevalletje van ik-heb-niks-te-melden-maar-wil-toch-
wat-zeggen? 

De Buurvrouw

10.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 18:11 

Sven schreef: “Ik kan de goedwillende medewerkers van de krant maar ??n raad geven: eis onmiddellijk het 
vertrek van Jensma en alle anderen die het NRC om zeep geholpen hebben!”

Ik snap niet waarom men niet in opstand komt - ze laten zich gewoon naar de slachtbank leiden. Een journalist 
zou moeten weten dat een reputatie opbouwen veel langer duurt dan een repuatie verliezen……

11.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 18:56 

Hoeveel abonnees lopen er weg, wat is het verschil met de algemene trend in krantenland? Dit is inderdaad een 
bijdrage van niks. Hij heeft zo z’n momenten die Kat, maar dit lijkt nergens op.

Kan me niet voorstellen dat de heren van Apax, wakker liggen van een matig bezocht forum als 
klokkenluideronline, dus zal het antwoord op bovenstaande vragen wel zijn dat er een behoorlijk aantal 
abonnees afscheid neemt maar dat het tov de trend in krantenland nog wel meevalt.
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12.  Anoniem 

21 Mrt 2005 om 11:51 

De illusie is dat kranten/pers onafhankelijk zijn en objectief.  
Ze zijn afhankelijk van de adverteerders en de aandeelhouders. Een medium wordt naast andere 
mogelijkheden, gezien als een middel om geld aan te verdienen. Voor dit amerikaanse tijdperk werden de 
abonnees gezien als degenen voor wie de krant werd gemaakt, nu zijn de aandeelhouders en adverteerders de 
drijvende krachten. Artikelen en ontwikkelingen die niet positief zijn voor degenen waar men afhankelijk van is, 
worden onschadelijk gemaakt. De media worden geregeerd door het geld/kapitaal. Wij, de lezers, worden 
gezien als consumenten van de reclameboodschappen en niet als mensen die objectief nieuws willen zien en 
horen. Het nieuws is een middel geworden om mensen van reclame naar reclame te loodsen.
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ULTIMATUM AAN FOLKERT JENSMA

Reactie op beschuldigingen, anders wellicht rechtszaak namens gedupeerde abonnees

Reeds bijna drie jaar ben ik thans bezig misstanden bij NRC Handelsblad in het openbaar aan de kaak 

te stellen. Van mijn hand verschenen een boek, een uitvoerig artikel in HP/de Tijd en tientallen 

artikelen op internet. 

Al die tijd heeft u zich als representant van het belangrijkste medium van Nederland nimmer willen 

verwaardigen met mij het debat aan te gaan. Integendeel, uw reacties bestonden vooral uit het 

aanvallen van mijn persoonlijke integriteit en motieven. 

Deze houding acht ik nu niet langer acceptabel. Ik wil nu echt dat u met mij het debat aangaat over 

de kwaliteit en (vermeende) onafhankelijkheid van NRC Handelsblad op een nader overeen te komen 

wijze en plaats. Mijn enige motief hierbij is het in de bres willen springen voor de kwaliteit van de 

dagbladjournalistiek in Nederland die de laatste jaren sterk onder druk is komen te staan. Bereikt mij 

in de maand februari van 2005 hiertoe geen voorstel, zal ik het navolgende initiatief nemen: 

 
ik zal tien abonnees van NRC Handelsblad proberen samen te brengen en onderzoeken in hoeverre 

het haalbaar is deze in een civiele bodemprocedure restitutie laten vorderen van hun 

abonnementsgelden over de periode 2000-2004. Dit op grond van wanprestatie c.q. onrechtmatige 

daad zijdens NRC Handelsblad zoals verwoord in ons burgerlijk wetboek. 

De onrechtmatigheid komt met name naar voren in het willens en wetens misleiden c.q. 

desinformeren van de lezer. Recent gaf journalist B. Hulsman daarvan weer een voorbeeld. Diens 

misleiding is door de krant min of meer toegegeven middels het plaatsen van een rectificerende 

ingezonden brief. Ook de manipulatie van een enqu?te naar de mening van ‘het Nederlandse volk’ 

over de Europese grondwet zal een belangrijk element vormen van de dagvaarding/conclusie van eis. 

Ook op dit punt is door NRC Handelsblad inmiddels toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Een derde 

element is de fictiejournalistiek gedurende tien jaar van uw voormalig correspondent Marjon van 

Royen. Ook dit is door NRC Handelsblad reeds min of meer erkend en leidde zelfs tot haar ontslag. 

Recent kwam hier nog bij de wijze waarop uw krant een toespraak van de Paus ten overstaan van 

onze nieuwe ambassadeur bij de Heilige Stoel zodanig veranderd weergaf, dat het net leek alsof de 

Paus partij koos in het Nederlandse integratiedebat. De werkelijke tekst van de Paus komt niet 

overeen met de weergave ervan in uw krant. 

Bewijstechnisch lijkt de eis dus ruim voldoende onderbouwd. Door deze zaken, maar ook door tal van 

andere die ik in mijn dagvaarding zal opvoeren, ontstaat een (product)aansprakelijkheid van NRC 

Handelsblad bij de tien abonnees die ten onrechte in de mening bleven een objectief dan wel eerijk/

onbevooroordeeld gemaakt medium te ontvangen. Dat een krant partijdig is en geheime agenda’s 

voert mag wellicht niet sympathiek zijn, het is nauwelijks aan te tonen en bovendien kunnen de 
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lezers dit zelf ontdekken waarop ze ook zelf kunnen beslissen hun relatie met de kramt voort te 

zetten. Heel anders wordt het als een krant zoals NRC nieuws fabriceert en/of falsificeert. Daartegen 

is mijns inziens wel degelijk juridische actie mogelijk. 

Er lijkt geen enkel juridisch argument voorhanden op grond waarvan een krant die zijn inhoud 

manipuleert c.q. vervalst een andere aansprakelijkheidspositie inneemt dan een producent van 

bijvoorbeeld vergiftigde frisdrank of letselgevaarlijke tuinmeubels. Daar komt nog bij dat NRC de 

eigen redactionele uitgangspunten zoals vastgelegd in de ‘Journalistieke Normen en Waarden’ op tal 

van punten overtreedt. Dit is naar mijn overtuiging een op een vergelijkbaar met een voedselproduct 

waarin andere ingredi?nten zitten dan op de verpakking is aangegeven. 

Er is tot slot nog een verzwarend element dat NRC Handelsblad in de aansprakelijkheidszone doet 

belanden. Dat is de structurele weigering corrigerende brieven van lezers/abonnees in de krant af te 

drukken. Hiervan heb ik vele voorbeelden. Dus zelfs als NRC door de eigen lezers op fouten c.q. 

vervalsingen wordt gewezen, weigert het deze wereldkundig te maken, op enkele uitzonderingen na. 

Ook inzake de affaire-van Royen heeft de krant ten enemale nagelaten de lezer duidelijkheid te 

bieden. NRC handelt hiermee in schril contract met een krant als de New York Times die in een 

vergelijkbare zaak wel openheid betrachtte. 

Samenvattend zal ik mijn dagvaardig opbouwen volgens deze ‘juridische drietrapsraket’: 

1. Vervalsen van de werkelijkheid, misleiden van de lezer 

2. Handelen in strijd met de eigen uitgangspunten 

3. Weigering om na waarschuwingen te corrigeren, perservereren in lezersbedrog

Gaarne vernemend,

Micha Kat

Belangstellende abonees kunnen zich openlijk melden door hun gegevens als opmerking onder dit 

stuk te plaatsen of anoniem via de klokkenluidersfunctie op deze site.

53 Reacties op “NRC Handelsblad moet kiezen: 
debat of rechtszaak”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

28 Jan 2005 om 20:45 

interessante gedachte! Het zal echter niet meevallen om 10 abonees te vinden die hier voor te porren zijn. 

Mensen met een klein beetje verstand mijden de NRC immers als de pest :)

2.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 09:07 

Godallemachtig, wanneer houdt die Kat eens een keer op? Is er ooit uitgesodemieterd bij de NRC en probeert 
sindsdien zijn oude werkgever zwart te maken. En dat allemaal onder de kulnoemer ?Journalistieke Normen en 
Waarden?. Hallo, mijnheer Kat, u kunt er ook wat van. Deze site is daar een voorbeeld van. Ik verdenk Kat 
ervan dat hij het gros van de commentaren bij zijn berichten schrijft en nu dreigt hij met een kort geding 
wegens wanprestatie. Huh? Ontevreden abonnees kunnen gewoon opzeggen, lijkt me. En welke schade moeten 
zij dan geleden hebben? Geestelijke? Ik vraag mij trouwens af hoe Kat er nog steeds in slaagt om links en 
rechts artikelen aan tijdschriften te slijten. Wie gooit hem er eens uit?

3.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 13:18 

Tja, Micha Kat heeft wel een punt. Het NRC levert een gemanipuleerd produkt. Nou, is het NRC niet echt 
slechter op dit punt dan andere dagbladen. Wel doet het NRC voorkomen alsof het een kwaliteitskrant is.

Ik sta sympathiek t.o. dit initiatief van MK. Abonnement staat op naam van mijn vriendin. Kan haar vragen mee 
te doen, dat moet lukken.

Succes met deze actie, dit kan alleen maar de kwaliteit ten goede komen.
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4.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 13:20 

Aan anoniem van 28 en 29 januari 2005.  
Waarom anoniem? Zelf zal ik in tweede instantie geen moeite hebben met naams vermelding. Ben eventueel 
bereid, mits Kat voor een uitstekende raadsman zorgt, om mee te doen. De zaak is belangrijk genoeg. 
Ik lees de NRC al uit de tijd van mr Stempels. En tegen een pestbacil kun je je wapenen door tussen de regels 
door te lezen en sommige regels snel te wissen.

Ik denk met afgrijzen terug aan het HC op de dag van Pim’s dood. Het leek wel geschreven door de chef van 
een veiligheidsdienst!

5.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 17:11 

Bewonderenswaardig initiatief van Kat. Hopelijk zal de krant zich ontdoen van die vreselijke Jensma en weer 
een kwaliteitskrant worden.

6.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 20:16 

Heerlijk als je anoniem kunt schelden.(posting 09.07u.)

Lekkere sportieveling, zet je naam er eens onder! Alleen maar schelden en doen en als een klein mannetje in 
de schulp kruipen. 
Nee, dat is stoer. 
Lafbek.

H.Lobler

7.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 20:17 

Overigens veel succes Micha!

Deelnemers forum www.fortuynpoltiek.nl staan achter je!

8.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 20:17 

Juiste link: www.fortuynpolitiek.nl

9.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 02:39 

Lobler, je kan niet lezen. Je beschuldigt een forum-deelnemer van schelden, maar het enige scheldwoord in dit 
topic is van jezelf (’lafbek’). 
Helemaal mee eens met die posting van 9:07: wanneer gooien ze die Kat er eens uit? Is hij weggestuurd op het 
Marnix Gymnasium in Rotterdam, hup schrijft hij weer een artikeltje in dat ultrarechtse HP/De Tijd, waarin hij 
insinueert dat hij weggewerkt is. Zeg nou gewoon eerlijk dat er geen leraar aan je verloren is gegaan, Kat, in 
plaats van telkens je oud-werkgevers te dreigen met allerlei processen. 
Of ben je er blij mee dat de waardering voor jouw persoon nu nog slechts komt uit de hoek van proleterige 
Fortuyn en Van Gogh-aanhangers? 
Don’t look back in anger, Micha. 
Groeten, 
BL

10.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 07:21 

Dit is echte onzin.

Een krant, kwaliteitskrant of niet, is in beginsel een vergaarbak van zowel leugens als waarheden. Wat zeg ik? 
Alles wat geschreven is. Een lezer zou niets voor waar moeten aannemen, wat de schrijver of uitgever ook 
beweert. Dat is de verantwoordelijkheid van de lezer. Nu ga jij tien lezertjes zoeken die al hetgeen zij de 
afgelopen jaren in NRC hebben gelezen voor waar aannamen en nu geschokt zijn over het feit dat een 
percentage ervan niet klopte. Succes ermee. 

Formuleer dan ook een conclusie van eis tegen de kerk van rome en van contantinopel, de nh kerk en alle 
andere instituten van de zoveelste waarheid die evident, althans op punten, klinkklare nonsens is gebleken 
maar telkens opnieuw als waar is gepresenteerd in, u raadt het al, de bijbel.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

11.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 08:18 
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Op De Gestopte Roker - daar in elk geval geen forum - fulmineert Kat sinds kort tegen de Volkskrant, ik 
vermoed ook al een krant die (begrijpelijk) zijn bijdragen heeft geweigerd. Straks blijft er nog maar een podium 
voor de beste man over: deze door hemzelf in het leven geroepen Klokkenlluider pagina, waarop zogenoemde 
maatschappelijke misstanden telkens weer betrekking blijken te hebben op…Kat himself. De wondere wereld 
van een egotripper.

12.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 08:43 

gelukking, er is er een die het begrijpt. Mijn dank voor deze post 
JW 
Amsterdam

13.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 13:05 

Hoe groter de angst dat misstanden worden blootgelegd via bijvoorbeeld een klokkenluider site als deze, hoe 
groffer de antwoorden, lijkt wel. Stel je voor dat de heilige huisjes van de enige echte qualiteitskrant NRC en de 
Volkskrant worden omver geholpen! Hu hu, dan is de (linkse) wereld te klein. 
Heerlijk. 
Ga zo door, Kat.

En, HP/De Tijd ?ultra rechts?? 
Dan zijn bladen als Priv?, Story, Mijn Geheim zeker bladen, rechtstreeks uit Auschwitz? 
Wat verzinnen mensen toch een hoop onzin. 
In het ultra rechtse blaadje HP stonden overigens uitstekende commentaren op het artikel van kat over zijn 
belevingen op het gymnasium waar hij les ga. 
De moraal is weg in dit land. Het ?alles moet maar mogen gelul?, ingevoerd door die verrekte PvdA in de jaren 
zeventig heft er voor gezorgd dat het onderwijs beneden het vriespunt is gekomen. Geschiedenis wordt niet 
meer gegeven, kinderen wordt niets meer bijgebracht, want ze ?dienen zelf te ontplooien?.  
Als ik iets heb geleerd uit die tijd is het wel dat dankzij mijn ouders en hun talloze bijlessen op gebied van 
aardrijkskunde, geschiedenis en taal mijn schooltijd met succes werd afgerond, want Hans en Klaas (de leraren 
noemden zich in dit tijd zo, hadden gen enkele autoriteit meer) vonden het wel best. 
De laiessez-faire methode is een grote mislukking met de huidige generatie als gevolg: asociaal, niet meer op 
te voeden, agressief en onderontwikkeld. 
Dit land gaat naar de klote en is het niet naar de klote, dan gaat het straks definitief de mislukking in als 
wederom de PvdA met alle prachtige loze beloftes aan de macht komt. 
Woutertje Bos is het zoveelste luchtkasteel van de politiek. Een vergelijking met De Kleren van de Keizer: 
iedereen roept oh en ah. Totdat er een keer iemand opstaat en zegt: ?Maar de koning h??ft helemaal geen 
kleding aan! 
Het luchtledige wordt in ??n keer lek geprikt. 
Dat is dus de toekomst van dit land: een Wouter Bos die zich als de Keizer zonder Kleren zal presenteren: loze 
beloften, re?el beleid afzeiken en zelf er van door gaan met zijn eigen, linkse gecre?erde luchtkasteeltje.

14.  straaltje 

30 Jan 2005 om 13:58 

leuk initiatief maar of het lukt…? Produktaansprakelijkheid (en zeker in het geval 
van een krant) is uiterst complex. Bewijs leveren zo niet nog complexer. 
Ik zou me zo willen aanmelden maarja ik heb geen abonnement op de sluipsteen.

Ronald

15.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 17:04 

Kul. De heer Kat zit allerlei rekeningen uit het verleden te vereffenen, alleen die context ontgaat blijkbaar het 
gros van zijn aanhangers. Die zogenaamde misstanden zijn toevallig steeds weer misstanden uit het woelige 
leventje van de heer Kat zelf. Zijn vijanden zijn toevallig steeds weer mensen die hem dwars hebben gezeten. 
En intussen doet Kat alsof hij met een nobele strijd bezig is. Wanneer gaan wij die luchtledigheid eens lek 
prikken?

16.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 18:00 

Een interessante beschouwing over goede en slechte journalistiek is te vinden op www.Orifiel.org 
Aan de hand daarvan kan een beter oordeel over de NRC worden geveld.

17.  Anoniem 

30 Jan 2005 om 22:16 

Ik denk eerder dat het NRC eens het luchtledige dient door te prikken. Kat is oke.

18.  Anoniem 

31 Jan 2005 om 12:18 

Het is voor minderwaardige types als jij kennelijk heel moeilijk om inhoudelijk te reageren.  
Wat dat betreft zou je zo hoofdredacteur van het NRC kunnen worden, daar komt trouwens een vacature.
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Ook ik vind Kat vaak een luis in de pels hij is echter volhardend en ik moet toegeven dat hij ondanks een vaak 
zuigende toonzetting, correct blijft. Eigenlijk vrij fatsoenlijk dus. 
Dat kan je van de hoofdredacteur van de kwaliteitskrant van NL vooralsnog niet beweren. 
Het is onderdeel van zijn taak om dergelijke, inhoudelijk onderbouwde kritiek te weerleggen. 
Negeren is geen optie.

Waarschijnlijk is dit laatste de reden dat het hardnekkige gerucht de ronde doet dat Jensma on his way out is. 
De heren van Apax houden namelijk niet zo van mensen die het het key selling point van hun investeringen (in 
dit geval geloofwaardigheid) vergeten te bewaken.

Wat mij betreft best want als maar 10% waar is van wat Kat allemaal beweert, zouden we de voltallige redactie 
met pek en veren de stad door moeten jagen.

19.  Anoniem 

31 Jan 2005 om 12:19 

Tot zover deze inhoudelijk sterke bijdrage van wannabe Lobler. 
H Vervoort 

20.  Anoniem 

31 Jan 2005 om 15:24 

Hoe heet die beschouwing op orifiel.org? Ik kon het stuk niet vinden. 
Bernadette de Wit

21.  Anoniem 

31 Jan 2005 om 16:04 

Bij productaansprakelijkheid moet er sprake zijn van lichamelijk letsel of schade aan andere producten die 
normaal gesproken in de priv?-sfeer worden gebruikt. Kortom, vergeet dit verder maar. Dat had Kat ook 
kunnen weten als hij zich een beetje in de wetgeving had verdiept.

22.  Anoniem 

31 Jan 2005 om 19:34 

Het stuk heet “De Wereld als Weerbericht”, en is te vinden door op de Home-page te zoeken op ‘Goethe’ (!). 
Het lezen waard.

23.  Anoniem 

31 Jan 2005 om 21:35 

Kijk op www.orifiel.org bij Home, Hoofdartikelen, de tweede van boven.

MAIL ANDERS NAAR INFO@PUBLICEYEWASSENAAR.NL

24.  Anoniem 

1 Feb 2005 om 16:04 

Mijn idee is dat wanneer die Folkert Jensma een enorme schop onder zijn achterste krijgt, de NRC er als krant 
wat beter zal gaan uitzien. 
Hoe men (vooral vanaf de linkerzijde van het politieke midden) deze krant een kwaliteitskrant kan noemen is 
mij een raadsel.

25.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 03:45 

Micha, als het om productaansprakelijkheid gaat, moet je dan niet de uitgever i.p.v. de redactie hebben?

26.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 08:42 

Geen van beide. Ik herhaal nog maar eens. Bij productaansprakelijkheid moet er sprake zijn van lichamelijk 
letsel of schade aan andere producten die normaal gesproken in de priv?-sfeer worden gebruikt. Kortom, 
vergeet dit verder maar.

27.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 13:14 

Een paar mensen hebben het hier over productaansprakelijkheid. Daar gaat het niet om.

Het gaat om toerekenbare niet-nakoming bij een overeenkomst, waarin NRC zich tegen betaling heeft verplicht 
heeft om een product te leveren met bepaalde kenmerken: onafhankelijk, kritisch blabla etc.

Kat stelt zich op het standpunt dat NRC dit product weliswaar verkocht heeft, maar niet geleverd en wil geld 
terugeisen. 
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NRC zal zich wel op het standpunt stellen dat onnauwkeurigheid nu eenmaal vervlochten is met een 
dagbladmedium en dat een rectificatie uiteindelijk als nakoming kan worden gezien. 

Rabarberke Dullemond 
Groningen

28.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 13:32 

Hoe zeer ook de openbaring van deze feiten door een persoonlijke wrok is geinspireerd, het doet helemaal niet 
ter zake. Feiten zijn feiten. Als pretentieuze kranten als volkskrant en nrc opzettelijk lezers misleiden dan staat 
dat los van het feit dat Kat ooit door dezelfde club is dwarsgezeten. 

Als u een boete krijgt voor het rijden door rood, gaat u dan verweer voeren met het argument dat de agent, 
toevallig uw buurman, u nog moest hebben omdat u altijd de muziek te hard heeft aanstaan? “Ach 
edelachtbare, die agent is mijn buurman maar, hij zit al jaren te zeuren dat ik mijn muziek wat zachter moet 
zetten…en nu reed ik een keer door rood en krijg ik zomaar een boete! Schande!” 

Beperkt u zich tot de feiten. Dat de aanklager in casu een in uw ogen onbehoorlijke inspiratiebron heeft, maakt 
de gedaagde nog niet tot heilige.

29.  Anoniem 

2 Feb 2005 om 17:53 

Goed werk, Kat. Hit the shit.  
www.deblaricummer.nl staat achter je.

30.  Rabarberke 

3 Feb 2005 om 11:54 

Dat is echt een leuk artikel. Helaas is de hedendaagse journalist, uitzonderingen daargelaten, vooral uit op het 
effect van het nieuws dat hij brengt. De inhoud lijkt vaak secundair.

In de fotojournalistiek wordt dat al snel duidelijk: liever een abstracte suggestieve foto van een zijn ego 
verzuipende ‘top’ fotograaf dan een onvertekende recht voor zijn raap kiek die iedereen had kunnen maken en 
waar alles op staat. 

Het nieuws wordt gewoon gemaakt. Die krant moet immers vol en verkoopt slecht als er alleen maar saaie 
onzin in staat. 

31.  Anoniem 

3 Feb 2005 om 21:18 

Als je tijd te veel hebt kom je op rare gedachten. Heb je niets beters te doen beste Kat?

32.  Anoniem 

3 Feb 2005 om 23:43 

Goed plan van Micha Kat. Men kan wel zeggen dat “de lezer niets voor waar zou moeten aannemen“, en dat is 
ook wellicht een verstandig uitgangspunt, maar de praktijk is anders. Mensen gaan er vanuit dat de 
verslaggeving van nieuwsfeiten ? het woord zegt het al ? feitelijk, dus juist is. 

Onjuiste berichten blijven rondzingen, en dat weet men bij het NRC ook. Rectificaties doen daar helaas weinig 
aan af, het kwaad is al geschied. Zeker na verloop van tijd weet men wel dat er ?iets aan de hand was?, maar 
de rectificatie herinnert men zich niet meer, als men die ?berhaupt gezien heeft. Vaak gebeurt dat op een 
incourante plek, en per vrijwel definitie als de ?nieuwswaarde? minder hoog is geworden. 

Bovendien, als ik - direct of indirect - betaal voor nieuwsfeiten wil ik ook feiten, geen fictie. Als ik fictie wil 
lezen koop ik wel een roman, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Wat heb ik aan een krant waarbij ik 
maar moet gissen ?f iets waar is, en vervolgens maar moet zien uit te zoeken wat w?l waar is, en wat niet? Wat 
is daar de waarde van? Nul komma niks. Hooguit is het wellicht een aardig gegeven voor een of andere lamme 
spelshow: “Guess What” of zoiets…

Het argument dat “anderen het ook doen” is een drogreden. Dan kan ik ook wel op tasjesroof gaan omdat 
anderen het ook doen. Bovendien, je moet ergens beginnen. Als het NRC zo aan te pakken is, krabben de 
andere redacties zich ook wel even op het hoofd voor ze iets plaatsen. 

De vergelijking met religie gaat al helemaal niet op. Religie is gebaseerd op geloof, ook hier zegt het woord het 
al. Als iets bewezen is is het geen geloof maar wetenschap. Dus kan iedereen met toegang tot een 
woordenboek bedenken dat een geloof niet om feiten draait. Dat sommigen dat wel eens uit het oog willen 
verliezen is weer een ander verhaal, maar dat is hun keuze. 

Niemand hoeft de bijbel of koran te lezen, maar we zijn voor een actuele verslaggeving van nieuwsfeiten wel 
(grotendeels) afhankelijk van de media. Die dienen daarom objectief en feitelijk te zijn. Fouten zijn ergerlijk, 
doch menselijk, maar dienen wel zo snel en duidelijk mogelijk gecorrigeerd te worden. Bewuste misleiding is 
veel ernstiger. Men maakt aldus misbruik van de - machtige - positie en manipuleert de lezers, die feiten 
(mogen) verwachten. Zeer gevaarlijk, en dit dient dan ook subiet publiekelijk afgestraft te worden. 

De vergelijking met voedselingredi?nten is wel aardig. Je zou de mensen moeten horen als blijkt dat er iets 
onbetamelijks in de cola blijkt te zitten, zeker als de fabrikant dit met opzet heeft gedaan, en nalaat dit te 
vermelden. Het kost weinig moeite om een voorstelling te maken van de rel die daarop zou volgen.
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Tot mijn verbijstering moet ik constateren dat sommigen de morele vervuiling kennelijk niet zo ernstig nemen. 
Wellicht heeft men meer belangstelling voor de ingewanden dan de hersenen? Enfin, ik ga er maar vanuit dat 
de meerderheid der denkende mensheid hier wel het belang van inziet. Een mens mag hopen, nietwaar?

En dan hebben we de reacties ? la ?anoniem/BL?. Ik wil er niet teveel woorden aan vuilmaken, maar men wekt 
zo?n gefrustreerde indruk dat ik me sterk afvraag of men afgunstig is of zich gepasseerd te voelt door Kat. Een 
keer geen uitnodiging gehad? Afgewezen? Mislukt in het leven? 

Een welgemeend advies: pas op dat het geen obsessie wordt, het (klaarblijkelijk) nauwgezet volgen van iemand 
waar je (overduidelijk) een hekel aan hebt is een veeg teken… 

Maar waarschijnlijk is het al te laat voor ?anoniem/BL?, de smeekbede “wanneer gooien ze die Kat er eens uit” 
en “Godallemachtig, wanneer houdt die Kat eens een keer op?” wijzen daar wel op.

Nieuwsflits: “ze” hoeven Kat nergens uit te gooien (waaruit is niet duidelijk), en “Godallemachtig” hoeft er ??k 
al niet aan te pas te komen: U kunt gewoon stoppen met lezen! Duidelijk zo? Zo niet, dan kan www.
jellinek.nl wellicht uitkomst bieden.

De gratuite opmerking over “proleterige Fortuyn en Van Gogh-aanhangers “[sic.] geeft blijk van een overmatig 
opgeblazen ego; naast gefrustreerd gedrag het handelsmerk van de mislukkeling. Een enigszins gezond, 
gelukkig en geslaagd mens hoeft immers geen anderen naar beneden te trappen om zichzelf wat te voelen. 
Grappig dat de lieden die zichzelf zo moreel verheven achten zo goed zijn in het bewijzen van het tegendeel. 

Maar goed, de kwalificatie van HP als “extreemrechts” zegt al genoeg over het beoordelingsvermogen van ?BL?. 
Het is wel duidelijk uit welke hoek de wind waait. Waarschijnlijk is het midden van die afstand niet meer 
zichtbaar. Triest…

Ik wens Micha Kat veel succes. Ik heb allang geen abonnement meer op het NRC, anders zou ik meedoen. Maar 
ik zal de ontwikkelingen zeker met belangstelling volgen. 

Sven

33.  Anoniem 

4 Feb 2005 om 08:58 

Een welgemeend advies: pas op dat het geen obsessie wordt, het (klaarblijkelijk) nauwgezet volgen van iemand 
waar je (overduidelijk) een hekel aan hebt is een veeg teken… 

Helemaal het profiel van de heer Kat.

34.  Anoniem 

4 Feb 2005 om 11:22 

Wat wil je nou eigenlijk zeggen?

35.  Anoniem 

4 Feb 2005 om 12:45 

Dit was bijna het duizendste anonieme bericht. Net te laat.

36.  Rabarberke 

4 Feb 2005 om 20:32 

Welcome to the real world. Geen krant die droge feiten brengt. Er zit altijd een sausje van interpretatie en 
mening bij. Hoe betrouwbaar is bovendien de bron? Als de verslaggever iets niet met eigen ogen ziet, dan heeft 
hij het uit tweede of uit derde hand. 

Een voorbeeld:

Een lokale verslaggever in Bosnie verkoopt een verhaal aan het lokale bureau van Associated Press. De chef 
daar checkt het, stopt er nog wat wijzigingen in, plaatst het in een kader etc. en jaagt het op de ‘wire’. In 
Amsterdam selecteert de buitenlandredactie het artikel en vertaalt het in het Nederlands. Op de redactie van de 
Kwebbelaar zit een vermoeide journalist die informatie uit het vertaalde artikel in zijn artikel verwerkt waar hij 
al een uur geen draai aan weet te geven en jij leest de volgende ochtend je feiten tijdens je ontbijt, goed 
wakker en uitgerust en in staat tot kritisch lezen. Wake up and smell the coffee!! Feiten bestaan niet, 
objectiviteit bestaat niet en niets dan de waarheid is niets meer dan heel weinig, zo niet niets.

En religie heeft er wel degelijk mee te maken. Net zoals religie vroeger als feitelijk en waar werd beschouwd, 
geloven we nu vaak heilig in wat het nieuws ons brengt. Check jij elk ‘feit’ dat je in de krant leest? Zo niet, dan 
geloof je het net zo goed als een monnik uit de dertiende eeuw geloofde dat Jezus over het water liep. 

De journalistieke werkelijkheid is niet gebaseerd op feiten, maar op interpretaties van waarnemingen vertaald 
in hapklare brokken en gelardeerd met stijlvormen, achtergronden en vooroordelen. 

Rabarberke Dullemond  
Groningen

===citaat====

Bovendien, als ik - direct of indirect - betaal voor nieuwsfeiten wil ik ook feiten, geen fictie. Als ik fictie wil lezen 
koop ik wel een roman, dan weet ik tenminste waar ik aan toe ben. Wat heb ik aan een krant waarbij ik maar 
moet gissen ?f iets waar is, en vervolgens maar moet zien uit te zoeken wat w?l waar is, en wat niet? Wat is 
daar de waarde van? Nul komma niks. Hooguit is het wellicht een aardig gegeven voor een of andere lamme 
spelshow: “Guess What” of zoiets…
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Het argument dat “anderen het ook doen” is een drogreden. Dan kan ik ook wel op tasjesroof gaan omdat 
anderen het ook doen. Bovendien, je moet ergens beginnen. Als het NRC zo aan te pakken is, krabben de 
andere redacties zich ook wel even op het hoofd voor ze iets plaatsen.

De vergelijking met religie gaat al helemaal niet op. Religie is gebaseerd op geloof, ook hier zegt het woord het 
al. Als iets bewezen is is het geen geloof maar wetenschap. Dus kan iedereen met toegang tot een 
woordenboek bedenken dat een geloof niet om feiten draait. Dat sommigen dat wel eens uit het oog willen 
verliezen is weer een ander verhaal, maar dat is hun keuze.

37.  Anoniem 

5 Feb 2005 om 00:10 

“Welcome to the real world” 

Grappig om dat te horen vanuit het hoge Noorden. M’n vrienden daar schrokken zich telkens lam als ze weer 
eens in “the real world” van de ‘grote stad’ kwamen logeren, een scherp contrast met de gemoedelijkheid van 
het Groningse. Different worlds… (Geniet ervan zolang het duurt).

U leest het goed, ik schrijf in verleden tijd. Mijn vriend schrikt nergens meer van, want die is vorig jaar 
doodgeschoten in “the real world” tijdens een beroving (door een bende Antilliaanse “probleemjongeren”). Zijn 
vrouw en dochter verbazen zich inmiddels ook nergens meer over, maar die hebben het ?ven gehad met “the 
real world” van de randstad. 

Het berichtje in de krant: “man neergeschoten, politie onderzoekt de zaak”

Verder nooit meer iets over teruggezien. Zal wel geen nieuwswaarde hebben gehad. Of wellicht heeft een of 
andere hoofdredacteur bedacht dat het weer zo ’stigmatiserend’ was voor die arme Antillianen. Doodzwijgen 
dus maar (omissie kan ??k een leugen zijn). Of is een roofmoord op klaarlichte dag al zo gewoon dat we er niet 
meer van opkijken? 

Enfin, wat die religie betreft die u er pers? bij wilt blijven betrekken; ik heb nieuws voor u: we leven niet meer 
“vroeger”. De tijden zijn veranderd, ieder weldenkend mens zou zich inmiddels kunnen (en moeten) realiseren 
wat de essentie is van een geloof -> punt.

Uw verhaal over verslaggevers in Bosni? en hun chefs doet weinig terzake, en het ontslaat de Nederlandse 
redacties beslist niet van hun plicht om feiten te checken en secuur te werk gaan. In tegendeel.

Als we uw gedachtegang volgen is het ook niet erg dat politiemensen corrupt zijn. Het komt elders (Bosni??) 
ook voor, dus is het wel best zo. Fact of life, nietwaar? 

Ik zeg liever: als iets niet naar behoren werkt moet het verbeterd worden. 

U maakt overigens weer dezelfde denkfout de huidige situatie te verwarren met die zoals hij zou behoren te 
zijn; als het hele politiecorps corrupt is haal je niet de schouders op, maar haal je de bezem erdoor. Als de 
directie van een bedrijf de boel flest dienen ze zich te verantwoorden voor de rechter. Ik zie niet waarom een 
liegende redactie dan ineens boven de wet zou moeten staan.

De journalisten hebben vandaag de dag alle mogelijke middelen om feiten te checken en te dubbelchecken. 
Razendsnelle dataverbindingen, digitale camera’s, satellietverbindingen, noem het maar op. De tijd dat men zat 
te wachten tot er een telex kwam binnenrollen is ?cht al een tijdje voorbij. 

Dus als men w?l kan het best. Zo niet dan is men laks of erger, een manipulator. Waar dat toe kan leiden 
weten we ook. 

Sven

38.  Anoniem 

5 Feb 2005 om 01:01 

Ah maar hier is de lucht nog schoon en de geest helder. 

Een redactie liegt niet. Missers, blunders, onwaarheden en halve feiten zijn inherent aan het vak. 

We leven inderdaad niet meer vroeger; ik gebruik de kerk als parallel om te laten zien dat mensen op een 
bepaald moment in de geschiedenis een bepaalde waarheidswaarde toekennen aan een instituut, terwijl dit 
instituut even later in de geschiedenis door de mand valt. Toen was dat de kerk, nu zou dat wel eens de media 
kunnen zijn, met de pretentieuze krantenwereld voorop. Ik zie een geloof in de media nu, gelijk aan het geloof 
in de kerk vroeger. Als u de redenering niet kunt volgen, leg haar dan terzijde. 

De denkfout is geheel aan uw zijde. U gaat uit dat de pretentie van een krant de waarheid te brengen een 
waarheid op zich is. En daarop baseert u uw relaas. Mijn stelling is dat een krant die pretendeert de waarheid te 
verkondigen a priori de plank mis slaat.

Dat de jouarnalisten alle mogelijke middelen hebben om feiten te checken zal wel zo zijn. Het probleem ligt ook 
niet bij hen, maar bij u, die er op rekent dat de feiten gecheckt zijn, zonder dat u kunt nagaan of dat inderdaad 
zo is. Op het moment van lezen weet u dus niet of wat u leest waar is. U gelooft dat het waar is. In dat geval 
doet u dus niet veel anders, geredeneerd vanuit uw perceptie, ongeacht de waarheidwaarde van het gebodene 
of het nu van Story of van een kwaliteitskrant komt, dan wat een passieve blinde volgeling van een 
middeleeuwse kerk zou doen: geloven zonder te z?lf te checken. U laat het in goed vertrouwen aan journalisten 
over, de priesters van uw geloof in betrouwbare verslaggeving. 

Het schrikbarende van uw betoog is dat u de journalisten vertrouwt zonder ze te kennen en vertrouwt dat 
razendsnelle dataverbindingen (af en toe gewoon nog 9600 kbps per gsm telefoon om een verhaaltje door te 
sturen) en digitale camera’s (er is nog nooit zoveel gemanipuleerd aan foto’s sinds digitale fotografie haar 
intrede deed, ook bij kwaliteitskranten en ook door topfotografen) bijdragen aan betrouwbare informatie. Of 
voldoende voorwaarde zijn voor betrouwbare informatie. Het tegendeel is het geval. Vroeger kwamen er 3-5 
foto’s binnen over een nieuwsonderwerp, nu komen er 30 binnen. En vier artikelen over het onderwerp, met 
zoveel revisies gedurende de ontwikkeling van de gebeurtenis.. Niet van ??n persbureau, maar van 4 of 5. 
Bericht 1 zegt zus, latere revisie zegt zo. Bericht 2 spreekt het tegen, bericht 3 revisie 3 spreekt het weer tegen 
maar dan is het te laat, het is na de deadline. Volgende dag maar verder uitdiepen. Feiten zegt u? Welke feiten? 
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De een zegt 20 doden, de ander zegt 100. De een zegt dat het goed gaat met de hulpverlening, de ander zegt 
dat de goederen niet aankomen. Welke feiten?

Men wil wel, maar men kan niet. Men kan aan de ene kant niet de volledige waarheid kennen, aan de andere 
kant kan men zich niet beheersen om het waargenomene mooier, spectaculairder en smeuiger te brengen dan 
het waargenome eigenlijk toelaat. Story doet dat dagelijks en ook NRC schiet wel eens uit de slof. Opdat u zich 
als lezer niet verveelt.

Rabarberke Dullemond 
Groningen 
Te lui om in te loggen.

39.  Anoniem 

5 Feb 2005 om 18:06 

waarom zijn fortuyn- en van gogh “aanhangers”proleten?? 
Ik vind iemand, die naar een voorstelling van Youp van het Hek gaat ook een proleet.En het feit, dat hij naar 
een voorstelling van een hufter gaat en daar bovendien ook nog voor betaald, maakt hem tot een zielige 
proleet!! 
Leonardo.

40.  Anoniem 

6 Feb 2005 om 17:48 

M’n waarde mevrouw Dullemond, ik geloof maar bitter weinig. En ik geloof al helemaal niet dat de pers de 
waarheid vertelt, anders had ik dhr. Kat hartelijk uitgelachen en mij afgevraagd waar hij het over heeft. 

Echter, zoals ik in mijn eerste reactie al aangaf, zijn er helaas veel mensen die w?l geloven wat hen verteld 
wordt door de media. Tel daarbij op wat hen verzwegen wordt, en er ontstaat een aardig scheef beeld. Mede 
daarom geloven sommige mensen in het hoge Noorden nog st??ds dat de ‘multiculturele samenleving’ een 
‘zegen’ zou zijn; het ontbreekt ze aan de real-life-facts waar de randstedeling (en in toenemende mate ook de 
kleinsteedse burger) dagelijks mee geconfronteerd wordt. Ze moeten het dus van de pers hebben, tenzij men 
de moeite neemt z?lf op onderzoek uit te gaan. Waarvoor menigeen de tijd, energie en zin ontbreekt.

Waar u het wel best vindt om de status quo te handhaven, ben ik van mening dat men ten minste moet 
proberen de situatie waar mogelijk te verbeteren. Reden waarom ik het streven van Kat alleen maar kan 
toejuichen.

Het gegeven dat iets ?moeilijk? is of ?nou eenmaal zo is? is geenszins een reden om het ?dus? maar als fait 
accompli te beschouwen en er niets aan te doen. Bewust of onbewust kweekt u zo de mentaliteit van een 
fastfood slobberende couch-potato, die het allemaal wel best vindt, zolang hij maar ?vermaakt? wordt. 

Een dergelijke maatschappij is niet de mijne. 

Helaas is het toch al zo dat de ontwikkeling van de jongste decennia is: zowel meer overheid als meer markt 
ten koste van de burgerlijke samenleving. Liberalen en socialisten hebben elkaar gevonden in een ?Paars? 
monsterverbond, en de burger heeft steeds minder in te brengen. Zoals ook Matthias Storme vaststelt in zijn 
uitstekende KN interview ‘Discrimineren is een Mensenrecht’ (zie: http://www.katholieknieuwsblad.nl/
actueel22/kn2217d2.htm )

Onverschilligheid is dus wel het l??tste wat we nodig hebben. Onverschilligheid stelt de media in staat 
ongestraft te liegen en te manipuleren, en het geeft de overheid de mogelijkheid haar eigen zin te doen zonder ?
l te veel rekenschap af te leggen. Die twee versterken elkaar ook nog eens, zoals in de afgelopen jaren 
meermaals is gebleken. 

Als de media hun werk hadden gedaan was de ?stormachtige? opkomst van Fortuyn helemaal niet zo?n ?
verassing? geweest. Of denkt u dat ?l die mensen plotseling uit het niets zijn gekomen? Die waren er 
uiteraard allang, maar er werd simpelweg nooit naar hen geluisterd. 

Als de media hun werk hadden gedaan had ?Europa? er nu wellicht anders uitgezien, en ? wie weet ? was er 
dan zelfs w?l een referendum geweest. Nu is het er allemaal vrij geruisloos doorgedrukt met wat laffe, 
kritiekloze berichtjes hoe ?positief? de Nederlander er wel niet tegenover stond. Opmerkelijk genoeg zijn de 
meeste burgers helemaal niet zo ?positief? over Europa, maar dat lees je zelden, hetzij achteraf, als de kogel al 
door de kerk is. 

Zolang wij accepteren dat politici arrogant hun gang gaan, daarbij geholpen door een eenzijdige, leugenachtige 
en vrijwel kritiekloze media, zal men rustig verder gaan op de ingeslagen weg. Lang leve de globalisering, de 
macht en het grote geld, en w?g met die lastige burger….

Een gegeven waar iedere bewuste, vrijheidslievende burger zich grote zorgen over zou moeten maken. 

Daarom is elk initiatief om de media te dwingen nauwkeuriger te werk te gaan alleen maar toe te juichen. 

Sven

PS: niet vergeten dat interview te lezen beste mensen, h??l leerzaam! (Zo kan het dus ??k) ;-)  

http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel22/kn2217d2.htm

41.  Anoniem 

7 Feb 2005 om 23:33 

Deze post is me te lang maar als Katholieken het over de waarheid gaan hebben moet je op je hoede zijn. 
Als grote voorvechters van het eeuwenlang succesvolle adagium “Hou jij ze dom, hou ik ze arm” is daar 
meningmaal de waarheid geweld aangedaan. 
Wellicht een ideetje voor Micha, mocht het met het NRC niet lukken, kan ie altijd de paus nog aanklagen. 
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Moet ie wel doorwerken trouwens.

42.  Anoniem 

8 Feb 2005 om 01:26 

Lijkt me in het algemeen belang een nuttige zaak dat de totstandkoming van de inhoud van een landelijk 
dagblad onder de loep wordt gelegd in het publieke domein. Zou elke krant wat van kunnen leren. En waarom 
zou de NRC niet op punten inhoudelijk kunnen reageren? Omdat zij iets te verbergen heeft? Nee toch!?

43.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 10:21 

Beter een lang artikel te lezen dan een domme opmerking te maken… Klaarblijkelijk vond u hem zelfs te dom 
om uw naam eronder te zetten?

Ik hoop maar dat het oplucht om even lekker ongenuanceerd wat gratuite opmerkingen over “katholieken” te 
maken, want verder raakt het kant nog wal. Maar ja, als je maar wat gaat roepen zonder eerst goed te lezen, 
dan krijg je dit… Anders had u beter geweten. 

Afgezien van het gegeven dat uit mijn voorgaande reactie(s) blijkt dat ik niet gelovig ben, hoeft men geen 
katholiek te zijn om een interview te lezen op de KN website. Een artikel dat overigens ? zoals u ??k had 
kunnen weten als u het gelezen had - niet over ‘de waarheid’ gaat, maar over mensenrechten en vrijheid. Ik 
heb ook wel eens wat gelezen op de site van het Reformatorisch Dagblad, dat maakt me nog geen calvinist… 
Beide kranten brengen af en toe uitstekende artikelen en interviews. U zou het eens moeten proberen! De 
horizon een beetje verbreden is goed tegen v??roordelen (en onjuiste gevolgtrekkingen).

Gezien uw reactie is de veronderstelling dat u het NRC een prima krant vindt niet echt opmerkelijk. De 
verslaggeving sluit in ieder geval prima op uw redeneertrant aan.

Overigens, nu we het toch hebben over “de waarheid geweld aandoen” ; die opmerking “hou jij ze dom, dan 
hou ik ze arm” schijnt z’n oorsprong te vinden in een communistisch propagandablaadje dat onder de 
pretentieuze naam ‘De Waarheid’ decennialang de ene leugen op de andere stapelde. 

De communisten zelf hadden uiteraard geen kerk nodig om de burger arm ?n onwetend te houden… 

De ironie zal hen wellicht zijn ontgaan, gegeven het legendarische ‘gevoel voor humor’ van de ‘kameraden’, 
maar behalve dat dit blaadje een geheel nieuwe dimensie gaf aan de zinsnede “de waarheid geweld aandoen” 
zet het die “hou jij ze dom, dan hou ik ze arm” opmerking ook in een ander daglicht. 

Er doen vele versies de ronde; … zei de koning tegen de bisschop; … zei de keizer tegen de paus; … zei de 
industrieel tegen de dominee (een protestantse uitvoering); …zei de fabrieksdirecteur tegen de onderwijzer 
(een seculiere uitvoering), en zo nog wat varianten, maar ik heb nog nooit iets vernomen van een historisch 
gedocumenteerde bron met naam en toenaam. (Als u die wel heeft hoor ik het graag).

Het is dus heel wel mogelijk dat het een verzinsel is van een propagandistisch blaadje, en het derhalve niet op 
waarheid berust, maar op ‘De Waarheid’. En dat is toch ?cht heel iets anders.

En daarmee zijn we meteen weer terug bij het belang van een betrouwbare pers. Heeft uw opmerking toch nog 
zin gehad!

Sven

44.  Anoniem 

11 Feb 2005 om 14:12 

Wat moet het leven moeilijk zijn zonder humor. 
En wat moet jij een hoop vrije tijd hebben om zo’n lange reactie te schrijven op een korte opmerking. 
Als je het goed vindt, beperk ik me tot een ander gezegde (waar jij waarschijnlijk weer paginavullend op zal 
reageren) 

Antwoord een dwaas naar zijn dwaasheden niet

Zalige zondag, of is het voor jou elke dag zondag? 
In dat geval prettige dag.

Anoniem

45.  Anoniem 

14 Feb 2005 om 07:07 

En wat lezen we in de Gooi & Eemlander?

Blaricummer.nl op de vingers getikt 

BLARICUM - Blaricummer Peter van Rietschoten is door de Raad voor de Journalistiek op zijn vingers getikt 
vanwege een ‘grap’ die hij met de Blaricumse PvdA-fractievoorzitter Johan Jorritsma heeft uitgehaald.

Van Rietschoten, de man achter de veelgelezen website http://www.deblaricummer.nl, stuurde vorig jaar 
oktober een persbericht de wereld in, waarin hij het vertrek van Johan Jorritsma uit de politiek aankondigde. 
Het huis-aan-huisblad de Laarder Courant de Bel plaatste het stuk vrijwel ongewijzigd. Jorritsma, die helemaal 
niet van plan is om op te stappen, was furieus. De krant rectificeerde (tot tweemaal toe), maar Jorritsma liet 
het er niet bij zitten. Hij diende een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen Peter van Rietschoten.

Het verweer van Van Rietschoten dat er overduidelijk sprake was van een grap, snijdt volgens de Raad voor de 
Journalistiek geen hout. Door willens en wetens een verzonnen bericht te verspreiden, heeft Van Rietschoten 
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‘de grenzen overschreden van hetgeen naar journalistieke maatstaven aanvaardbaar is’, zo stelt de raad.

Van Rietschoten wordt verzocht de beslissing van de raad op zijn site te publiceren.

Volgens Van Rietschoten slaat de raad de plank volledig mis. ,,Het wordt tijd dat er eens een echt professioneel 
journalistiek tuchtcollege komt. Dit is een stel politiek gekleurde neuzelaars.” Zijn site moet worden gezien als 
een weblog met een parodi?rend karakter, stelt hij. 

Johan Jorritsma is opgelucht. ,,Bij de zitting was ik behoorlijk zenuwachtig maar ik had wel een pleitnota en hij 
niet. Hij was totaal niet voorbereid en ging volledig door het lint. Dat mijn klacht gegrond is verklaard geeft me 
wel het gevoel toch nog redelijk veilig te zijn voor iemand die in mijn naam onzin verkoopt.”

Peter van Rietschoten overweegt naar aanleiding van de zitting een klacht in te dienen bij het meldpunt 
discriminatie wegens ongelijke behandeling. ,,Mijn dubbele titel wordt in alle correspondentie over de zaak 
nergens vermeld, terwijl de titels van alle anderen, de leden van de raad ?n die van mr. Jorritsma, wel worden 
genoemd.” 

Rivka Groenier  
vrijdag 11 februari 2005 

46.  Anoniem 

16 Feb 2005 om 00:48 

Van 1998 tot 6 mei 2002 (hoe toevallig) ben ik abonnee geweest van de volkert jensma bode en dat is mij vies 
tegengevallen. Wat een stelletje nitwits daar op die redactie. En en al leugens. Bij deze meldt ik mij aan voor 
een eventuele rechtzaak maar rechter Baudain moet dan wel bij voorbaat gewraakt zijn want ik hou niet van 
valsspelen…Die Baufain zit of zat in het bestuur van vluchtelingenwerk Nederland en een kind kan weten dat je 
dan nooitt onpartijdig kunt zijn of de schijn van partijdigheid weet te vermijden. Gooi je 06-je maar op het net 
en ik bel je Baudain…,euh Micha…

47.  Anoniem 

18 Feb 2005 om 17:31 

Hup Micha! 
Geef hem vankatoen!! Die vuile intelectuelen van het nRC!!!

48.  Anoniem 

18 Feb 2005 om 21:59 

Helaas het lijkt erop dat jij niet eens kunt denken. Wiens papagaai speel jij?

49.  Anoniem 

21 Feb 2005 om 19:10 

het zoveelste bewijs dat Kat en zijn schamele aanhang met hun eeuwige verongelijktheid en hetzes volkomen 
van god los zijn. Egotripperij, valse logica, komplotdenken en een angstwekkend groot 
minderwaardigheidscomplex - zie daar het nieuwe Nederland.  
Nrc is met afstand de beste krant van Nederland, waarin bovendien alle meningen gehoord worden - alleen niet 
die van gekken. Houden zo, zou ik zeggen. 
ROB

50.  Anoniem 

21 Feb 2005 om 19:10 

het zoveelste bewijs dat Kat en zijn schamele aanhang met hun eeuwige verongelijktheid en hetzes volkomen 
van god los zijn. Egotripperij, valse logica, komplotdenken en een angstwekkend groot 
minderwaardigheidscomplex - zie daar het nieuwe Nederland.  
Nrc is met afstand de beste krant van Nederland, waarin bovendien alle meningen gehoord worden - alleen niet 
die van gekken. Houden zo, zou ik zeggen. 
ROB

51.  Anoniem 

22 Feb 2005 om 12:43 

Ook Rob is niet gezegend met gevoel voor humor. 
Jammer.

Maar Robje moet niet liegen: niet alle meningen worden gehoord (en vermoei me nou niet met verwijzingen 
naar gekken) en veel erger, een redactie kan zich zelf niet boven de wet plaatsen door onderbouwde kritiek te 
negeren. Het is maar 1 stapje van het onderdrukken van (onderbouwde) kritiek en we weten allemaal waar dat 
toe geleid heeft.

Welterusten Rob.

52.  Anoniem 

13 Mrt 2005 om 09:28 

En hij voegde de daad bij het woord…
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>> Bereikt mij in de maand februari van 2005 hiertoe geen voorstel, zal ik het navolgende >>initiatief nemen:

53.  Anoniem 

26 Apr 2005 om 19:43 

Ik vin micha kat maar een rare gozer..

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Pieter Lakeman legt verklaring af tegen Westenberg NRC zoekt ‘medewerker behoud’ »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/126/nrc-handelsblad-moet-kiezen-debat-of-rechtszaak.html (12 of 12) [3/11/2009 12:58:46 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/126/nrc-handelsblad-moet-kiezen-debat-of-rechtszaak.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Pieter Lakeman legt verklaring af tegen Westenberg at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« NRC manipuleert woorden van de Paus NRC Handelsblad moet kiezen: debat of rechtszaak »

Pieter Lakeman legt verklaring af tegen Westenberg
Gepubliceerd door admin 25 januari, 2005 in Rechterlijke macht. 

LAKEMAN: WESTENBERG WAS PARTIJDIG

Pieter Lakeman, de gezaghebbende voorzitter van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie), 

heeft op 24 januari een belangrijke verklaring afgelegd in de zaak die rechter Westenberg, vice-

president van de rechtbank Den Haag, heeft aangespannen tegen advocaat Hugo Smit en journalist 

Micha Kat. Lakeman raakte bij deze zaak betrokken in 1994 als adviseur van Chipshol, de door 

Westenberg in meedere procedures benadeelde partij. In 1994 kwam voor het eerst aan het licht dat 

Westenberg er merkwaaridige praktijken op na houdt waar het gaat om zijn (on)afhankelijkheid. In 

dat jaar leidde zijn optreden reeds tot grote consternatie. In 1994 verklaarde Lakeman echter nog, 

ook toen gevraagd naar zijn oordeel over het optreden van Westenberg, dat hij geen reden had te 

twijfelen aan diens integriteit. Nu, in 2005, denkt hij hier geheel anders over. Dit is wat hij op schrift 

verklaarde en wat door de gedaagde partij Kat als produktie in de procedure zal worden ingebracht: 

 
Mr. Westenberg laat zeggen niet te kunnen beoordelen waar mijn ‘ongemotiveerde tournure’ op is 

gebaseerd. Hiermee bedoelt hij kennelijk de mededeling in mijn brief van 23 september 2004 dat ik 

enkele jaren na 14 december 1994 anders ben gaan denken over de rol die mr. Westenberg in de 

betreffende procedures heeft gespeeld. 

Mr. Westenberg suggereert dat mijn ‘prompte, spontane, ongevraagde en ondubbelzinnige’ verklaring 

uit 1994 waarheidsgetrouwer is dan mijn brief van 23 september 2004. Die suggestie is onjuist: 

beide brieven geven even adequaat en volledig de werkelijkheid en de waarheid weer. Mijn visie op 

de rol van mr. Westenberg is niet veranderd door bevangenheid, tijdverloop of ‘voortschrijdend 

inzicht’, maar doordat mij nieuwe feiten bekend werden. 

De nieuwe feiten die mij tot een ander inzicht brachten betroffen een KG-vonnis uit 1996 waarin mr. 

Westenberg de heren Poot cs. van Chipshol onder meer verbood hun recht te zoeken bij de 

Ondernemingskamer van het Amsterdamse Gerechtshof op straffe van dwangsommen van vele 

tientallen miljoenen guldens per overtreding en de later gebleken ambitie van mr. Westenberg ook 

een positie te bekleden in de Kamer die de betreffende zaak in de bodem zou beoordelen. Mr. 

Westenberg demonstreerde hiermee m.i. een meer dan gezonde belangstelling, althans een meer 

dan normale belangstelling, te hebben voor zijn eigen eerdere beslissing. 

Ik achtte dit, en acht dit nog steeds, dermate vreemde vonnissen en gedragingen dat ik daardoor 

anders ben gaan denken over de partijdigheid van mr. Westenberg. Enerzijds besef ik dat het 

ongehoord is om in Nederland een vermoeden van partijdigheid uit te spreken van een rechter in 

functie, anderzijds beklemtoont deze ongehoordheid m.i. dat de rechterlijke macht in Nederland in 

het algemeen boven iedere twijfel verheven is.

Hoogachtend, 

P.T. Lakeman 
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Voorzitter SOBI

10 Reacties op “Pieter Lakeman legt verklaring af 
tegen Westenberg”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

25 Jan 2005 om 22:25 

Deze mr. Westenberg staat er inmiddels behoorlijk gekleurd op. Ik ben benieuwd naar het zelfreinigend 
vermogen der rechterlijke macht: deze op het eerste gezicht behoorlijke rotte appel dient terstond de mand 
uitgeknikkerd te worden anders maakt ze de gehele oogst tot schand’.

2.  Anoniem 

25 Jan 2005 om 23:59 

misschien is het voor de lezers van deze site de moeite waard het waanzinnige westenberg-vonnis nog eens 
integraal te lezen! zodat het niet (langer) kan worden weggemoffeld en de man zich moet verantwoorden.

3.  Anoniem 

26 Jan 2005 om 09:11 

Fijn om ook zo’ n duidelijke mening van dhr Lakeman te hebben. 

Hierbij wil ik wel opmerken, dat er op zich geen reden is om zo veel vertrouwen in rechtspraak in NL te 
hebben. Misschien dat je dat nog zou kunnen stellen bij strafzaken, hoewel ook daar nogal wat schrijnende 
gevallen bekend zijn geworden. 

Bij civiele zaken is het vaak opvallend, hoe grote partijen meestal het voordeel van de twijfel krijgen. Blijkbaar 
wordt er van uitgegaan dat grote instanties als Consumentenbond, ANWB, AKZO wel correct zullen zijn. Dat bv 
AKZO niet zo netjes is, dat blijkt uit EU boetes tgv kartelafspraken.

Indien rechters eea niet behoorlijk kunnen beoordelen dan dienen ze geen partij te veroordelen. Het lijkt er op, 
dat er altijd maar geoordeeld moet worden, en dan ligt partijdigheid op de loer.

NB Vaak zie je dan een KG rechter ook later in bodemprocedure eea nog flink kan beinvloeden. Arb-rechters 
zullen niet gauw geneigd zijn hun collega aftevallen, zodat appel noodzakelijk is.

4.  Anoniem 

26 Jan 2005 om 09:12 

Reden te meer om heel erg grondig de bezem door het OM te halen. Om te beginnen bij de Wijkersloot. De 
sloot in met hem, een diepe sloot wel te verstaan!!

5.  Anoniem 

29 Jan 2005 om 18:38 

Door onze redacteur Jos Verlaan  
http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1106893485880.html

DEN HAAG, 29 JAN. De kwaliteit van de Nederlandse rechtspraak bij rechtbanken en gerechtshoven schiet 
in toenemende mate tekort, door de werkdruk en het grote aantal zaken dat moet worden afgehandeld. De 
Hoge Raad moet daardoor steeds vaker gewezen arresten corrigeren en gebreken en fouten daarin herstellen.

Dat concludeerde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, mr. N.J?rg, deze week in een cassatieprocedure 
inzake vrouwenhandel. J?rg greep die cassatieprocedure aan voor een pleidooi voor een ,,veelbetekenend 
signaal van de Hoge Raad” in de richting van de rechtspraak ,,tot handhaving van een aanvaardbaar niveau van 
handhaving van de rechtspleging”. De advocaat-generaal is in cassatiezaken de belangrijkste adviseur van de 
Hoge Raad.

Enz., enz. 
________________________________________________________________ 
Waar is het wachten op ? Zijn er ook parlementsleden in Nederland ?? Of die problemen nou het gevolg zijn van 
de “werkdruk”, dat betwijfel ik. Naar mijn mening zitten er de verkeerde mensen.

6.  Anoniem 

1 Feb 2005 om 15:17 

De verklaring van Lakeman likt mij dodelijk voor Westenberg, waarom wordt die rechter niet uit de rechterlijke 
macht verwijderd??? 
Wat ik ook niet begrijp is hoe het mogelijk is dat Westenberg op persoonlijke titel procedeert, hij is toch rechter 
bij de Haagse Rechtbank: ondersteunt die zijn procedure??
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7.  Rabarberke 

9 Feb 2005 om 16:23 

U wordt op uw wenken bediend. Joan W. is eindelijk afgevoerd en benoemd tot hoogleraer strafrecht, ergens bij 
een universiteit, alwaar hij nog weinig kwaad kan.

8.  Rabarberke 

9 Feb 2005 om 16:39 

Ehm hij is tegenwoordig rechter bij een of andere vliegende brigade. Dat is een soort juridische 
schoonmaakploeg van de zittende magistratuur. Gekleed in groene toga’s komen ze door het hele land om oude 
dossiers af te stoffen en troep op te ruimen. Soms zetten ze wel eens een computer op straat.

Een recther kan in zijn hoedanigheid als burger gewoon een civiele zaak beginnen, al of niet vertegenwoordigd 
door een gemachtigde of vertegenwoordigd door een procureur. Het laatste is nu het geval. Uiteraard doet het 
er dan in formele zin niet toe of hij in zijn dagelijkse werkzaamheden rechter is of taxichauffeur. Inhoudelijk 
gezien doet zijn functie er wel toe, omdat wanneer Westenberg ten onrechte verweten is dat hij partijdig is, hij 
als rechter meer schade lijdt dan als hij b.v. taxichauffeur zou zijn.

9.  Anoniem 

9 Feb 2005 om 20:28 

Nou, weinig kwaad kan? 
Als die z’n geestelijke bagage van zijn vorige loopbaan over de studenten gaat uitstorten vrees ik het ergste 
voor het latere gehalte der afgestudeerden! 
Geert Theunisse

10.  Anoniem 

12 Mrt 2005 om 10:45 

12 maart 2005, hoe is de voortgang in deze zaak ?
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NRC manipuleert woorden van de Paus
Gepubliceerd door admin 25 januari, 2005 in Media. 

NRC: ZELFS WOORDEN VAN DE PAUS ZIJN NIET MEER HEILIG

door Henk Rijkers 

“Behalve aan de Nederlandse euthanasiepraktijk refereerde Johannes Paulus indirect ook aan de 

moord op filmregisseur en columnist Theo van Gogh. Nederland beleeft volgens hem een ernstig 

conflict tussen degenen die pleiten voor gastvrijheid en degenen die de ‘invasie’ van immigranten 

willen stoppen. De paus geeft de eerste groep gelijk en roept op tot ‘grondige dialoog’ waarbij de 

verschillende bevolkingsgroepen elkaar beter moeten leren kennen. Christenen dienen als 

‘ambachtslieden van vrede en dialoog’ dit gesprek te stimuleren.” 

Dit meldt de NRC op 24 januari naar aanleiding van de ontvangst door de paus van de nieuwe 

ambassadeur van Nederland bij de H. Stoel. Wat krijgen we nu? Gaat de paus zich nu ook al mengen 

in onze binnenlandse politieke discussies? Kiest de Heilige Vader partij in de strijd tegen Pim Fortuyn 

en Geert Wilders? Nee, natuurlijk. Maar wat is er dan aan de hand? Simpel: de NRC-lezer wordt weer 

eens volledig op het verkeerde been gezet. 

 
Inderdaad heeft paus Johannes Paulus II gesproken bij de aanvaarding van de geloofsbrieven van de 

nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel, mevrouw Moniek Frank. Inderdaad heeft hij daarbij 

gerefereerd aan recente ‘nieuwe spanningen, die voortkomen uit de snelle verandering van onze 

samenlevingen’ waarmee ons land onlangs is geconfronteerd. Inderdaad lijkt dit een verwijzing naar 

de moord op Van Gogh. Maar het woord ‘invasie’ komt in de tekst van de paus niet voor, dat heeft de 

NRC verzonnen. Ook van een tegenstelling tussen ‘gastvrijen’ en ‘invasie-stoppers’ rept de paus met 

geen woord. Het enige wat hij concludeert is dat ‘een verdiepte dialoog wenselijk is’ tussen ‘de 

verschillende groepen waaruit de natie bestaat, opdat allen leren elkaar kennen en respecteren.’ Wie 

zal dat tegenspreken? 

Zo misbruikt de NRC een pauselijke oproep tot dialoog tussen de religies voor een politiek-correct 

propagandastukje voor binnenlands gebruik. 

Henk Rijkers is redacteur van het Katholiek Nieuwsblad
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1.  Anoniem 
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NRC manipuleert woorden van de Paus at Klokkenluideronline

Misschien kan NRC 30 imams hierover interviewen. En bij het interviewen van Mohammed Cheppih weglaten 
dat de man een grote rol speelde in de AEL

2.  Anoniem 

28 Jan 2005 om 02:17 

Tjee, nu is zelfs Henk Rijkers klokkenluider!

Wat mot dat worden met Nederland

3.  Anoniem 

28 Jan 2005 om 11:10 

In een grijs verleden noemde men een klokkenluider nog journalist!

4.  Anoniem 

28 Jan 2005 om 13:07 

RK en de paus lees hier de praktijken van de RK kerk o.a. een bijdrage over Kroati?:

http://www.sp.nl/interact/tegenspraak/tegenspraak.php?stelling_code=169

Jullie kunnen ook bij women on waves pagina een kijkje nemen hoe het met de vrouwen-rechten staat en de 
rechten over eigen lichaams beschiking.

5.  Anoniem 

9 Feb 2005 om 11:00 

Polarisatie. De politiek polariseert, de media polariseert. Zonder polarisatie geen spanning en zonder spanning 
geen oplage.

Zo’n zalvend saaie boodschap van de paus wordt door de sensatiebeluste gehaktmolen van de betrokken 
journalist gehaald en de woorden van de vertegenwoordiger van God op aarde vinden hun gang naar het volk 
door de pen van een charlatan. “Hij zei het niet, maar dit moet de paus bedoeld hebben. Gelukkig dat wij, de 
redaktie, de intellectuelen, zo fijngevoelig zijn om de symbolische woorden van de paus te vertalen in de 
hondebrokken die onze lezer het gemakkelijkst binnen kan houden”

Elke krant is als gevolg van de commercialisering een roddelmedium vol leugens geworden. Bij een z.g. 
kwaliteitskrant is er dan nog sprake van enig restgeweten en respect voor de waarheid, maar dan wel in haar 
meest verkoopbare verschijiningsvorm n.l. zoals zij zich vaak openbaart aan haar grenzen met de leugen. En af 
en toe struikelt men over die grenzen heen.

Koop gewoon de Donald Duck of De Telegraaf. Ga uit eten met je marokkaanse buurman, vergeet je onzinnige 
identiteit van christen of moslim en gedraag je als mens.

En verfoei de gifmengers die zich politici en journalisten noemen! 

Rabarberke Dullemond 
Groningen
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Welkom: dit is de nieuwe Europese Commissie!
Gepubliceerd door admin 2 december, 2004 in Politiek. 

MINIMAAL VIJF LEDEN NIEUWE COMMISSIE NIET SCHOON: VAN KWAAD TOT ERGER; 

FORENSISCH DESKUNDIGEN ONDERZOEKEN DOSSIER-NEELIE

door Paul van Buitenen 

Het Europees Parlement heeft zijn werk gedaan. De kandidaten voor de nieuwe Europese Commissie 

zijn tegen het licht gehouden en diegenen die wat op hun kerfstok hadden zijn geweigerd. De 

Italiaanse kandidaat Buttiglione was te katholiek omdat hij homofilie een zonde vond en de Letse 

kandidate Udre was onacceptabel omdat haar partij werd verdacht van illegale partijfinanciering. “Een 

overwinning voor de democratie” volgens de PvdA. “Een stap op weg naar volwassenheid van het 

Europese parlement” volgens velen. Tot zover het offici?le gebazel van de gevestigde orde. Maar 

laten we nu eens even kijken naar een paar kandidaten die wel acceptabel waren. Nee, die zijn niet 

afkomstig uit Oost-Europa of uit landen rond de Middellandse zee: het zijn gewoon kandidaten uit ons 

‘beschaafde en integere’ West-Europa. 

 
* De Engelse kandidaat Peter Mandelson. Hij moest in eigen land zelfs twee keer aftreden als 

minister wegens schandalen waarin hij de hoofdrol vervulde. Nu wordt hij door Tony Blair als 

Commissaris in Brussel voorgedragen. Het Europees Parlement haalde hem enthousiast binnen. 

* De Belgische voormalige minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel. Hij verhinderde onderzoek 

naar corruptieschandalen op zijn ministerie, waarbij diplomatieke papieren werden verstrekt aan 

leden van de Oost-Europese maffia. De schuldigen werden gepromoveerd, de diplomaat die de affaire 

had durven aanklagen werd gestraft. Het Europees Parlement rept er niet over. 

* De Deense Mariann Fischer-Boel. Zij gaf geen openheid over tegenstellingen tussen haar priv?-

belangen en haar toekomstige post in de Commissie. Een verkeerd gestuurde brief bracht aan het 

licht dat de ‘onafhankelijke’ accountantsverklaring die uitsluitsel moest geven, deels gedicteerd bleek 

te zijn door de Deense regering. Het Europees Parlement sliep door. 

* De Fransman Jacques Barrot. Hij blijkt in het verleden in zijn land te zijn veroordeeld voor zijn 

aandeel in illegale partijfinanciering. Hij kreeg acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en zou 

enige jaren niet meer aan verkiezingen mogen meedoen. De Franse president Chirac gaf echter 

amnestie en de veroordeling werd geschrapt. Volgens de Franse wetgeving mag je er zelfs niet meer 

over praten en dus kon die arme Barrot er ook niets over vertellen aan de nieuwe 

commissievoorzitter Barroso. Een Brits parlementari?r die dit in het Europees Parlement aan durfde 

te kaarten werd van rechts tot links weggehoond. Fractievoorzitters van grote partijen dreigden zelfs 

met juridische stappen tegen deze parlementari?r.  

* De Nederlandse Neelie Kroes. Zij wordt in verband gebracht met tientallen affaires, waarbij de 

beschuldigingen vari?ren van smeergeldbetalingen tot het zaken doen met criminelen. Rode draad 

door alle affaires is haar onvermogen om zakelijke en priv?-belangen van elkaar te scheiden. Leden 

van het Openbaar Ministerie en van diverse opsporingsdiensten hebben zich op deze affaires 
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Welkom: dit is de nieuwe Europese Commissie! at Klokkenluideronline

stukgebeten. Neelie Kroes is nog steeds zonder strafblad. Het Europees parlement wilde alleen praten 

over luchtiger zaken. Alsof mogelijke belangentegenstellingen bij Kroes het grootste probleem zouden 

zijn.

Wat een overwinning van de democratie! Uw klokkenluider van dienst valt van de ene verbazing in de 

andere. Als de affaire Kroes een voorbeeld is van hoe wij worden geregeerd in Nederland en in 

Europa, ben ik nog wel vijf jaar zoet. Op mijn vragen over de integriteit van Mevr. Kroes verwijst de 

Europese Commissie mij naar Nederland en in Nederland verwijzen ze naar het Europees parlement. 

Normaal gesproken is dit einde verhaal.  

De hoeveelheid aantijgingen tegen mevrouw Kroes is inmiddels zo groot dat ik die uit handen zal 

geven aan forensisch deskundigen. Wanneer zij hun licht hebben laten schijnen, hoort u weer van mij.

Wordt vervolgd …

17 Reacties op “Welkom: dit is de nieuwe Europese 
Commissie!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

2 Dec 2004 om 17:43 

Aanpakken die handel, de leugen regeert, maar niet lang meer…..

2.  Anoniem 

2 Dec 2004 om 19:07 

Neelie in Europese Commissie, met dank aan de voorvechter van normen en waarden ons aller JP Balkenende!

3.  Anoniem 

2 Dec 2004 om 20:35 

Het is een raar gegeven dat mensen die zoveel macht in handen krijgen niet van top tot teen worden 
gescreened al vorens zij voor deze functie worden voorgedragen. Je zou toch verwachten dat elke zichzelf 
respecterende regering een kandidaat zou afvaardigen waarvan ze voor de volle 100% zeker van is dat deze 
een smetteloos verleden heeft. Het is goed dat dit soort zaken worden aangekaart, laat de mensen hun 
onschuld maar bewijzen. Ik ben heel benieuwd en wens de heer Van Buitenen al het succes toe, ook wanneer 
er niks wordt gevonden en de onderzoeken grondig zijn geweest is dat in ieder geval een goede stap in de 
richting.

4.  Anoniem 

4 Dec 2004 om 12:34 

zeg nou sellef!. Soms is die Paul van Buitenen een ontzettende zeveraar en mierenneuker!!

5.  Anoniem 

6 Dec 2004 om 21:46 

Crimineelie Kroes of een ander. Ze hebben bijna allemaal boter op hun hoofd. 
Een zichzelf co?pterende regentenstand , zgn volksvertegenwoordigers , in dienst van het groot kapitaal , 
beloond met commissariaten. 
Nog even en de multinationals hebben nagenoeg de gehele produktie overgebracht naar de l 
age loonlanden. Tweedeling is troef. Steeds meer overbodige mensen zonder werk. Uitkeringen worden verkort 
en verlaagd. Het wordt druk aan de zijlijn. Sociale onrust en sterk verhoogde criminaliteit zijn zo onafwendbaar.

6.  Anoniem 

7 Dec 2004 om 17:01 

Geeft niets hoor, lekker over de balk filkkeren dat gemeenschapgeld, we kunnen best nog wat mer belasting 
betalen, geen enkel probleem.  
We mogen blij zijn met de Paulen van Buitenen die er zijn!

7.  Anoniem 

7 Dec 2004 om 22:24 
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Tsja, spijt me voor Paul, maar kan me herinneren dat Neeltje tijdens het debat in het EP aan Paul vroeg met 
bewijzen te komen (gebruikmakend van vermakelijke in het engels vertaalde nederlandse 
tegeltjeswijsheden…”if you say A, you have to say B…hahahaha) 
Ik heb Paul vervolgens niet meer gehoord. 
Veelzeggend, dunkt mij.

8.  Anoniem 

8 Dec 2004 om 12:56 

We horen nog wel van Paul! 
Het valt in Nederland en Europa niet mee belangenverstrengelingen van bestuurders aan de kaak te stellen. 
Degenen die daarover moeten oordelen (rechters) verstrengelen immers zelf hun belangen. De hoge dames en 
heren chanteren elkaar, zo simpel is het. 
De oplossing: 
een wet die bijbanen verbiedt voor rechters, bestuurders en ambtenaren!

9.  Anoniem 

15 Dec 2004 om 12:20 

Als nou iets geldverspilling is, is het het salaris van van Buitenen, dat volgens mij ook door de belastingbetaler 
wordt opgehoest. 
Bovendien staat Paultje steeds meer alleen want zelfs de franse socialisten waren erg te spreken over het 
eerste optreden van Kroes. 
Ik stel voor dat Paul gewoon gaat werken voor z’n geld.

10.  Dagny 

16 Dec 2004 om 12:09 

In plaats van vol verbazing te constateren wie er nu weer in de EC komen, is het goed om eens naar de 
belangen te kijken. Wat zou jij doen als je een corrupte parlementarier bent? Iemand benoemen die chantabel 
is en die daarom wel oppast met kritiek (misschien wel op jou!) of iemand aanstellen die geen vlekje op zijn 
blazoen heeft en de naam dat hij wel erg ’straight’ is? Het verbaast mij daarom niet wie er in de EC zijn 
gekozen en nog minder dat de Franse socialisten daarover te spreken zijn. Allemaal erg voorspelbaar.

We moeten daarom blij zijn dat er iemand probeert misstanden aan het licht te brengen, zelfs als hij (Paul van 
Buitenen) achter de verkeerde aan zou zitten. Dan heeft die persoon namelijk niets te vrezen, toch? Des te 
meer hebben we te vrezen van al die machtswellustelingen die onze miljarden straffeloos kunnen verkwanselen 
omdat er toch niemand iets van zegt.

11.  Anoniem 

16 Dec 2004 om 18:20 

Ik vind dit allemaal erg gemakkelijk, gewoon lekker tegen zijn. En dan de berusting die uit je woorden spreekt, 
zo van tja ach, zo is het nou eenmaal….. bah. 
Die van Buitenen heeft niks hard kunnen maken, helemaal niks. Zat ie daar een beetje te mompelen tegen 
Kroes: Vous avez fait mal he, vous avez fait mal…. het leek de lokale dorpsgek wel. 
Hou toch op, natuurlijk is het goed dat er kritisch wordt gekeken naar kandidaten maar leden van de “tegen 
partij” zijn er al genoeg. Laat die van Buitenen en z’n makkers eens beleid maken of er over meedenken wie 
weet wordt ie dan vanzelf een grote partij.

12.  Anoniem 

16 Dec 2004 om 18:24 

Nee, kunstmatig werkgelegenheid in stand houden, dat heeft zin…  
Dan weet je tenminste zeker dat we straks echt weten wat een crisis is. Als je niet past, moet je zorgen dat je 
wel past en niet gaan zitten huilen. Natuurlijk wordt de productie verplaatst, doen ze het niet, zijn ze over 10 
jaar failliet, kunnen we lekker met z’n allen op de bank zitten ipv een deel, hoe vervelend en triest dat ook is 
voor dat deel, dat overigens nog steeds heel blij mag zijn dat ze niet in de VS boventallig geworden zijn.

13.  Anoniem 

16 Dec 2004 om 18:29 

Ja, en die moeten dan ook nog tegen het huidig salaris werken…. als je er een paar duizend kan leveren, hou ik 
me aanbevolen. Het hele openbaar bestuur, maar ook OM en in mindere mate de rechterlijke macht bulkt van 
de middelmaat en slechter, levensgevaarlijk. Juist dit soort marginale types, zonder bijbaan omdat ze er niet 
voor gevraagd worden, is een gevaar voor de samenleving. Het is of, ze veel, heel veel beter belonen, of een 
andere wijze vinden van controle op belangenverstrengeling. Jouw voorstel is killing want dan is de instroom 
van capaciteit 0!

14.  Anoniem 

17 Dec 2004 om 11:01 

Ik ben in ieder geval blij met zo?n MIERENEUKER er worden uiteindelijk vette salarissen gescored door corrupte 
mensen!!!!

15.  Anoniem 

19 Dec 2004 om 22:25 
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Soms lijkt het wel een vuilnisbak voor mensen die ze liever niet in de landelijke politiek hebben.

16.  Anoniem 

29 Dec 2004 om 14:39 

Het Europees parlement? 
Ja daar heb je gelijk in…..

17.  Anoniem 

11 Jan 2005 om 03:45 

mw kroes heeft middels machtsmisbruik een wettelijk recht van mij afgenomen : 
ontzegging van inzage in een een dossier dat aan mij toebehoort. 

Zij bezat letterlijk de sleutel van de boekenkast. Hans Waldus weet daar ook het fijne van.

Zij beschermt een persoon die heeft gefraudeerd - terwijl deze fraude ook in haar financiele voordeel is. Zij stal 
mijn geld.

De fraudeur en de ondersteuner van de fraudeur : ‘kroes’ :

het zal niet lang meer duren +/- 2 jaar - eer zij voor het gerecht zal moeten verschijnen - en zal worden 
veroordeeld. 

Vonnis : 6 jaar gevangenisstraf + tbs

Onderduiken van neelie kroes in het europees parlement zal slechts tijdelijk zijn.

Ultiem Onderduikadres voor criminele politici = het eurp.parl.mnt.

God steekt er betr. neelie kroes nu snel een stokje voor. God heeft daar zijn mensen voor - neemt zelf het 
initiatief.
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Terugkeer van Mohammed Rasoel? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Cohen manipuleert lustig verder Welkom: dit is de nieuwe Europese Commissie! »

Terugkeer van Mohammed Rasoel?
Gepubliceerd door admin 24 november, 2004 in Media. 

NA 15 JAAR OPNIEUW ‘MOHAMMED RASOEL-BOEK’ OVER INTEGRATIEDRAMA

In 1990 ontstond er een gigantische hype rond het boek dat geschreven zou zijn door ‘Mohammed 

Rasoel’. In dit boek, De Ondergang van Nederland, waarschuwt de auteur de ‘naieve Nederlanders’ 

tegen een al te tolerante houding ten opzichte van de Islamitische allochtonen. Als ons land doorgaat 

met het doodknuffelen, zo luidt de 1990 uitgesproken ‘profetie van Rasoel’, zullen de moslims de 

macht hier volledig overnemen en de Nederlanders uiteindelijk uit hun eigen land verjagen. Dit 

profetische boek dat tot op de letter waarheid lijkt te gaan worden werd bij verschijning via een 

ongekende ‘fatwah’ door de politiek-correcte media verkettert. De boodschap mocht niet worden 

gehoord. Het enige waar de media zich mee bezig hielden was een klopjacht op de auteur (genoemd 

werden ondermeer John Jansen van Galen, Martin van Amerongen en Gerrit Komrij) zodat deze onder 

de guillotine van de pubieke verkettering kon worden onthoofd. De ‘ware auteur’ is echter nimmer 

achterhaald en de man (Rasoel) die zich als schrijver uitgaf is in rook opgegaan. Nu ligt er echter een 

nieuw ‘Rasoel-boek’ klaar met een zo mogelijk nog explosievere inhoud dat als een vervolg kan 

worden gezien op De Ondergang van Nederland. Het boek gaat heten ‘Beste Sadik’. 

 
‘Beste Sadik…’ 

Stel dat de hieronder gepubliceerde brief brief in uw mailbox valt. Wat zou u dan doen? 

In de periode augustus 2003 - juni 2004 is deze brief in verschillende versies verzonden naar 

uitgevers, landelijke en plaatselijke bestuurders, denkers, schrijvers en politici in Nederland en 

Vlaanderen.

In ‘Beste Sadik’ worden de antwoorden weergegeven. Vrijwel zonder  

uitzondering zijn die aardig en positief; “…Wat is uw Nederlands al  

goed…, …Wat goed dat u een boek wilt schrijven.., …Volhouden hoor!  

De meeste schrijvers hebben moeite met het uitgeven van hun eerste boek…”

De Hollandse auteur/onderzoeker (die zich heeft voorgedaan als de  

Marokkaanse schrijver Sadik Khamsa) heeft lang geworsteld of hij de  

antwoorden wel kon openbaren… In ‘Beste Sadik…’ worden de antwoorden weergegeven. De recente 

ontwikkelingen gaven uiteindelijk de doorslag. Het boek verschijnt zeer binnenkort maar is op 

voorhand te bestellen.

Hier volgt de genoemde brief:

Ik groet U, 
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Laat ik meteen zeggen ik wil schrijver worden, niet in het arabisch, maar nederlands, omdat ik het 

een mooie taal vind, die mij troost bracht toen ik als kind 12 jaren geleden hier aankwam. Ik wist 

toen na mijn eerste kinderboeken, schrijven wil ik. En dat heb ik gedaan, maar ik kan er niet van 

leven, dus heb ik een baan erbij, achter de lopende band in een koekjes fabriek. Maar ik weet nu het 

gaat niet goed samen die koekjes en die letters. Ik heb allang een vol boek liggen, maar het raakt de 

deur niet uit, het komt steeds terug, uitgevers willen het niet. Als ik tijd had kon ik het beter maken 

maar ik ben te moe. Ik kan echt goed schrijven, het is het enige dat ik kan. Het is geen vrolijk boek, 

maar wel nodig over een mislukte inburgeraar, die het niet volhoudt in Holland en ondergronds gaat, 

waar haat groeit en een leger van andere mislukkers, die wraak willen omdat hun toekomst 

vernietigd is door blanken. Er komt een Oproer van en Allah doet mee. Het is episch, een gevecht 

tussen de lokale bevolking en vreemd volk dat vorm krijgt in geweldige dialogen maar ook 

gewelddadigheid. Onbegrip en onmin nemen steeds meer ruimte in in het hoofd van de held, of 

lafaard zullen anderen vinden, een buitenlander vol goede moed, die vastbesloten was in te burgeren, 

deel te nemen aan Nederland. Hij droomde van een nieuwe, mooie toekomst, zoals alle mensen 

doen, niets bijzonders, maar het lukt hem niet. Langzaam zakt hij weg in moedeloosheid en verdwijnt 

zijn optimisme. Hij daalt na talloze mislukte interacties met blanken af naar de onderwereld vol 

verworpen lotgenoten, waarmee hij zich op een lijn vindt. Het laatste restje sympathie voor de 

heersende klasse wordt daar uit hem geslagen. Hard en gewetenloos doolt hij in een bende rond op 

zoek naar slachtoffers, de varkens, de ongelovigen, de hoeren, als waren zij ongedierte. In de naam 

van Allah, omdat Hij het wil, dat is de drijfveer, excuus, omdat Hij het wil is het goed. Is hij een 

slecht mens, moet hij weer op het rechte pad. Wat is dat dan ? Er is niemand die hem er toe dwingt 

beweegt, en hij worstelt er allang niet meer mee. Ronselt andere mislukte inburgeraars, het moet 

groter worden. Hij wil een ondergronds leger hebben, een monster met tentakels in het riool dat 

toeslaat onverwacht maar krachtig en daarna weer onvindbaar. Dat hij bedient, beveelt. Steeds 

groter om de blanke honden te bestrijden. Omdat ze discrimineren, uitkotsen, misbruiken, zijn droom 

vernietigden. En Allah zorgt ervoor dat ze winnen, overheersen en de varkens verdrijven. Ik stop 

hier, het is nog niet goed genoeg, de sfeer van uw stad is nog moeilijk om erin te krijgen, maar veel 

meer is niet nodig. Ik hoop dat het Uw belangstelling heeft, en wellicht mag ik uw steun krijgen bij 

het beter maken en uitgeven wellicht ook ooit. Misschien kunt U mij anders op weg helpen. 

Uitgevers tot nu toe weigeren het, wellicht is het onderwerp te fout. 

Ik laat U nu met rust denkt U er over na. 

Als ik niets hoor heeft Allah dat zo gewild. 

Sadik Khamsa 

17 Reacties op “Terugkeer van Mohammed Rasoel?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Sadid 

26 Nov 2004 om 17:44 

De  
ondergang van Nederland is hier online te lezen.

2.  Anoniem 

2 Dec 2004 om 08:58 

Hadden we toch maar naar Mohammed Rasoel geluisterd. Indertijd werd eeen en ander niet al te serieus 
genomen. Het was ook moeilijk te beoordelen. Die man in dat witte gewaad, het was moeilijk om er niet om te 
lachen.

En Janmaat werd door de linkse horde als fascist afgeschilderd. Zijn boodschap was misschien toch niet zo fout, 
de presentatie kon wel beter.
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En nu zitten we goed fout…. Je ziet nu al bij behandeling van de D66 motie dat de PvdA, GL gaan leunen op de 
muslim massa. Het gaat goed fout…….

3.  Anoniem 

3 Dec 2004 om 13:47 

Destijds is ene Zoka van A. uit Edam veroordeeld:

“Daarom, luidt Van Dijks slotsom, heeft de Amsterdamse politierechter in 1992 Zoka van A. uit Edam ten 
onrechte veroordeeld tot tweeduizend gulden boete voor het beledigen van moslims in “De ondergang van 
Nederland’. “

Bron: http://www.nrc.nl/W2/Columns/Draad/980309.html

Ik ben wel benieuwd naar de argumentatie van de politierechter. Die lijkt me actueler dan ooit. Misschien 
kunnen de klokkenluiders het vonnis achterhalen? Op www.rechtspraak.nl is deze helaas niet te vinden.

4.  Anoniem 

6 Dec 2004 om 19:41 

In 1992???

Achterhaal dat vonnis inderdaad. Is interessant.

Want wie beledigt wie nu hier? 
Ik zie geen enkele belediging. 
Nee, men moet stellen: kritiek geven op de islam is strafbaar in deze bijna islamitische heilstaat! 
Kijk naar slachtoffers van kritiek op de islam: Pim Fortuyn, Theo van Gogh. 
Ayaan Hirsi Ali reeds monddood. De slachting volgens de ?vredelievende? koran zal weldra volgen.

IS MEN HELEMAAL GEK GEWORDEN IN DIT LAND??!!

De islam IS een groot gevaar en een bedreiging voor dit land en kritiek op de islam is pas het begin. Als wij nu 
onze bek nog langer houden, lopen we straks allemaal met een walgelijke hoofddoek en djelba. 
Willen we dat?

Voor geen goud.

Dus, klokkenluider, aan het werk en overige klokkenluiders: verberg je niet, maar kom op voor eigen volk en 
vaderland!

5.  Beba 

14 Dec 2004 om 14:00 

“…Onbegrip en onmin nemen steeds meer ruimte in in het hoofd van de held, of lafaard zullen anderen vinden, 
een buitenlander vol goede moed, die vastbesloten was in te burgeren, deel te nemen aan Nederland. Hij 
droomde van een nieuwe, mooie toekomst”….

Ja, dat neemt niet weg dat men voor een menselijke interactie ook vrijwilligerswerk kan doen. Ik heb dat ook 
jaren gedaan, gratis werken en leren. Dat houdt niet automatisch in dat je daarna een kruiwagen krijgt, dat 
staat gelijk aan corruptie. Ik heb ook in verschillende fabrieken gewerkt, maar ook aan de universiteit. Na 
dertig jaren Nederland moet ik toegeven dat het niet lukt om in Nederland als vrouw (of je nu moslim bent of 
van andere origine) een betaald werk te krijgen. Niet voor alle vrouwen, er zijn ook vrouwen die Engels spreken 
en hier meteen aan de slag kunnen en een kruiwagen of een geloofszuil zien als een dankbaar instrument om 
verder te komen. Die zul je hier (klokkenluider forum) ook niet aantreffen, ze gaan drie keer per jaar op 
vakantie en doen leuke dingen. Dat is pas socialiseren.

Dat wil zeggen dat een inburgeraar die meer sociaalvoelend is en wel de taal wil leren spreken; beter gezegd 
die gratis participeert, geen vooruitzichten heeft op een betaald werk, immers het levert hem niets op. Hij heeft 
altijd al verkeerd in een laag betaalde omgeving of gratis werk gedaan. Daar tegenover staan de slimme 
inburgeraar, die de Nederlandse taal niet machtig is, maar wel het werk en goede relatie op na houdt, ja, die 
staat wel sterk in zijn schoenen. Een betalde baan loont beter, inburgert beter en is beter voor een sociale 
interactie.  
Dat omdat de nederlandse samenleving nog steeds verkeert in een verzuilde staat. Kijk alleen naar de 
feestdage, bijna alle zijn ze gelovig. Vandaar dat de klokkenluiders heel belangrijk zijn, weg met de 
verstrengeling van belangen, weg met de kruiwagens en zuilen, laten we het werk krijgen omdat we dat 
verdienen en niet omdat wij van een zuil zijn en mekaar moeten helpen.

Ik zou ook heel graag willen schrijven (is het niet dat ik de hele dag aan het solliciteren ben en op zoek ben 
naar werk). Mochten de uitgevers zijn die mijn boek willen publiceren, dan hoor ik het graag. Ik ben daarom 
gestart met mijn wegblog, maar daar kan ik niet alles vertellen.

Neemt niet weg dat er mensen zijn die tegen een islamitische heilstaat ageren, inclusief alle andere heilstaten 
en dat het beter is om te werken aan een iets positiever beeld. Een integreerend inburgeraar heeft een streepje 
voor, hoe moeilijk dat ook is, het is uit eigen beleveniswereld gegrepen. De knelpunten kunnen geformuleerd 
worden en daarna kan men de oplossingen aandragen in plaats van machteloos toekijken.

6.  Anoniem 

16 Dec 2004 om 00:21 

Het is uitermate verbolgend hoe u praat, annoniem 
U en zoals vele zogenaamde met u, die het concept van scheiding van kerk en staat onderschrijven hebben of 
helemaal geen benul van het Islamitische concept of zijn gewoon hardnekkige ongelovigen. 

Hoewel ik u tot de laatste groep reken, kan het denk ik geen kwaad om u een korte beschrijving van het 
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Islamitische concept te geven:

De mens, O annoniem, is samen met het hele universum een schepping van de Meest Verhevene. Het hele 
universum wordt gedomineerd door wetmatigheden. De schepping is gewillig of ongewillig onderhevig aan de 
wetten van de Almachtige. Zo ook de mens, die begiftigd is met een eigen keuze. Fysiek gezien is de mens, die 
met zijn lichamelijke functies de wetten van Allah gehoorzaamd, Moslim. U en de rest van uw extremistische 
ongelovige collega’s zijn in dit standpunt heel opstandig.

Als we het hele leven van een mens in beschouwing nemen, dat voor het grootste gedeelte onderhevig is aan 
deze wetten, dan moet het logisch zijn dat de mens ook de wetten volgt die de Almachtige voor zijn keuze heeft 
gemaakt. 

Het is zelfs zo dat Allah niet alleen voorschriften voor onze uiterlijke daden heeft gegeven, maar ook 
voorschriften heeft gegeven om ons innerlijk gedrag aan te passen aan deze wetten. 

Aan de Islam valt niet te sleutelen, meneer Ronald. Als een gebod of verbod van de Almachtige afkeer in de 
mens opwekt, dan ligt het probleem bij de zelfzuchtige mens en niet aan de Islam. Degenen die geloven dat zij 
een schepping zijn van een Alwijze Oppermacht, twijfelen niet aan de Wijsheid en Goedheid van al deze 
voorschriften, zelfs als dit tegen hun eigen zelfzuchtige ego ingaat. Wat betreft de fundamentalistische 
ongelovigen, is de bron van al hun ergernissen hun hoogmoed. Deze hoogmoed zal hun ondergang in dit leven 
en in het Hiernamaals zijn. Ware geloof houdt totale overgaven aan de WIL van deze Alwijze Oppermacht. 

Groetjes 

——————————————————————————–

De mens staat vandaag de dag aan de rand van de afgrond, niet omdat zij in het gevaar van een volledige 
vernietiging verkeert, dat is slechts een symptoom en niet de ware ziekte, maar omdat de mensheid verstoken 
is van die vitale waarden, die nodig zijn om niet alleen een gezonde ontwikkeling door te maken, maar ook voor 
een ware vooruitgang. Zelfs de westerse wereld beseft dat de westerse cultuur niet in staat is om deze gezonde 
waarden voor de leiding van de mensheid te geven. Zij weet dat zij ze niet in zich heeft en kan daarom haar 
eigen bewustzijn niet tevredenstellen en haar bestaan niet rechtvaardigen. 
De democratie in het westen is zo onvruchtbaar geworden, dat het daarom aspecten van het Oostblok 
overneemt, met name uit de economische hoek, onder de naam van het socialisme. Hetzelfde geldt voor het 
Marxisme, trok in het begin grote aantallen mensen uit het Oosten maar ook uit het Westen aan, want het is op 
een bepaalde levensopvatting gebaseerd. Maar het Marxisme is nu op het veld van de diverse denkbeelden 
verslagen, en er kan, zonder overdrijving gezegd worden,dat er geen enkel land ter wereld echt marxistisch is. 
Deze theorie is in zijn geheel in strijd met de menselijke natuur en haar behoefte. Deze ideologie bloeit alleen in 
een neergaande maatschappij of in een maatschappij, die onderdrukt is door een vorm van langdurig dictatuur. 
Maar nu, zelfs onder deze omstandigheden, faalt haar materialistische economische systeem, hoewel dit het 
enige fundament is waarop haar structuur was gebaseerd. De Sovjet Unie, die de leider van alle 
communistische landen is, heeft zelf te lijden aan voedseltekorten. Terwijl het Rusland van de tsaren een 
voedseloverschot had, moet het nu voedsel van het buitenland importeren en moet het voor dit doel zijn 
reserves aan goed verkopen. De voornaamste reden hiervoor is het mislukken van het systeem van de 
collectieve boerderijen of, zoals men kan zeggen, het mislukken van een systeem dat tegen de menselijke 
natuur ingaat. 
Het is voor de mensheid essentieel om een nieuwe leiding te hebben! 
De leiding van de mensheid door de westerse mens is nu op zijn terugtocht, niet omdat de westerse cultuur 
materieel arm is geworden of omdat zijn economische of militaire ,macht zwak is geworden. Het tijdperk van 
het westerse systeem is tot een eind gekomen voornamelijk omdat het verstoken is van die leven gevende 
normen en waarden, die het tot de leider van de mensheid kan maken.  
Het is voor de nieuwe leiding nodig om de materiele vruchten van de creatieve intelligentsia van Europa te 
behouden en verder te ontwikkelen, maar ook om de mensheid die hoge idealen en normen te geven, die tot nu 
toe nog niet door de mensheid zijn ontdekt en die de mensheid een manier van leven zullen bezorgen, die in 
overeenstemming is met zijn menselijke natuur en met waarden en normen die positief en opbouwend en 
praktisch uitvoerbaar zijn. 
De islam is het enige systeem, dat deze normen en waarden en deze levenswijze kent.

we kunnen een hoop van elkaar leren.

mustafa

7.  Anoniem 

16 Dec 2004 om 12:37 

Het enige wat van en over het leven bewezen is, is dat je wordt geboren omdat je vader en moeder een kind 
verwekten. En dat je dood gaat. 
In de kerk of moskee zitten is zonde van je tijd. 
Zo gauw iemand met een bewijs komt dat God of Allah alles regelt dan word ik gereformeerd of islamiet o.i.d. 
Zo lang dat niet het geval is blijft de kerk voor mij het grootste kwaad der aarde. 
Ik geloof namelijk niet in sprookjes.

8.  Anoniem 

19 Dec 2004 om 23:20 

Anoniem zegt: “Wat betreft de fundamentalistische ongelovigen, is de bron van al hun ergernissen hun 
hoogmoed.”

Een ongelovige luistert naar wetenschappelijke wetmatigheden en is beslist minder hoogmoedig of hebzuchtig 
dan een gelovige; immers elk van ons kan gebruik maken van alle wetenschappelijke uitvindingen of het nu om 
medicijn of een raket of…, gaat, doet er niet toe. Het is rationeel beredeneerbaar. Een geloof is irrationeel en 
dus gevoelskwestie. Wij kunnen alleen hopen op een genezing als er geen medicijn voor handen is, of bieden 
tot de maan in plaats om werkelijk daar naar toe te gaan. Een religieus mens moet zich houden aan de regels 
van herhalingen (soort zelfhypnose toestand) die alleen voor hem zelf is; een wetenschapper moet het ook 
hebben van herhalingen, maar het resultaat is voor algemeen belang van ons allen. 
In de psychologie gebruikt men ook een hypnose, maar dan om andere redenen.

Een ongelovige ontrekt zich niet aan eigen verantwoordelijkheid door de schuld te plaatsen bij een irrationeel 
iets / iemand. Dat doen gelovige wel. Ook maken ze mensen bang door steeds te verwijzen naar de hel. Een 
ongelovige doet het niet, meestal zoekt hij naar een oplossing om de menselijke situatie te verbeteren zodat d.
b. persoon uit de hel (gemoedstoestaand) bevrijd wordt.
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Een ongelovige helpt iedereen zonder excuus om eerst eigen zuil te moeten helpen. De gelovige doen het niet; 
zij moeten, volgens de heilige boeken, eerst eigen zuil helpen. Dus dan is de “hebzucht” beter te plaatsen bij 
gelovige die eerst zich zelf en eigen zuil helpen, dan bij ongelovige die eigen kennis toegankelijk maken voor 
iedereen.

Bovendien zitten wij hier op de klokkenluider weblog die voor een ontzuilde maatschappij strijden; geen 
verstrengeling van belangen, dus.

9.  Anoniem 

1 Jan 2005 om 17:38 

Wees gerust beste man een jalaba dragende moslim met een baard zal zich altijd gedragen als een opvalend en 
een erkende toegelaten vreemdelingin in dit land. En dat zijn Moslim Arabisch zijn en dooren in het oog is van 
in het geheim rondlopende cannaniten is ook een feit. Dus ik zou uw willen aanraden om niet te veel van die 
goedkoop gemaakte menningen uit te spreken

10.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 11:23 

Ach hou toch op met je moslimgevaar. De islam wordt gewoon misbruikt door een leger aso’s die hier dankzij 
een tolerant immigratiebeleid hun in de vroege middeleeuwen vastgeroeste frustraties kunnen uitkramen onder 
dezelfde noemer van vrijheid van meningsuiting waaronder de gemiddelde inheemse debiel zijn kraam kan 
spuien.

Het stikt van de geintegreerde, nette, hardwerkende, brave, drinkende, rokende en haringetende moslims in 
ons land. En ze werken net als wij zwart, gaan naar de hoeren, roddelen over hun buren en gaan vreemd. 

Rabarberke Dullemond 
Groningen

11.  Anoniem 

4 Feb 2005 om 22:47 

quote:

Ach hou toch op met je moslimgevaar. De islam wordt gewoon misbruikt door een leger aso’s die hier dankzij 
een tolerant immigratiebeleid hun in de vroege middeleeuwen vastgeroeste frustraties kunnen uitkramen onder 
dezelfde noemer van vrijheid van meningsuiting waaronder de gemiddelde inheemse debiel zijn kraam kan 
spuien.

Het stikt van de geintegreerde, nette, hardwerkende, brave, drinkende, rokende en haringetende moslims in 
ons land. En ze werken net als wij zwart, gaan naar de hoeren, roddelen over hun buren en gaan vreemd. 

Rabarberke Dullemond 
Groningen  

=================================================

Mevrouw, u slaat helaas de plank mis. 

Eerst even een citaat van Bomans: Iemand die zegt dat hij ook betrouwbare Chinezen kent en dat er in 
sommige negers heus wel iets aardigs steekt, maakt zich aan rassendiscriminatie schuldig, net als iemand die 
royaal beweert dat er ook goede joden zijn als een antisemiet door de mand valt. Hij velt een vonnis, niet door 
wat hij zegt maar door wat hij verzwijgt. Hij meldt de uitzondering en suggereert de regel. 

Enfin, gelukkig werk ik niet voor het MDI, dus het zei u vergeven. Maar u impliceert met uw opmerking dus wel 
dat uw voorganger gelijk heeft. 

To the point: het feit dat vele auto’s goede remmen hebben betekent niet dat we de APK wel kunnen 
afschaffen. 

Het feit dat er, zoals u zegt, “ook goede c.q. aangepaste moslims zijn” betekent niet dat er geen gevaar is. 
[Overigens waag ik te betwijfelen of “rokende, drinkende en hoererende moslims” naar de letter van de Koran 
als (goede) moslims worden beschouwd.]

Adolf Hitler heeft door persoonlijke interventie de deportatie van diverse Joodse families verhinderd, maakt dat 
hem een humanist?

Het feit dat met de meeste vuurwapens nog nooit een moord is gepleegd maakt ze nog niet ongevaarlijk. 

Dus uw haringetende moslims betekenen niet dat er geen ‘moslimgevaar’ is. En dat er wel iets meer aan de 
hand is dan “frustraties uitkramen” heeft inmiddels zelfs de meest verstokte struisvogel wel moeten 
onderkennen. Theo is niet met argumenten tot zwijgen gebracht, het WTC is niet ingestort door te hard praten.

Sven

12.  Anoniem 

27 Mei 2005 om 14:39 

Nederlanders,

Kijk aub toch uit je doppen!!!!

Een minderheid van hypocriete struisvogels van alochtonenknuffelaars gaan de meerderheid van een 
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authentieke bevolking het woestijnzand tussen de kiezen doen proeven….in de naam van Allah! Er dragen er nu 
al een aantal onder jullie een doek op hun domme hoofd!

De Nederlandse situatie is niet eens exclusief, maar “toevallig” juist zoals het West-Europees probleem…

Denk maar eens goed na en bekijk de geschiedenis van diverse oude culturen en volkeren….aan wat zijn die 
naar de knoppen gegaan???? Juist door de vermenging met andere culturen…(Grieken, Romeinen, Egypte, enz 
enz…)!! 
Een bewijs dat integratie gewoon onzin is en eerder de uitzondering dan de algemene regel. Het gaat gewoon 
om het dominantieproces. Basta!

Hoe luidde dat ook weer??? Ze hebben ogen, en ze zien niet….

Een goede raad: wees oprecht en kom voor je eerlijke mening uit! Je moet ook niet beschaamd zijn om te 
zeggen wat je te zeggen hebt. Ook als je orde op zaken wil en een multicultureel cirkus klote vindt!

13.  Anoniem 

27 Mei 2005 om 14:53 

Rabarbeke toch!

Inderdaad….het “stikt” van die…..en “die” zijn er ECHT teveel! Dat zeg je toch zelf! En toch….???? 
Denk maar even goed na over de misdaadstatistieken. Als “die”, je weet wel, er niet waren, dan waren de 
sdtatistieken ook duidelijk anders…

Ga jij eens naar “die” landen en doe jij daar eens wat ersommigen hier doen….dan kwam je nooit meer levend 
uit “hun” gevangenis (niet het hotel van bij ons!!!).

Kom met je voetjes weer op de grond. De meerderheid in Nederland denkt anders dan jij. En er is de 
democratie nog, niet???

14.  Anoniem 

28 Mei 2005 om 11:27 

Geef overal de moslims maar de schuld van. 
Achterlijk geleuter, miskent de echte problemen. De steeds groter wordende bureaucratie en het toenemende 
gegraai in de staatskassen door vooral autochtonen.

15.  Anoniem 

17 Jun 2005 om 10:47 

Hebben we vhier niet gewoon met platvloerse racisten te maken. 
Stop de hetze: www.stopdehetze.nl . 
En hou eens op met dat gezeik over moslims. Ben jij dan superieur.

16.  Anoniem 

17 Jun 2005 om 10:48 

Hebben we vhier niet gewoon met platvloerse racisten te maken. 
Stop de hetze: www.stopdehetze.nl . 
En hou eens op met dat gezeik over moslims. Ben jij dan superieur.

17.  Anoniem 

11 Jul 2005 om 17:18 

islam en democratie is een erg lastig verhaal,de moslims moeten echt bereid zijn grote consessies te doen ,en 
grote delen van hun boek te negeren. 
als je echt wilt leven zoas de koran dat vooschrijft ,dan heb je een probleem met de democratie,omdat het erg 
moelijk samengaat. 
ik vraag me af of de moslims bereid zijn dit te doen? 
ik hoop het, 
anders kunnen we het hier in de toekomst nog aardig lastig krijgen als vrijdenkers.
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Cohen manipuleert lustig verder
Gepubliceerd door admin 20 november, 2004 in Media. 

OPNIEUW LAAT COHEN EIGEN BUREAU ONDERZOEK DOEN NAAR ZIJN POPULARITEIT

Wat doet een burgemeester die vreest voor zijn leven omdat hij volgens de hele correcte pers door 

moslimextremisten met de dood wordt bedreigd? Hij gaat rare sprongen maken. Hij dringt zich 

binnen op de begrafenis van zijn grootste vijand, manipuleert samen met zijn persoonlijke 

spindoctors een herdenkingsmanifestatie en hij laat natuurlijk opnieuw een ‘onderzoek’ doen naar zijn 

eigen populariteit. Door zijn eigen gemeentelijk onderzoeksbureau O+S uiteraard zoals hij ook reeds 

eerder deed. Want je weet het maar nooit. Wie maakt er snel een einde aan de leugens en de 

manipulaties van deze arrogante en egomane polderbestuurder? 

 
Opnieuw schakelde Cohen dus zijn eigen onderzoeksbureau O+S in om zijn populariteit te laten 

onderzoeken. En opnieuw vindt hij in de hoofdstedelijke propagandakrant het Parool zijn willige 

spreekbuis. Uiteraard zwijgt deze krant over de banden tussen O+S en de burgemeester die nota 

bene op de eigen website duidelijk worden vermeld. 

Dit artikel stond in het Parool van 19 november:

Cohen populairder

Van een verslaggeefster

AMSTERDAM - Een ‘brede meerderheid’ van de Amsterdammers oordeelt positief over burgemeester 

Job Cohen. Dat blijkt uit onderzoek door bureau Onderzoek en Statistiek (O+S).

In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van AT5, is Amsterdammers gevraagd naar hun oordeel 

over lokale gezagsdragers - in het licht van de gebeurtenissen sinds de moord op Theo van Gogh.

Mochten er nu burgemeestersverkiezingen worden gehouden, dan zou 35 procent ‘zeker’ stemmen op 

Cohen. In januari 2003 was dat nog 28 procent. Een kwart van de ondervraagden zou dat 

‘waarschijnlijk’ doen, in januari 2003 was dat 27 procent.

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de groep die denkt n?et op Cohen te gaan stemmen, 

lichtjes is gegroeid ten opzichte van ruim anderhalf jaar geleden.

Uit het onderzoek komt naar voren dat het grootste deel van de Amsterdammers bij zijn beoordeling 

van Cohen niet uitgaat van de gebeurtenissen van de afgelopen twee weken. ”Maar bij hen die wel 

zijn veranderd in hun oordeel, blijkt dat zij die al positief over Cohen waren, positiever zijn geworden, 

en zij die negatief waren, negatiever werden,” aldus O+S-directeur Jeroen Slot.

Cohen krijgt van de respondenten, net als in januari 2003, het rapportcijfer 7. Wel is het aantal 

mensen dat hem een onvoldoende geeft gegroeid van acht procent in 2003 naar vijftien procent nu.
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Wethouder Ahmed Aboutaleb, krijgt een 7,4. Vijf procent van de Amsterdammers geeft hem een 

onvoldoende. Van Aboutaleb bestaan geen eerdere cijfers, zodat een vergelijking niet mogelijk is.

Verder zegt tweederde Cohens credo ‘de boel bij elkaar houden’, te ondersteunen.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat zes procent van de Amsterdammers op de Groep Wilders 

zou stemmen als er nu Tweede-Kamerverkiezingen zouden worden gehouden. Wilders wordt door de 

Amsterdammers uiterst rechts gepositioneerd, rechts van de VVD en de LPF.

? Het Parool, 19-11-2004

Zoals reeds eerder beschreven op deze site heeft Cohen een afschrikwekkend track record waar het 

gaat om het manipuleren van de media. In deze eerdere stukken wordt ook beschreven hoe zij zijn 

eigen onderzoeksbureau O+S reeds eerder voor zijn karretje spande.

13 Reacties op “Cohen manipuleert lustig verder”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

21 Nov 2004 om 19:18 

Amsterdam is een grote bende, Cohen liegt en bedriegt over informatie die hij wel of niet had gekregen van de 
AIVD. Probeert Verdonk weg te houden bij de massapsychologie op de avond van de moord op Theo van Gogh, 
is toch aanwezig bij de crematie van van Gogh, hoewel hij op uitdrukkelijk verzoek van de familie niet welkom 
is.

Maar zijn populariteit groeit en groeit en groeit steeds verder..

2.  Anoniem 

21 Nov 2004 om 20:18 

hier nog een flap [Leers, Maastricht]; een die opzoek is naar leidershap:

quote:” “Mensen wegzetten als achterlijk en hun god een varken noemen, daarop had een reactie van het OM 
moeten volgen, en dat is niet gebeurd”, vindt Leers. “Als dat over mijn geloof gezegd was, had ik dat niet 
geaccepteerd.”"

Zeker nog nooit van Monty Python gehoord.

Maar, waar het nu zo ongeveer op neer komt, is dat van Gogh zelfmoord heeft gepleegd. Eigen schuld, dus. 
Hier kunnen we het mee doen. 
Wie durft er nu nog wat te zeggen? Als je niet afgeslacht wordt is er altijd nog justitie die je kan pakken. Nog 
een prettige avond……….

3.  Anoniem 

22 Nov 2004 om 12:08 

Cohen komt wat mij betreft in aanmerking voor de Potemkin award 2004 …

4.  straaltje 

22 Nov 2004 om 15:24 

Misschien dat ik het niet helemaal begrijp, 
maar in het krantenbericht staat toch dat 
O & S is ingeschakeld door AT5? En dus niet 
door Cohen zelf. En op de site van O & S zelf 
staat dat men onafhankelijk is, net zoals het  
CBS. Of is dit allemaal gelogen? 
Begrijp me niet verkeerd, ik ben absoluut geen  
fan van Cohen, integendeel. 
Bovendien, uit het onderzoek blijkt in ieder geval 
dat de groep die zeker niet zou gaan stemmen 
op Cohen is gegroeid en dat is mooi.

5.  Anoniem 

22 Nov 2004 om 16:02 
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jongens, zullen we even lekker buiten gaan spelen? o+s is gewoon een onafhankelijk onderzoeksbureau dat 
echt niet expres postieve dingen gaat zeggen over cohen. kunnen jullie iets nuttigers doen dan ‘de linkse kerk’ 
en cohen en booij tot en detail te ontleden (ik verzeker jullie: dat is echt wat minder interessant dan je denkt). 
doe iets constructiefs, begin zelf iets, bouw iets op in plaats van zo negatief en deconstructief. of luid de klok 
over iets dat wel ter zake doet.

6.  Anoniem 

22 Nov 2004 om 16:31 

Iemand schreef: “jongens, zullen we even lekker buiten gaan spelen? o+s is gewoon een onafhankelijk 
onderzoeksbureau […]”

Van de website van O+S: 

“O+S, de Dienst Onderzoek en Statistiek, opgericht in 1894, is h?t onderzoeksbureau van de gemeente 
Amsterdam.”

Ik noem dat niet ‘onafhankelijk’, eerlijk gezegd.

Ik heb naar aanleiding van de vorige populariteitsenquete vriendelijk om het onderzoeksrapport gevraagd en 
om een beschrijving van de toegepaste methode…… Nooit wat op gehoord.

7.  Anoniem 

23 Nov 2004 om 19:20 

Zeik toch niet zo, linkse communist!

8.  Anoniem 

25 Nov 2004 om 19:31 

Ik snap niet dat je Monty P en van Gogh met elkaar vergelijkt. 
Daar doe je beide geen recht mee. MP was pure satire, van G bloed serieus. De laatste had er voor moeten 
zorgen dat z’n woordkeuze z’n boodschap niet overstemde. 
Dat deed hij niet en dat is bijna net zo dom als de vergelijking die jij hierboven maakt.

9.  Anoniem 

25 Nov 2004 om 20:16 

He, stoere jongen (of meisje maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen), 
Zullen we afspreken dat je de volgende keer, dat je de held uithangt met zo’n post, op z’n minst 
beargumenteerd waarom je iets gezeik vindt? 
Mocht dat teveel gevraagd zijn dan moet je maar weer terug naar weblogs als geenstijl.nl.

Nog fijner zou het zijn, als je het voor elkaar zou kunnen krijgen een constructieve bijdrage te leveren. Je weet 
wel, aangeven hoe het volgens jou wel zou moeten ipv dit soort stupide geschreeuw. 
Ik weet, het is niet niks wat ik van je vraag, maar joh, kom op, verras jezelf en de overige lezers eens.

10.  Anoniem 

27 Nov 2004 om 19:22 

Jullie tekst: “Opnieuw schakelde Cohen dus zijn eigen onderzoeksbureau O+S in…” 
Artikel in Parool: “In het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van AT5…”

Hoewel ik weet dat O+S daags na de moord op Van Gogh geen onderzoek voor AT5 wilde doen (dat lag te 
gevoelig vond men) en ik vraagtekens heb bij de onafhankelijkheid van O+S is het onjuist dat Cohen zelf, zoals 
jullie schrijven, zijn onderzoeksbureau inschakelde. Het onderzoek is gedaan, het Parool heeft het bij het rechte 
eind, in opdracht van AT5.

11.  Anoniem 

19 Dec 2004 om 22:35 

Klinkt best wel ijdel. Wat voor iemand laat nou zijn eigen populariteit onderzoeken? Ik kan me dit zo moeilijk 
indenken bij iemand die zou vertrouwen dat hij goed bezig is.

12.  Anoniem 

4 Feb 2005 om 12:40 

“Het onderzoek is gedaan, het Parool heeft het bij het rechte eind, in opdracht van AT5.”

Oh, dan is het goed…

Het gegeven dat AT5, vanwege de z??r nauwe verwevenheid met de PvdA, in de wandelgangen ook wel 
“PvdAT5″ wordt genoemd geeft echt vertrouwen in de onafhankelijkheid en objectiviteit (!).

13.  Anoniem 

4 Feb 2005 om 12:44 
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“Het onderzoek is gedaan, het Parool heeft het bij het rechte eind, in opdracht van AT5.”

Oh, dan is het goed…

Het gegeven dat AT5, vanwege de z??r nauwe verwevenheid met de PvdA, in de wandelgangen ook wel 
“PvdAT5″ wordt genoemd geeft echt vertrouwen in de onafhankelijkheid en objectiviteit (!).
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Spindoctors manipuleerden Van Gogh-event op Dam
Gepubliceerd door admin 16 november, 2004 in Media. 

SUBSIDIEVRETERS GINGEN OP DE LOOP MET THEO VAN GOGH: SCHOKKEND 

FEITENRELAAS VAN ORGANISEREND BUREAU

Door Pamela Hemelrijk 

Dezer dagen kreeg Lennart Booij (U weet wel: De Grote Organisator Achter de Lawaaibijeenkomst op 

de Dam) een email van een Boze Burger. Deze Boze Burger verweet Booij dat de regie over de 

herdenkingsbijeenkomst van Theo van Gogh brutaalweg was overgenomen door de hypocriete linkse 

kerk. Hij kreeg nog antwoord ook, deze Boze Burger, wat op zichzelf al een mirakel is. Een mierzoet 

antwoord zelfs: “Vind wat je vindt” aldus Lennart de Nietnixer in een vlaag van tolerantie. “Maar je 

trekt conclusies die er niet zijn. In de hectische negen uren naar de Dam toe was ik kwaad en 

verdrietig en bang voor de toekomst van ons land, maar dacht geen seconde aan partijpolitiek “ De 

spindoctor van Cohen verklaart voorts “niet meer in links of rechts te geloven”, ontkent dat hij lid is 

van de linkse kerk, noemt zichzelf “kritisch PvdA-lid” (Hij lijkt Cor van der Laak wel, het ‘kritische 

AVRO-lid’) en voert tot zijn verdediging aan dat hij, Booij, Fortuyn nooit heeft verkettert (met een t). 

Hij besluit met een vaderlijk advies: “Je had me toch ook kunnen vragen: hoe is dat nou precies 

gegaan?” “Bij deze dan”, zo mailde de Boze Burger direct terug. Vertel op Lennart, HOE is het dan 

precies gegaan? Ik brand van belangstelling”. 

 

Lennart Booij Hij ontving per omgaande een gedetailleerd ‘feitenrapport” dat ik hier in zijn 

geheel laat volgen. (Want tjongejonge, wat geeft Lennart hier uit eigen beweging 

een onthullend kijkje in de keuken! En dan te bedenken dat hier nog een mateloos geflatteerd en 

geretoucheerd beeld wordt opgehangen! Want over de verbeten pogingen van ons trio om Rita 

Verdonk van de Dam te weren wordt met geen woord gerept. Laat staan over de vraag hoeveel 

Lennart voor zijn diensten betaald heeft gekregen.) 

E?n ding maakt Lennart zijn “feitenrapport” in elk geval pijnlijk duidelijk: de familie van Gogh heeft al 

net zoveel te vertellen gehad over het afscheid van Theo als Marten Fortuyn over de begrafenis van 

zijn broer. Namelijk helemaal niks. Theo is begraven door de linkse kerk, onder het motto: 

opgeruimd staat netjes. En volkscommissaris Booij vindt dat volstrekt normaal. Hij geneert zich er 

niet eens voor. 

Enfin, hier volgt integraal “De Dam according to Booij”:

Feitenrapport dinsdag 11 november 

09.30 Telefoon, Van Gogh vermoord, Lennart checkt dit nadien bij Gijs van de Westelaken (Column) 

en hij moet dit helaas bevestigen

11.00 Spoedoverleg op kantoor, BKB heeft van Gogh als hoofdgast op de Amerikaanse 

Verkiezingsnacht die wij organiseerden, uitgenodigd. Wat doen we nu? We besluiten niets af te 

lasten, maar wel voor een soberder opzet te kiezen. Daarnaast willen we op het Leidseplein iets doen, 
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onze woede en verdriet uiten, met een spandoek of met een moment van stilte.

11.30 Telefonisch overleg met de Gemeente, hoe pakken we zoiets aan?  

men reageert paniekerig, Leidseplein is moeilijk te beveiligen, daarbij wacht men op persconferentie 

van de Burgemeester.

11.35 Lennart naar Column Producties, bedompte stemming, verslagenheid. Wel positieve reacties 

van aanwezigen om ?iets? te doen.

11.45 Gemeente belt terug, ‘wacht even af is het devies.’ Men denkt aan stille tocht tussen 

Gemeentehuis en stadsdeelkantoor Oost.

12.00 Telefoon gaat, Job Cohen. Hij vraagt wat we willen doen, hij heeft met familie van Gogh 

gesproken. Zij willen in ieder geval lawaai, emotie, niets stils. Wij beamen dat en vinden het aanbod 

om vanaf nu samen te organiseren goed. Dat geeft logistieke ruggesteun. Cohen denkt aan de Dam 

als lokatie.

12.30 Wij informeren Gijs van de Westelaken, vindt hij het goed dat we iets ‘groters’ doen? Hij 

reageert positief, maar geeft aan zelf iets anders aan het hoofd te hebben. Wij vinden dat in ieder 

geval een van de vrienden moet praten, Gijs adviseert Theodor Holman te benaderen.

13.00 Cohen geeft persconferentie. Naast alle zaken rondom de brute moord geeft hij aan dat er een 

bijeenkomst op de Dam plaats zal hebben, op de vraag van journalisten of hij daar zelf spreekt 

reageert hij bevestigend. Wij vinden dat op zich logisch, hij is tenslotte de burgemeester, maar het 

sterkt ons wel in de mening dat daarnaast een spreker namens Theo moet praten, een vriend of 

intimus.

14.00 Erik en Lennart gaan naar het Gemeentehuis, we hebben een kort overleg over de logistiek en 

het programma, we besluiten daar, in een behoorlijke hectiek tot een korte krachtige bijeenkomst, 

maximaal een half uur. Van half acht tot acht. We vinden twee sprekers voldoende, Theo hield niet 

van veel poespas en veel sprekers dus naast Cohen een bijzondere vriend van Van Gogh, we stellen 

Holman voor. We besluiten ook tot een krachtig lawaai protest en twee minuten stilte. Het 

Gemeentehuis krijgt verzoeken van het Kabinet om een afvaardiging. Verdonk of Van der Laan willen 

wellicht praten, we stellen voor bij het oude plan te blijven, twee sprekers, en gaan nu eerst Theodor 

benaderen. Het programma is om 14.30 rond en we verlaten het Gemeentehuis.

15.00 Lennart en Erik gaan naar theater DeSmet alwaar Theodor in een live radio uitzending zit. In 

de pauze van het programma vraagt Lennart Theodor om medewerking en hij zegt dit toe. We 

verlaten het pand met de afspraak nu het totale programma te presenteren aan de media.

15.30 Pers wordt via diverse kanalen ingelicht. Erik krijgt telefoon van Ministerie van Justitie, mevr. 

Stordieau. Zij vraagt of Verdonk mag spreken, Erik antwoord dat zij welkom is op de Dam, maar dat 

we twee sprekers voldoende vinden. Geen spreek-optocht, maar een sober beeld.

16.15 Lennart krijgt telefoon. Iemand anders moet spreken, want Theodor haakt af. Max Pam heeft 

op hem ingepraat tijdens het tweede uur van de uitzending.

16.30 Lennart besluit naar Column producties te gaan. Overleg tussen Gijs van der Westelaken, 

Theodor en Lennart leidt niet tot een wijziging van inzicht.

16.45 Luid en duidelijk houdt Theodor een verhaal voor alle aanwezigen dat hij niet op de Dam staat, 

iemand anders moet het maar doen, bijvoorbeeld Rita Verdonk.

17.00 Lennart belt Verdonk namens de aanwezieg vrienden op Column producties is ze van harte 

welkom om in plaats van Theodor te spreken. Het blijven twee sprekers en het blijft sober.

19.30 Lennart heet beide sprekers welkom op de Dam, er zijn 25.000 mensen
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Verder hoef ik geen verantwoording aan je af te leggen. Je hebt grote vermoedens, maar Nederland 

is veel knulliger dan je denkt. Er zijn geen afspraken vooraf, geen spindocters, geen ‘deals’ Mijn 

bedrijf heeft op een aantal discussies leiden na, nog nooit voor de Gemeente Amsterdam gewerkt. 

(Nou Lennart, behalve dan toch tijdens die “9 uren naar de Dam toe”, zoals jij ze noemt! P.H.)  

Ik wordt niet betaalt (Tiens! Alweer twee mastodonten van spelfouten! Die 10 procent functioneel 

analfabeten waar HKH Prinses Laurentien het zo druk mee heeft bevinden zich niet alleen in de 

soosjale onderklasse, dat blijkt maar weer. P.H.) voor initiatieven zoals op de Dam. Ik ben een mens 

die oprecht kwaad en verdrietig. Jouw vragen maken me duidelijk dat je niemand vooraf vertrouwd. 

{Met een d. Hoe krijgt ie het voor mekaar P.H.) Jammer voor je, bij mij is het andersom.”

Zou je hem niet, die zak met zijn “logistieke ruggesteun” en zijn “WIJ vinden twee sprekers 

voldoende. Theo hield niet van veel poespas en veel sprekers”. En dan toch nog blijven volhouden dat 

spindoctors en deals niet bestaan! 

Ze zaten er godbeter het al met z’n drietjes over te vergaderen terwijl Theo nog lag dood te bloeden 

in de Linnaeusstraat! Maar van regie door de linkse kerk is geen sprake geweest. Als u dat maar goed 

begrijpt.  

Nee, ’t is allemaal spontaan van de grond gekomen, nou goed. 

Niets is aan het toeval overgelaten! Bij de Oosterbegraafplaats is een spandoek met de tekst “Wie 

beschermt ons na Pim tegen de extremistische moslim”, op last van de politie verwijderd, zag ik op 

AT5. Dit was “niet de tijd en niet de plaats”. De Fortuynisten in kwestie rolden braaf hun spandoek 

op. (Ze mogen dan volgens onze geleerde sociologen laag opgeleid zijn, en tot een sociale 

onderklasse behoren, maar je kunt moeilijk volhouden dat ze agressief zijn, de fans van Fortuyn. Ze 

pakten hun biezen zonder zelfs maar ??n krachtterm te bezigen )

Tot slot heb ik zelf nog een paar vragen voor BKB, het campagnebureau dat “zijn diensten aanbiedt 

aan bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties”. Onze twee nietnixers leuren daar 

onder andere met een speciale training voor burgemeesters die bang zijn om de verkiezingen van 

2006 niet te overleven. “Booij Klusman en Van Bruggen helpen zittende burgemeesters om zich op de 

nieuwe situatie voor te bereiden”, jubelt de BKB-website. “Dit worden de eerste algemene 

verkiezingen waar kiezers echt op een persoon kunnen stemmen. Dat vraagt een andere politieke 

stijl. In een serie workshops wordt ingegaan op de vele aspecten van het campagnevoeren. Er staat 

immers veel op het spel: niets minder dan Uw Eigen Carri?re!”  

Graag zou ik van Booij en Van Bruggen vernemen wat zo’n training kost, en vooral: of burgemeester 

Cohen zich al voor de cursus heeft ingeschreven, op kosten van zijn eigen burgerij. Maar ik heb zo’n 

bruin vermoeden dat ik op die vraag geen antwoord ga krijgen. Booij heeft namelijk reeds 

eigenmachtig de discussie voor gesloten verklaard. “Ik vind dat er nu voldoende over is gezegd”, 

mailt hij mij. “Ik heb reeds twee weken tekst en uitleg gegeven, ik ga nu weer verder met de 

toekomst”. Dus ik heb er een hard hoofd in.

Pamela Hemelrijk

24 Reacties op “Spindoctors manipuleerden Van 
Gogh-event op Dam”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 10:47 

Pamela heeft gelijk. De “afwikkeling” van de moord op Theo was een overwinning voor de subsidievreters. 

Dat hoeft niemand te verbazen, want de subsidievreters zijn professioneler / beter georganiseerd dan de 
mensen die het goede met dit land voor hebben. Daar zijn die subsidies namelijk voor!

Natuurlijk hadden Cohen/PvdA een “scenario” klaar liggen voor “de afwikkeling van een Moslim-moord op een 
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vrijdenker”. Die moord kwam toch nauwelijks uit de lucht vallen.

Cohen heeft blijkbaar zo’n Niet-Nixer op de bank zitten (op onze kosten !) om in zo’n geval in actie te komen…

De familie, vrienden, nabestaanden van Van Gogh of Fortuyn kunnen daar nooit tegen op, wat zij zijn niet 
voorbereid en niet georganiseerd …

Ivo Renkema 
www.vrijepolitiek.nl

2.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 13:28 

Ook ik was verbaasd hoe effectief en snel de PvdA het initiatief naar zich toetrok en de lawaaidemonstratie 
organiseerde om eventuele protesten tegen het Amsterdamse beleid van Cohen en zijn companen te 
overstemmen. Veel rouw en of verslagenheid straalde van deze handelwijze niet van af. W?l veel opportunisme.

Het ging hier direct om hun eigen carri?re en gek genoeg kan er dan w?l plotseling heel snel heel veel in 
beweging worden gezet.

3.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 14:38 

De schijn. 
De angst. 
Het benepene. 
De kouwe angst. 
De nep bezorgdheid. 
Onze politici van 2004.

De woede van 2002 is weer helemaal terug.

Met dat verschil dat de vermoorde van nu uitkeek over de Dam, in de vorm van een wassen beeld vanuit 
Madame Tusaud. Daar waar een andere buitengewoon toonaangevende persoon met een gouden pen nu werd 
herdacht.

Men beweerde 911 dagen na de moord op Pim Fortuyn. 
911 verwijst naar 11 september. 
Toen ook doorgedraaide, barbaarse moslims 3000 mensen het zwijgen oplegde.

Nederland is vleugellam en monddood gemaakt door de rotte poltiek van de afgelopen veertig jaar!

De enigen die er baat bij hebben gehad zijn de anarchisten, de links-extremistische terroristen en de 
georganiseerde misdaad binnen allochtone (moslim) kringen. 
En ze worden nog gesubsidieerd ook. 
Vanuit de Nederlandse staat.

Het gewone plebs wordt koest gehouden op de Dam! 
Die mogen als een stel geretardeerden op trommeltjes slaan en op fluitjes blazen.

Dat is Nederland ten top.

Het is om je dood te schamen.

4.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 15:20 

Ik zat dus niet alleen met gemengde gevoelens naar die toespraken van politici te luisteren. Het klopte 
gewoonweg niet. 

Politici zijn van nature onecht en groot gebracht in een eigen belangen cultuur.  
Vaak omhoog gelikte pluche liefhebbers en zakkenvullers. Ze vergeten stelselmatig hun mooie 
verkiezingspraatjes.  
Je moet wel lef hebben om op dit soort hectische momenten het gepeupel toe te willen spreken. Lekker om zo 
je imago op te kunnen poetsen. 

Geef het volk brood en spelen zullen ze gedacht hebben. Zo werd de onrust in Amsterdam omgezet in een half 
uur lawaai. 

‘Rita’ zou het volk eens moeten toespreken na de zelfmoord van een asielzoeker die de dood verkoos voor een 
terugkeer naar de hel. Haagse gewetenloosheid. Eenzame bregrafenissen genoeg in dit land. 

Politici kunnen beter hun mond houden en moeten zich doodschamen voor de politieke moorden op Fortuyn en 
van Gogh. 

Waar Remkes was weet niemand. Kamervraagjes. Borrel ? Vriendin ?  
Kleintje Muurkrant weet kennelijk beter.

En ze hielden een debat, ze deden een plas en alles bleef zoals het was.

5.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 19:10 

God, wat zijn we weer lekker geinformeerd. 
Het idee om lawaai te maken komt van Theodoor Holman of eigenlijk zelfs van de moeder van van Gogh, die - 
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aldus Holman- gezegd zou hebben dat lawaai veel meer bij van Gogh paste dan stilte. Letterlijk zo gezegd op 
AT5.

Verder is het natuurlijk helemaal niet vreemd dat de burgemeester spreekt tijdens een openbare bijeenkomst 
die een land maar vooral ook een gemeente geschokt heeft.

Nog twee opmerkingen: 
Meneer van de Virje Politiek, misschien een idee om ook wat lawaai te maken en aan te geven waar je, mij in 
ieder geval volstrekt onbekende, clubje vandaan komt en wat je wil. Meeliften op sentiment doe je mijns inziens 
hier net zo hard als dat je het de PVDA verwijt.

De reactie direct hierboven doet me inderdaad het ergste vrezen voor Nederland. 
Wat een gebazel.

6.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 20:57 

Hoe houden we het volk rustig ? Juist met een half uur “georganiseerd” lawaai. 
Politici melden zich “spontaan” aan om de verdrietige en woedende meute gerust te stellen. Dat is pas 
makkelijk meeliften op sentimenten. Zo voorkom je onrust en kanaliseer je onlustgevoelens. De 
opgetrommelde ME ers deden de rest.

Politici moeten zich doodschamen voor het feit dat ze niets hebben gedaan om de 2 politieke moorden op Theo 
en Pim te voorkomen.

Je hoort ze niet bij de uitgeprocedeerde asielzoekers die zelfmoord plegen om terugkeer naar de hel te 
voorkomen. 

Liever de ideeen van Fortuyn politiek verzilveren en vooral veel lachen als er camera’s in de buurt zijn.

Een minister van binnenlandse zaken die “spoorloos” was toen Den Haag in brand stond is bepaald geen 
toonbeeld van krachtig leiderschap. (Zie Kleintje Muurkrant !) 

Zelfs een vernietigend rapport over “zijn” geheime AIVD breed lachend voor de camera’s in ontvangst nemen is 
toch een toonbeeld van de totale haagse hipocrati.

Kijk eens wat er in Irak werkelijk gebeurd in een moskee. Gruwelijk afslachten op zijn westers !. Dit keer geen 
briefje op het lijk maar een niets verhullende Rambo tape. 

Ik ben benieuwd of het lijk in beslag is genomen. Anders moeten ze maar even met Donner bellen voor juriisch 
advies.

7.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 23:58 

“Anoniem” schreef :

” God, wat zijn we weer lekker geinformeerd. 
… 
Meneer van de Vrije Politiek, misschien een idee om ook wat lawaai te maken en aan te geven waar je, mij in 
ieder geval volstrekt onbekende, clubje vandaan komt en wat je wil. Meeliften op sentiment doe je mijns inziens 
hier net zo hard als dat je het de PVDA verwijt.” 

Daarop dan het volgende antwoord:

1.- Grappig dat Anoniem mij verwijt niet goed ge?nformeerd te zijn. De opmerking dat de PvdA meelift op 
sentiment komt niet van mij …

2.- Wat wij willen? Nu, daarvoor kun je kijken op www.vrijepolitiek.nl.

Ivo Renkema

8.  Anoniem 

17 Nov 2004 om 13:54 

De Linkse Kerk moest er echt wel zeker van zijn dat Theo van Gogh gecremeerd werd!! Als Theo nog een teken 
van leven had gegeven, was hij subiet door de Linkse Kerk eigenhandig de oven ingeduwd!!!

9.  Anoniem 

17 Nov 2004 om 14:01 

Heerlijk wijf, die Pamela!! 
Zo zie je maar. Zelfs met dode roem wil elke kloothommel z’n voordeel doen!!

10.  Anoniem 

17 Nov 2004 om 16:50 

Valt inderdaad niet goed te praten. 
Wat Al Zarqawi doet wel??? 
Die bewijst de islam volgens mij de slechtst mogelijke dienst.
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11.  Anoniem 

17 Nov 2004 om 16:51 

Ik begrijp dat je liever plunderende-Lonsdale-dragende-debielen gezien had, past dat beter bij jouw idee van 
rouw?

12.  Anoniem 

17 Nov 2004 om 16:54 

Linkse Kerk? Da’s nog eens een interessante opmerking. 
Was dit per ongeluk of snap je de tegenstelling in je woordkeuze?

13.  Anoniem 

25 Nov 2004 om 19:24 

Ja, Pamela - als het moet ga ik er voor op m’n rug- Hemelrijk bijvoorbeeld.

14.  Anoniem 

26 Nov 2004 om 01:25 

Ik heb het gelezen. Nou Nou. Sjonge. Tewijl ik zo las zocht ik naar Het Juiste Woort, en mooi dat imand het al 
voor me had op geschreven: Wat een gebazel. Het word mi hoog tijd voor de niewe Splinter Patij ALKP ( Anti 
Linkse Kerk Partij) om zich verders te Ont Fermen over De Gedachten Goed van meneer Theo, met as 
voonaamste kenmerk Altoos Gelijk Hebben, Scherp Slijpen en Kisse Bissen tot ver in het Nonsensicale nog an 
toe. Overegens, het is anomien.

15.  Anoniem 

26 Nov 2004 om 15:33 

“De familie, vrienden, nabestaanden van Van Gogh of Fortuyn kunnen daar nooit tegen op, wat zij zijn niet 
voorbereid en niet georganiseerd …”

DAN WORDT DAT HOOG TIJD! 

16.  Anoniem 

27 Nov 2004 om 16:16 

Wat dat De Booij? 
Dat irritante mannetje die op een podium aan het trommelen was?

Wat een enorme lul is dat zeg. Ik heb mij kapot geergerd aan die trommelaar. Wat een eikel. 
Wat gaat er in dat hoofd van die lijer rond, als ‘ie daar staat te trommelen? 
”O, o wat ben ik goed bezig” straalde er van af.

17.  Anoniem 

28 Nov 2004 om 22:50 

Ja, willen de toekomstige nabestaanden van de volgende schietschijf zich alvast gaan organiseren. Nee, 
subsidie zit er helaas niet in. Maar met een beetje slimme merchandising moet hey wel te verwezelijken zijn.

18.  Anoniem 

2 Dec 2004 om 13:15 

bovendien, als je eenmaal naar een door bkb georganiseerde bijeenkomst bent geweest blijven ze je daarna 
mail sturen. zo ook op de moord ochtend. “wij zijn geschokt blablabla… daarom roepen we iedereen op om 
vanavond naar de dam te komen” . drie maal raden waarom ze die oproep deden! ze dachten als wij het 
organiseren kunnen we de tijd in de gaten houden en blijft niet iedereen weg bij onze nacht van de 
amerikaanse verkiezingen. 2 sprekers. dat was niet zo zeer om de onderwerpen te sensureren maar om 
iedereen vervolgens naar hun broodwinning (Dood is dood en brood is brood) te laten door lopen in de 
melkweg: de nacht van de usa verkiezingen. het bier was al ingeslagen, de zaal al gehuurd, helaas loopt een 
hitman-van-de-profeet tussen de wielen.

19.  Anoniem 

14 Dec 2004 om 20:05 

Opvallend is dat Booij precies op de halve en hele uren iets doet. Dit zal verband houden met zijn declaratie-
formulier.

20.  Anoniem 

19 Jan 2005 om 18:37 

JA helmaal waar zo fout als de nacht is die man
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21.  Anoniem 

14 Jun 2007 om 16:17 

VAN BOB PIECK

OOK HET MONUMENT VOOR VAN GOGH DE PERMANENTE ALLES ISOP WELLA VAN  
DE KRULSPELDEN VAN J. HENNEMAN EN DE ONTMANTELING VAN HET IN MEMORIAM VAN EEN LIEVE VAN 
GOGH ZIJN IN DIT VERBAND DUIDELIJKE TEKENS AAN DE HAMSTERDARM WAND VAN DE SCHEP PINGPING 
VAN PROBLEMEN 
DE SLECHTE ADEM VD MOSSADAM IN EEN ABC HIAAT VAN VADER EN ZOON 
HOPELIJK SNEL IN DE WIL VAN DEERNIS VAN HUN ROTTE CHRISTEN SALMONELLA EI GEN DOMPERS HET GOD 
DAM IT VAN EEN BATTLE YOU CAN twin  
DADER SLACHTOFFER IN EEN JODELAHITLER HIJAD&HIAAT DE SLOPERS VAN HUN EI GEN STOREN  
ZIE OOK SPIEGEL OUD EN NIEUW IN DAT VAN A*DAM 
IN A MUG SHOT BENEDEN n>a>p> NORMAAL ADAMS PEIL 
WANNEER MEN IN DE SCHEEPSHEL VAN EEN TOWNSCHIPHOL ONDER DE ZEESPIEGEL BELAND IN HET PAYS 
BADJE EEN STEEDS NETTER WORDEND ETTERLAND IN DE ZEN DER VERDELING VAN STOORZENDERS IN KILO 
ETHER VERBRAND 
HET LONT IN EEN KRUITBERG VAN EEN GEBLAKERD GROENE VEEN EEN BARBI Q 
POINT DIE NIET HELEMAAL HELAL WAS DAT WAS NLM DE HELAL 
MORSE DODE CODE NAAM VAN PRINS BENARD VICTOR BAARN IVM MET EINDE GREET HOFMAN AFFAIRE DAT 
WAS EEN UITGEBRANDE BARAK IN BAARN 1957 
DEBET AAN VIC STORIE IN BAARN DE V VAN WELK ICT STORIE 
DE PRINS ALS HET PIG EN BIGJE VAN ALLES IST CHEMIE IG FARBEN 
DE AS BONN WASHINGTON VOOR TIJDENS EN NA DIE OORLOG DIE NOOIT IS AFGELOPEN MAAR ZICH IN EEN 
STILLE ONZICHTBARE OORLOG IS DOOR GEGAAN IN DIT HELE ENGE LAND WORDT NOG SREEDS EEN HEEL 
ENG SPIEL GESPIELT 
OA DOOR PRINS BENARD LOCKHITLER ZELF

22.  Anoniem 

14 Jun 2007 om 16:20 

OVERIGENS COMPLIMENTEN AAN HET ADRES VAN PAMELA HEMELRIJK  
ALS DE EXPONENT VAN DE JOURNALISTIEK DIE GEEN JOURNALISTIEKEM BEDRIJFT IN DE HERMETIEK DIE DE 
BOODSCHAPPER HERMES ZIEK MAAKT 
ELKE KLOKKENLUIDER HEEFT HET IN DIT VERBAND BLIJKBAAR OOK METEEN GEDAAN. 
GROET BOB PIECK

23.  Alexander Verweij 

31 Jul 2007 om 16:02 

Pamela Hemelrijk was al mijn favoriete sjoernalist, maar nu is ze zelfs boven 10 gestegen. Jammer dat 
sommige kranten haar uitspuwden. Kritiek mag immers niet! Pamela, je bent mijn type, houd vol en scoor!

24.  sprookje 

1 Aug 2007 om 18:58 

Waarom altijd dat gebazel over links of rechts , het gaat alleen maar om macht en geld .
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« Job Cohen en de vrijheid van meningsuiting Spindoctors manipuleerden Van Gogh-event op Dam »

Gauwdief Joustra: op en top terrorismebestrijder
Gepubliceerd door admin 14 november, 2004 in Politiek. 

TJIBBE ‘UWV’ JOUSTRA IS ONZE ‘TERRORISMEBESTRIJDER’

Het is, laten we het voorzichtig formuleren, wat ondergesneeuwd geraakt in de nationale media, 

maar in deze bange tijden van terrorisme na de moord op Theo van Gogh beschikt ons land wel 

degelijk over een coordinator terrorismebestrijding die over onze veiligheid waakt: mr.T. H. J. 

Joustra, tot half februari 2004 voorzitter van het UWV. 

Het is niet geheel duidelijk waarmee Joustra zich het afgelopen half jaar precies heeft bezig 

gehouden, maar we mogen toch wel aannemen dat het op geen enkel niveau aan hem te wijten is 

dat ons land in een terroristische spiraal van geweld terecht lijkt te komen. Zou hij er trouwens ook 

verantwoordelijk voor zijn dat de ‘autoriteiten’ twee weken voor de moord op Van Gogh ophielden 

met het afluisteren van de mobiele telefoon van Mohammed B. zodat ze niet op de hoogte raakten 

van diens recente plannen? Of wilden ze er niet van op de hoogte raken? Tjibbe, leg eens uit! 

 
Ook bij het UWV en eerder bij het ministerie van (toen nog) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij was 

Joustra een baken van kwaliteit en betrouwbaarheid. Vooral de wijze waarop hij bij het UWV omging 

met gemeenschapsgeld wekt alle vertrouwen dat we hier te maken hebben met een man die van 

aanpakken weet en voor wie de terroristen overal in de wereld zullen sidderen van angst. Geluiden 

die in april, toen de benoeming van Joustra in deze sleutelfunctie bekend werd via een persbericht, 

nog opklonken als zou het hier gaan om het stallen van iemand die een baantje moest krijgen, zijn 

thans geheel verstomd: Jousta boekt gewoon te veel harde successen als ’s lands majeure 

terrorismebestrijder om kritiek nog mogelijk te maken.  

Dat de media in den lande in het geheel niets melden over Joustra in zijn huidige functie is ook 

logisch: zo’n man moet zijn werk in alle stilte kunnen doen. Dat de media hem links laten liggen is 

dus geen laksheid of journalistiek falen, maar het dienen van het landsbelang! Na de moord op Van 

Gogh op 2 November komt de naam Joustra in de landelijke pers temidden van honderden stukken 

over terrorisme slechts een keer voor: in een artikel van 10 November in de Volkskrant. Uit dit stuk 

blijkt dat Joustra zich ondermeer dient bezig te houden met het ‘operationeel maken’ van informatie 

ten behoeve van de opsporing. Ook blijkt uit dit stuk dat er in ons land twintig instanties zijn die zich 

bezighouden met terrorismebestrijding en dat er toen Joustra in functie trad reeds een GCT bestond 

(Gezamelijke Controle Terrorismebestrijding) en een COTb (Coordinerend Overleg 

Terrorismebestrijding). 

Om deze lacunes in de gevestigde media op te vullen zal deze website de lezers de komende weken 

op de hoogte proberen te houden van de werkzaamheden van Tjibbe Joustra, coordinator 

terrorismebestrijding.
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12 Reacties op “Gauwdief Joustra: op en top 
terrorismebestrijder”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

15 Nov 2004 om 00:24 

quote:’De aanstelling van de heer Joustra is tijdelijk, vooralsnog tot het eind van 2004.”

Nou dan mogen jullie [Klokkenluider online] wel opschieten, anders alleen nog maar “oud” nieuws.  
Overigens als hij mag blijven, heeft hij wel een lange proeftijd (10 maanden) voor zo’n “explosieve” functie.

2.  Anoniem 

17 Nov 2004 om 18:46 

Zou deze mooie baan, misschien komen door zijn netwerk in dit bestuur?:

Nationaal Groenfonds, maatwerk in natuurfinanciering. 
Bestuur: 
mr. Pieter van Vollenhoven voorzitter  
dr. M.J.L. Jonkhart penningmeester  
mr. T.H.J. Joustra  
mr. F.J.M. Houben  
ir. P.O. Vermeulen  
ir. P.H. Vogtl?nder

Het is duidelijk: het ‘old boys’ netwerk werkt nog zeer goed in Nederland!

3.  Anoniem 

22 Nov 2004 om 17:27 

Vriendjespolitiek was in het begineen veel gehoorde beschuldiging omtrent deze aanstelling van Joustra. Maar 
intussen heeft iedereen die het nieuws ook maar een beetje volgt toch al lang in de gaten dat Joustra gewoon 
de juiste man op de juiste plaats is? Tenzij we natuurlijk als mogelijkheid meenemen dat de pers ook in zijn 
vriendjesnetwerk zit en geheel ten onrechte alleen maar positieve reclame maakt…

4.  Anoniem 

5 Dec 2004 om 15:24 

Ik ben al 2.5 jaar werkloos, zonder eigen fout. Omdat ik hoog opgeleid ben, heeft men bij ‘t CWI geen werk 
voor me, wel een aanbeveling om het schoonmaak werk te zoeken. Ik ben gaan solliciteren, bij de 
uitzendbureaus, maar ze willen me niet; immers ze hadden genoeg jonge meisjes van 18 met een schoonmaak 
diploma. Inmiddels heb ik twee ordners vol met sollicitatie brieven. Ik mocht van ze wat rustiger aan doen, de 
ordners waren niet te tillen.  
Nu na 30. jaar Nederland, zoek ik een ander land waar ik wel misschien een vaste job kan krijgen. Hier mocht 
ik alleen betalen, studeren, gratis werken (participeren) maar nooit betaald werken. Hadden ze geen 
uitzendbureaus, had ik nooit kunnen betaald werken. Hoe krijgt een vrouw in Nederland haar pensioen? Ik 
vraag me af of de gelijke rechten bedoelt zijn ook voor de vrouwen? Het hoort ook bij de relevantie en 
actualiteiten van CWI? 
http://www.beba.web-log.nl

5.  Beba 

5 Dec 2004 om 18:44 

Te lezen op: http://www.beba.web-log.nl

6.  Beba 

8 Dec 2004 om 21:44 

Vandaag wilde ik een vraag stellen en belde CWI op; tot mijn verbazing moest ik een 09 nummer draaien. Het 
zou niet erg zijn, is het niet dat ik een vaste telefoonaansluiting heb opgezegd,omdat deze te duur was en 
omdat ik in de afgelopen vijf jaar vijf telefoonnummers heb versleten (werd afgeluisterd) enz. Dus 
tegenwoordig heb ik maar een mobieltje, die is makkelijker te vervangen, dacht ik zo. 
Een bandje vertelde mij dat de kosten tegen een plaatselijk tarief zijn, plus de kosten van het gebruik van 06 -
nummer. Juist, dat is het probleem. Ik heb gekozen voor een goedkope provider om kosten te drukken, maar 
de 09- nummer kost daar ? 1.25 per min. Het zou voor een gesprekje wel eens ? 20 euro kunnen kosten. Hoe is 
het mogelijk? Voor een vraagje maar; het is dan beter om naar ze toe te gaan. Maar dat kan ook niet, daar 
moet je eerst afspreken. Moet echt iedereen aan de minima verdienen, inclusief CWI?

7.  junkie 

18 Dec 2004 om 00:46 

Er is geen terroristische dreiging in nederland. er wordt zo vaak iemand vermoord. 22 moorden in limburg en 
26 in amsterdam (dit jaar).
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8.  junkie 

18 Dec 2004 om 00:50 

vrouw in de minima. zoek een vent.

?f

begin “ergens” in een bedrijf en werk jezelf omhoog.

als je echt geen baan kunt vinden moet je even je woonplaats mailen, ik zet je zo ergens aan het werk.

9.  Anoniem 

18 Dec 2004 om 02:29 

Wie zou bij jou willen werken, ga eerst naar school en leer schrijven; jij kunt niet alles kopen. Zoek zelf iemand 
die jou wil onderhouden.

10.  Anoniem 

19 Dec 2004 om 17:35 

ik doelde te zeggen dat ik genoeg bedrijven kende waar ik zulke goede contacten heb dat je zo aan de slag kan 
(je bent zeker niet de eerste)

maar het aanbod geldt niet meer.

11.  Anoniem 

19 Dec 2004 om 22:39 

Ho, daarom schrijf je: “vrouw in de minima. zoek een vent.” …en dat zonder je naam of e-mail te vermelden, 
denk je dat een vrouw jou bedoelingen meteen goed vindt, jij durft.

12.  Anoniem 

22 Feb 2005 om 14:12 

De heer Joustra is als bestuurder van de machtige UWV reeds gewend om de (vergaande) 
opsporingsactiviteiten te regelen van UWV zelf: fraude, zwartwerkers, simulerende WAO-ers, enz. De 
bevoegdheden in dit kader van opsporing gaan misschien wel verder dan in het kader van de terreuropsporing.

De verplaatsing van de heer Joustra naar de terreurbestrijding is dus wellicht meer voor de hand liggend, en 
efficienter, dan het in eerste instantie lijkt.
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Job Cohen en de vrijheid van meningsuiting
Gepubliceerd door admin 7 november, 2004 in Politiek. 

JOB COHEN MANIPULEERDE MEDIA ALS GEEN ANDER

De moord op Theo Van Gogh was voor velen, onder wie ook Amsterdam’s burgemeester Job Cohen, 

reden uitgebreid stil te staan bij de zegeningen van de vrijheid van meningsuiting. Cohen zei zelfs dat 

Van Gogh Amsterdam als domicile had verkozen wegens de spreekwoordelijke tolerantie van de 

hoofdstad. Cohen moet maar durven: als er iemand is die er een ware kunst van heeft gemaakt de 

media te manipuleren en de vrijheid van meningsuiting juist te bevechten is het wel deze softe 

moraalridder. Immers: Job Cohen kocht als staatssecretaris een journalist om die op dat moment 

bezig was een boek over hem te schrijven. 

 
Journalist Jeroen Corduwener werkte aan een boek over Job Cohen toen hij door de toenmalige 

staatssecretaris van Justitie in 2000 een opdracht in de schoenen kreeg geschoven ter waarde van 

maar liefst 45.608 gulden. Deze opdracht betrof een onderzoek naar alleenstaande minderjarige 

asielzoekers, de zogeheten ama’s. Het onderzoek is nooit gepubliceerd. Wel gepubliceerd is het 

ronkende boek ‘Een vreemdeling op Justitie, het asielbeleid van Job Cohen’. In dit boek staan wel 

allerlei verhalen over ama’s. Het toenmalig kamerlid Kamp (VVD) zei hierover in NRC Handelsblad 

(22 april 2002): “Cohen geeft een opdracht aan een journalist die een boek over hem schrijft, betaalt 

45.608 gulden vooruit en die opdracht wordt niet uitgevoerd. Dat is niet zuiver.” Anders gezegd: 

Cohen, de soldaat voor de vrijheid van meningsuiting, is corrupt en koopt journalisten om. 

Maar dit is niet het enige voorbeeld van een manipulerende Job Cohen die immer de zegeningen van 

de vrijheid van meningsuiting bewierrookt behalve als hij zelf onderwerp is van deze meningsuiting. 

Want dan durft de laffe burgervader het niet aan lijdzaam af te wachten wat de kranten over hem 

schrijven. Nee, dan misbruikt de despoot op niets ontziende wijze zijn macht om de vrijheid van 

meningsuiting een spaak in de wielen te steken. Lees in het onderliggende stuk hoe de burgervader 

in Het Parool een enquete naar de mening van de Amsterdammer over zijn burgemeesterschap ‘een 

steuntje in de rug gaf’. 

18 Reacties op “Job Cohen en de vrijheid van 
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Ik begin de redactie een beetje zat te worden. 
Kat, nou nog een keer zo’n waardeloos stuk en we sluiten je op in de al waheed moskee, waarna we heel hard 
roepen dat je een vriend bent van….. ja van wie eigenlijk… 
Deze site, of in ieder geval het ooit eens verkondigde streven verdient beter!!!!!

Ik begin me zo langzamerhand af te vragen of klokkenluideronline niet een schuilplaats is voor gefrustreerde, 
maatschappelijk mislukte, pseudo intellectuelen; azijnpissers dus. 

2.  Anoniem 

8 Nov 2004 om 18:19 

Hoe kwaaier die rooien worden (zie bovenstaande opmerking) hoe dichter bij de waarheid!

Ga zo door!

Cohen dient af te treden in plaats van te geilen op een minister-presidentsfunctie. 
Dit is een ware landverrader die heult met de grootste vijand van Europa: de extremistische moslims, die de 
politieke islam vertegenwoordigen en mogen huizen in de stad van Cohen?… 

3.  Anoniem 

8 Nov 2004 om 18:32 

De zittende Burgervader

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel. 
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel 
Zomaar een lach verschenen, maar dit heden, 
Nadat de brute moslim de nar de keel had doorgesneden, 
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret, 
En maakte hij onbespied een pirouette, 
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld. 
Hij oefende het woord ?geschokt? thuis 
En glom als een korankaft op de buis. 
Straks is hij, op de Dam, vol zorgen. 
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld. 
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied. 
Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen, 
En ziet nog steeds, het echte monster niet.

vrij naar Gerrit Komrij, 6 mei 2002

4.  Anoniem 

9 Nov 2004 om 10:30 

Als je nog meer van dit soort wijsheden hebt, is het misschien een idee om ze te bundelen en uit te geven. Is 
vast een markt voor bij de Eberhardts, Wijnschenks, Hammersteins en Nawijns van deze wereld.

Valt me op dat je er verder niet inhoudelijk op ingaat. 
Of is wat jou betreft het onomstotelijk bewijs voor de stelling in bovenstaand stukje al geleverd? Dat zou pas 
veelzeggend zijn.

5.  Anoniem 

9 Nov 2004 om 12:59 

Ik ben toch zo benieuwd wat Job Cohen wilde verbergen. Ik ben dol op smeuige details. Waar gaat dit 
over??????

6.  Anoniem 

9 Nov 2004 om 18:40 

De Amsterdams PvdA organiseert a.s. donderdag over dit thema een debat.

——— 
Debat over vrijheid van meningsuiting met Aboutaleb, Oudkerk en Holman 
JS - 9 november 2004

Hierbij nodigen we je uit om a.s. donderdag 11november in debat te gaan over de toekomst van de vrijheid van 
meningsuiting in de Rode Hoed in Amsterdam. Het debat wordt geleid door Rob Oudkerk. Aan het debat zullen 
o.a. deelnemen: Theodor Holman, Gijs van de Westelaken, Ahmed Aboutaleb (PvdA wethouder integratie in 
Amsterdam), Tiny Kox (fractievoorzitter SP Eerste-Kamerfractie) en Na?ma Azough (GroenLinks Tweede-
Kamerlid). 

Is er met de moord op Theo van Gogh een einde gekomen aan de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Wat 
kunnen de we doen om het vrije woord te laten voortbestaan? Bestaat er veiligheid van meningsuiting? 

Het is belangrijk dat iedereen hierover mee praat: jong, oud, student, van welke nationaliteit dan ook; het gaat 
ons allemaal aan. Ook jouw mening willen we hierbij niet missen! 

De zaal is open om 20.00 uur en het debat begint om 20.15 uur. De toegang is gratis (er wordt bij binnenkomst 
een donatie gevraagd naar draagkracht). 

Bron: http://www.amsterdam.pvda.nl/nieuwsbericht/1394 
—–
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7.  Anoniem 

10 Nov 2004 om 07:33 

Hmmmm, ja……..het gelul begint dus weer. Niet voor niets kennen we in onze taal het woord OUWEHOER, want 
in ouwehoeren, daar zijn we goed in. Elk probleem wordt opgelost met een stevig ouwehoer debatje, dat geen 
hout snijdt. Oetlullen kunnen zich profileren en alles blijft zoals het was. 

Wanneer gaat men over tot daden. Laten ze eens een debat aangaan over de positie van Donner. Remkes heeft 
gelijk. Donner is zelf een fundamentalist!! GrrAAAAAAAAAAAh

8.  Anoniem 

10 Nov 2004 om 22:06 

Wat een vreemd kereltje die over oude wijn praat.Dat moet haast uit het enge netwerk van Cohen komen.
Amsterdam Zuid zeker. Overigens kende ik het verhaal niet dus goed werk en zeer actueel. Wisten jullie dat 
Cohen allemaal dossiers bezit over politici en ondernemers in Amsterdam. Allemaal vanuit de taprooms en 
rechtstreeks in resum? naar Cohen. Blijf ernstig kijken .

9.  Anoniem 

11 Nov 2004 om 17:11 

hier eens iemand die duidelijk zegt waar het op staat.Ik vindt cohen ook een slijmbal die met alle winden mee 
waait

10.  Anoniem 

12 Nov 2004 om 12:36 

Job Cohen is zelfs in staat te liegen en te bedriegen om een minister het spreken onmogelijk te maken op een 
demonstratie voor de vrijheid van meningsuiting:

—– 
Verbazing over Cohen

AMSTERDAM - De burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, heeft vorige week dinsdag na de moord op Theo 
van Gogh alles in het werk gesteld om te voorkomen dat minister Rita Verdonk op de herdenkingsbijeenkomst 
op de Dam in Amsterdam het woord ging voeren.

Hij heeft de bewindsvrouwe direct en indirect onder druk gezet daar weg te blijven, zogenaamd omdat de 
familie van Theo van Gogh daar geen prijs op zou stellen. Dat bleek totaal onjuist te zijn. Tijdens de 
crematiebijeenkomst afgelopen dinsdag liet de moeder van Theo van Gogh niet voor niets weten dankbaar te 
zijn geweest voor de aanwezigheid van Rita Verdonk op de bijeenkomst een week daarvoor. 

Soloactie 

Minister Verdonk trok zich vorige week uiteindelijk niets van Cohen aan. Het was een soloactie van de 
burgemeester en enkele vertrouwelingen rondom hem, en vrienden van Van Gogh wilden wel dat ze kwam. Ze 
had aangeboden daar te spreken omdat zij Van Gogh goed kende. De cineast was erg op haar gesteld en 
steunde haar beleid. 

Dat aanbod had ze gedaan in overleg met premier Balkenende en vice-premier Zalm die vonden dat de regering 
daar aanwezig moest zijn en die Verdonk gezien haar portefeuille daar de beste persoon voor vonden. 
Suggesties uit Amsterdam dat minister Verdonk zich had ‘opgedrongen’, zijn in Den Haag dan ook 
verontwaardigd terzijde gelegd. 

[…]

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/15560871/Verbazing_over_Cohen.html 
——-

11.  Anoniem 

12 Nov 2004 om 22:09 

Het zal hem leren die van gogh 
moest maar zijn mond gehouden hebbe en niet provoceren

12.  Anoniem 

13 Nov 2004 om 12:37 

Dat Job Cohen een karakter- en beginselloze opportunist is wordt ten overvloede ook nog duidelijk uit zijn 
weerzinwekkende gesjacher om toegang te krijgen tot de prive bijeenkomst van vrienden en familie bij de 
crematie van Theo van Gogh. De kans om politiek gewin te halen over het lijk van een van zijn felste 
tegenstanders, ten koste van diens treurende ouders, kon hij kennelijk niet weerstaan. Laten we gauw onze 
burgemeesters kiezen en hem wegsturen. Zijn leugens en gedraai en zijn capitulatie voor terreur kunnen zo 
langzamerhand maar weinigen meer zijn ontgaan.

13.  Anoniem 

13 Nov 2004 om 17:01 

Cohen dwong plaats crematie Van Gogh af
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Van onze verslaggevers

AMSTERDAM, zaterdag 
De Amsterdamse burgemeester Job Cohen heeft zware druk uitgeoefend om aanwezig te zijn bij de crematie 
van de vermoorde Theo van Gogh, waar hij nadrukkelijk niet welkom was. Zowel bij de nabestaanden als bij de 
directrice van begraafplaats De Nieuwe Ooster probeerde hij een plaatsbewijs te ritselen. 
Tot zeer kort voor de plechtigheid liet Cohen zijn secretariaat een salvo aan smeektelefoontjes afvuren op 
familie en vrienden. Ook bestookte zijn staf de organisatoren van de crematie ? werkzaam bij Van Goghs 
productiemaatschappij Column Producties ? om toegang te krijgen.

Bokkensprongen 
Dit bevestigen vijf afzonderlijke bronnen. Zowel in politiek Den Haag als in ambtelijke kringen in de 
hoofdstad en in de kringen rond de vermoorde Van Gogh is gisteren met stijgende verbazing 
gereageerd op de ?bokkensprongen? die de burgemeester dezer dagen heeft gemaakt.  
Zo zegt medewerkster Doesjka van Hoogdalem van Column Producties dat ?Cohens medewerkster 
voortdurend belde of het nou toch ?cht niet mogelijk was dat hij werd toegelaten?. 
Zelfs op de dag van de crematie, tot kort voor aanvang van de plechtigheid, werden de 
organisatoren ?platgebeld?. Bronnen zeggen dat Cohen feitelijk met de jas alvast aan wachtte op 
groen licht.  
?Hij zou en moest erbij zijn, al moest hij over de hekken klimmen?, aldus Van Hoogdalem.

?De directrice van de begraafplaats werd ernstig in verlegenheid gebracht door Cohens 
vasthoudendheid. Want er was een strikt toegangsbeleid. En Cohen was beslist geen vriend van 
Theo. Die directrice zat heel vervelend tussen twee vuren. W?l uitgenodigd waren Gerrit Zalm, Rita 
Verdonk, Jozias van Aartsen, Femke Halsema, Jan Marijnissen en Agnes Kant. Maar z?ker geen 
Cohen.? Theodor Holman bevestigt dat de organisatie beslist niet wilde dat Cohen werd toegelaten. 
Dat hij toch kon binnendringen, kwam doordat Theo?s ouders geen conflict wilden. ?De ouders van 
Van Gogh zijn beschaafde, nette mensen, die geen ruzie willen.? Cohen kreeg uiteindelijk een 
staanplaats, helemaal weggestopt achterin de tent. Hij mocht niet in de aula, tussen Van Goghs 
intimi. 
?Cohen had eigenlijk buiten de hekken moeten blijven, en moeten kijken naar het grote scherm op 
de Kruislaan. Tussen het volk en de gemeenteraadsleden, die ook buiten moesten toekijken?, zegt 
Van Hoogdalem. ?Het was g?nant.?

Telegraaf, 13 november 2004 

14.  Anoniem 

14 Nov 2004 om 16:06 

Uit bovenstaand artikel: “De Amsterdamse burgemeester Job Cohen heeft zware druk uitgeoefend om aanwezig 
te zijn bij de crematie van de vermoorde Theo van Gogh, waar hij nadrukkelijk niet welkom was.”

Zulk een gebrek aan empathie lijkt mij eerlijk gezegd tamelijk pathologisch. 

Het zou verklaren hoe het mogelijk is dat hij het kan toestaan dat goedwillenden massaal door slechtwillenden 
het wonen en werken onmogelijk gemaakt wordt en zodiende de stad uitgejaagd worden.

15.  Anoniem 

15 Nov 2004 om 17:37 

het is ongelofelijk en tegek voor woorden, ik wist het totaal niet, ben op deze site beland en lees deze berichten 
over Cohen. Mijn burgemeester heet opstelten, dus ik wist niet dat Cohen zo’n asshole was…sorry ben geschokt!

16.  Anoniem 

16 Nov 2004 om 09:59 

Inderdaad, Amsterdam Zuid en wel werkend voor z’n geld. 
Bewijzen graag voor je overige beweringen, anders is het hier net de fabeltjeskrant.

17.  Anoniem 

15 Dec 2004 om 14:12 

Job Cohen was wel degelijk welkom op de crematie van Van Gogh (zegt hij zelf).

—— 
woensdag 15 december 2004 12:46

Cohen: ‘Ik was welkom op crematie Van Gogh’

Anders dan in sommige media is gesuggereerd, was burgemeester Job Cohen van Amsterdam wel degelijk 
welkom op de crematie van Theo van Gogh. Dat zegt Cohen in een interview in het kerstnummer van Elsevier.

Volgens Cohen vond de familie van Van Gogh - anders dan Van Goghs vriendenkring - dat de burgemeester bij 
de crematie aanwezig moest zijn. ‘Dat heeft meneer Van Gogh mij telefonisch bevestigd.’

In het interview blikt Cohen uitvoerig terug op het voor hem en Amsterdam roerige jaar 2004.

Softie 
Hem is de afgelopen maanden regelmatig verweten een ’softie’ te zijn, maar Cohen blijft er bij dat ‘de boel bij 
elkaar houden’ nu meer nodig is dan ooit.

Job Cohen

‘De boel bij elkaar houden zal nog steeds in mijn verkiezingsprogramma staan als we straks 
burgemeestersverkiezingen krijgen.’
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Hirsi Ali 
Kritiek heeft hij in dit verband op het ondergedoken VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali, die hij verwijt ‘voortdurend 
in te beuken op goedwillende moslims’.

‘Ze heeft het over de islam en vervolgens schiet ze in een zin door naar de radicale islam. Mij lijkt dat je die 
twee uit elkaar moet houden.’

Elsevier: 15 december 2004 
http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/nieuwsbericht/asp/artnr/16623/versie/1/index.html

18.  Anoniem 

16 Dec 2004 om 19:16 

Moet nog even het hele artikel lezen, maar hier staan toch geen gekke dingen. 
God wat zal de VVD in haar maag zitten met Ayaan Radicali….misschien moet ze bij de film……

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Jorritsma: opnieuw belangenverstrengelingen Gauwdief Joustra: op en top terrorismebestrijder »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/110/job-cohen-en-de-vrijheid-van-meningsuiting.html (5 of 5) [3/11/2009 1:00:10 AM]

http://www.elsevier.nl/nieuws/nederland/nieuwsbericht/asp/artnr/16623/versie/1/index.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/110/job-cohen-en-de-vrijheid-van-meningsuiting.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Jorritsma: opnieuw belangenverstrengelingen at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Aangifte tegen Havenbedrijf en Gemeente Rotterdam Job Cohen en de vrijheid van meningsuiting »

Jorritsma: opnieuw belangenverstrengelingen
Gepubliceerd door admin 27 oktober, 2004 in Politiek. 

ANNEMARIE ‘UPC’ JORRITSMA DRAAIT EIGEN GEMEENTE EEN POOT UIT

Door Pamela Hemelrijk 

De bewoners van Almere werden dit jaar geconfronteerd met een drastische prijsverhoging van hun 

kabeltarief: exploitant UPC verhoogde de prijs van ? 8,31 naar ? 12,36 per maand. Deze verhoging is 

in strijd met het contract dat Almere met UPC heeft gesloten. Nochtans besloot het gemeentebestuur 

in juli van dit jaar af te zien van gerechtelijke stappen tegen de kabelexploitant. De financi?le risico?s 

waren volgens B & W te groot: stel dat de gemeente het proces zou verliezen! Dan zou de gemeente 

moeten opdraaien voor alle proceskosten! Wat blijkt? Burgemeester Jorritsma is commissaris bij een 

volle dochter van UPC en laat bij dit belangenconflict haar ingezetenen natuurlijk spijkerhard vallen 

ten faveure van haar private corporate belangen! Zo kennen we Annemarie weer! Dit alles klemt te 

meer daar vele andere gemeenten wel de strijd tegen UPC aanbonden en wonnen, zoals Hilversum en 

Amsterdam. Op 28 oktober bepaalde de rechter nog dat UPC dit jaar de tarieven niet mag verhogen 

in Spijkenisse. Het bedrijf wilde de tarieven daar verhogen tot 85%. Maar Annemarie is ‘te bang’ dat 

Almere gaat verliezen! Wie in Almere draait de gecorrumpeerde nek om van deze bestuurder die al zo 

vaak is genoemd als kampioen belangenverstrengeling? 

 
De gemeenteraad van Almere zag aanvankelijk niets in een dociele opstelling ten opzichte van UPC. 

Een meerderheid gaf wel degelijk de voorkeur aan gerechtelijke stappen. UPC kwam vervolgens met 

een voorstel voor een minnelijke schikking op de proppen: als de verhoging werd geaccepteerd zou 

de kabelexploitant de gemeente enkele miljoenen euro?s cadeau doen ‘voor culturele projecten’. 

Maar de raad toonde zich ongevoelig voor deze verkapte poging tot omkoping en wees het voorstel af. 

UPC bood vervolgens aan om, in ruil voor de exorbitante prijsverhoging, twee zenders extra aan het 

doorgiftepakket toe te voegen. Daarvoor ging de raad wel door de knie?n. Per 1 januari volgend jaar 

mag UPC het tarief zelfs nog verder opschroeven: naar ? 15.20 per maand. Een verdubbeling van de 

prijs dus. En het enige wat daar tegenover staat is dat de bewoners nu twee zenders extra ontvangen 

waar zij niet eens om hebben gevraagd. 

Waarom laat de gemeente zich deze flessentrekkerij welgevallen? Waarom accepteert zij als een mak 

schaap dat UPC contractbreuk pleegt en laat zij haar burgerij daarvan financieel de dupe worden? 

Heeft dat misschien iets te maken met het feit dat burgemeester Annemarie Jorritsma commissaris is 

bij UPC, zoals een klokkenluider uit Almere ons meldt? 

?Welnee?, zo bezweert gemeentevoorlichter Jan Schenkman desgevraagd. ?U bent abuis. Mevrouw 

Jorritsma is geen commissaris bij UPC. U bent waarschijnlijk in de war met een andere 

kabelexploitant: Priority Telecom. Daar is ze w?l commissaris.? 

Priority Telecom is een dochteronderneming van UPC. 
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1.  Anoniem 

27 Okt 2004 om 21:19 

Ach, wat maakt het uit. Dit is toch een schurkenstaat. En of het nu een vrouwenschurk of een mannenschurk is, 
maakt geen reet uit. Gewoon wegzwezen hiero. Het zijn allemaal fundi’s die het hier voor het zeggen hebben. 
Christen en islamitische fundamentalisten. Gewoon emigreren naar Nieuw Zeeland of een ander oord waar 
behalve ruimte ook weinig gezeik is en al helemaal geen fundi’s. Hoera!!

2.  Anoniem 

27 Okt 2004 om 21:33 

Zit de gemeenteraad dan te slapen??? 
Zijn er bij de gemeente geen juristen in huis die hier iets meer over weten te vertellen? 
Graag hierover wat meer informatie.

3.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 17:56 

Iedereen weet dat commissariaten vergeven worden aan mensen die “nuttig” kunnen zijn, hetzij 
maatschappelijke of corporate positie, hun netwerk, etc. Dacht je nou echt dat modale jaarsalarrisen en meer 
betaald worden voor die paar middagjes “werk”? Het gaat er juist om de belangen te verstrengelen (waarbij het 
belang van de betreffende onderneming uiteraard het zwaarste moeten gaan wegen). In dit geval was het 
misschien een gelukkig toeval dat de commissaris (zoals hier gesuggereerd wordt) “van dienst” kon zijn.

4.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 19:02 

Ja, het is duidelijk: Annemarie Jorritsma die doet, wat normaal is in dit land: de boel belazeren. 
Pamela Hemelrijk die is fout (volgens diverse bestuurders): Pamela, die klikt over Annemarie. Klikken mag niet. 
Pikken dat mag wel - blijkbaar..

Hou vol, Pamela ! Dank zij jou wordt dit tenminste bekend, maar er zal wel niets veranderen…..

5.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 22:45 

Baantje hier, baantje daar. 
Waar zijn al die baantjes te vergeven? 
In postzegel Nederland. 
Jawel, jawel, u hoort het geod. 
Er is onder de baantjesjagers genoeg te verdelen. 
Dat het in dit geval niet om allochtonen gaat die te springen staan voor een baan moge duidelijk zijn, want 
allochtonen werken eenmaal niet zo graag. Zie ook het uiterst betrouwbare CBS voor de laatste cijfers m.b.t. 
allochtonen in de WAO.

Nee, het gaat hier om een andere groep: politici, die uit de politiek stapten en zomaar even burgemeestertje of 
- meesteres konden worden of Eurocommissaris ergens in Belgi?. 

Heerlijk land toch, daar achter de duinen van de Noordzee.

Dachten de dames even lekker een financieel voordeeltje op te doen?

6.  SamBroersma 

29 Okt 2004 om 10:25 

Het artikel ?Annemarie ?UPC? Jorritsma draait eigen gemeente een poot uit? door Pamela Hemelrijk beleef ik 
als een onaangenaam stukje (quasi) onderzoekjournalistiek. Hemelrijk laat feitelijk slechts weten, dat Jorritsma 
commissaris is bij een dochter van UPC, en dat de tarieven zijn verhoogd. Hemelrijk levert nog niet eens een 
zacht spoor van bewijs, dat Jorritsma haar invloed in deze kwestie daadwerkelijk heeft aangewend. Maar zij lijkt 
het bij herhaling wel te suggereren. Dit artikel is voor mij niet meer dan riooljournalistiek. En dat is jammer, 
omdat Jorritsma vrijwillig aan onze maatschappij signalen geeft een belangrijke representant van de 
Nederlandse machtstructuur te zijn. Annemarie verdient een hardere aanpak. 

Sam Broersma 
Zoutelande 

7.  Anoniem 

29 Okt 2004 om 18:42 
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8.  Anoniem 

30 Okt 2004 om 14:23 

Misschien is het punt dat Hemelrijk maakt veel meer: bestuurders mogen helemaal geen bijbaantje hebben.

Het eigen belang gaat altijd voor, zo zit de mens nu eenmaal in elkaar. Dus als mevrouw een leuke cent kan 
bijverdienen bij UPC, zal ze het niet na laten. Erger nog is dat de diensten die ze verleent aan UPC, in gemeente 
tijd worden verricht. Vermoedelijk gaat ze met de dienstauto naar de vergaderingen van UPC (??)

Ga maar eens met je eigen werkgever praten wat die ervan zou vinden als je ook een “bijbaantje” zou nemen, 
tijdens werktijd.

9.  Addie 

31 Okt 2004 om 14:20 

Dit geeft weer eens te meer aan, dat de burgers in dit land geen ene mallemoer te vertellen hebben, en dat de 
democratie hier uitsluitend inhoud, dat we eens in de 4 jaar mogen stemmen, wie over onze ruggen zijn M/V 
zakken mag vullen! Joritsma, spreek uit Jeugritmae, vette kapsonestrut!, al heb jij ons bij de bouwfraude-
enquette, al duidelijk gemaakt wat jouw laffe regentensoort nu eigenlijk is ( je zei eigenlijk tegen iedere burger 
dat ze niet moeten zeiken, maar braaf vooor jullie wanprestaties en zakkenvullen moeten opdraaien, zij het niet 
in deze bewoording) ga vooral zo door; op enig moment komt de afrekening, hetzij met pek en veren, of de 
gaskraan wordt weer opengedraaid! Dan kan jouw vgrindje, de zogenaamde onahankelijke rechter je ook niet 
meer helpen! 
Jij bent net als Bram en Neelie, een non-valeur van het allerergste soort! Pim Fortuyn had GROOT GELIJK!

10.  Anoniem 

31 Okt 2004 om 21:35 

“Waarom laat de gemeente zich deze flessentrekkerij welgevallen? Waarom accepteert zij als een mak schaap 
dat UPC contractbreuk pleegt en laat zij haar burgerij daarvan financieel de dupe worden? Heeft dat misschien 
iets te maken met het feit dat burgemeester Annemarie Jorritsma commissaris is bij UPC, zoals een 
klokkenluider uit Almere ons meldt?”

Wat laten die gemeenteraadsleden zich kinderlijk eenvoudig in de luren leggen. En dat waarschijnlijk alleen 
maar voor een aai-over-de-bol omdat ze ‘de voortreffelijke harmonieuze samenwerking met de burgemeester 
niet op het spel hebben gezet’…..

Is er dan geen ‘Leefbaar Almere’ of zo dat haar stemt verheft tegen dit soort praktijken?

11.  Anoniem 

1 Nov 2004 om 09:09 

Ik weet echt niet hoe lang je al waanzinnig bent, want dan had je al lang gesnapt dat geen enkele leefbaar 
partij nog een stem heeft. Alle andere partijen zijn corrupt en de leefbaren houden dat gewoon in standa. Wat 
een land, wat een land!!

12.  Anoniem 

1 Nov 2004 om 14:04 

‘t Verbaast me niks. Weet weinig, denkt in belangen en is arrogant. Was, algemeen erkend, de minst capabele 
minister van Economische Zaken in de geschiedenis van het Koninkrijk. Zou ze binnenskamers in gezelschap 
nog steeds zo maar sigaretten opsteken?

13.  Anoniem 

3 Nov 2004 om 21:33 

vindt je dat vreemd? Ze was een prima baliemedewerkster van een reisbureau voor de VVD wat in haar begon 
te zien! Wat wil je. Met zo’n groot lijf val je altijd op!

14.  Anoniem 

5 Nov 2004 om 10:39 

Eens een witte boord crimineel altijd een witte boord crimineel

15.  Anoniem 

5 Nov 2004 om 14:30 

dit is nog lang niet alles in almere. het nuon verrijkt zich al sinds 1995 door ongeoorloofde tarieven voor 
stadsverwarming te berkenen. de burgers ageerden hiertegen de gemeenteraad en het bestuur deden en doen 
niets. het gaat om een 330 euro per jaar per aansluiting. een miljoenenoplichting dus. het enige wat de 
gemeente kan bedenken is het nma in te schakelen. ik zou wel eens willen weten op de gemeente door de 
burgers aansprakelijk gesteld kan worden voor de door hen geleden schade plus rente, wegens onbehoorlijk 
bestuur.

16.  Anoniem 
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6 Nov 2004 om 10:54 

Of ze nu wel of niet commissaris is bij UPC valt er nog iets op aan Jorritsma. 
Ikzelf woon vanaf het ontstaan van Almere in Almere. 
Heb in de bouw gewerkt via onderaannemmers, die weer op hun beurt voor diverse aannemers werkte. 
In al die jaren heb ik nog nooit Jorritsma bouw, een familie bedrijf, een project zien bouwen in Almere. 
En wat is het geval, ja hoor, Jorritsma is burgemester en zie hier ook het familie bedrijf is actief in Almere 
Hoezo belangenverstrengelingen

17.  Anoniem 

7 Nov 2004 om 21:11 

Door: Local.  
Dat mens heeft nog nooit iets echt geweten. Het is een lopende waffel, eentje van zo’n grootbekkenfamilie uit 
Bolsward, en deze dan met non-presentatieve gaffel. Kijk voor onderdelen en vestigingen van hen in 
telefoonboek of op de site, om hun aanwezigheid te checken. Ze huren ook wel los metselaars in en 
steigerbouwers en zo, dus gaat niet puur altijd met bedrijven (onder)aannemen. Ze hebben ook deel van 
Lelystad ook gebouwd, hele straten. Dus uit mijn bron bleek dat Jorritsma ook al wel ’standaard’ in de buurt zat 
met bouwen, voordat mevr. er burgemeester werd. Deze familie heeft ook horeca gehad. Het zijn geen 
‘lichten’.. Geen HBO in this family, heb nagevraagd! Gerlof, dr man + schoothond, is niet meer dan hoofd 
calculatie, ook al begeeft hij zich in de maatschappij zowat als nep-aristocraat maar plaatselijk weten ze wel dat 
t dikke sukkel was en is. Zij: zwaar dominant, mediageil, vind zichzelf leuk, heeft een cursus lachen-op-
commando-voor-politici gevolgd (score 5,5) en is idd commisaris voor Priority Telecom. Maar laat je niet te snel 
verblinden, want dat is PUUR UPC. Iedereen kan zn bedrijf handig opdelen in stukjes, vooral als je een 
miljardenschuld hebt als bedrijf en 1 takje zou es winstgevend kunnen gaan lopen. Radio/tv, internet en bellen 
kan via de kabel, en het deeltje ‘bellen’ hebben ze Priority Telecom genoemd. Service, signaal enz volledig door 
UPC dus hoezo ‘dochteronderneming’. 

Dat de boel ZO makkelijk op te lichten is, en dat je alleen wat kunt doen pas als met het hele volk eerst op de 
stoep staat.. ik begrijp het niet. Dit is minachting van het volk. Dit is nep-democratie, ‘luis in de pels van..’ en 
‘wie doet me wat’.

18.  Anoniem 

14 Nov 2004 om 19:01 

Mevr Jorritsma heeft een keer mis geplast en daar maakt men handig gebruik van.Niet meer en niet minder.

19.  Anoniem 

1 Dec 2004 om 14:39 

Zowiezo gebeuren er bij Priority Telecom genoeg dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. De CEO is 
opgestapt dit jaar en een aantal leden uit het bestuur… Dat is toch op zn minst vaag. En Jorritsma blijft gewoon 
zitten….

20.  Anoniem 

2 Dec 2004 om 18:16 

Volgens mij waren er vlak voor de moord op Pim Fortuijn ook zware aantijgingen omtrent 
belangenverstrengeling van Annemarie Jorritsma, waar vervolgens door alle commotie rond de moord niets 
meer over vernomen is. Nu komen deze beschuldigingen vlak voor de moord op Theo van Gogh. Ik hou het 
erop dat ze tot nog toe ontzettend geluk heeft gehad omtrent het tijdstip van publicatie van haar 
belangenverstrengeling.

21.  Anoniem 

4 Dec 2004 om 11:31 

Gemeente Almere wil niet mee-investeren in de uitbreiding van het glasvezelnetwerk van KPN. Hoeveel vingers 
zou Jorritsma bij deze beslissing in de pap hebben gehad als je nagaat dat zij een belang bij Priority heeft ????

22.  Anoniem 

20 Dec 2004 om 12:48 

Als inwoner van Almere zet je toch gewoon een schotel op je dak. In dit banaanenland moet je gewoon voor je 
rechten opkomen. Allemaal aan de schotel en kraak dat filmnet via het internet. Gaat UPC eraan en is zij haar 
baantje kwijt. Niet zo erg zij houdt er voldoende over.Wat doet die gemeenteraad in Almere Wakker worden 
fundie,s Hilversum heeft ook met succes de rechtzaak gwonnen.

23.  Anoniem 

25 Jan 2005 om 22:52 

Schande dat de regionale politieke partijen dit niet durfen aanpakken, het is immers op zijn minst een motie 
van wantrouwen waard. Zelfs het (waardeloze) LPA cliubje doen niks en in de tussentijd bouwt Jorritsma Bouw 
gewoon verder. 
Let op het is niet voor niets dat Jorritsma nu al zegt geen nieuwe ambtperiode te ambieren. Als ze weg is zullen 
meer schandalen zich openbaren omdat de achtergebleven gemeenteraadsleden niet hun aandeel van haar 
sjoemelpraktijkjes hebben ontvangen.

24.  Anoniem 
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17 Feb 2005 om 21:29 

Oprotten met dit soort mensen, Nederland wordt wakker. 
laat jorritsma de eerste zijn en niet de laatste.

25.  Anoniem 

18 Feb 2005 om 22:31 

Hoe zou u dat bewijs denken te leveren. Door een corrupte officier van justitie. Of door een corrupte advocaat. 
Of door de directie van UPC? Of door een corrupte rechter? Of door Annemarie te martelen in quantanamo Bay. 
Kiest u maar?

Jan Stoel.

26.  Anoniem 

19 Feb 2005 om 12:53 

Wat maakt het uit? Als je het niet eens bent met die prijsverhoging, dan zeg je de overeenkomst gewoon op? 

Neem ‘n schotel. 

Rabarberke Dullemond 
Groningen

27.  Anoniem 

16 Jun 2005 om 12:11 

Komop Pamella duik er wat dieper in Jorritsma heeft nu na een jaar haar commisariaat bij Priority 
naast zich neergelegd en wethouder Frits Huis heeft ontslag genomen en besloten van zijn 
wachtgeld gebruik te maken om een boek te schrijven (vrijwillig ontslag/wachtgeld tot Sint 
Juttemes geen sollicitatieplicht) 
Blijkbaar hebben de deals (UPC/Bouwfraude/JSF/Ominworld) toch veel meer opgeleverd dan ooit 
gedacht 

28.  Anoniem 

31 Jan 2008 om 02:34 

Het is fiscaal geaccepeteerd dat collegeleden gebruik mogen maken van een dienstauto. Indien de auto 
daadwerkelijk ter beschikking staat dan is de standaard regel dat er een bijtelling van 25% (2008) van de 
cataloguswaarde wordt geteld bij het inkomen. Echter wanneer er minder dan 500 km privé wordt gereden dan 
volgt geen bijtelling zolang de gebruiker dat kan aantonen m.b.v. een sluitende kilometerregistratie. In deze 
registratie dient niet alleen te staan waar men naar toe gaat (adres/postcode) maar ook het doel waarvoor. De 
verantwoordelijkheid voor deze registratie ligt bij de betreffende gebruiker. 
Echter veelal wordt deze verantwoordelijkheid verschoven naar secretaresses en/of administratieve 
medewerkers. 
Daarnaast is het mogelijk om een verklaring van “geen privé gebruik” aan te vragen bij de belastingdienst. 
Het woon-werkverkeer valt onder zakelijk verkeer. Alle overige activiteiten die niet functiegebonden zijn vallen 
onder privé kilometers. Destijds zijn hierdoor claims neergelegd, die vervolgens soms weer betaald werden door 
de broodheren! 
Men vind het kennelijk vervelend dat hier op gelet wordt. 
Ik vind het een goede actie, laat de waarheid maar eens boven tafel komen. Je kunt je afvragen of, in het geval 
van chauffeursdiensten bij privéritten, die kosten niet bij het loon geteld moeten worden ( loon in natura) 
Wanneer de fiscus werkelijk de administraties opvraagt en ook daadwerkelijk controleert dan zijn de rapen gaar 
in overheidsland.
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Aangifte tegen Havenbedrijf en Gemeente 
Rotterdam
Gepubliceerd door admin 27 oktober, 2004 in Politiek. 

KOMEN HAVENBEDRIJF EN GEMEENTE VOOR DE RECHTER?

Het Rotterdamse gemeenteraadslid drs. Joop van Heijgen (fractie van Heijgen) heeft op 1 oktober 

aangifte gedaan bij het OM (College van PG’s in Den Haag) tegen ondermeer (ex)directeur van het 

GHR (Gemeentekijk Haven Bedrijf) Rotterdam Scholten en de wethouder Havenzaken Van Sluis 

wegens het buiten de boeken en buiten de jaarrekening 2003 van het GHR houden van een 

bankgarantie van 25 mio Euro die door het GHR is verstrekt aan de Commerzbank Nederland BV bij 

de verstrekking van een lening door deze bank aan RDM Vehicles BV. 

Volgens de voor gemeenten geldende wettelijke voorschriften moeten door de gemeenten verleende 

borgstellingen in de jaarrekening worden opgenomen. Volgens een brief van het College van B&W 

van 22 juni is directeur Scholten echter ’strikt formeel binnen het mandaat’ gebleven. Vrijdag 1 

oktober wist wethouder Van Sluis te melden dat dit standpunt ‘achteraf onjuist’ was gebleken. 

Intussen heeft op 24 juni 2004 het College van B&W welbewust de Gemeenteraad een onjuiste 

jaarrekening 2003 laten vaststellen. 

Deze misleiding van de Gemeenteraad vormt voor het raadslid de directe aanleiding aangifte bij het 

College van Procureurs-Generaal te doen. 

 
AAN: COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL 

POSTBUS 20305 

2500 EH ’s-GRAVENHAGE 

TNV: VOORZITTER JHR.MR J.L. DE WIJKERSLOOTH 

INZAKE: AANGIFTE MISDRIJVEN/STRAFBARE FEITEN MBT. GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF 

ROTTERDAM 

VAN: DRS. J.G. VAN HEIJGEN 

GEMEENTERAADSLID TE ROTTERDAM

Rotterdam, 29 september 2004-09-28

Via deze weg verzoek ik u - in lijn met uw functie en bevoegdheden - over te willen gaan tot 

strafrechtelijke vervolging van de hieronder vermelde personen wegens overtreding - opzettelijk en in 

vereniging - van de volgende wetsartikelen:

WSr. Nrs. 225 lid 1 en 2; 227 a en b, 360; 361; 134; 336; 44; 46a; 326

Analogie: Comptabiliteitsvoorschriften art. 3; art. 26; art. 55

De personen die ik vermoedelijk schuldig moet achten aan overtreding van de betreffende 
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wetsartikelen zijn:

Mr. W.K. Scholten, algemeen directeur GHR 

Drs. J.C. van de Leur RC, hoofd financiele en bedrijfseconomische zaken GHR 

Drs. A. Douw RA, accountant voor het GHR. en secretaris van de COR 

Drs. Y.R.E. van Vugt RA, directeur Accountants Dienst Rotterdam (ADR) 

M.W. van Sluis RA, wethouder Havenzaken te Rotterdam 

N.J.G. Janssens, wethouder Middelen te Rotterdam

Het vermoedelijk strafbare feit betreft het buiten de boeken en de jaarrekening 2003 van het GHR 

houden van een 25 miljoen bedragende bankgarantie door het GHR verstrekt aan de Commerzbank 

Nederland BV voor het verkrijgen van een banklening aan RDM Vehicles BV door de Commerzbank. 

(zie bijlage 1)

De Comptabiliteitsvoorschriften schrijven echter voor (art. 55.1): 

‘Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten balanstelling opgenomen het bedrag waartoe 

waarborgen zijn verstrekt voor nog uitstaande geldleningen van andere instellingen’

De opzettelijkheid van het buiten de boeken en de jaarrekening 2003 van het GHR houden blijkt o.a. 

uit de brief (bijlage 1) van het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam d.d. 22 juni 

2004, gericht aan de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR). Hierin wordt door B&W o.a. 

het volgende gesteld t.a.v. bovengenoemde bankgarantie c.q. garantstelling: 

‘Gebleken is, dat de algemeen directeur GHR op 5 november 2003 een garantstelling ad 25 miljoen 

heeft afgegeven aan de Commerzbank voor een kredietfaciliteit van 25 miljoen ten behoeve van RDM 

Vehicles.’

De afgegeven garantstelling werd niet teruggevonden in de lijst van verplichtingen en risico’s die in 

het kader van de voorbereiding van de verzelfstandiging van GHR tot Havenbedrijf Rotterdam NV is 

opgesteld. 

Evenmin was deze garantstelling opgenomen in de jaarrekening 2003 van het GHR.

Het college van B&W was op 4 mei 2004 op de hoogte van de verleende garantstelling door het GHR 

aan de Commerzbank ten bedrage van 25 miljoen voor de RDM-lening (bijlage 1). Dit feit is op 22 

juni 2004 aan de COR gemeld. Ondergetekende werd buiten deze melding gehouden. 

De COR heeft in overleg met de directeur ADR en de directeur Financien van de Bestuursdienst 

besloten dit nieuwe feit niet aan de Gemeenteraad te melden, maar ook evenmin mutatie op de 

jaarrekening 2003 van het GHR toe te passen. Het college van B&W heeft evenzeer nagelaten de 

jaarrekening 2003 van het GHR te muteren. 

Op 24 juni 2004 is door B&W deze niet gemuteerde jaarrekening - na zogenaamde controle door de 

COR - aan de Gemeenteraad van Rotterdam middels de Jaarrekening 2003 ter goedkeuring 

voorgelegd en vervolgens in den blinde door de Gemeenteraad goedgekeurd.

De Gemeenteraad van Rotterdam is zodoende opzettelijk misleid door het NIET vermelden van de 

RDM-bankgarantie door het Havenbedrijf in de Jaarrekening 2003 van het GHR en de Gemeente 

Jaarrekening 2003.

De comptabiliteitsvoorschriften schrijven echter voor:

Art. 26.  

De jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiele positie op de 

balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarrekening en het tijdstip van 

vaststelling daarvan,voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het in artikel 3 

bedoelde inzicht 

Art. 3.  

De begroting, de meerjarenraming, jaarrekening en de toelichtingen geven volgens normen die in het 

Bezoekers

●     8 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165386 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/108/aangifte-tegen-havenbedrijf-en-gemeente-rotterdam.html (2 of 3) [3/11/2009 1:00:32 AM]

http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Aangifte tegen Havenbedrijf en Gemeente Rotterdam at Klokkenluideronline

maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd een zodanig inzicht dat een 

verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiele positie en over de baten en de lasten

Aangezien het mijn verantwoordelijkheid is, als volksvertegenwoordiger en als bestuurscontroleur (en 

als tot maart 2006 benoemd COR-lid), erop toe te zien dat bovengenoemde onwettige praktijken 

binnen de Gemeente Rotterdam zich NIET kunnen en mogen voordoen, zie ik mij genoodzaakt deze 

aangifte bij u te deponeren.

Getekend

Drs. J.G. van Heijgen 

Dalendoord 89 

3079 ZB Rotterdam

BIJLAGE 1: 

Brief College Burgemeester en Wethouders (B&W) van 22 juni 2004 aan de COR i.v.m. antwoorden 

op vragen over RDM. in relatie tot jaarrekening 2003.

NOTA BENE: 

Ik deponeer hier deze aangifte bij het College van Procureurs-generaal en NIET bij de Hoofdofficier 

van Justitie aangezien deze hoofdofficier deel uitmaakt van het driehoeksoverleg tussen 

burgemeester, noofdcommissaris van politie en de hoofdofficier van justitie. 

Aangezien het hier een aangifte betreft tegen een tweetal wethouders van het College van B&W en 

de burgemeester voorzitter is van dit college lijkt het mij uit oogpunt van ONAFHANKELIJKHEID, en 

NEUTRALITEIT correct deze aangifte te richten aan het College van Procureurs-generaal. 
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Raad ontvlucht eigen zittingszaal
Gepubliceerd door admin 22 oktober, 2004 in Media. 

MDI-ZITTING BIJ RVDJ DUURT DRIE MINUTEN

“Wilt u de zaal verlaten! De zitting is gesloten”. Met deze uitroep besloot voorzitter mr. Loeb wat met 

een duur van amper drie minuten de kortste zitting is geweest uit de geschiedenis van de Raad voor 

de Journalistiek. De voorzitter wilde niet hebben dat er werd gesproken over de Raad zelf, in het 

bijzonder over de opmerkelijke voorgeschiedenis van deze zaak waarin vier leden van de Raad zich 

moesten terugtrekken wegens belangenverstrengelingen. Hij verklaarde dit buiten de orde. Zo kon 

niet ter sprake komen of de Raad na alles wat is voorgevallen in deze zaak nog wel onbevooroordeeld 

kan beslissen over de klacht (zie de eerdere stukken hierover op deze site) van MDI-voorzitter 

Eissens tegen P. Hemelrijk en deze website. De klacht was gericht tegen een artikel van Hemelrijk op 

deze site waarin zij Eissens een extreem-linkse activist noemt. 

 
Nadat Loeb herhaaldelijk had geprobeerd Kat het woord te ontnemen (zonder enig succes) riep hij 

Kat en Hemelrijk op de zittingszaal te verlaten. Zij weigerden echter op te stappen. Hemelrijk: “Wij 

wilden graag van gedachten wisselen over de vraag of de Raad nog wel onpartijdig over ons kan 

oordelen. Hierbij speelde ook een rol dat er opnieuw een politica in de Raad was opgenomen, Nora 

Salomons van de PvdA. Dit klemt des te meer daar de Raad zelf heeft aangegeven af te willen van 

(oud)-politici.”  

“Dan gaan wij wel weg!” riep de getergde voorzitter uit en pakte zijn bullen bij elkaar, gevolgd door 

de vier andere raadsleden. “We gaan wel ergens anders zitten!” “Hee daar!” riepen de beide 

gedaagden nog. “Wanneer is de uitspraak?” Maar ze waren al weg. 

Overigens: Ronald Eissens (hij kwam als klager niet opdagen bij de zitting) stapt per 31 december 

2004 op als directeur van het Meldpunt Discriminatie Internet. Wordt de grond hem wat te heet 

onder de voeten? Hij wordt opgevolgd door Marco Hughes, thans werkzaam bij het Meldpunt 

Discriminatie Amsterdam. 

Tot slot nog een historisch unicum uit de geschiedenis van de antidiscriminatie-industrie: het MDI is 

door het Landelijk Bureau Racismebestrijding berispt wegens discriminatie. Het ene 

antidiscrimnatiebureau dat het andere antidiscriminatiebureau veroordeelt wegens discriminatie, dat 

komt niet elke dag voor. De aanklacht tegen het MDI was ingediend door de website Mahgreb Online. 

Die wees erop dat een “haatzaaiende tekst” op de site pas door Eissens in de ban werd gedaan toen 

daarin het woord “Marokkanen” was vervangen door “joden”. Het LBR gaf Mahgreb Online gelijk.
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1.  Anoniem 

22 Okt 2004 om 17:31 

Hoewel de zitting maar kort duurde, is het toch vermakelijk.

En evt kan in appel alsnog de partijdigheid van de Raad worden opgebracht.

2.  Anoniem 

23 Okt 2004 om 10:52 

Dezelfde meneer loebte ons in ongeveer dezelfde tijd en om dezelfde reden de zaal uit bij een zitting bij de 
Raad van State. Loeb is een goeie voor de Staat! 
Wim

3.  Anoniem 

23 Okt 2004 om 11:06 

Helemaal niet erg dat dit soort dingen gebeurt. Gewoon toelaten. Het bied in elk geval de mogelijkheid tot 
dossiervorming. Gewoon laten gebeuren dus. Kan in de toekomst met hard bewijs worden gestaafd dat het 
Nederlandse rechtssysteem op de schop moet. Met redenen omkleed en zeer gedegen. 

Dat is de enige mogelijkheid om seniele, pedante en supper arrogante jerks van de stoel te rukken waarop ze 
alleen gaan zitten omdat ze denken een goddelijke status te hebben!

4.  j.rhyn4 

23 Okt 2004 om 22:06 

>”Dan gaan wij wel weg!” riep de getergde voorzitter uit en pakte zijn bullen bij elkaar, gevolgd door de vier 
andere raadsleden. “We gaan wel ergens anders zitten!” “Hee daar!” riepen de beide gedaagden nog. “Wanneer 
is de uitspraak?” Maar ze waren al weg.<  
Kijk, zo hoort het! Weg met die raad! Wat doen ze daar eigenlijk? Hadden ze zelf gauw begrepen. Men is nooit 
te oud om te leren! 
Wie heeft het licht uit gedaan?

J. van Rhijn

5.  Anoniem 

24 Okt 2004 om 12:32 

Goede zaak.

Het is toch een groot ritueel dat geen enkele waarde heft. 
Zo?n van Thijn, dat is toch de grootste kolder aller tijden! Moeten we daar de oorlog mee winnen?

En dan die Loeb. 
Om je dood te lachen.

Pamela, blijf lachen. Maar door dit soort ?zittingen? zit je waarschijnlijk nog te schuddebuiken!

6.  Anoniem 

25 Okt 2004 om 23:34 

Ons snelheidsrecord met Loeb bij de Raad van State is 12 minuten inclusief zitten en opstaan. In die tijd 
mochten wij alleen onze pleitnota voorlezen, daarna sloot Loeb onmiddelijk de zitting. Zelfs zijn maatje Hirsch 
Ballin schrok van deze snelle sluiting, maar hij hield zijn mond. Wel konden wij de heren melden, dat wij hen bij 
het Europese Hof nog wel tegen zouden komen. Helaas was dit ijdel, omdat aldaar dezelfde onrechtmatige 
praktijken als bij het bestuursrecht worden toegepast. 
Dat weten Hirsch Ballin, Loeb en vele leden van de Raad van State de reden dat zij elk recht van de burger aan 
hun laars lappen.

Gerard

7.  Anoniem 

26 Okt 2004 om 17:27 

Waarom schreven de kranten zo negatief over Pim Fortuyn? 
Hoeveel macht heeft de PvdA in de perswereld? 
Welke invloed heeft het borrelcircuit op de verslaggeving? 
Wat heeft de Nederlandse pers te maken met Tsjetsjeense terroristen?

Deze en andere vragen worden beantwoord in het onthullende pamflet ?Beroep: hoernalist ? een ontmaskering 
van de media-elite?. 
Onderzoeksjournalist Jaap de Wreede deed een halfjaar lang diepgaand onderzoek en kwam tot onheilspellende 
conclusies. De Wreede (1978) wist eerder de aandacht op zich te vestigen met artikelen in NRC Handelsblad en 
het Reformatorisch Dagblad die leidden tot vragen in de Kamer.

?Beroep: hoernalist? is een uitgave van De Krijger, Utrecht en telt ongeveer 35 pagina?s. Het pamflet is niet in 
de boekhandel verkrijgbaar. U kunt aan een exemplaar komen door 3,95 euro over te maken op 
rekeningnummer 60.56.43.741 van M.A. van Geijn te Hilversum. Vermeld hierbij duidelijk uw naam en het 
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adres waar het boekje naartoe moet worden gestuurd.

Meer informatie over de uitgaven van De Krijger, bel: 06 42597777.

8.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 18:36 

De hele journalistiek en daarmee ook de raad voor de journalistiek in Nederland is gewoon ??n groot links 
bolwerk. De mensen die het hoogste woord hebben als het gaat om de vrijheid van meningsuiting….zolang het 
maar overeenkomt met hun ideeen en idealen. Het is gewoon links tuig!

9.  Anoniem 

12 Nov 2004 om 01:03 

Zou er misschien nog iets Siklon B over zijn om deze volksverlakkers op andere gedachten te brengen?
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Zaak-Westenberg escaleert: partijdige rechter?
Gepubliceerd door admin 10 oktober, 2004 in Rechterlijke macht. 

TELEFOONGESPREK VAN TIEN JAAR GELEDEN CRUCIAAL IN ZAAK ROND OMSTREDEN 

RECHTER

Topadvocaat Hugo Smit (Simmons & Simmons Trenite): “President Westenberg belde me op kantoor 

terug na een procedureel gesprek dat ik had met zijn griffie. Hierbij vertelde hij me niet alleen dat hij 

‘geen behoefte had aan mijn pleidooi’, maar ook dat hij uitvoerig over de zaak had gesproken met de 

advocaten van mijn wederpartij die hij ook bij naam noemde. Hij beschreef dat als een vorm van 

‘mediation’ die zou passen bij een ‘moderne rechter’. Toen het gesprek klaar was zat ik verbijsterd op 

mijn stoel.” Westenberg, vice-president van de rechtbank in Den Haag: “Dat gesprek heeft nooit 

plaatsgevonden. Ik heb Smit niet teruggebeld” Smit: “Mijn secretaresse kan getuigen.” 

Het conflict tussen enenzijds Westenberg en anderzijds Hugo Smit en journalist Micha Kat over een 

passage in het boek ‘Topadvocatuur’ waarin Smit Westenberg ervan beschuldigt voor een cruciale 

zitting in de Chipshol-zaak uitvoerig te hebben getelefoneerd met zijn wederpartij is vrijdag 8 oktober 

ernstig vescherpt. Die ochtend vond er op de rechtbank te Rotterdam een comparitie plaats. 

(zie ook de eerdere stukken over deze uitgebreide zaak waarin voor het eerst in de Nederlandse 

juridische geschiedenis de vermeende partijdigheid van een rechter inzet is van een geding). 

 
In zo’n comparitie wil de president die de zaak behandelt een ‘verkenning’ uitvoeren en partijen waar 

mogelijk tot elkaar brengen. Van dat laatste kon geen sprake zijn. Reeds aan het begin van de 

marathon-zitting (bijna vier uur) bleek dat Smits poging de zaak te ‘downplayen’ door erop te wijzen 

dat Kat hem verkeerd zou hebben geciteerd resp. verkeerd zou hebben begrepen strandde: Kat had 

een email in het geding gebracht waaruit bleek dat de omstreden passage nota bene door Smit zelf 

aan hem was gedicteerd. Tijdens een langdurige schorsing werd op de gang overlegd over een 

schikking in de vorm van een tekst in het Advocatenblad waarin aan de ene kant duidelijk zou 

moeten worden dat Kat Smit correct heeft geciteerd, maar aan de andere kant elke twijfel over de 

onpartijdigheid van Westenberg zou moeten worden weggenomen. Dit bleek echter een onhaalbare 

kaart, temeer daar Kat (die buiten het schikkingsoverleg werd gehouden) ook via zijn advocaat te 

kennen gaf dat hij elke mogelijke figuur waarbij zijn integriteit als journalist en de kern van de 

boodschap in zijn boek (’Westenberg was partijdig’) in twijfel zou worden getrokken zou gaan 

aanvechten, daar immers het bewaken van de integriteit van de rechterlijke macht voor hem als 

juridisch journalist een ‘kerntaak’ is. Volgens Kat kon er nu niet meer aan worden ontkomen om de 

werkelijke gang van zaken (heeft Westenberg nu wel of niet gebeld?) vast te stellen aan de hand van 

getuigen; het station van de ‘polderoplossingen’ was volgens hem nu ruim gepasseerd.  

Dit lijkt nu ook te gaan gebeuren; na deze comparitie volgt repliek zijdens Westenberg, dupliek van 

de kant van Smit en Kat waarna partijen hebben aangekondigd pleidooi aan te zullen vragen. In de 

tussentijd zullen er achter de schermen nog wel gesprekken plaats vinden tussen Smit, 

vertegenwoordigd door Knijff van De Brauw, en Westenberg, vertegenwoordigd door Boukema van 
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Pels Rijcken. Tijdens de comparitie werd Smit vergezeld door een van de voorzitters van zijn kantoor 

dat er alles aan gelegen is deze escalatie in het conflcit tussen een van zijn partners een een 

toprechter zo snel mogelijk uit de wereld te hebben.  

Saillant is nog het volgende: bij de comparitie waren ook mensen aanwezig van Forward, de 

tegenstanders van Chipshol in de procedure in kwestie die dus door Westenberg bevoordeeld zouden 

zijn. Een van hen was de advocaat van Forward, T. de Greve van Stibbe. Na de zitting werden 

Westenberg, Boukema, De Greve en een commissaris van Forward hevig ‘confraternerend’ 

aangetroffen in de coffeeshop van de rechtbank. Toen journalist Kat ze indringend aankeek en naar 

ze toe kwam lopen, renden Westenberg en Boukema ogenblikkelijk met rode hoofden de rechtbank 

uit.

8 Reacties op “Zaak-Westenberg escaleert: 
partijdige rechter?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

10 Okt 2004 om 11:39 

Ken u het nog volgen? Nee? Nah, ik ook nie. Heb je een academische graad voor nodig om het te snappen. Wat 
een oeverloos gezwam over niks nakkes, nada!!

2.  Anoniem 

10 Okt 2004 om 11:55 

PTT vragen voor een overzicht wie er toen gebeld heeft helpt ook.

3.  Anoniem 

11 Okt 2004 om 07:45 

Het is begrijpelijk, dat dmv comparitie gepoogd wordt eea te sussen, maar anderzijds is er toch een publiek 
belang, dat we weten, of die Westenberg zich wel correct gedraagt.

Immers Westenberg heeft een verdomd slechte reputatie, en nou zit Westenberg aardig klem, dan wil een 
collega helpen om van dit probleem afte komen. Dat zou leuk zijn voor Westenberg, maar daar is het publiek 
niet mee gediend.

Er is een Algemeen belang dat eea publiek behandeld wordt, geen achterkamertjes.

4.  Anoniem 

11 Okt 2004 om 11:13 

Schei toch uit. Hoeveel topcriminelen met witte boorden hebben een hooigstpersoonlijke eigen consiglieri. Over 
de krentenbrood maffia bij het openbaar ministerie moeten we maar gevoeglijk zwijgen. Wat voor zin heeft het 
nog. Dit is gewoon een bananenrepubliek waar gezegsdragers gewoon denken met een universitaire graad een 
grotere bek dan anderen te mogen opzetten. 

En dan heb je nog die ultra rechtste rakkers die we voor het gemak maar GEEN fascisten zullen noemen. Die 
vinden het heerlijk dat zoveel mensen uit Nederland vertrekken, want dat ruimt lekker op. Inderdaad. Helaas 
zijn het niet alleen asielzoekers en andere mensen die hier hun heil zochten. Steeds meer autochtone 
Nederlanders stellen er toch prijs op om te vertrekken en hun eigendommen veilig te stellen. Nee, niet voor 
dieven die in de nacht komen, maar voor al die gelegitimeerde schurken, piraten en oplichters die in naam van 
de staat en zo hun voordeel doen met het goeds dat anderen verdient hebben.

Het gras is bij de buren inderdaad echt veel groener!!

5.  Anoniem 

14 Okt 2004 om 10:44 

Wil de echte querulant opstaan?

mr.Herman Doeleman,Amsterdam

6.  Anoniem 

15 Okt 2004 om 13:01 
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Als u het niet kunt volgen en denkt een academische opleiding nodig te hebben om een dergelijk kristalhelder 
stukje te begrijpen, dan kunt u maar beter niet reageren. In een rechtsstaat moeten rechters onpartijdig zijn, 
daar gaat het om. En Mr Westenberg, de rechter met een juridisch adviesbureau gevestigd op zijn woonadres 
die tevens een betaalde adviseur is van een no cure no pay advocaat, heeft de schijn toch wel erg tegen. Dat 
dit nu eindelijk aan de kaak gesteld wordt, nota bene door hem zelf ! is overigens zeer verwonderlijk.

7.  Anoniem 

5 Nov 2004 om 10:35 

Dat rechters en officieren partijdig zijn wisten we natuurlijk al lang , in geval met geschillen met 
wonigbouwcorporatie’s trekken huurders altijd aan het kortste eind. 
M.i. schuiven deze corporatie’s de heren/dames rechters en officieren een aardig centje toe of aan het eind van 
het jaar en flink kerstpakket of een leuke vakantie ,nee m.i. zijn ze bij justitie zo corrupt als de pest. 
Voorbeeld: Ik wordt m.i. ten onrechte bekeurd voor een kleine verkeersovertreding, de betreffende verbalisant 
krijg je hierover niet te spreken ( Uit angst voor mogelijke represailles ) stuur je een brief aan de O.v.J. in je 
eigen arrondisement, vervolgens hoor je daar niets op, en het C.J.I.B. maar acceptgiro’s sturen met verhoging 
na verhoging. Nee rechters en O.V.J’s schoften zijn het stuk voor stuk.

8.  Anoniem 

17 Nov 2006 om 19:46 

Beschermd tel/faxnr; Het heeft geen zin op KPN-specificaties te kijken welke advocaat of rechter gebeld heeft. 
Ik weet, dat veel “gerenomeerde” kantoren gebruik maken van afgeschermde nummers om te voorkomen, dat 
burgers over secundair bewijs van ontvangst, danwel verzending beschikken. Wil je er in dit land zeker van 
zijn, dat je brief formeel gezien aankomt, dan moet je een deurwaarder inschakelen. Euro 80,-. Aangetekend 
heeft geen zin, zij zeggen gewoon, dat u niets in de enveloppe heeft gedaan. Er moet een wet komen, die 
iedereen die bij de KVK staat ingeschreven verplicht een fax- en telefoonnummer te laten registreren, openbaar 
te houden en niet af te schermen. Bij gebreke waarvan de bewijslast wordt omgekeerd. Dat men moet bewijzen 
iets niet te hebben ontvangen, derhalve. Dat betekent dan wel een groot verlies voor de KPN. Euro 10,– voor 
een aangetekend schrijven is bizar. LET OP; Als u nu wil faxen met zekerheid, dan eerst Inlichtingen vragen 
naar een fax-nummer van een advocaat. Krijgt u dat niet, wegens afgeschermd, dan kunt u naar de 
deurwaarder. Ik heb meegemaakt, dat de bekende Meester Loudon als voorzitter van een bijna failliete 
Stichting, die een cateraar had ingeschakeld voor een party en daarna de rekening van f 100.000,- niet wilde of 
kon betalen onder ede tegen de rechter zei; een fax? een fax?, heb ik nooit gezien. Die kleine cateraar had 
keurig de opdracht per fax bevestigd, doch kon mooi naar zijn centen fluiten. Ik adviseer iedereen toch te 
blijven faxen. En wel hierom,daarom.Vele kerels in die grote kantoren en ONZE PALEIZEN zitten de grootste 
viezigheid achter ONZE COMPUTERS uit te halen, die geen secretaresse ziet. Faxapparaten staan meestal bij de 
dames. Laat de dames meegenieten van uw aanklachten of zoiets. Faxen verzenden op psychologische 
tijdstippen, vrijdagmiddag rond borreltijd bijvoorbeeld. Gaan ze het weekend in met een aanklacht op zak. Dat 
is lekker voor ze. Men is onverbeterlijk in bepaalde groepen van de samenleving. VARKENS KUN JE NIET LEREN 
BIDDEN. Prettig weekend iedereen en blijven schrijven. Wie schrijft, die… Johan de W.(boer?!)
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Opnieuw problemen bij Raad in MDI-zaak
Gepubliceerd door admin 2 oktober, 2004 in Media. 

MDI-SOAP GAAT GEWOON DOOR: EXIT CISCA DRESSELHUYS

Het mag inmiddels wel de meest traumatische zaak worden genoemd waarmee de Raad voor de 

Journalistiek ooit te maken heeft gehad: de klacht die R. Eissens van het MDI (Meldpunt Discriminatie 

Internet) heeft ingediend tegen Pamela Hemelrijk en deze website. 

Nadat eerder een compleet college naar huis werd gestuurd wegens verregaande 

belangenverstrengelingen werd een nieuw college samengesteld dat de zaak op 22 oktober gaat 

behandelen. Maar opnieuw slaagt de Raad er niet in een eerlijk en onbevooroordeeld team samen te 

stellen: Cisca Dresselhuys, hoofdredacteur van Opzij, heeft zich reeds moeten terugtrekken. Wat 

speelt er? 

 
Het gaat hier om de zaak-Louis van Gasteren. Deze cineast annex ‘verzetsheld’ heeft een slepende 

procedure aangespannen tegen Pamela Hemelrijk omdat deze hem er in diverse columns van heeft 

beschuldigd zijn hele verzetsverleden uit zijn duim te hebben gezogen en zelfs iemand om het leven 

te hebben gebracht. Pamela won in eerste aanleg, maar Louis is in hoger beroep gegaan. Enkele 

maanden geleden werd Pamela gebeld door Cisca met de vraag of zij ‘zin had te gaan lunchen’. Ha, 

leuk, dacht Pamela die wat extra werk wel kan gebruiken, misschien kan ik wel wat gaan doen voor 

Opzij. Maar wat bleek? Cisca begon Pam uit te horen over haar zaak tegen Van Gasteren. ‘Waarom 

wil je dat allemaal weten?’ vroeg Pam geirriteerd. Toen kwam het eruit: ‘Mijn man is bezig met een 

biografie over van Gasteren’. Dit boek, dat tot stand komt dankzij vette subsidies en veel 

gemeenschapsgeld, is ongetwijfeld bedoeld om ‘definitief af te rekenen’ met alle aantijgingen tegen 

Van Gasteren, een troetelkind van de politiek-correcte lobby in Nederland. 

De man van Cisca is bezig met een hagiografisch boek over een cineast die Pamela achtervolgt met 

rechtszaken: een gigantisch belangenconflict. Pamela schreef dus (30 september) een brief over deze 

kwestie aan de Raad en wat gebeurde er? Binnen een dag had ze antwoord: Cisca, zo schreef de 

Raad, had zich reeds begin september uit eigen beweging teruggetrokken! Tsja. 

Zie over de ongekende felheid waarmee deze affaire wordt uitgevochten ondermeer dit artikel uit het 

Leidse universiteitsblad Mare en de ingesloten rectificatie.
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Opnieuw problemen bij Raad in MDI-zaak at Klokkenluideronline

1.  Anoniem 

2 Okt 2004 om 12:27 

Snel uit het lijden verlossen, die RvdJ, want dit is werkelijk niet om aan te zien. Ik weet niet wie ooit deze RvDJ 
heeft samengesteld/opgericht of wie hier voor verantwoordelijk is, maar ik zou in hun plaats de stekker er uit 
trekken om daarna iets heel nieuws te beginnen. Dit kan gewoon niet langer zo.

2.  Anoniem 

2 Okt 2004 om 19:07 

Hulde voor Pamela, again.  
Die Cisca heeft hele slechte manieren om iemand zo te willen uithoren. en dan later de informatie tegen Pamela 
te wilen gebruiken.

Die RvdJ dat zijn een stel brekebenen.

3.  j.rhyn4 

2 Okt 2004 om 19:30 

Of het nou verstandig is elke keer je eigen (dubieuze?) verleden op te (laten) rakelen waag ik te betwijfelen. 
Eerlijk gezegd was ik deze affaire al min of meer vergeten… 
Maar nu we toch aan het rakelen zijn, hier wat sites om het geheugen wat op te frissen. En wie weet leidt het 
toch tot rehabilitatie.

Even onderstaande regels naar de site-balk kopi?ren en enteren. Veel leesplezier!

http://www.leidenuniv.nl/mare/2004/17/0102.html

http://www.documentatiegroep40-45.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=405

http://www.documentatiegroep40-45.nl/modules.php?name=News&file=article&sid=297

http://members.lycos.nl/PamelaHemelrijk/

http://home.wanadoo.nl/jadurian/Pamela/49-Pamela%20Hogeraad%2011feb%202003.html

J. van Rhijn

4.  Anoniem 

2 Okt 2004 om 23:17 

zie ook het rotterdams dagblad van 2 oktober 2004, 
pagina binnenland:

http://www.rotterdamsdagblad.nl/

Moslims kwetsen mocht, maar joden kwetsen niet

LBR tikt Meldpunt Discriminatie Internet op de vingers

Door Abdel Ilah Rubio 

Het heeft er alle schijn van dat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI) klachten over anti-islamisme anders 
behandelt dan klachten over antisemitisme. Dat is het oordeel van het Landelijk Bureau Racismebestrijding 
(LBR) na een klacht van de website Maghrebonline.nl over discriminatie door het MDI. Het is voor zover bekend 
de eerste keer dat het ene anti-discriminatiebureau het andere veroordeelt.

5.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 21:32 

Moslims MOETEN gekwetst worden, ze doen zelf niet anders!

6.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 21:45 

Belachelijke opmerking, want heb je naaaste lief als je zelf, enz. Als verdraagzaamheid weg is, is ellende nabij, 
in al haar verschrikkelijke aspecten. Neem anders een cursus geschiedenis en filosofie…..lees vooral over de 
laatste 50 jaar aan oorlogen!

7.  Anoniem 

4 Okt 2004 om 15:24 

De link van JRhyn naar het universiteitsblad Mare is heel interessant. Daarin werd nog eens de vele kritiek op 
Van Gasteren opgesomd. Nog interesseanter is de rectificatie door Mare. Een stuitend voorbeeld van de lange 
arm van Van Gasteren bij het onderdrukken van de waarheid. Om de prijsuitreiking doorgang te laten vinden. 
moest Mare diep door het stof. 
Pamela moet weten wat ik bedoel.
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Opnieuw problemen bij Raad in MDI-zaak at Klokkenluideronline

8.  Anoniem 

4 Okt 2004 om 20:49 

In een reactie die op de website van het MDI staat beklaagd de club zich over het feit dat ze geen inzage krijgt 
in de stukken van het LBR… Hoeveel boter kun je op je hoofd hebben? Het MDI geeft toch ook geen inzage in 
stukken aan betrokkenen… Bovendien zeggen ze dat er geen wederhoor is toegepast. Precies dezelfde kritiek 
als het MDI zelf ook altijd krijgt. Wat een imbeciel is die Eissens toch.

9.  Anoniem 

6 Okt 2004 om 11:39 

Randdebiel! 
Het is belachelijk om zo te generaliseren.

Redactie van klokkenluider, het censureren van reacties bij veel minder vergaande kreten is jullie niet vreemd, 
waarom mag dit wel?

10.  Anoniem 

6 Okt 2004 om 13:08 

Inderdaad, wat een mongool zeg…. maar eh, censureerd de redactie hier uberhaubt? in het topic “BEDREIGER 
MELKERT & ROSENMOLLER LOST OP IN LUCHT” in de posting door Anoniem op 29 mei, 2004 - 02:20 staat 
volgens mij al maandenlang een verkapte doodsbedreiging te lezen, geen haan die er naar kraait.

11.  Rinus 

18 Okt 2004 om 21:14 

Lees net dat Ronald Eissens is opgestapt als directeur van het MDI.

http://frontpage.fok.nl/nieuws/47354

Hulde voor Pamela. Ga zo door !

Rinus

12.  j.rhyn4 

19 Okt 2004 om 00:04 

Zie ook:

http://www.meldpunt.nl/index.php3?link=pers

J. van Rhijn

13.  Anoniem 

28 Okt 2004 om 12:35 

Het failliet van Mellouki Cadat’s discriminerende internetclubs

Het MDI meldt nu: ?Directeur Ronald Eissens vertrekt per 31 december 2004. Een nieuwe directeur, Marco 
Hughes, treedt per 1 januari 2005 in functie?. Het ministerie van Justitie heeft de subsidie overigens al 
stopgezet na ernstige klachten over Mellouki?s club, onder meer wegens valse beschuldigingen over 
antisemitisme t.a.v. Maroc.NL, Indymedia, etc. Al eerder heb ik op deze site de dubieuze rol van Cadat als 
racisme-bestrijder aangetoond - ik verwijs u daarvoor naar het archief. Jammer genoeg had de redactie van IB 
geen tijd om zelf - zoals het journalisten betaamd - via research op de dubieuze rol van Cadat in te gaan. Wel 
wonden zijn GL-partijgenoten als Omar Miloudi zich er hevig over op. Maar ook dat bleek voor deze autochtone 
site volstrekt oninteressant. 

lees de rest op 

http://www.indischebuurt.nl/index.php/weblog/comments/1069/ 
mvg peter.oeloff
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Pim Fortuyn’s geweigerde column over Neelie at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
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« Neeliegate geanalyseerd Opnieuw problemen bij Raad in MDI-zaak »

Pim Fortuyn’s geweigerde column over Neelie
Gepubliceerd door admin 26 september, 2004 in Politiek. 

OOK ELSEVIER NAM NEELIE IN BESCHERMING

Onderstaande column van eind 1999 werd geweigerd door Elsevier. Hij geeft een interessant beeld 

van hoe wijlen Pim Fortuyn dacht over Neelie Kroes, onze beoogde nieuwe eurocommissaris.

5-11-1999 - ? NU.nl/Pim Fortuyn

Ik heb er tot nu toe hardnekkig het stilzwijgen toegedaan, omdat ik het ‘echtpaar’ op geen enkele 

manier de moeite van het becommentari?ren waard vind. Maar ja, het echtpaar is tezamen minister 

van Binnenlandse Zaken zoals het voorheen burgemeester van Rotterdam was. Niemand heeft om 

mevrouw gevraagd, maar eerst de stad en nu het land krijgt haar er gratis bijgeleverd, twee voor de 

prijs van een, zal ik maar zeggen! 

Het paar is uiterst bekwaam, zou wijlen Wim Sonneveld zeggen, maar is bovenal bekwaam in het 

zichzelf handhaven. Deze nonvaleurs (om oud premier Van Agt (CDA) te parafraseren), die als 

beleidsmakers zeker iets in hun mars hebben maar als mensen helemaal niets, terroriseren nu al 

sedert jaar en dag stad en land of om met mijn oude vriend Wiegel (VVD) te spreken: de ordentelijke 

mensen in het land. 

 
Maar ik zou zeggen genoeg is genoeg, weg met het echtpaar, ondanks de verdediging te vuur en te 

zwaard van het stel door de o zo onkreukbare timmermanszoon uit Hendrik Ido Ambacht, de premier 

der Nederlanden, consensus-masturbant en niet te vergeten staatsman: Wim Kok (PVDA). Kortom, 

elk land en volk krijgt de regering die het verdient en kennelijk wilt u het echtpaar en de staatsman 

verdienen.

De cabaretier Youp van ‘t Hek heeft intussen in zijn column in NRC-Handelsblad de kern van de zaak 

blootgelegd. Natuurlijk is er door Neelie Peper-Smit en haar echtgenoot geen fraude gepleegd op het 

Rotterdamse Stadhuis. Neelie en Bram zijn tenslotte niet van de straat, heel vroeger wel maar dat 

hebben zij reeds lang achter zich gelaten. Nu zijn zij een dame en heer in bonus en dat betekent dat 

de overheid en haar geldpotten gewoon hun eigendom zijn, zoals dat vroeger gebruikelijk was bij 

absolute monarchen.

24 uur per dag in de weer voor stad en land, dus schaamteloos gebruik maken van alle diensten en 

emolumenten die dat biedt. Geen kwartje, wat zeg ik geen stuiver, overdragen van je belastingvrije 

onkostenvergoeding aan de overheid, wij dus, die zo goed voor je zijn. Zelfs niet de schijn meer 

hoeven ophouden, dat je als echtpaar financieel bijdraagt in het schemergebied dat workaholics van 

deze soort nu eenmaal cre?ren, want ja, wat is werk en wat is priv?.

Is bijvoorbeeld de Kalfjes van De Bank ontvangen nu priv? of zakelijk, immers De Bank doet grote 

projecten in de stad. Een knappe accountant die hier een salomonsoordeel over duft te vellen, nee 
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dus en gelijk heeft hij. Het gaat zoals Van ‘t Hek terecht stelde om de mentaliteit en die deugt niet, 

dus het echtpaar deugt niet en van geen kanten! Iedereen in Rotterdam weet dat al die verhalen over 

het echtpaar waar zijn, over persoonlijke kofferdragers en alle andere ongein. Overigens waren de 

kofferdragers niet de bodes van het stadhuis, maar het hoofd voorlichting of een andere hotemetoot.

Stadhuize, want het echtpaar was dol op vernederingen door hooggeplaatsten van tav hen 

ondergeschikten. Het is te hopen dat deze schijthuizen met kilo’s boter op hun hoofd nu eindelijk 

eens hun bek durven open te trekken, zodat niet alleen het hoofd van de keuken, een enkele bode en 

beveilingsbeambte disciplinair worden gestraft, want deze vorm van klassenjustitie zit de bevolking 

van Rotterdam hoog!

Het zat goed fout ten stadhuize zoals het goed fout zat op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

ten tijde van Minister Smit-Kroes (VVD). 20 Miljoen gulden subsidie verstrekken aan frauduleus 

tankcleaningbedrijf (TCR) te Rotterdam en dat alles na door de advocaat-generaal Mr Feber bij het 

Hof te Den Haag gewaarschuwd te zijn voor dit bedrijf en deze directie. Het openbaar ministerie was 

immers heel ver gevorderd in een onderzoek naar de criminele activiteiten van directie en bedrijf.

Daar wist ons Neelie (VVD) wel raad mee, ze belde haar vriendje de Minister van Justitie Hirsch Balin 

(CDA) en deze sufkeukel gaf het Openbaar Ministerie op verzoek van zijn vriendin de minister 

opdracht het strafrechtelijk onderzoek met onmiddellijke ingang te staken. En ja, ambtenaren zijn 

gehoorzaam en het onderzoek wordt door de hogelijk verbaasde advocaat-generaal bij het Hof, door 

ons Neelie publiekelijk uitgemaakt voor een gefrustreerd konijn, gestaakt.

Neelie heeft echter haar hielen nog niet gelicht of de nijvere advocaat-generaal, een uitstekend en 

consensieus ambtenaar, zet zijn onderzoek voort en met resultaat: de frauduleuse directie verdwijnt 

voor enige jaren achter slot en grendel en zwijgt ter terechtzitting over de rol van hun (amoureuze- 

zo wil een zeer hardnekkig gerucht-) vriendin, mevrouw de voormalige Minister van Verkeer en 

Waterstaat.

Elke rechtgeaarde journalist zou onmiddellijk ge?nteresseerd zijn in de reden van dit opmerkelijke 

stilzwijgen, want een jaar of wat gevangenis is natuurlijk niet niks voor de Rotterdamse elitebaasjes. 

Zulke journalisten kent ons land niet, dus loopt ons Neelie nog steeds frank en vrij op vrije voeten 

rond, wat zeg ik roert het brutaaltje zich stevig en plein public ten faveure van haar mannie, haar 

beertje!

In een normaal land als Itali? staan politici en hoge ambtenaren niet buiten of boven de wet en 

hebben zij zich net als u en ik te verantwoorden voor de rechter, zeker indien zij hun positie 

misbruiken om de rechtsgang te belemmeren. Een doodzonde in een land waar de onafhankelijkheid 

van justitie en rechtelijke macht worden gerespecteerd, maar zo niet in het bananen Koninkrijk der 

Nederlanden, daar ga je als oud-minister gewoon vrij uit, er komt geen Openbaar Ministerie en geen 

rechter aan te pas, dat regelen wij als politieke elite onderling wel.

En uitgerekend deze vrouw, die waarschijnlijk in de lik thuis hoort, is de publieke verdediger van die 

andere ongelikte beer, de Minister van Binnenlandse Zaken, de waker over de integriteit van ons 

ambtenarencorps, die Prof. Dr.A.Peper heet (PvdA).

Lief echtpaar, elk woord van deze column, wat zeg ik elke letter daarvan, is bedoeld als een afront 

tegen jullie misselijkmakende praktijken. Ik en ik alleen ben hiervoor verantwoordelijk! Ik daag jullie 

publiekelijk uit een proces tegen mij aan te spannen wegens smaad. Ik lust jullie rauw, of zoals ze bij 

ons in Holland zeggen, ik maak jullie in met boter en suiker. Komt maar op als je durft, houdt de 

weinige eer die jullie nog rest aan jullie zelf en spoedt jullie weg met het eerste het beste vliegtuig 

dat gaat, nonvaleurs van de ergste soort!
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65 Reacties op “Pim Fortuyn’s geweigerde column 
over Neelie”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

26 Sep 2004 om 10:32 

Je hoort het hem bijna zeggen. En dan ga je het gemis van die rare flikker weer beseffen.

2.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 09:20 

Handig om de woorden van iemand te gebruiken die al dood is. Die kun je tenminste niet meer ter 
verantwoording roepen. Pim Had ze niet moeten uitdagen, Het heeft hem het leven gekost. En 2 jaar na 
Fortuyn is het er absoluut niet beter op geworden. Hou toch op om in hem de messias te zien die hij absoluut 
niet was! Pim was gewoon een zeikerige relnicht met teveel ster allures.

3.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 10:59 

Niet gezegend met al te veel intelligentie om deze uitspraak te doen.

4.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 12:41 

O wat mis ik Pim

5.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 12:52 

Fortuyn was genadeloos is zijn analyses. Daarenboven wist hij als geen ander (pijnlijke) dwarsverbanden te 
leggen. Zijn stukken teruglezend kan je een betrokken en kundige vakman aan het werk zien die bovenal de 
spijker maar al te vaak precies op de kop wist tikken. Mevrouw Smit trachte in een uitzending van Buitenhof-tv 
in april 2002 e.e.a. op subtiele manier te pareren:”Fortuyn haat vrouwen” was haar kundige uitleg over het 
verschijnsel Fortuyn….

6.  Geert_Ruidenberg 

27 Sep 2004 om 13:26 

Een prachtige column. Ik kende het stuk nog niet, dus mooi dat ik er nu, 5 jaar later, nog eens kennis van kan 
nemen. Altijd lekker om werk van Pim z’n hand te lezen. Bram en Neelie… Hebzucht is their middle name. 

Overigens moet die ene meneer die nota bene als ‘Anoniem’ reageert niet mekkeren. Omdat Fortuyn overleden 
is zouden we nu geen oud werk meer van ‘em mogen lezen? Dus iemands dood houdt automatisch in dat je 
geen oude publicaties meer weergeeft? Flauwekul. Bovendien getuigt ‘t van weinig respect om ‘em vervolgens 
als ‘relnicht’ te omschrijven. Alsof ie zich daar w?l tegen zou kunnen verdedigen. 

Het stuk van Pim schopt nog steeds kont en levert in ieder geval heerlijk leesvoer op. Wat had, of beter: h??ft 
ie onwijs gelijk!

7.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 15:29 

ahum, zei Eberhard niet in de 2e kamer *$%.. you, dikke *@~, 3 bier?? Nou, dat was toch van de Lijst PIM 
FORTUYN??? 
Over respect gesproken. Wat een gajes allemaal.

8.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 15:59 

Goh, toeval? Elsevier vandaag? 
_______________________________________________

DAGELIJKS COMMENTAAR 27 september 2004 

Onder vuur

Neelie Kroes ligt onder vuur vanwege haar verleden in het bedrijfsleven. Een slechte zaak

Syp Wynia 

De linkerkant van het Europees Parlement gaat oud-minister Neelie Kroes (VVD) dinsdag het leven zuur maken. 
De Nederlandse kandidate voor de belangrijke post Mededinging in de nieuwe Europese Commissie staat in het 
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middelpunt van de belangstelling sinds de voorzitter van de nieuwe Commissie, Jos? Manuel Barroso, haar in 
augustus voordroeg. Dat heeft zowel met haarzelf, met de Commissie als geheel, en met de verrassende 
portefeuilleverdeling in de Commissie te maken. 

Kroes heeft in het verleden ongetwijfeld fouten gemaakt, maar is dat per definitie een nadeel? Ze heeft er zo te 
zien alles aan gedaan om te voorkomen dat eerdere belangen een rol kunnen spelen bij haar rol als Europees 
scheidsrechter. Haar ervaring in de politiek en het bedrijfsleven gold als een pre voor Barroso, maar de linkse 
partijen in het Europees Parlement zijn ontevreden over het relatief grote aantal conservatieve en liberale 
commissarissen in de Europese Commissie. Vooral de Fransen vinden dat zij zijn onderbedeeld.

Neelie Kroes’ ervaring wordt door de opposanten in het Europees Parlement nu gebruikt om niet alleen haar, 
maar de hele Commissie-Barroso in een kwaad daglicht te stellen. Als die oppositie ook maar op enige wijze 
succes zal hebben, is dat een slechte zaak voor de geloofwaardigheid van de Europese Commissie als instituut. 
Als ervaring in het bedrijfsleven niet meer als voordeel, maar als nadeel geldt voor een kandidaat-commissielid, 
dan is het met het Europese bestuur slecht gesteld.

9.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 19:25 

Bram en Neelie, Pim noemde hen ooit ‘dat hebberige doch onhebbelijke stel’.

10.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 19:56 

Net zo min als het slim is de woorden van Fortuyn als waarheid te verkopen of ze te gebruiken ter 
argumentatie. En ga me nou niet vertellen dat Fortuyn niet van provoceren hield want hij was er dol op: “de 
islam is een achterlijke religie”, als dat niet multi interpretabel is dan weet ik het niet meer. Het is juist die 
eigenschap die hem de support van types als Kat en Van Gogh heeft opgeleverd. In vergelijking met die 2 was 
Fortuyn inderdaad een soort messias, maar dan hou je er ook wel een benchmark op na zeg.

11.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 20:33 

quote:”Als die oppositie ook maar op enige wijze succes zal hebben, is dat een slechte zaak voor de 
geloofwaardigheid van de Europese Commissie als instituut”

Ik hoop het; laat het, het begin zijn om dit Polit bureau de laan uit te werken.

12.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 10:20 

Ondanks alles is het wel terecht dat deze column door Elsevier geweigerd werd. Mijns inziens werd hij niet 
geweigerd omwille van de inhoud maar van de vorm. De column was een scheldkannonade, Elsevier onwaardig. 
Dus als Fortuyn zijn oordeel inzake Kroes / Peper in een stylistisch goed en inhoudelijk scherp beargumenteerde 
vorm had gegoten dan was er, denk ik, niet veel aan de hand geweest en was de column gewoon geplaatst 
door Elsevier.

13.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 10:34 

Bovendien is de column wel degelijk geplaatst, zij het niet in de Elsevier maar in Panorama. Iedereen heeft er 
dus kennis van kunnen nemen (in 1999 al).

14.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 10:52 

Alle scheldpartijen en al dan niet gefundeerde beschuldigingen vallen niet eens het meest op in deze column. 
Het meest opvallend vind ik (nog nooit eerder iets van Fortuyn gelezen hebbende) de abominabele schrijfstijl 
van ‘onze Pim’. Van een veronderstelde intellectuele hoogvlieger had ik meer verwacht.

15.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 12:46 

Terecht geweigerd !

De ware reden dat de Elsevier deze column heeft geweigerd is natuurlijk dat de conference waarin elke politieke 
nonvaleur als ‘weet u wie ook zeet bekwaam is’ werd afgeserveerd van Wim Kan was en niet van Wim 
Sonneveld. 
Zelfs bij deze ene onwaarheid in een hele column, kan natuurlijk niet tot publicatie over worden gegaan! 
Peper lijkt mij trouwens w?l een interessante columnist dan die rabiate Amerika hater Tromp.

16.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 13:34 

SUKKEL
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17.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 18:50 

Goh, Dus als jij indertijd bij de redactie werkzaam was geweest, dan was het na die ene correctie wel 
gepubliceerd ? Leuk, hadden we misschien toch een veroordeling van Mevrouw meegemaakt.

18.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 18:55 

En voor Syp Wynia geldt : wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Dag vogels, 
dag bloemen,  
dag vrije mening 
welterusten

19.  Anoniem 

29 Sep 2004 om 16:47 

Als je op sites zoals deze ergens antwoord op geeft, moet je er wel op bedacht zijn dat de adepten van wijlen 
PF nog steeds in katzwijm vallen du moment dat er iemand de gore moed heeft om iets kritisch over PF te 
zeggen. Daar wordt je niet goed van. Gewoon negeren. Het is net als met de Bagwan destijds. Zie je nog 
iemand rondlopen met kraaltjes om de nek en bagwan kleding?? 
Nou, de messias moet echt nog komen. Het was in geen geval PF. Hoe sneller zijn corrupte pymee?n het 
onderspit delven, hoe beter het voor het land zal zijn. Ik neem er in elk geval een flinke neut op!

20.  Anoniem 

29 Sep 2004 om 20:09 

“Ik neem er in ieder geval een flinke neut op” Welnu ik vermoedde al dat je lazerus was.

21.  Anoniem 

29 Sep 2004 om 21:38 

Zoals iemand hier ergens op een onterugvindbare plek als meldde:  
deze column is wel degelijk gepubliceerd, en wel in Panorama.  
Dus doe niet zo triomfantelijk alsof jullie een geheim document hebben 
opgegraven…

22.  Anoniem 

29 Sep 2004 om 22:31 

Poeh,

Wat een scherpe opmerkingen hier! 
Het lijkt er op dat deze anoniem (ook niet ingeschreven op dit forum?) hoopt, dat nu eindelijk eens kan worden 
begonnen met het afbreken van Fortuyn’s populariteit, ook nu nog. 
Oh ja, zelfs de linkervleugel van onze samenleving begint nu toch in te zien dat Fortuyn op vele terreinen het 
antwoord had op de kleine probleempjes van onze samenleving. Zelfs voor die waar we op 2 oktober in 
Amsterdam zullen staan.

23.  Anoniem 

30 Sep 2004 om 00:16 

Re: Syp Wynia.

Valt onder ervaring (/waar ‘rechts’ zo blij mee lijkt te zijn) ook je ergens uit draaien, of erin, evt via de 
achterbank van een Mercedes? Valt daaronder het niet antwoorden op vragen, totdat er met documenten wordt 
gezwaaid die met veel moeite boven water zijn gehaald? Valt onder ervaring het pareren van vragen in de trant 
van “daar ga ik niet op in, als u de vraag zo stelt”? 

Ze zou een goeie kandidaat-commissaris “communicatie met de burger” zijn…

24.  Anoniem 

30 Sep 2004 om 01:10 

Pim columneerde in ‘99 een tijdje voor www.nu.nl Staat overigens keurig vermeld in aanhef. Het is dan ook 
hoogst onwaarschijnlijk dat Elsevier genoemde column onder ogen heeft gehad dan wel geweigerd.

Max

25.  Anoniem 

30 Sep 2004 om 01:39 

Neelie is gewoon te dom, volgens de EC; m.a.w. Nederlandse regering stuur maar een ander.
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26.  Anoniem 

30 Sep 2004 om 12:18 

Je moet wel bij de les blijven. er staat nergens dat deze column nooit gepubliceerd is. Er staat alleen bij dat 
Elsevier de column ooit geweigerd heeft! Daar gaat het om.

27.  Anoniem 

30 Sep 2004 om 13:57 

Als je op een serieuse manier meer dan 80 commissariaten doet, hoeveel etmalen per dag heb je dan nodig om 
al die lappen tekst te lezen ? 

Al die moeilijke onderwerpen van wiskundige tot fiscale vraagstukken, van olie tot banking, van hier tot gunder 
in het Nederlands, in het Arabisch en in het Engels.

Wat concludeert het Europese Parlement ? Dat Neelie nog wel een cursus Engels moet gaan volgen en dat het 
een beetje tegenviel wat betreft haar dossierkennis.

Toch wordt zij EU-commissaris Mededinging. En nu moet Paul van Buitenen zijn eigen hachje gaan redden door 
hoe dan ook met bewijzen te gaan komen voor zijn ‘ valse ‘ aantijgingen. Van Pim en Neelie naar Paul en 
Neelie. Het kan nog reuze spannend worden.

28.  Anoniem 

1 Okt 2004 om 12:35 

Hoezeer stond Pim Fortuyn in zijn gelijk wat betreft deze twee zakkenvullers 
en non-valeurs.

Henk Daalhuizen

29.  Anoniem 

2 Okt 2004 om 16:05 

Volgens mij was het niet Panorama, meer de Nieuwe Revu

30.  Addie 

2 Okt 2004 om 22:26 

Pim had groot gelijk (maar wij zeggen hier”Achteraf kijk je een koe in d’r kont); als Neelie bij haar collega- 
nonvaleurs, niet door de balotage heengekomen was, had ze zich gelijk haar ex (Bram Peper), wellicht nog op 
de holocaust kunnen beroepen!! Ons bestuur bestaat louter uit dit soort corrupte kapsones-trutten! Van 
Buitenen kan ons niet verlossen van dit soort “integere” bestuurders; wellicht kan hij ze het leven wel zuur 
maken, tot wanhoop drijven lukt niet, daarvoor hebben deze vaginaal-regenten een te dikke plaat voor hun 
harses. 
P.S. 
Bram/Neelie etc, 
Aanklachten wegens smaad hebben geen nut; tijdens het tikken van dit bericht was ik dronken ( wettelijk 
goedgekeurd excuus door de NVOMBS, de Nederlandse Vereniging voor Opzettelijk Misdaad Bevorderende 
Soepjurken, Onder de bezielende leiding van Mr K.O.R.P.S.B.A.L. Raechtsebal van Stoethaespelaere, U 
welbekend, die om dit stukje jurispredentie ( Jurispredentien, boek 17, bladzijde 328, 5e alinia), niet heen kan) 
Ik had het stukje nog ter Uwer gunste willen wijzigen, maar toen had ik de verzendknop al ingedrukt. 
Nederland was met Pim Foruyn een stuk beter af!!!

31.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 10:40 

De opmerking van pim fortuyn uiterst bekwaam is niet 
van wim sonneveld maar van wim kan

32.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 11:40 

Het is echt niet zo moeilijk hoor. In aanhef van het artikel staat het kopijrecht van www.nu.nl Daar is de 
bedoelde column ook geplaatst omdat Pim voor Nu.nl wekelijks een column schreef. Dus geen Panorama, geen 
Elsevier, geen Revue of anderszins. Ergo de kop ” Door Elsevier geweigerd” blijft dan ook merkwaardig dan wel 
onjuist omdat Pim de column voor Nu. nl schreef en derhalve destijds ook op gelijknamige site is gepubliceerd.

Max

33.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 13:16 

Tja, dat herinnert ons er maar weer eens aan dat deze profeet van het proletendom niet alleen op hoge toon 
allerlei platvloerse onzin uitkraaide, maar dat hij dat bovendien deed in een afzichtelijk nederlands, van 
dezelfde onsmakelijke middelmaat als het kankerende kllootjesvolk dat hij vertegenwoordigde. Ik zou iedere 
redactie van elk rioolblad op staande voet ontslaan wanneer die zulke columns zou plaatsen. Niet alleen wemelt 
het hier van de achterbakse verdachtmakingen en met dorpse roddelgeilheid toegefluisterde, gemene 
insinuaties (Kroes als de ‘amoureuze’ vriendin van de directie van TCR, hoort ‘waarschijnlijk’ in de lik thuis’ 
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enz.) maar daarnaast schrijft onze ‘prefesser’ fortuyn vrijwel geen volzin op zonder fouten en weet hij in een 
alinea maar liefst drie mensen verkeerd te citeren, of citaten verkeerd toe te schrijven.

Het is even tekenend als intens bedroevend dat een dergelijke intellectuele dimwit ten tonele moest verschijnen 
om het ongenoegen van het hollandse plebs te vertolken. Wat een asgrauwe, dordroge geestelijke woestenij 
moet zo’n land zijn!

34.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 14:15 

Dat Bram en Neelie samen het brein achter het TCR schandaal waren, was me al jaren duidelijk. Niet voor niets 
kan een dergelijk schandaal nog 10 jaar voortduren nadat het bestaan ervan aan het licht is gebracht. 
Opmerkelijk dat juist Pim Fortuyn, de enige politicus die ik ooit echt heb vertrouwd (juist omd?t hij geen 
politicus was), dit vermoeden voor mij bevestigt. 

Dat het artikel vervolgens door Elsevier is gewijgerd, verbaast me niets. Het zou door geen enkel ander blad w?
l zijn gepubliceerd. De macht van het grote geld reikt ver, en het grote geld kan veel vaker het daglicht niet 
verdragen. Het is jammer dat Pim niet heeft ingezien hoe ver de macht van het grote geld w?rkelijk reikt, dan 
had hij waarschijnlijk nu nog geleefd…

35.  Anoniem 

3 Okt 2004 om 22:01 

jouw nederlands is ook niet zo geweldig klllllootzak!

36.  Anoniem 

4 Okt 2004 om 10:41 

Je bent zelf niet voor niets NIET in de positie om redacties (!) te kunnen ontslaan.. Je ontmaskert jezelf hier als 
collega-nonvaleur!

37.  Anoniem 

4 Okt 2004 om 21:10 

Anoniempje denkt leuk en intelligent over te komen, alleen jammer dat hij de enige is die dat denkt. Wat een 

gebazel! :D

38.  Anoniem 

16 Okt 2004 om 13:23 

De aanval op Pim zijn stuk (geweigerde column over Neelie) gaat bij jou alleen maar of het wel of niet goed 
nederlands is en gaat het bij jou helemaal niet om de essentie van de column, omdat je donderds goed weet 
dat je over de essentie geen weerwoord hebt. En wat een arrogantie om het volk plebs te noemen!!! 
Schuif jij maar lekker aan bij de zogenaamde linkse elite en spuw maar op alles op gewoon warme menselijke 
rechtvaardigheid is dat overigens volgens jou alleen maar bestemd is voor het klootjesvolk

39.  Anoniem 

19 Okt 2004 om 10:55 

Luister eens oververhitte relnichten-adept,

Die vleespet in z’n lederhose haalt geen enkel concreet bewijs aan, anders dan dat het OM een onderzoek aan 
het doen was. Dat betekent in dit land trouwens bijna per definitie dat je volgens de rechter onschuldig bent 
maar daar gaat het niet om.

Fortuyn roept maar wat, strooit met citaten van anderen die voortkomen uit gesprekken over andere 
onderwerpen, haalt een dronken cabaretier aan als bewijs en neemt vervolgens een paar honderd woorden de 
tijd om te speculeren en te lasteren.  
Zelfs in zo’n mate dat ie door bluf onder een aanklacht probeert uit te komen. 
Dat moet ik hem dan wel weer nageven, hij had wel lef. 
Maar om nou te zeggen dat hier een reeks feiten gepresenteerd wordt, lijkt me onjuist. 
Maar ja, liefde maakt blind, zoals maar weer blijkt.

40.  Anoniem 

21 Okt 2004 om 01:20 

Niet alleen Pim had gelijk, maar ja, als de NL overheid weigert onderzoek te doen, en mevrouw Kroes haar hele 
leven aan een tapijt zit te weven, dan kan daar een hoop onder worden geveegd.. Waarvan hopelijk binnenkort 
acte

41.  Anoniem 

6 Nov 2004 om 10:20 

Hee anoniem, Dat jij je gewillig als een mak schaap naar de slachtbank van de Nederlandse politiek laat leiden 
moet je zelf weten het is tenslotten een vrij land waar je, je in begeeft. Maar er zijn ook nog mensen die 
inteligent, onderzoekend bezig zijn en dit niet onder stoelen en banken steken. Wees blij en tevreden dat dit 
soort mensen er zijn en de donkere kroegen van onze samenleving in het licht zetten. Dat jij over dhr P fortuyn 
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een mening als relnicht hebt geeft alleen maar te kennen dat jij het niveau van de kleuterschool nog niet echt 
onstegen bent en in de hoek gaat zitten schreeuwen en janken bij gebrek aan andere communicatie middelen. 
Verdiep je eens in de materie en indien je enig onderbouwd bewijs hebt dat deze schrijver er alleen maar op uit 
is om te rellen, vermeld dat hier dan. Ga anders weg, maar kom dan ook nooit meer jankend en schreeuwend 
terug om hier enig mistand aan de kaak te stellen.

gegroet L.U uit A

42.  Anoniem 

8 Nov 2004 om 18:07 

Gelukkig publiceer jij een stuk minder anoniem. 
Kan me best voorstellen dat je een beetje in de war bent hoor, het zijn tenslotte turbulente tijden en die 
bestrijd jij met alcohol; een andere verklaring kan ik niet bedenken voor je stukje vol spelfouten dat wel 
melding maakt van mensen met intelligent en onderzoekend gedrag… 
Een voorbeeld: het woord achterlijk dat Fortuyn gebruikt voor zijn beschrijving van de islam in een interview is 
multi interpretabel. Achterlijk in de zin van debiel, niet goed bij je hoofd, of achterlijk in de zin van 
achterlopend, nog een ontwikkeling door te maken. Mijns inziens bedoelde hij het laatste, het hele land viel 
over de eerste betekenis. 
Fortuyn was dus een rel-nicht, in de letterlijke betekenis van het woord

Proost.

PS: Nooit geweten dat internet een hoekje is waar kleine kinderen gaan zitten schreeuwen.

43.  Anoniem 

8 Nov 2004 om 18:13 

Sta je jezelf hier nou te af te zeiken? 
Sterk hoor, heel sterk.

44.  Anoniem 

8 Jan 2005 om 15:46 

handig om iemand die dood is voor iets uit te maken : zeikerige relnicht met teveel ster allures. 
Als wij de zuivere teksten van een overledene niet mogen publiceren - kan men er ook geen lering uittrekken. 
Waarvoor heeft de overledene - die o.m. een publiekelijke functie had - dan geleefd als hem 
met zijn stoffelijke dood de mond wordt gesnoerd door een persoon die hem een relnicht noemt notabene?

45.  Anoniem 

8 Jan 2005 om 16:44 

als men geen gevoel heeft - is emotie - is men niet in staat om iemand te haten. en als iemand dan gevaarlijk 
voor je is ‘kun je hem gewetenloos uit de weg ruimen’. Fortuyn haat vrouwen - stelt neelie. Fortuyn adoreert i.h.
a. vrouwen. 
hij leeft niet meer.

neem nu de 2 echtgenotes van dhr wiegel : beiden - zussen - verongelukt in het verkee; neem dhr van traa : 
ook verongelukt in het verkeer. dhr k.j.w. schipper die een verklaring wilde afleggen ‘dat er met een 
handtekening werd gefraudeerd’ hetgeen veel geld opleverde - ‘omdat hij zelf met de fraude niet meer leven 
kon’. kroes dreigt : als je een verklaring aflegt ga je onmiddellijk met ontslag : meldde zich niet meer - kroes 
schakelt 3 dagen na zijn afwezigheid - is slim - zo suggereert men zijn onschuld - de politie in - hij lag 3 dagen 
dood in zijn bed. een man van 39 jaar - legde dus geen verklaring meeraf. pim fortuyn ook niet meer. 

criminelen zwijgen.  
een psychopaat kan gewetenloos moorden - een moordenaar dreigt niet - hij zwijgt stil en slaat toe. 

dhr korthals altes is een persoonlijke vriend van mw kroes. dus……….

46.  Anoniem 

8 Jan 2005 om 16:58 

“In een normaal land als Itali? staan politici en hoge ambtenaren niet buiten of boven de wet en hebben zij zich 
net als u en ik te verantwoorden voor de rechter, zeker indien zij hun positie misbruiken om de rechtsgang te 
belemmeren.”PIM

…….welke Italiaanse hoge ambtenaren (na tien jaar werden ze vrijgesproken, wegens verjaring) en de media 
monopolisme… wie mag daar nog vrij spreken? Neelie heeft nu de kans om van die Italianen wat te leren! Dat 
zal Pim wel goed hebben gevonden?

47.  Anoniem 

9 Jan 2005 om 00:57 

En toch zit je op de kast, loser.

48.  Anoniem 

10 Jan 2005 om 04:10 

neelie zal leren dat de italianen een vrouw hoog in het vaandel hebben.  
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daarom kon zij door deze mentaliteit ook euro comm. worden. 
paul van buitenen denkt daar anders over en ik met hem. hij organiseerde een forensich onderzoek. is 
natuurlijk voor hem levens gevaarlijk. onderschat mw kroes niet.

de italianen gaan nu van neelie leren hoe je de zaak kan oplichten. 
en van pim hoe hij neelie aan het licht bracht - dus zulln zij uiteindelijk van pim over neelie leren……….. dat 
vrouwen genadeloze monsters kunnen zijn. 

dommen zoals neelie denken dat als iemand dood is diens mond dan voor eeuwig is gesnoerd - zij gelooft niet 
in een god - niet in de hel - niet in een leven na de dood. betekent dat zij meent alles wat zij wil te kunnen 
uitvreten.  
je kunt dus gewoon in haar optiek bij wijze van spreken iemand - die gevaarlijk voor je wordt - dood maken - 
en de wet.rechten van iemand afnemen. (dat heeft zij mij geleverd; de tijdelijkheid hiervan zal zij nog gaan 
inzien; zij denkt dat dit met mij wel kan - maar denken laat ik aan paarden over - hebben een groter hoofd). 

verantwoording afleggen na je dood over je daden tijdens je leven bestaat voor haar toch niet. 

bijvoorbeeld na je dood voor het hogere gerecht verantwoording afleggen over o.m. frauderen met een 
handtekening - bestaat voor haar niet. 
dus gewoon doen.

waar rook is is vuur denkt een oppervlakkige onnadenkende nederlander.  
maar als er rookpluimen zijn die jaren voortduren - moet men op zijn hoede zijn.

49.  Anoniem 

11 Jan 2005 om 04:54 

dronken volwassenen en kinderen spreken de waarheid. 
Als men bang is voor zijn mening verschuilt men zich als excuus achter dronkenheid: ,,Sorry, ik wist niet wat ik 
zei, ik was dronken ……….. dus vergeef mij.”

Zelfvertrouwen is de zin van het leven. Oplichters ontberen het.

50.  Anoniem 

12 Jan 2005 om 13:00 

Ik heb het nummer van het RIAGG even voor je opgezocht: 010 4402402 
Als je daar nou gewoon heen belt en zegt dat je een beetje in de war bent, komt het misschien nog wel goed. 
Tot die tijd niet teveel bewegen en je boos maken want je weet nooit, zoals je zelf zegt, wanneer je 
verantwoording moet afleggen. En in jouw geval tegen welke rechter natuurlijk.

51.  Anoniem 

23 Feb 2005 om 12:36 

Wat dhr Fortuyn over mw Neelie Kroes verklaarde is waar. Ik heb dit persoonlijk ondervonden en ik heb daar 
ook in een persoonlijk gesprek met dhr Paul van Buitenen melding van gemaakt - en enkele bewijsstukken aan 
hem overgelegd - maar ik heb sindsdien helaas niets vernomen. Misschien staat dhr Van Buitenen in deze 
kwestie voor een al te zware en mogelijk ook een te gevaarlijke taak.

Er is sprake van fraude met een handtekening - de handtekening misbruiken - hetgeen een paar honderd 
duizenden winst opleverde.

Dat mw Kroes de fraudeurs in bescherming nam……….. en de ernstig gedupeerde - en zwaar beledigde - niet 
tegemoetkwam maar hem daarentegen extra zwaar beledigde………… met een eer onbeschofte provocerende 
opmerking. 

Dat een der medeplichtigen hierover gewetenswroeging kreeg - een verklaring wilde afleggen ‘om schoon schip 
te maken’ hetgeen mede door Kroes verijdeld werd : ‘Als je een verklaring aflegt word je op staande voet 
ontslagen.” Nog geen jaar later overleed hij. (Naar het schijnt ondanks zijn jonge leeftijd : 39 jaar een 
natuurlijke dood). 

Met zijn dood kwam de affaire ‘in de doofpot’. Ik heb - de opvolger van de overledenen - ook als getuige.

In mijn huis werd ingebroken - een dossier met bewijsstukken ontvreemd. Via forcering van het slot van mijn 
schuifpui kwam men binnen. Deed aangifte bij de politie + opstalverzekering.

Inzage in mijn pers.dossier - waarin meerdere bewijsstukken van de fraude kunnen worden achterhaald - werd 
door haar aan mij verboden. 

Dit ales speelde zich af in de periode vanaf haar aanstelling op 1 september 1991 op Nijenrode. Pim Fortuyn 
was toen ook als wet.docent aan Nijenrode verbonden.

Zoals Pim Fortuyn veronderstelde :,, Deze vrouw hoort hoogstwaarschijnlijk in de gevangenis thuis;” kan door 
mij worden beaamd. 

Toen ik op Nijenrode aankwam en inzage in mijn dossier vroeg - werd ik als een dief bewaakt - en werd de 
doorgang voor mij versperd.

In ieder geval ben ik bang om hier verder werk van te maken.

Hopelijk komt er een tijd dat de overheid foute overheids bestuurderen niet meer beschermt - het is beter ‘om 
de vuile was maar wel buiten te hangen’ - want op de lange duur komt het tocht uit - en dan is het verzwijgen 
op zichzelf ‘ het in de doofpot stoppen’ een ernstiger aanslag op de reputatie van de Nederlands Overheid.

Ik vind het afschuwelijk dat mw Kroes Nederland in de eur.comm.vertegenwoordigt.

Zij hoort daar niet thuis - waar zij wel thuishoort is aan mij volkomen duidelijk - zoals aan Pim Fortuyn. 
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Ik ben er van overtuigd dat zij t.z.t. (eur.comm) ook in opspraak zal komen. 

Een vos verliest tenslotte wel zijn haren maar niet zijn streken. Moge haar ware gezicht getoond worden.

52.  SamBroersma 

24 Feb 2005 om 00:46 

Geachte anonieme heer of dame, 
Ik begrijp uw angst voor de onzichtbare corrupte machtselite. Momenteel schrijf ik aan mijn boek “Hare 
Majesteit’s leugens regeren” met als subtitel “de staat der Nederlanden als criminele organisatie” (publicatie 
hopelijk najaar 2005). Ik wil graag met u in contact komen, om met u uw ervaringen door te spreken. Met mijn 
boek beoog ik een buitengewoon grote fraudezaak in “politiek Den Haag” aan het grote volk bekend te maken. 
Stuurt u mij (Sam Broersma - Zoutelande) een email naar sam@belastingfraude.nl of bel mij op 0118 561883 
(matig bereikbaar). Als een soort levensverzekering heb ik een brief onder bredere aandacht gebracht, waarin 
ik meld voor mijn leven te vrezen. Deze brief volgt hierna (de brief ziet er ten opzichte van de originele brief 
iets vervormd uit, maar de tekst is duidelijk):

Zoutelande, 15 januari 2004

thema van deze brief: Moet ik, in relatie tot mijn zeer ernstig conflict met de Nederlandse Overheid en mijn op 
hande zijnde onthullingen daarover, thans voor mijn leven gaan vrezen?

gericht aan: meerdere afzenders wier namen aan de onderzijde van de brief zijn vermeld en een aantal niet in 
deze brief vermelde personen

doel 1 van deze brief: potenti?le daders afschrikken die het op mijn leven gemunt zouden kunnen hebben 

doel 2 van deze brief : verzoek aan minister Donner van Justitie om alles te doen wat binnen zijn 
mogelijkheden ligt om mijn veiligheid te bewaken en om zijn onrechtmatig handelen tegen mij onmiddellijk te 
be?indigen en te corrigeren 

Geachte lezer,

De onthullingen die ik middels een boek, waaraan ik thans schrijf, mede in het landsbelang onder bredere 
aandacht dien te brengen, hebben betrekking op een zeer grote bestuurs- en strafrechterlijk fraudezaak. Helaas 
spelen in deze zeer ernstige fraudezaak, de huidige regeringsvertegenwoordigers Hare Majesteit koningin 
Beatrix der Nederlanden, Minister-president Balkenende, minister van Financi?n Zalm, minister van Justitie 
Donner, alsmede van het Openbaar Ministerie de huidige super Procureur-Generaal De Wijkerslooth en andere 
hoog geplaatste ambtenaren een erg foute hoofdrol. Voor de titel van het boek heb ik (onder voorbehoud) 
gekozen voor de titel ?Hare Majesteit?s leugens regeren? met als subtitel ? de staat der Nederlanden als 
criminele organisatie?. De ernst van de zaak rechtvaardigt zonder twijfel deze opmerkelijke titels.

De zakelijke kern van het conflict maakt (in wezen) geen onderdeel uit van deze brief, maar u kunt deze 
zakelijke kern wel op onderdelen lezen in de meegezonden documenten ?Brandbrief voor Hare Majesteit 
koningin Beatrix der Nederlanden?, de ?beste Wouter brief?, de brief ?het einde van Balkenende II? (waarbij de 
brief aan Van Aartsen exemplarisch is voor de aan alle fractievoorzitters gezonden brieven) en de 
aanbiedingsbrief bij deze brief aan minister van Justitie Donner. Kort samengevat leent deze 
waarschuwingsbrief zich niet voor nadere uitleg over de zakelijke kern en details van het ten gronde liggend 
conflict, en dient deze brief een ander doel. De originele versie Brandbrief aan Hare Majesteit en vijf van haar 
ministers bevat tevens onweerlegbare schriftelijk bewijzen voor het gelijk van mijn klagen. De versie van de 
Brandbrief die u hebt ontvangen bevat deze bewijsstukken niet. U kunt, met inachtneming van juiste intenties, 
inzage in deze bewijsstukken krijgen door met mij in contact te treden. 

Nu duidelijk blijkt dat de voor serieus te houden pers (deeluitmakend van de Macht), bij voortduring en zonder 
dat zij daarvoor een reden bekend maakt, haar betreurenswaardige best doet om een zeer ernstige fraudezaak 
van de Nederlandse regering, niet via haar ge?igende kanalen aan het volk openbaar te maken, begin ik mij 
ernstige zorgen te maken over mijn positie. De bedoelde ernstige fraudezaak betreft onder meer het niet juist 
en onrechtmatig handelen van Hare Majesteit koningin Beatrix der Nederlanden, meerdere van haar 
bewindslieden, en controleurs van de Nederlandse regering zoals de Tweede Kamer der Staten-Generaal, De 
Nationale Ombudsman, de Algemene Rekenkamer en het Openbaar Ministerie. 

Invloedrijke Haagse macht blijkt mijn klagen tegen dit onrechtmatig handelen absoluut niet op prijs te stellen. 
Wellicht dat in dit gegeven de bron van terughoudendheid (van weigering) te vinden is. En wanneer vervolgens, 
ondanks het haar in handen gesteld sluitend schriftelijk bewijs, ook vertegenwoordigers van de media zonder 
uitzondering halsstarrig blijven weigeren Hare Majesteit en haar criminele bestuursorgaan alsmede hun 
criminele controleurs (publiekelijk) te controleren, dan is het duidelijk en kan niet meer ontkend worden, dat er 
een zeer groot belang speelt. Een belang dat kennelijk perse en met alle middelen beschermd moet worden. 
Dan zijn er krachten in het spel die er (feitelijk) niet horen. Krachten die zich volledig of goeddeels aan het zicht 
en controle onttrekken, maar die velen van ons wel (denken te) kennen, omdat deze krachten deel uitmaken 
van de Macht. Is het vreemd, dat ik mij begin af te vragen, of ik inmiddels wellicht voor mijn leven moet gaan 
vrezen? Of dit een overdreven of een onlogische gedachte is? Ik denk het niet, en ik zal u mijn redenatie 
hieromtrent prijsgeven.

Momenteel schrijf ik aan een boek waarmee ik onthullingen wens te doen die gewoonlijk de pers voor haar 
rekening had moeten nemen, maar die dat (onder controle van de Macht, of als onderdeel van de Macht) dus 
weigerde. Mijn onthullingen kunnen opzienbarend genoeg genoemd worden, om (normaliter) politiek Den Haag 
op haar grondvesten te doen laten schudden, en mijn onthullingen kunnen de geloofwaardigheid van politiek 
Den Haag en van Hare Majesteit hoogstpersoonlijk zeker (nog) verder doen afnemen. Natuurlijk weet ik niet of 
het zover komt? De krachten die ik vrees bevinden zich ook rond het Haagse politieke circuit en het 
koningshuis. Uit de literatuur en uit andere bronnen is het duidelijk geworden, dat de Macht alles onder controle 
tracht te houden, en dat men voor het behouden van de macht kennelijk bereid is om alles te doen. Het 
publiekelijk protest van Margarita werd tot nu toe (natuurlijk) met steun van de media nog onder controle 
gehouden, waarbij de zich serieus noemende pers haar ook nog belachelijk probeert te maken. De pers heeft in 
deze zaak duidelijk partij gekozen, en dat zou toch niet zo moeten zijn. De affaire Mabel, over de aankomende 
schoondochter, die reeds door Hare Majesteit in de armen was gesloten, veroorzaakte vooralsnog slechts een 
kras op het blazoen van onze vorstin. Naar verluidt overigens wel naar aanleiding van eigenhandig optreden 
van Hare Majesteit zelf. De affaire gaf met zekerheid opnieuw meer inzicht in hoe het in politiek Den Haag en 
bij onze vorstin toegaat bij sommige gebeurtenissen. 

De zaak werd voor de Macht aanzienlijk ernstiger toen Pim Fortuin op het punt stond de politieke arena in Den 
Haag op te schudden. Hij werd, voordat hij daadwerkelijk besturende macht zou krijgen, tot afgrijzen (en 
opluchting) van de Haagse elite vermoord. Men vond (snel) de dader. Maar ook blijven er velen in Nederland 
twijfelen, of de waarheid wel boven water is gekomen. Tenslotte zijn ze in Den Haag niet in de eerste leugen 
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gestikt. Lady Di kwam om het leven tijdens een auto-ongeluk. Nog steeds wordt er onderzoek gepleegd, of er 
wellicht (zelfs) sprake is van moord in plaats van een ongeluk. Er klinken geluiden als zou de Britse geheime 
dienst en het koningshuis achter het ongeluk zitten, omdat lady Di zwanger zou zijn geweest van een moslim. 
Ook in Engeland is men niet vies van leugens die de zaak kunnen dienen, denk daarbij ook nog maar eens aan 
de rol van aartsleugenaar Toni Blair met betrekking tot Irak (massavernietigingswapens). Ook wordt Blair 
schuld verweten bij de dood van microbioloog David Kelly. Schuldig of niet, Kelly is dood.

En hoe zit het met de december moorden in Paramaribo in 1982? Liet men deze zaak bewust in nevelen gehuld, 
om Bouterse in een slecht daglicht te kunnen blijven houden (Bouterse moordenaar)? Heeft partijdigheid 
verhindert dat de waarheid door de (machtige) pers werd opgehelderd? Waarom heeft in Nederland kennelijk 
alleen journalist Oltmans een andere versie? Hij wijst voor de daadwerkelijke dader niet naar Desi Bouterse 
maar naar Roy Horp.

Bij onze zuiderburen werd Andre Cools op initiatief van Alain van der Biest vermoord, omdat Cools op het punt 
stond corruptie rondom Van der Biest en zijn ambtenarenapparaat te onthullen. Het duurde jaren voordat de 
zaak werd opgehelderd. In Belgi? valt ook op, dat zaken zoals ?de bende van Nijvel? en ?Dutroux? met zoveel 
nevelen omhuld blijven (naar geruchten om hoog geplaatsten te beschermen). 

Wanneer prominenten al om het leven gebracht worden, wat is dan mijn kans als volstrekt onbekende burger 
uit de provincie, die bovendien als gevolg van machtsmisbruik van de Overheid ook nog een dak- en thuisloze 
burger geworden is? 

Omdat ik geweld van de onzichtbare Macht steeds meer vrees, heb ik ter bescherming van de feitelijke 
waarheid en van mijn persoon voor deze ongebruikelijke handeling, het uitbrengen van deze brief, gekozen. Ik 
vrees enigszins het moment dat de onthulling daadwerkelijk nabij komt. Het Openbaar Ministerie, of misschien 
een andere dienst, weet middels afluisteren van mijn telefoon, mijn GSM en mijn emailverkeer precies wanneer 
het te gevaarlijk wordt. Het Openbaar Ministerie heeft meermaals afdoende bewezen een levensgevaarlijke 
(soms eveneens ongecontroleerde) organisatie te zijn, die zelfs doden op haar geweten heeft. Het Openbaar 
Ministerie maakt deel uit van de Macht. Wanneer mij plotsklaps iets ernstigs zou overkomen, dan mag u door 
de inhoud van deze brief op een spoor gezet zijn. Ik bracht u inmiddels op de hoogte. 

De Macht in Den Haag is bijzonder groot. Hoe kon het anders gebeuren, dat (oud)Minister-president Kok bij de 
zo belangrijke Srebrenica affaire uit 1995 ten onrechte zo lang vrijwel ongehinderd weg kwam. Zijn bedrog 
werd blootgelegd, en hij viel alsnog. Eigenlijk liet hij zichzelf nog vallen, om verdere schade voor hem en zijn 
kliek te voorkomen. Thans vervult deze wetschender-bedrieger (onweerlegbaar bewijs hiervan in mijn casus is 
in mijn bezit) zeer lucratieve commissariaten. Het had hem slechter af kunnen gaan, en hij is beslist niet de 
enige. 

En wie orkestreert er momenteel, dat onder meer Hare Majesteit, Balkenende, Zalm en Donner in mijn conflict 
ten onrechte (dat betekent tegen de wettelijke regels en voorschriften in) beschermd worden? Dient het kabinet 
Balkenende II ook nog voorbij het voorzitterschap van Nederland in Europa (tweede helft dit jaar) 
gemanoeuvreerd te worden? Zal de angst voor een afgang in Europa als gevolg van de door mij genoemde 
fraudezaak en haar afwikkeling verder een rol spelen? 

Ik verlang niet meer dan dat de Nederlandse regering de door haar gemaakte fouten (op korte termijn) erkent, 
dat zij voor deze fouten excuus maakt, en dat de door mij geleden schade vergoed wordt. Op deze wijze kan 
dan ook aan mijn lijdensweg snel een einde komen. 

Het vervoltooien en het publiceren van mijn boek zal nog vele maanden in beslag nemen. Mogen 
mediavertegenwoordigers (die voor het volk heten te werken), die van de inhoud van deze brief en de 
begeleidende documenten bij deze brief op de hoogte zijn, op het uitbrengen van mijn boek wachten? Of dienen 
zij, in het landbelang, hun plicht te doen, zoals het publiek dit van de pers mag verwachten? Dienen zij hun 
plicht te doen door het volk over deze enorme fraudezaak te informeren? Ligt hier wellicht een taak voor leden 
van het Genootschap van Hoofdredacteuren of voor de Vereniging van Nederlandse Journalisten (NVJ)? Zeker is 
dat er na het verschijnen van deze brief kaarten geschud worden. Er zal duidelijk worden wie zijn masker 
aflegt, en wie het blijft dragen. 

Ik verzoek, met dringende klem en vriendelijkheid, alle ontvangers van de ontvangen documenten om mij per 
ommegaande te informeren, dat zij deze documenten ook daadwerkelijk in goede orde hebben ontvangen. 

tel: 0118 561883 Sam Broersma  
GSM: 0651589755 Timmermanstraat 30  
email: info@belastingfraude.nl 4374 AS Zoutelande 

lijst van adressanten op pagina 5

lijst van bekend gemaakte geadresseerden aan wie deze documenten herkenbaar zijn verzonden:

Hare Majesteit koningin Beatrix der Nederlanden 
via haar particulier secretaris Rossum Noordeinde 68 2514 GL Den Haag

J.P. Balkenende, Minister-president Binnenhof 19 2513 EA Den Haag

E. Brouwers, Directeur-generaal Rijksvoorlichtingsdienst Binnenhof 19 2513 EA Den Haag

P.H. Donner, minister van Justitie Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag

J. de Wijkerslooth, voorzitter college P-G Prins Clauslaan 16 2595 AJ Den Haag

F. Weisglas, voorzitter Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag

Y.E.M.A. Timmerman-Buck, voorzitter Eerste Kamer Binnenhof 22 
2500 EA Den Haag

P. Broertjes, voorzitter Genootschap Hoofdredacteuren Wiboutstraat 148/150 1091 GR Amsterdam

H. Verploeg, voorzitter Nederlandse vereniging van journalisten Joh. Vermeerstraat 22 1071 DR Amsterdam

Marian Husken, journalist p.a. Vrij Nederland Raamgracht 4 1011 KK Amsterdam

Geert Jan Knoops, Knoops en Partners Advocaten Apollolaan 58 1077 BC Amsterdam

Ferry Mingelen, journalist bij de NOS Hofweg 1b 2511 AA Den Haag
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Harm Taselaar, RTL nieuws  
Franciscusweg 219 1216 SE Hilversum

A. de Bruin, burgemeester gemeente Veere Traverse 1 4357 ZV Domburg

B. Knapen, PCM uitgevers Maarten Meesweg 35 3068 AV Rotterdam

F. Jensma, hoofdredacteur NRC Maarten Meesweg 35 3068 AV Rotterdam

J. Bonjer, hoofdredacteur Algemeen Dagblad Maarten Meesweg 35 3068 AV Rotterdam

F. v. Exter, hoofdredacteur Trouw Wiboutstraat 129/131 1091 GL Amsterdam

E. v. Gruijthuijsen, hoofdredacteur Het Parool Czaar Peterstraat 213 1018 PL Amsterdam

A. Oosthoek, hoofdredacteur PZC Stationstraat 28 4462 DZ Goes

A. Rouvoet, fractievoorzitter ChristenUnie per email: a.rouvoet@tk.parlement.nl

bijgevoegd: aanbiedingsbrief van 15 januari 2004 aan minister van Justitie Piet Hein Donner behorend bij deze 
brief

—- 
Geen enkele van de aangeschreven hoofdredacteurs heeft zich gemeld, hetgeen natuurlijk niet zo verwonderlijk 
is. Deze slippendragers van de macht zetten hun baantje en carriere zeker niet op het spel. Minister Donner 
heeft de goede ontvangst van mijn brief bevestigd. Nog even geduld dus vanwege mijn boek. Ik doe mijn 
uiterste best.

53.  Anoniem 

24 Feb 2005 om 15:42 

Ik hoop dat je boek in een iets toegankelijkere stijl geschreven is.

54.  Anoniem 

24 Feb 2005 om 19:32 

U schrijft een boek? Bent u niet bang dat geen enkele uitgever het zal willen uitgeven? Als u slim bent, 
publiceert u het gewoon op het internet. Als u interesse heeft hoe dat het beste kan, b.v. op een site op het 
eiland Ungulele, geleid door een niet bevriende regering, dan mag u hier bevestigend reageren en dan neem ik 
contact met u op.

Blijkt het dat u niet goed bij uw hoofd bent, dan snapt u dat ik tijdig afhaak.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

55.  SamBroersma 

24 Feb 2005 om 23:32 

Rabarberke Dullemond, ook deze keer weet u mij weer met uw reactie aan het lachen te brengen. Dit doet 
verder geen enkele afbreuk aan een zekere kwaliteit die ik bij u zeker ook denk te herkennen. Een route via het 
door u voorgestelde eiland is niet nodig. Ik heb al geruime tijd een uitgever voor mijn boek. Er zijn tenslotte 
ook nog uitgevers die niet bang zijn, of zich gebonden weten. 

Een anonieme schrijver hoopt op een toegankelijkere schrijfstijl in mijn boek. Jammer dat onze stijlen kennelijk 
uit elkaar liggen. Kan trouwens “politiek Den Haag” voor u corrupt zijn? Zo ja, wat vind u daar dan van? Of is 
de toon van mijn boodschap voor u belangrijker?

met vriendelijke groet,

Sam Broersma 
‘Zoutelande

56.  Anoniem 

25 Feb 2005 om 09:10 

Ik weet niet of Den Haag op zich corrupt is, maar er zijn genoeg politici die de schijn tegen hebben. Dat hare 
Majesteit in het complot zit lijkt me kras, maar het zou me niet verbazen. Dit land heeft immers in haar 
glorierijke geschiedenis altijd kolonie?n geplunderd, dus waarom zou het in ??n klap braaf zijn geworden. De 
(top)ambtenarij is in ieder geval corrupt en verdient flink uitgeschud te worden.

Wat ik eigenlijk bedoel is dat u de feiten gewoon snel moet publiceren, als was het op bierviltjes, teneinde te 
voorkomen dat u eindigt met cementen laarzen in het Haringvliet. 

M.a.w. kom op met de feiten! Omver met het gajes.

Rabarberke Dullemond 
Groningen

57.  Anoniem 

25 Feb 2005 om 13:38 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/104/pim-fortuyns-geweigerde-column-over-neelie.html (12 of 14) [3/11/2009 1:01:17 AM]

mailto:a.rouvoet@tk.parlement.nl


Pim Fortuyn’s geweigerde column over Neelie at Klokkenluideronline

Gewoon het inleidende hoofdstuk op internet plaatsen. Dat lokt kopers aan als het wat is.

58.  SamBroersma 

25 Feb 2005 om 21:18 

Twee nul voor Rabarberke Dullemond vanwege de cementen laarsen in het Haringvliet. De tip met de bierviltjes 
gaat mank alleen al vanwege de complexiteit van het conflict en het daadwerkelijk grote aantal corrupte 
bestuurders en controleurs in deze zaak. Zo zit bijvoorbeeld Balkenende twee keer in dit toneelstuk. E?n keer in 
een foute rol van kamerlid die weigerde de regering te controleren, en ??n keer in zijn foute rol als minister-
president die weigert fraude van zijn bewindslieden te corrigeren, waarbij hij ook nog accepteert dat wettelijke 
voorschriften geschonden blijven. Hare Majesteit koningin Beatrix der Nederlanden is fout in haar rol als hoofd 
van de Nederlandse regering en in haar rol als voorzitter van de Raad van State. Balkenende zal zijn mond 
verder wel moeten houden van Hare Majesteit, hij heeft al zo veel fout gedaan. Schriftelijk bewijs is uitvoerig 
aanwezig met de handtekening van onze Jan Peter zelf. Ik schreef niet voor niets mijn brief met de vraag of ik 
voor mijn leven moet vrezen. Bij Justitie (m.b.t. corruptie in het strafrechterlijk proces in mijn conflict) heb ik 
bijvoorbeeld tegenwerking van minister Donner, zijn SG Demmink en DG rechtshandhaving Dessens. Daar 
zitten gevaarlijke jongens bij (hoewel ik met mijn 54 jaar op ??n gebied voor Joris niet meer aantrekkelijk ben). 
Terwijl de bron van bedrog bij Financien ligt, met in de hoofdrol Gerrit Zalm en voormalig staatssecretaris 
Wouter Bos. Wouter zal mij graag willen vergeten of willen kwijtraken! Alle schriftelijke onweerlegbare bewijzen 
voor mijn klagen en beschuldigingen liggen vast in mijn dossier. Natuurlijk is mijn dossier op papier en in 
digitale vorm opgeslagen en meervoudig gecopieerd, en bij verschillende personen verborgen. Lees maar wat 
een vorige schrijver in deze serie schreef over een inbraak met diefstal bij hem thuis. De structuur bedient zich 
echt van maffiapraktijken. Meerdere ambtenaren waarschuwden en dreigden mij al om mij voor smaad en 
laster op te pakken. Maar dat doen zij niet, omdat ik alle gelijk aan mijn kant heb (en niets van laster of smaad 
heb te vrezen), en ik bij arrestatie vervolgens publiekelijk in het strafrechterlijk traject zou zitten. En dat willen 
ze nu juist tegen alle prijs verhinderen! Geen in slaap gesuste slapende honden wakker maken. Met het 
schrijven van mijn boek worstel ik ook met de schrijfstijl en de hoeveelheid informatie en de complexiteit van 
de materie. Ik wil graag kwaliteit leveren, en ik heb veel moeite om keuzes te maken. Voor de meesten is het 
vlug te veel en te moeilijk. Insiders willen daartegenover alle details weten. En de details zijn in wezen te 
smeuig om weg te laten. 

Rabarberke, ik heb al een soort bierviltjes bekendmaking. Tik in belastingfraude.nl en je vind het conflict tot 
aanvang 2003. Er staat zeer veel te lezen, en waarschijnlijk zul je ook mijn fout herkennen, dat het zeker voor 
het internet te veel en te moeilijk is. Ik ben bezig leergeld te betalen. Ik was tot het doldrieste foute ingrijpen 
van de staatsecretaris van Financien (Vermeend 1995 en 1996) zelfstandig vermogensbeheerder met een eigen 
bedrijf. Een boek schrijven moet ik duidelijk nog leren. Ik heb mijn site belastingfraude.nl vanaf aanvang 2003 
niet meer bijgewerkt, omdat het mij allemaal te veel werd (conflicten met de regering, de Eerste en Tweede 
Kamer en de Algemene Rekenkamer), mijn boek schrijven, en het beheersen van mijn psychische problemen 
als gevolg van een opgelopen trauma. Ik heb zo veel geleerd de laatste jaren, en ik wil mijn kennis en 
ontdekkingen graag aan het Nederlandse volk kenbaar maken. 

Om een indruk te geven over de financiele ernst van de zaak laat ik weten, dat ik de staatssecretaris van 
Financien Joop Wiijn op 20 januari 2005 een financiele schikking heb voorgesteld van 60 miljoen euro. Maar 
erger dan het geld is voor de Nederlandse regering het moeten toegeven van gemaakte fouten. Dat kunnen ze 
niet, want dient de regering direct te vallen, en dienen onder meer Justitie en de Staten Generaal grondig 
opgekuisd te worden. Dat kan toch niet. In Majesteits koninklijke doofpot ermee. Het is voor hen toch veel 
gemakkelijk om die man uit Zoutelande, die financieel al jaren uitgeput is, en die niet eens een woning heeft, te 
blijven ontmoedigen en te blijven martelen. 

Het mag duidelijk zijn, dat ik steun zoek bij de bevolking. Alleen red ik het nooit. Uit de grappen en grollen van 
bijvoorbeeld Rabarberke put ik nieuwe moed. Wanneer de inhoud van belastingfraude.nl veel te moeilijk is, 
probeer dan de humor van de ingevoegde plaatjes te herkennen en erom te lachen. Mij heeft het bedenken al 
veel plezier gebracht.

met nieuwe groeten,

Sam Broersma 
Zoutelande

59.  Anoniem 

26 Feb 2005 om 07:47 

Hoi Sam, 
Met grote belangstelling volg ik je uiteenzetting van het verval van het Recht voor de gewone burger in de 
schijndemocratie in Nederland. Je verhaal is ook door mij zo beleefd, en ik vrees, door vele andere burgers. Alle 
namen die je noemt komen ook in mijn verhaal voor. Het enige democratische recht wat nog over is, is dat we 
nog kunnen schrijven zoals hier. 
Ik publiceerde intussen al wel, al is mijn kwestie met de Staat nog volop in beweging. Ik laat met kleine 
oplagen drukken zodat de laatste ontwikkelingen in de volgende editie meegenomen kunnen worden. Dan blijft 
het lekker actueel. 
Ref: “No cure-no pay Contra de Staat der Nederlanden” ISBN: 9080838632. 
Hou je maar taai! Doe ik ook… 
Groet,  
Geert Theunisse

60.  Anoniem 

26 Feb 2005 om 14:21 

RD, de feiten staan toch gewoon in het artikel?! 
20m subsidie aan TCR, crimineel onderzoek afgebroken, enz. 
Wat wil je nog meer (niet) weten?

61.  Anoniem 

27 Feb 2005 om 13:01 

Het is altijd de toon die de muziek maakt
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62.  Anoniem 

6 Aug 2005 om 00:19 

*** zucht***

63.  Anoniem 

10 Mei 2006 om 14:43 

Geweldig, deze column van Pim, jammer dat die niet geplaatst is destijds. 
Het gemis aan Pim komt verhevigd boven, voorzover het weg was(maar weg gaat het nooit!)

64.  Anoniem 

12 Mei 2006 om 16:35 

of je het eens met Pim was of niet (was geen aanhanger van hem): Neelie Kroes en man Bram zijn nederlands 
grootste oplichters/profiteurs/fraudeurs en misselijk maken zij mij. Walg

65.  Anoniem 

31 Okt 2006 om 20:10 

de heer van buitene doet goed werk maar heeft geen politiek gevoel,is te veel boekhouder.
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« Raad voor de Journalistiek buigt voor kritiek Pim Fortuyn’s geweigerde column over Neelie »

Neeliegate geanalyseerd
Gepubliceerd door admin 25 september, 2004 in Politiek. 

OVERZICHT VAN HET GIGA-PROBLEEM ‘CRIMINEELIE’ KROES

Nu we vlak voor het moment staan waarop Neelie Kroes zal worden ondervraagd door het Europees 

Parlement is het nuttig nog even kort en bondig uiteen te zetten wat precies de problemen zijn rond 

haar kandidatuur voor het commissariaat Mededinging.

1: Partijdigheid 

Door haar banden met talloze bedrijven kan zij niet objectief en onbevooroordeeld beslissen in zaken 

waarin deze bedrijven partij zijn. Wat dit probleem vergroot is dat Kroes juist veel banden heeft 

binnen sectoren (automobiel, logistiek, telecom, transport, automatisering) die bij uitstek 

‘mededingingsgevoelig’ zijn. Dit probleem heeft nog een andere kant, want ook beslissingen over 

concurrenten van de bedrijven waar ze banden mee had worden problematisch. En dit alles speelt 

zich dan af in een juridische setting waarin honderden peperdure mededingings-advocaten geen 

middel onbenut zullen laten negatieve beslissingen voor hun clienten aan te vechten. 

belangrijkste dossiers: Volvo, Thales, MMO2, KPN, Total, Prologis, KLM, PricewaterhouseCoopers 

 
2: Ongeloofwaardigheid door hypocrisie 

In haar nieuwe functie wordt Neelie geacht toe te zien op een eerlijk klimaat van competitie binnen 

de EU en machtsblokken in de vorm van kartels te bestrijden. Haar verleden maakt haar echter juist 

op dit punt ongeloofwaardig daar ze toen juist blijk gaf van een precies tegenstelde attitude: het 

sluiten van schimmige competitiebelemmerende deals, het bevoordelen van (bevriende) maktpartijen 

en nepotisme. Ook valt op dat bedrijven waar zij bij betrokken was mededingingsrechtelijk over de 

schreef zijn gegaan. 

belangrijkste dossiers: Ballast Nedam, NCM Holding, NS, Newtron

3: Delicten 

Er zijn sterke aanwijzingen dat Kroes in het verleden delicten heeft gepleegd. Drie zaken komen hier 

naar voren: TCR/TCA waarbij ze de top van een criminele organisatie zou hebben gewaarschuwd voor 

een op handen zijnde inval van justitie, de Alstom-zaak waarbij ze bij de verkoop van locomotieven 

door deze Franse firma (waar zij enige jaren daarvoor kortstondig een commissariaat bekleedde) aan 

de NS ‘commissiegeld’ (6 mio francs) zou hebben weggesluisd naar Panama en de zaak rond de 

levering van kruisers aan de Verenigde Arabische Emiraten waarbij ze een bevriende zakenrelatie in 

de deal schoof en namens deze betalingen claimde. 

belangrijkste dossiers: TCR/TCA, Alstom, Netherlands Marine Consortium BV

4: Banden met de onderwereld 

Dat Neelie sterke banden heeft onderhouden met de ‘onderwereld’ staat wel vast. In beeld komen de 

gebroeders Langenberg van TCR en TCA, de grootste milieucriminelen uit de Nederlandse 
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geschiedenis, maar ook de keten Holleder-Endstra-Paarlberg-Kroes verdient de aandacht. De banden 

tussen elke schakel van deze ketting zijn overtuigend aangetoond; zo krijgen we een fraai beeld van 

hoe de miljoenen van de ontvoering van Alfred Heineken zich langzaam via steeds ‘nettere’ partijen 

omhoogwerken naar de ‘bovenwereld’ met Kroes als ‘kroon’ op deze criminele keten.  

belangrijkste dossiers: TCR/TCA, NSK Management

14 Reacties op “Neeliegate geanalyseerd”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

25 Sep 2004 om 09:14 

Zo is er ook een lijst te maken met argumenten voor. 
De post Mededinging vereist bij uitstek integriteit.

Het is opvallend dat de nederlandse regering EERST een kandidaat commissaris onder de aandacht brengt, en 
pas daarna belang in het type post stelt.

Als je een dienst afneemt en je kijkt eerst naar wie die dienst levert, en daarna pas naar wat je nodig hebt en 
wat je krijgt, dan moet je vertrouwen in die leverancier hebben.

Normaal gesproken bouw je vertrouwen op.. het begint vaak klein.

Voor de post van eurocommissaris wordt van de regeringen gevraagd om kandidaten die volledig te vertrouwen 
zijn. De nederlandse regering  
is daarvoor verantwoordelijk.

Als er twijfel over de geschiktheid van een kandidaat ontstaat dient deze twijfel door onderbouwde 
argumentatie weggenomen te worden. Hier kan onderzoek voor nodig zijn. 

Het is interessant om te zien of daartoe bereidheid bestaat.

2.  Anoniem 

25 Sep 2004 om 10:36 

Lees de geweigerde column van Pim Fortuyn eens.

www.pim-fortuyn.nl klik op columns en kijk dan bij 5-11-99

3.  Anoniem 

25 Sep 2004 om 19:42 

ik kan dat niet vinden, kun je die colum hier weergeven ?

4.  Anoniem 

25 Sep 2004 om 20:15 

excuse me, maar er zijn wel meer politici waarvan je absoluut zeker kunt zeggen dat ze vermeende banden 
hebben met lieden van de onderwereld. Kijk maar naar de LPF. De consiglieri van Ed Maas is ook een zeer 
dubieuze nicht. Kijk ook eens naar de antecedenten van andere politici. Nee, dit is gewoon een linxe lobby om 
Neelie pootje te lichten!

5.  Anoniem 

26 Sep 2004 om 01:38 

Mevr. Kroes zegt zelf “niet uit de hemel gevallen” te zijn. De vraag is, na het naar boven komen van de brief 
van Joop van Caldenborgh i.c. de fregattenorder (zie het AD van zaterdag 24-09-’04 en naar verluidt de SP-
persconferentie in Brussel van 29-09-’04), of we met ons allen toestaan dat onze eurocommissaris de waarheid 
mag verdraaien. 

Het “eenvoudige kaasmeisje” (in eigen woorden) heeft volgens mij dikke plakken onzin verkocht omdat ze zich 
onkwetsbaar waande, want in de veronderstelling dat bepaalde brieven het daglicht nooit zouden zien.

Misschien is het antwoord op de rhetorisch lijkende vraag toch ja en komt ze hiermee weg. Maar dan zijn we er 
allemaal bij geweest.

6.  Anoniem 

26 Sep 2004 om 13:40 

Linxe lobby, rechtse lobby, maakt niets uit. Als ze maar “gewipt’ wordt, die arrogante tante!
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7.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 02:59 

Kroes is een politieke prostituee en totaal onbetrouwbaar.

8.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 14:14 

Wat een domme opmerking zeg, gaat om invulling van de post. 
Of ze arrogant is of niet heeft daar geen reet mee te maken.

Dit is echt hersenloos gewouwel: Onze gevierde voormalig minister van EZ, kwam ook uit het bedrijfsleven en 
zit er nu weer vrijelijk gebruikmakend van de opgedane contacten, heel Italie loopt weg met Berlusconi en het 
hele Britse politieke stelsel bestaat uit aristocraten met zakelijke banden of belangen, de USA wordt geregeerd 
door Carlyle en jullie gaan zeuren over iemand met een grote staat van dienst die zich zelfs heeft 
gecommitteerd om nadat zij is afgetreden als Europarlementarier, geen commerciele functies meer te 
aanvaarden en die op dit moment inzage geeft in haar volledige finaciele situatie?

Get a life of liever een baan!

PS Deze reactie geldt ook voor de grote denker die hieronder de vergelijking met een prostituee meent te 
moeten maken. 
Niks dan respect voor prostituees overigens, het zijn onderneemsters.

9.  Anoniem 

27 Sep 2004 om 14:18 

O ja, stom van me. 
Beroepsschnabbelaar Fortuyn heeft de waarheid in pacht sinds ie met een kogel in z’n hersenpan tussen 6 
planken ligt.

Gelukkig wordt zijn gedachtegoed zo sterk verwoord door de door HEMZELF samengestelde fractie van de LPF.

10.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 17:14 

Misschien ligt’ie tussen zes planken omdat-ie de waarheid in pacht had………

11.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 17:55 

Prostituees zijn slachtoffer van hun situatie. Kroes weet wat ze doet.

Ga naar Diederik Mooij Leiden SP via google

12.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 18:59 

Sorry hoor, maar dit slaat nergens op.

Je zou bijna boos worden om zo’n domme opmerking.

Van der G is een gek en helaas zijn die er. 
Of ga je nu beweren dat van der G eigenlijk in opdracht van het (voormalige) echtpaar handelde?

Folkert’s politiek signatuur ligt trouwens een stuk dichter bij de ideeen van kwelgeest van Kroes, Van Buitenen, 
dan bij Kroes of Peper.

13.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 19:02 

Wat een onzin! 
Het grote merendeel van de prostituees in NL is dat uit eigen keuze en verdienen er meer mee dan jij. 
Slechts enkelen hebben het minder getroffen. 

Ik zou het op prijs stellen als je iets beter nadenkt voordat je wat roept.

14.  Anoniem 

28 Sep 2004 om 19:06 

Diederik, waarom post je anoniem om vervolgens je identiteit prijs te geven?
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Raad voor de Journalistiek buigt voor kritiek
Gepubliceerd door admin 24 september, 2004 in Media. 

RAAD GAAT (OUD)-POLITICI WEREN

door Pamela Hemelrijk 

De Raad voor de Journalistiek gaat alle politici en ex-politici uit haar gelederen verwijderen. Dat heeft 

het stichtingsbestuur van de Raad aangekondigd. “Over een jaar of wat zult u geen ex-politici in de 

Raad meer tegenkomen” belooft secretaris J. Timmers mij bij brief van 21 september. Goed zo, 

Timmers, zo mag Pam het horen. Maar waarom moest deze opschoning jaren vergen? Stel niet uit tot 

morgen wat gij vandaag kunt doen, zou ik zeggen. Zet ze er toch per direct uit, man! 

Mijn kritiek is overigens niets nieuws, als ik me dat soms mocht verbeelden, zo verneem ik uit de 

brief. Velen voor mij hebben al betoogd (kennelijk aan dovemansoren!) dat politici in de Raad niet 

thuishoren omdat juist de politiek er een evident belang bij heeft de persvrijheid zoveel mogelijk aan 

banden te leggen. 

 
Dit alles staat zelfs te lezen in ‘een studie die vorig jaar in opdracht van het stichtingsbestuur naar dit 

onderwerp is verricht’. Aldus Timmers in zijn schrijven. Fijn hoor, maar waarom is er met die 

aanbevelingen dan niets gebeurd? Waarom is die studie ergens onderin een bureaula geeindigd? Zo 

zie ja maar: frappez, frappez toujours: dat is de boodschap. Anders gebeurt er niets. 

Timmers vindt dat ik ’schromelijk overdrijf’ door te beweren dat het in de Raad zwart ziet van de 

politici: vier op de twintig, zo betoogt hij, kunnen de boel nooit naar hun hand zetten. Het gaat dan 

om Nora Salomons (PvdA), Ed van Thijn (PvdA), Gerrit Jan Wolffensperger (D66) en Bas de Gaay 

Fortman (Groen Links). Erik Jurgens (PvdA) is recent afgezwaaid. Volgens Timmers hanteren deze 

politici bovendien ’slechts bij zeer hoge uitzondering de voorzittershamer’. Nou, dan heb ik het zeker 

toevallig altijd slecht getroffen, want de laatste keer dat ik moest verschijnen was De Gaay Fortman 

voorzitter en de keer daarvoor was het Ed van Thijn.  

Wanneer is die politieke infiltratie van de Raad eigenlijk begonnen? Daar kon een woordvoerder van 

de Raad mij helaas geen antwoord op geven. Dus heb ik zelf maar wat nagevlooid en u raadt het 

zeker al: het is allemaal begonnen onder Paars! Tot en met de jaren tachtig werd de Raad uitsluitend 

bemand door juristen en mediamensen. In 1990 duikt dan plots justitie-voorlichtster Toos Faber in de 

Raad op en daarna begint het storm te lopen: Erik Jurgens (1993), mevrouw De Vos van Gortel, een 

voormalig burgemeester van Utrecht (1995), Winnie Sorgdrager (1999), Bas de Gaay Fortman 

(2003) en dan in 2004 Salomons en Wolffensperger. U ziet: de Raad is een exclusief groepje voor 

PvdA, D66 en Groen Links. Politici van het CDA of de VVD zijn blijkbaar niet gewenst, laat staan 

mensen van partijen als de Christen Unie en de LPF. 

NVJ-voorman Hans Verploeg maakte onlangs bekend dat de overheid ‘de positie van de Raad wil 

versterken’ en daartoe het budget ‘met een substantieel bedrag gaat verhogen’. Ik maak daaruit op 

dat de overheid bezig is om de Raad om te vormen tot een soort staatstoezichtsorgaan op de media. 

Maar Verploeg was in de wolken met deze verdere ondermijning van de onafhankelijkheid van de 
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pers. Zullen we een wedje maken, Verploeg? Als die vier politici morgen uit de Raad worden gezet, 

kunnen jullie naar die centen fluiten. Daar zet ik een krat Jack Daniel’s op in.

P.S. Hoeveel krijgen de leden van de Raad eigenlijk betaald voor hun werkzaamheden? Waarom wil 

niemand mij daar een antwoord op geven? Is dat ook al staatsgeheim of zo? Het minste wat jullie 

kunnen doen is de leden Wolffensperger en Tillema op staande voet uit de Raad zetten. Hoewel het 

hen naar ik aanneem bekend is dat men zich discreet als arbiter behoort terug te trekken als men 

met een der procespartijen het bed heeft gedeeld, hebben zij dat beide nagelaten. 

(De redactie heeft gebeld met secretaris van de Raad D. Koene en haar gevraagd of en zo ja welke 

disciplinaire maatregelen er inmiddels zijn genomen tegen Tillema en Wolffensperger. Ze antwoordde 

dat dit ‘interne zaken zijn waarover geen mededelingen worden gedaan’. Koene: “Op dit moment zijn 

beiden nog lid van de Raad. Daar wil ik het verder graag bij laten.”)

7 Reacties op “Raad voor de Journalistiek buigt 
voor kritiek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

24 Sep 2004 om 10:51 

Het gaat helemaal niet zo zeer om het geld dat ex politici ontvangen voor hun deelname aan besturen. Het is 
een heel bekend gegeven van zowel de PvdA als D66 dat ze ernaar streven om in alle besturen van belangrijke 
instelliungen een mannetje of vrouwtje te hebben. Heeft alles te maken met informatie. Je kunt het het beste 
vergelijken met een spionnenfunctie. Dat is waar het om gaat. Zonder informatie valt of staat de politiek en 
kunnen ze de rest een stap voorblijven. 

Ik vertel niets nieuws, maar zo is het net. dat ze er geld voor krijgen is mooi meegenomen voor een 
spionnenbaan. Ik kan het weten. Het is vaak al heel lang van tevoren bekend wie het wordt. Ik heb zelf 
meegemaakt dat ik dezelfde middag al wist dat ik het werd en de volgende kandidaat nog moest komen voor 
een gesprek. En zo is het ook gegaan.

2.  Anoniem 

24 Sep 2004 om 11:04 

Ja, ja, nu is dat dan resultaat van een studie …..

We mogen blij zijn dat Pamela Hemelrijk zo vasthoudend is en niet over zich heen laat lopen. Als nu ook die 
andere zgn Raden (van Discipline e.d) ook een ingreep/ facelift kunnen krijgen, dan schiet het op.

Hou vol !

3.  Anoniem 

24 Sep 2004 om 11:30 

Pam checkt weer eens niet de feiten. Mevrouw Vos-Van Gortel (niet De Vos dus) was lid van de VVD. Wat niet 
wegneemt dat ik het geheel met de strekking van haar betoog eens ben. Vooral de prominente rol van Van 
Thijn, de man die Parool-hoofdredacteur Gortzak instrueeerde over de politieke lijn van zijn krant, is een van de 
grote schandalen bij de samenstelling van de Raad.

4.  Anoniem 

24 Sep 2004 om 13:54 

Hoe de situatie anno nu ligt weet ik niet, maar het was vorheen echt een publiek geheim binnen D’66 dat zij 
nauwe banden onderhielden met de voormalige AIVD (BVD). Als er een bestuurder of kandidaat gekozen moest 
worden of benoemd dan viel of stond dat met het antecedenten-onderzoek dat zij vanuit hun banden met de 
BVD onderhielden, zonder dat daar een formeel onderzoek of screening plaatsvond. Kandidaten wisten vaak 
helemaal niet eens waarom ze plotsklaps werden afgebrand. 

Overigens is het ook nu nog zo dat individuele leden van het OM weleens uit vertrouwelijke stukken informatie 
lekken naar de pers, hen daarbij houdende aan hun zwijgplicht. En zo zijn er nog meer zaken die een rol 
spelen. Die zwijgplicht hebben leden van het OM ook, maar men noemt het dan “een afgeleide zwijgplicht ad 
hoc”. 

Pamela zou er goed aan doen om ook eens te kijken naar de nog engere verstrengeling van leden van 
broederschappen (inclusief vrouwen dus) die zitting hebben in besturen, raden, rechtscolleges enz. Piece of 
cake om je zaak te winnen of te verliezen. Gewoon een afgesproken teken geven en klaar is Kees.
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5.  Anoniem 

24 Sep 2004 om 16:32 

“Over een jaar of wat zult u geen ex-politici in de Raad meer tegenkomen”. Wat is dat nu weer voor een onzin? 
Gaan ze net zo lang wachten tot de (oud) politici zeventig zijn? Of dood zijn? Lijkt me het Sovjet/Vaticaan 
model - zo lang ze nog kunnen wuiven mogen ze blijven zitten.

6.  Anoniem 

24 Sep 2004 om 20:03 

Goed zo Pamela Hemelrijk! Ik sta volledig achter je, want ook al kan de Raad van de Journalistiek geen enkele 
sanctie opleggen. Toch gaat het niet aan dat als een burger iets wil weerleggen voor een Raad die zelf zo rood 
is als een kreeft, hoe kun je dan ooit je gelijk halen? 
Want een AD, Volkskrant, en al die PCM bladen vallen alleen onder de verantwoordelijkheid van de Partij van de 
Arbeid. Toevallig is de heer van Thijn ook van de Partij van de Arbeid. 
Toeval.

Oftewel: je maakt gen kans als je bijvoorbeeld uit ?een ander kamp? bent, bijvoorbeeld de LPF. Want gematigd 
rechts is in dit land nog steeds ?fout? en riekt naar de ?Tweede Wereldoorlog? plus alle gebruikelijke riedeltjes 
van Anne Frank daarbij betrokken.

Het wordt tijd dat de Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks al die kilo?s boter van het linkse hoofd schrapen 
en werkelijk eens objectief worden. 
Maar wat wil je, als je een voorbeeld hebt als Wim Kok, de ?vakbondsman?die miljoenen binnensleept bij Shell 
plus zijn overige niet verdiende commissies? 
Of eenzelfde ?vakbondsman?, de ?man van het volk?, Rosenm?ller: het blijft links vullen, maar vooral extreem 
rechts zeer veel vullen. 
Bah, weg met deze vervlogen arrebeierscultuur.

http://www.fortuynpolitiek.nl/topic.asp?TOPIC_ID=7590

7.  Evert 

24 Okt 2004 om 20:08 

Exit politiek, ook exit andere officiele platforms. Ik heb er geen probleem mee dat mensen hun mening en 
invloed aanwenden, maar dan niet op basis van de invloed en macht die ze eerder verworven hebben. Doe dit 
me open vizier! 
Evert

Ps: discussieer ook mee op Debat en Media 
http://www.debatenmedia.weblog.nl
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Kassa voor ‘fat-cat’ Neelie Kroes
Gepubliceerd door admin 22 september, 2004 in Politiek. 

NEELIE GIGANTISCH AAN HET BINNENLOPEN MET EFFECTEN

Uit een ‘filing’ bij de Securities and Exchange Commission in de VS blijkt dat Neelie Kroes per 1 

september een bedrag van $643.384 heeft verdiend met de verkoop van aandelen en opties in 

Prologis, een op Wall Street genoteerde multinational (actief in 70 landen) op het gebied van logistiek 

en distributie. 

Kroes verkocht 12,479 aandelen voor $35,9311 per aandeel: totaal $448.384. 

Daarnaast oefende zij opties uit tussen $24,47 en $27,56: totaal $195.000. 

Ze onving deze aandelen als betaling voor haar functie bij Prologis als ‘director’. 

Over haar verkopen van andere opties en aandelen, zoals in Thales, P&O Nedlloyd, MM02 en NS is 

nog altijd niets bekend. Prologis lijkt bij uitstek een bedrijf dat object kan worden van 

mededingingsrechtelijk onderzoek in de EU; Neelie kan over deze multinational dus in elk geval al 

niet onafhankelijk oordelen.

Publicatie van de Prologis-transacties is afgedwongen door de Amerikaanse wet. In Nederland cq. 

Europa hoeft dat niet, maar het zou Kroes natuurlijk wel sieren als hierover ‘disclosure’ op een gelijk 

niveau wordt gegeven. Dan zou het beeld kunnen ontstaan dat Neelie voor de aanvaarding van haar 

commissariaat voor miljoenen casht. Kroes heeft overigens zelf aangegeven haar aandelenbezit 

onder te brengen in een stichting (trust) met een onafhankelijk bestuur.

bekijk het document

7 Reacties op “Kassa voor ‘fat-cat’ Neelie Kroes”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

23 Sep 2004 om 10:25 

Ik snap dit eigenlijk niet zo goed. What’s the use/benefit om dit te publiceren. Uit niets blijkt dat ze dit op een 
oneerlijke manier heeft verdiend. We doen altijd alsof het een doodzonde is om meer geld dan anderen te 
hebben of te verdienen. Wat een ontzettend calvinistische rotmentaliteit and so typically Dutch.

En al is Neelie een takkewijf voor velen, laat ik het zo zeggen: Het grote geld zit nog altijd bj de mannen. Er 
zijn maar weinig vrouwen die het op hun eigen manier zelf verdienen. Als vrouwen al geld hebben, dan hebben 
ze het in de meeste gevallen van een rijke vader geerfd, hebben of een rijke man of stelen van hun eigen man. 
Van mij mag Neelie echt dit vele verdiende eigen geld echt houden. Er staan genoeg jerks aan de kant om het 
haar proberen af te pakken. Zo zie je maar.

Nee, je moet wel iets beters verzinnen. Pak haar op feiten, maar niet op geld dat ze met eigen vernuft op een 
eerlijke manier zelf verdient!!
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2.  Anoniem 

23 Sep 2004 om 16:01 

Ja, er blijkt uit niets dat dit een vreemde transactie is. En verder, zo hoog zijn die bedragen nou ook weer niet! 
Ik denk als Nelie leest dat jullie dit “gigantisch” vinden zij zich tevreden omdraait en verder slaapt. Ze zal zeker 
veel meer hebben.

Ten overvloede, er is niets mis mee om geld te bezitten. Wij zijn wel al die jaren gehersenspoeld door de 
Haagsche Maffia dat als je geld hebt, je vast en zeker crimineel bent. Maar dat is zeker niet zo. Denk er maar 
over na.

3.  Anoniem 

23 Sep 2004 om 16:02 

Ja, er blijkt uit niets dat dit een vreemde transactie is. En verder, zo hoog zijn die bedragen nou ook weer niet! 
Ik denk als Nelie leest dat jullie dit “gigantisch” vinden zij zich tevreden omdraait en verder slaapt. Ze zal zeker 
veel meer hebben.

Ten overvloede, er is niets mis mee om geld te bezitten. Wij zijn wel al die jaren gehersenspoeld door de 
Haagsche Maffia dat als je geld hebt, je vast en zeker crimineel bent. Maar dat is zeker niet zo. Denk er maar 
over na.

4.  Anoniem 

23 Sep 2004 om 16:59 

dit staat 23-9-04 in je lijfblad, de NRC die ook nu aandacht aan deze zaak gaat schenken

“ROTTERDAM, 23 SEPT. Beoogd eurocommissaris voor mededinging Neelie Kroes heeft de afgelopen jaren meer 
dan tachtig zakelijke en maatschappelijke functies gehad. Dat is meer dan de 43 (voormalige) functies op het 
curriculum vitae van Kroes dat door de permanente vertegenwoordiging van Nederland naar de Europese 
Commissie is gezonden.

Bij dit artikel  
? ACHTERGROND - De vele banen en functies van Neelie Kroes 

Het aantal functies blijkt uit een inventarisatie van deze krant. Het gaat onder meer om 34 commissariaten, 26 
bestuursfuncties, vier adviseurschappen, twee functies als directeur of lid van een raad van bestuur en vijf 
lidmaatschappen van een raad van toezicht. Een deel van de functies heeft onderlinge samenhang, zoals haar 
lidmaatschap van zes stichtingen als president van de universiteit Nijenrode. Zonder deze ‘qualitate qua 
functies’ gaat het om 64 verschillende posities.

Kroes was actief in de bankwereld, automobielsector, automatisering, telecommunicatie, accountancy, 
industrie, vastgoed, bouw, distributie, vervoer, verzekeringsbranche en voedingssector. Aanstaand Commissie-
voorzitter Barroso vindt dat Kroes’ ervaring in het bedrijfsleven haar kwalificeert voor de nieuwe functie.

De fracties van GroenLinks, SP en Europa Transparant in het europarlement vinden haar vele belangen 
daarentegen een mogelijk probleem voor haar functioneren als commissaris voor mededinging. Kroes heeft de 
afgelopen weken overigens maatregelen genomen die haar onafhankelijkheid als eurocommissaris moeten 
waarborgen. Zo zal ze niet oordelen in dossiers waar zij in het verleden als bestuurder of commissaris van een 
bedrijf bij betrokken was.

Kroes benadrukt dat het cv dat naar de Commissie is gestuurd een ,,introductie cv” was. ,,Dit cv is dan ook niet 
volledig. Voor het doel van introductie hoefde het ook niet volledig te zijn.” Haar ‘declaration of interest’, die 
Barroso eind deze week het Europees Parlement zal toesturen, zal volgens Kroes w?l compleet zijn.

Bij enkele ondernemingen blijkt Kroes nog steeds geregistreerd als bestuurder, hoewel ze bekendmaakte per 1 
september uit al haar functies te zijn gestapt. Volgens Kroes heeft zij alle instanties en bedrijven 
aangeschreven. ,,Het uitschrijven uit de registers is een zaak van formele administratieve afhandeling. Dat is 
verantwoordelijkheid van de bedrijven, organisaties en instellingen. Dit moet uiterlijk 1 november zijn geschied. 
Daarop wordt toegezien.”

5.  Anoniem 

23 Sep 2004 om 20:53 

so what’s the big deal. Het is een wijf met ballen. Als ze bij de linxe PvdA gezeten had, had niemand erover 
geluld. Typisch iets voor die tomatenplukkers en steuntrekkers om erover te onaneren. Tenminste iemand die 
het verdient heeft met werken. Iemand moet het per slot van rekening doen. Kunnen de uitkeringen tenminste 
betaald worden!

6.  Anoniem 

29 Sep 2004 om 22:19 

Wil auteur Meathook eens duidelijk malen wat hij met zijn artikel ?Kassa voor van ?fat-cat? Neelie Kroes? nou 
eigenlijk bedoeld. Kennelijk ben ik niet de enige die de strekking van het artikel niet begrijpt. 
Sam Broersma 
Zoutelande 

7.  Anoniem 

3 Dec 2004 om 13:50 

Opmerkelijk dat zogenaamde klokkenluiders totaal niet weten waar de klepel hangt. Als je een beetje verstand 
hebt van dit soort formulieren dan weet je dat bovenstaande berekening bol staat van dubbeltellingen en het 
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onjuiste gegeven dat de opbrengst uit opties volledige winst is. Weet waar je over praat en je komt tot 
maximaal $120.000 winst.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’ Raad voor de Journalistiek buigt voor kritiek »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/101/kassa-voor-fat-cat-neelie-kroes.html (3 of 3) [3/11/2009 1:01:48 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/101/kassa-voor-fat-cat-neelie-kroes.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’ at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict Kassa voor ‘fat-cat’ Neelie Kroes »

Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’
Gepubliceerd door admin 19 september, 2004 in Politiek. 

FEITEN OVER KROES ZWELLEN AAN, KABINET STEEKT KOP IN HET ZAND

geupdate 21 september

VP Zalm heeft vrijdag 17 september een verklaring doen uitgaan waarin het kabinet zegt 

‘onverminderd’ achter de voordracht te staan van Neelie Kroes tot Europees Commissaris. De dag 

daarvoor berichtte NRC Handelsblad over de op deze site aangekondigde brief van Paul van Buitenen. 

In dit stuk kwam ook Neelies hechte relatie met J.D. Paarlberg (een zakenpartner van wijlen Endstra 

die thans door justitie wordt onderzocht) ter sprake en mogelijke bankrekeningen in Zwitserland. 

Intussen moeten we in de New York Times lezen dat Neelie in Leuven uitvoerig is ondervraagd over 

haar aandelenbezit waabij ze heeft verklaard alles te hebben verkocht aan stichtingen met een 

‘onafhankelijk’ bestuur. Dat model kennen we uit eerdere affaires (she also has ‘transferred’ her 

shares) en leidt altijd tot grote ellende. 

 
De NYT citeert Neelie zo: “I sold my shares, I sold my options” Mrs. Kroes told reporters in Leuven, 

Belgium. “I just asked an external accountant and tax experts to create a trust with an independent 

board and I can’t touch upon that anymore.” Tsja, de maatregelen die moeten worden bedacht om 

Neelie in de Europese lucht te houden beginnen zo langzamerhand (zie ook het speciale ‘Neelie-

verschonings-arrangement’) behoorlijk ingewikkeld te worden. Op 20 september verklaarde Neelie 

zelfs, in een laatste ultieme poging het Europese vertrouwen te winnen, dat ze na haar termijn in 

2009 ‘niet meer zal terugkeren naar het zakenleven’. Een woordvoerder van de Commissie verklaarde 

daarbij (we herkennen de typische Neelie-humor) dat ze dan ‘zelfs geen bed and brakfast-hotelletje 

in Scheveningen zal mogen runnen’. 

Die ‘onafhankelijke’ accountant waar Neelie het over had, die haar trust in elkaar heeft getimmerd,, 

die zal toch niet afkomstig zijn van PricewaterhouseCoopers waar Neelie jarenlang (en misschien nog 

wel) in de Raad van Advies zat? Alleen deze functie maakt haar al bij uitstek kwetsbaar, want ze 

heeft daardoor een de facto belangenverstrengeling inzake alle beslissingen over bedrijven die 

worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers. En dat zijn er nogal wat. Bovendien staat ze al 

bij voorbaat buitenspel inzake alle mededingingsrechtelijke zaken rond de ‘big four’ zelf, een actueel 

thema daar in bijvoorbeeld Engeland de mededingingsautoriteit onderzoek doet naar het ‘complex 

oligopoly’ van PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte en Ernst & Young. 

Het is duidelijk dat Nederlandse kranten niet van zins zijn Neelie’s dossier verder te lichten. Voor 

buitenlandse kranten geldt dat wel en daarom is het verbijsterend dat ons kabinet de reputatie van 

ons land (die toch al zero is) op zo’n lichtzinnige wijze verder op het spel zet.  

Op de website stelling.nl verscheen op vrijdag 17 september (Neel en de locs) een verhaal uit het 

verleden van Neelie dat haar Europese ondervragers extra munitie zal geven om haar te grillen op 28 

september als ze zal moeten verschijnen voor het Europees Parlement.
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2 Reacties op “Kabinet wil niets weten van een 
‘Neeliegate’”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

19 Sep 2004 om 12:58 

ik was bij de persconferentie over ‘Leuven’ en het is een en al downplaying. Nu wil Neelie zelfs de schijn van 
belangenverstrengeling vermijden. Nou, die schijn blijft altijd bestaan.

2.  Anoniem 

20 Sep 2004 om 11:12 

Neelie had in de aanloop van de kandidatuur zsm schoon schip moeten maken. Dwz Neelie had moeten zorgen, 
dat ze niet meer bij allerlei ondernemingen betrokken was. Nu komt het geforceerd over, de kontakten zijn 
vers…..

Dat Neelie een Zwitserse bankrekening heeft, dat hoeft niet per se fout te zijn. Het hebben van zo’n rekening 
kan heel praktisch zijn.

Alleen als Neelie daarvoor geen toestemming heeft van Belastingdienst, dan is het wel fout.
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« Neelie genekt door haar rol bij Ballast Nedam? Kabinet wil niets weten van een ‘Neeliegate’ »

Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict
Gepubliceerd door admin 17 september, 2004 in Corporate. 

WAKKIE ADVISEERDE OVER SCHUITEMA

Peter Wakkie, de ‘chief legal officer’ uit de Raad van Bestuur van Ahold, heeft het concern als 

advocaat van De Brauw geadviseerd over mededingingsrechterlijke aspecten van de verhouding 

tussen Ahold en deelneming (73%) Schuitema. Dit blijkt uit een emali van Wakkie. Deze adviesrelatie 

in opdracht van Ahold ligt gevoelig, want thans verdedigt Wakkie als Ahold-bestuurder de volledige 

consolidatie van Schuitema door Ahold. In het licht van de inhoud van zijn adviezen als (partijdig) 

advocaat heeft hij hierbij geen maximale bewegingsruimte. 

De email was een antwoord op vragen bij welke Ahold-dossiers Wakkie als advocaat betrokken was. 

Thans heerst grote onduidelijkheid over de vraag of Ahold Schuitema wel met recht volledig heeft 

geconsolideerd daar er weliswaar sprake is van een meerderheidsbelang, maar niet van de facto 

controle. Des te delicater in dit verband is het feit dat Wakkie heeft aangegeven binnenkort toe te 

treden tot de RvC van Schuitema als ‘Ahold-commissaris’.

 
De positie van Wakkie bij Ahold roept overigens nog meer vragen op. Zo blijft het concern zijn oud-

collega’s inschakelen in procedures zoals die van de VEB bij de Ondernemingskamer. Het is de vraag 

of Wakkie het werk van zijn voormalige collega’s met wie hij decennia lang heeft samengewerkt wel 

objectief en in het zuivere belang van Ahold kan beoordelen. 

Als advocaat had Wakkie bovendien een nauwe relatie met de onlangs opgestapte president-

commissaris Karel Vuursteen. Dit speelde in de tijd van de beroemde ‘tasjesoorlog’ tussen Gucci en 

LVMH. Wakkie was toen advocaat van Gucci waar Vuursteen commissaris was. Wakkie en Vuursteen 

hadden in deze zeer omvangrijke zaak veevuldig strategisch overleg. Dit bemoeilijkte de controle op 

het functioneren van Wakkie bij Ahold die Vuursteen als president-commissaris diende uit te oefenen. 

Deze omstandigheid zou mede hebben kunnen bijdragen aan het onverwachte vertrek van Vuursteen 

uit de RvC van Ahold. Hiervoor werden slechts redenen van medische aard ter verklaring aangevoerd. 

Hieronder de email van Peter Wakkie

Van: “Peter Wakkie” Aan: “Micha Kat”  

Verzonden: maandag 12 januari 2004 12:01 

Onderwerp: Re: nog vraagje

De belangrijkste mededingingszaak-dit is overigens vertrouwelijk want niet openbaar-betreft de 

verhouding tussen Albert Heijn en Schuitema,voor 73 procent eigendom van Ahold,bij de NMA. 

Ik neem niet aan dat je wilt suggereren dat de Brauw het mededingingsrecht heeft gedaan terzake 

van de overname van USFoodservice of betrokken is geweest bij consolidatievraagstukken van 

jointventures.Geen van beide is het geval zoals ik je al eerder per email heb medegedeeld,. 
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Ik ga ervan uit dat jij als integer journalist een stuk schrijft op basis van feiten en niet voor de 

verleiding zwicht een smeuig verhaal te produceren dat is gebaseerd op niet geverifieerde 

veronderstellingen en gelardeerd wordt met in vragende vorm geformuleerde zinnen in de trant 

van:”zou het toch niet zo kunnen zijn dat?”.Ik meen je beter te kennen. 

groet,peter

5 Reacties op “Peter Wakkie (Ahold) zwaar in 
conflict”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

17 Sep 2004 om 13:49 

Wat een slap verhaal zeg, eigenlijk staat er helemaal niets.

Trouwens, Kat, uit zeer betrouwbare informatie (BKR ? Graydon) blijkt dat jij dik rood staat bij 3 verschillende 
banken (geen verhalen over banken dus want die zijn niet objectief), hoe ga je dat oplossen, maakt dit je niet 
chantabel, wat blijft er dan over van je geloofwaardigheid als je jezelf in zo’n afhankelijke positie manouvreert, 
werkt dat niet bijna automatisch de bij jou zo herkenbare aversie t.o.v. (financieel) beter bedeelden in deze 
samenleving in de hand? 
Zo is er dus altijd wel wat…… 
Ik begin de publicaties op deze site hoe langer hoe treuriger te vinden, pas het niveau van m’n reactie er maar 
op aan.

Get a life.

2.  Anoniem 

20 Sep 2004 om 14:55 

ik denk dat Schuitema ( de heer Brouwer) zich wil losweken van Ahold en 
dat de plannen (ook de financiering) reeds klaar liggen. 

De superbranche geeft trouwens voor geldverstrekkers een slecht  
rendement.

B.v.M.

3.  Anoniem 

20 Sep 2004 om 14:58 

ik denk dat Schuitema (Jan Brouwer) de plannen 
voor het losweken (ook de financiering) al kaar heeft 
liggen.

Supers renderen wel slecht voor geldverstrekkers.

Groetn B.v. B.

4.  Anoniem 

23 Mei 2005 om 13:35 

Dit hele stukje is makkelijk/goedkoop scoren maar vooral:

“Het is de vraag of Wakkie het werk van zijn voormalige collega’s met wie hij decennia lang heeft 
samengewerkt wel objectief en in het zuivere belang van Ahold kan beoordelen.”

Dit lijkt heel tegenstrijdig maar totdat er aanwijzingen zijn die een andere richting op wijzen kunnen we er 
vanuit gaan dat Peter Wakki inzake De Brauw Aholds belangen net zo goed behartigt als in alle andere zaken.

Dit soort inspelen op onderbuikgevoelens is een slechte zaak.

Marcel

5.  Anoniem 

23 Mei 2005 om 13:35 

Re: Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict  
door Anoniem op 23 mei, 2005 - 13:35  
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Dit hele stukje is makkelijk/goedkoop scoren maar vooral:

“Het is de vraag of Wakkie het werk van zijn voormalige collega’s met wie hij decennia lang heeft 
samengewerkt wel objectief en in het zuivere belang van Ahold kan beoordelen.”

Dit lijkt heel tegenstrijdig maar totdat er aanwijzingen zijn die een andere richting op wijzen kunnen we er 
vanuit gaan dat Peter Wakki inzake De Brauw Aholds belangen net zo goed behartigt als in alle andere zaken.

Dit soort inspelen op onderbuikgevoelens is een slechte zaak.

Marcel 
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« Rise and fall van een topadvocaat deel 2 Peter Wakkie (Ahold) zwaar in conflict »

Neelie genekt door haar rol bij Ballast Nedam?
Gepubliceerd door admin 15 september, 2004 in Politiek. 

KROES’ COMMISSARIAAT BIJ HET FOUTSTE BOUWCONCERN

In de periode 1990-2004 (september) was Neelie Kroes commissaris bij bouwbedrijf Ballast Nedam 

(BN). Hier een selectie van feiten die de afgelopen jaren bekend werden over dit bedrijf waarop de 

nieuwe Europese commissaris Kroes geacht werd toezicht te houden: 

1. Fraude bij de aanbesteding van de Betuwelijn en de HSL. BN voerde verboden prijsoverleg rond de 

bouw van stations en liet zich betalen toen de opdrachten hiervoor gingen naar ‘concurrenten’ Boele 

& van Eesteren en Strukton. 

2. BN Carribean bouwde voor 44 mio dollar een overslaghaven en een cruiseterminal. Dit was 

onderhands aanbesteed zonder de wettelijk voorgeschreven tender. 

3. Als enige van de bouwbedrijven die reeds door de NMa zijn beboet (voor 15 mio Euro) voor de 

recente bouwfraude legt BN zich niet neer bij deze boete en kondigde juridische stappen aan. 

 
4. Oud-topman van BN J. Holleman was in elk geval in de jaren tachtig persoonlijk betrokken bij het 

maken van illegale prijs- en kartelafspraken. Dit in tegenstelling tot latere verklaringen van het 

bedrijf dat topmensen nooit direct betrokken zijn geweest. 

5. BN overtrad de mededingingswet bij de aanbesteding van grote wegenbouwprojecten in de 

provincie Groningen en is daarvoor ook beboet door de NMa. 

6. BN diende tot 1994 valse facturen in inzake de bouw van de Schipholtunnel. Uit gepubliceerde 

memo’s bleek dat de directie hiervan op de hoogte was. In deze zaak zijn door de NMa boetes 

opgelegd van in totaal 95 mio Euro. Dit indienen van valse facturen begon in 1990 toen Neelie (direct 

na het aflopen van haar ministerschap) commissaris werd bij BN.

Deze opsomming is slechts het resultaat van een summiere zoektocht naar de delicten gepleegd door 

BN terwijl Neelie Kroes daar commissaris was. Interessant is voorts dat de voorzitter van de RvC, 

Paul van den Hoek, als partner van advocatenkantoor Stibbe ook optrad voor en namens BN. Het lijkt 

ondenkbaar dat deze topjurist als voorzitter van de RvC binnen dat college nimmer heeft stilgestaan 

bij de juridische implicaties van de handelwijze van BN in aanwezigheid van Kroes. Op zijn kantoor te 

Amsterdam werden BN-medewerkers ‘getraind’ voor de verhoren door de Enquetecommissie 

Bouwfraude.  

Overigens heeft de PVDA bij monde van kamerlid Depla daags na het bekendworden van Kroes’ 

Europese voordracht aangekondigd kamervragen te zullen stellen over haar rol binnen BN. Op 28 

september moet Kroes verschijnen voor het Europees Parlement om het ‘examen’ af te leggen om te 

kunnen toetreden tot de Europese Commissie. Het radionieuws meldde vanochtend dat er reeds 

wordt gesproken over een apart ‘protocol’ voor Neelie dat het haar mogelijk moet maken zonder 

belangenconflicten in Europa te opereren.
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1.  Anoniem 

15 Sep 2004 om 11:03 

Het wordt tijd dat dit soort zaken eens groot in de pers naar buiten komen! 
Misschien dat de burgers het dan een keertje zat worden! 
Straks is het nog strafbaar om in de tweede kamer te zitten wegens lidmaatschap van een criminele organisatie!

2.  Anoniem 

16 Sep 2004 om 08:08 

Neelie heeft zich alleen maar bezig gehouden met Kroes control? niks mis mee toch?

3.  Anoniem 

21 Okt 2004 om 23:51 

Klik ook maar eens op Neelie en Ballast Nedam in Suriname
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« Joep’s faillissementen: all in the family? Neelie genekt door haar rol bij Ballast Nedam? »

Rise and fall van een topadvocaat deel 2
Gepubliceerd door admin 14 september, 2004 in Advocatuur. 

BESLAGLEGGING HUIS TOPADVOCAAT KOLLE AFGEWEND

Advocatenkantoor Kennedy van der Laan te Amsterdam heeft zijn voormalige managing partner Till 

Kolle voorlopig niet gedwongen uit zijn huis in Amsterdam-Zuid te vertrekken. Het kantoor had medio 

2003 executoriaal beslag op het kapitale (1,2 mio Euro) pand aan de Prinses Margrietstraat 10 (direct 

tegenover station WTC midden op de Zuidas) laten leggen omdat Kolle zijn oude kantoor nog geld 

schuldig was. (zie het vorige stuk over de rise and fall van deze topadvocaat) Op de vraag of dit nu 

ook betekent dat het conflict de wereld uit is antwoorden zowel Kolle als Kennedy-bestuurder Gerrard 

Boot met de ondubbelzinnige woorden ?hierop geven wij geen enkel commentaar?. Kolle wil nog wel 

kwijt dat ?Kennedy zich in deze zaak heel nobel heeft opgesteld?.

 
De precieze achtergronden van het conflict zijn nooit duidelijk geworden. Kolle heeft toegegeven 

Kennedy nog geld verschuldigd te zijn, een schuld die gemakkelijk zou kunnen worden verrekend met 

toekomstige winstdelen als hij bij Kennedy was gebleven. De vraag waarom hij voorjaar 2002 het 

kantoor dan opeens (als MP!) stante pede verliet zonder iemand uitleg te geven blijft echter 

levensgroot aanwezig. Bronnen binnen Kennedy hebben verklaard dat Kolle grote verliezen heeft 

geleden op de effectenbeurs en zich met kantoorgeld heeft willen compenseren. Eind jaren negentig 

vertrok Kolle ook al onder dubieuze omstandigheden bij het kantoor Van der Steenhoven Kolle Gilhuis 

dat hij zelf mede had opgericht. Jan Van der Steenhoven noemde Kolle in Quote (december 2003) ?

een gevaar voor de advocatuur?. Thans maakt Kolle deel uit van het Duitse kantoor Heitmann von 

Meding. Is een en ander aanleiding voor de Amsterdamse deken om onderzoek in te stellen naar de 

handelwijze van Till Kolle? Deken Hans van Veggel (Stibbe): ?Hierop geef ik geen enkel commentaar.? 

Onduidelijkheid is er ook over een van Kolle?s nevenfuncties: rechter-plaatsvervanger te Alkmaar. Hij 

komt immers niet voor op de officiele lijst op www.rechtspraak.nl. Hoe zit dat? Een woordvoerder van 

de rechtbank: ?Hij is inderdaad rechter-plaatsvervanger, en wel in de sector civiel, maar hij wordt 

nooit ingezet. Hij is wat we noemen een plaatsvervanger-honorair. Dat zijn meestal advocaten die 

erg hechten aan de titel maar niet worden ingezet.? 
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Rise and fall van een topadvocaat deel 2 at Klokkenluideronline

Hoe weet je dat de dingen zijn zoals men doet voorkomen? Het lijkt mij heel moeilijk te bepalen of deze 
advocaat geheel “fout” is, zoals men in dit stuk doet voorkomen. Het feit dat hij Van der Steenhoven partner 
was geweest zegt net zo weinig daarover. Mocht de heer Kolle werkelijk fout hebben gehandeld, dan zal daar 
het recht wel naar handelen. Ook staat in dit stuk vermeld dat hij plaatsvervangend rechter zou zijn, maar niet 
is ingezet. Dit gebeurt natuurlijk wel vaker en het zou dan ook geen stand houden om dat in te zetten als feit.

2.  Anoniem 

29 Sep 2006 om 12:39 

Executoriale verkoop Advocatenkantoor B. in het arrondissement Arnhem

De raad van toezicht arrondissement Arnhem krijgt eindjaren 80/beginjaren 90 te maken met B’s 
tuchtrechtelijke vergrijpen. Zij doen vooraf aan B’s patronaatsgoedkeuring alle moeite hem van het tableau 
geschrapt te krijgen. B. krijgt een enkele waarschuwing. B. wordt berispt. B. wordt geschorst. B. mag drie 
maanden zijn advocatenpraktijk niet uitoefenen. B’s advocatenkantoor wordt executoriaal verkocht. 
Tuchtrechter Poelmann en mijn vakbroeders en -zusters uit de raad van toezicht onthouden mij informatie.

Het Gerechtshof Arnhem veroordeelt B. tot 15 maanden gevangenisstraf wegens lijkenpikkerij.

B. is advocaat van mw H. Haar man komt om bij de grootste vliegtuigramp uit de Surinaamse geschiedenis. De 
verzekeraar keert fl. 400.000,- uit. B. stort dit bedrag onmiddellijk op zijn Duitse bankrekening (Kleve). Tijdens 
huiszoeking worden bankkluissleutels (ABN/AMRO) gevonden. B’s moeder huurt de kluis. Na opening worden 
Duitse bankpapieren gevonden. B. en zijn zus/persoonlijk secretaresse worden ter plekke gearresteerd. Zij 
verdwijnen in de politiecel. 

Het Gerechtshof schopt B. de advocatuur uit. De samenleving moet tegen hem worden beschermd. Mr Winfried 
M. Poelmann, tuchtrechter raad van discipline Arnhem geeft mij deze bescherming niet. Hij verleent 
goedkeuring aan B’s patronaatschap. Tuchtrechter Poelmann is voorzitter. De gehele raad is daardoor 
gebonden. 

Het is een zooitje op B’s advocatenkantoor. Mijn pogingen de situatie intern op te lossen misslukken. Ik wend 
mij tot mr Winfried M. Poelmann.

Een fatale stap.

aldus: mr hjam peters/alias mr raapie

(uit: Flyer “B-affaire en de rol van de raad van toezicht in het arrondissement Arnhem)
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Vragen van Buitenen over Neelie Kroes
Gepubliceerd door admin 31 augustus, 2004 in Politiek. 

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.
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Informatie en intellectueel eigendom vrijwillig aan van Buitenen verstrekt ter onderbouwing van bronduiding 
van de Europese sociaal-economische scheefgroei in mondiale context: nooit meer wat van gehoord

Tychon@dr.com DUALITEITSRAAD BENELUX

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Raad door sex buitenspel Paul van Buitenen luidt Neelie-noodklok »

  

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/93/vragen-van-buitenen-over-neelie-kroes.html (1 of 2) [3/11/2009 1:02:39 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/92/raad-door-sex-buitenspel.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/94/paul-van-buitenen-luidt-neelie-noodklok.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/admin/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/politiek
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/93/vragen-van-buitenen-over-neelie-kroes.html/feed
mailto:Tychon@dr.com
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/93/vragen-van-buitenen-over-neelie-kroes.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/92/raad-door-sex-buitenspel.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/94/paul-van-buitenen-luidt-neelie-noodklok.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

	GKMGIMGKAFINJMAEDJKOANOHPFOKBJAB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DHJAKLDJNOGAGIJBMAGPKPMONJLLBGLI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JPHOHOFEDCMFPLIFNMHAONHOHKBGJIJH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EILBHODAFEJKIBJKEAHAEFIBFCCEIGCP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EMPCBBMBIHNMLLHOGJOMMJMJIEELBCEO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NBFNPGAKAPJMHOKFEHHKDGFHMFOIMENI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KNKCFLBOGOMJPELDHPCALDBAIHILCKHC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CCKIMPALHKIHDJKDKLBOEEGAOHOICFGI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KDGGFKKJHBBHLFDFCBEICMOPFBCBAEEG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IIMLFBBDCIKINKJGAKDGNHIAGNIDOADA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OOGOLHFGKCBLKHOPDIMJPOENJNKEKKLG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KBIEGKJPPBDANDHKPGJMPFOAOFAJLEJB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NMDJJGPKAGDFAMOIHLGGKBCINNCJCEPP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MHAMJJFGACMOFKBENOPMEBCJBJGECALF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GBJJKEFBOPEDCIAPMFNJANICGJGCMNPB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IHHMKNHIACDLIFHEKPFMAHLDJLFOMIBINC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FMFMCNCLJPJFBLFKMNMMJJDCKJEFGNNDBP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IDMINGOJKPNODAJKEPCABLIEDGMGEJHM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DKFAPEFIBDLCHBHEIBPNIFIJJNLCOBID: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IIIEKNONPBCCFAJAPLHOFMAHLLPHDJFHKA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CGBKMGBGHFCJMLHHJPKCAMIIICNJAMOM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DDJBBFINFGDPNPPBJNBCOKJGIEGFKNBE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OBDBGFNBEIJHMGEABBKAOBHBNLLIAKPP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LGDDJHJCNLKBCAEPKKNGBIODLCAGIHEN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FODBIPJKODFAIKOPCPEDFEBCKNKLKIIF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OIOBFNKODAPAHOODGEOGEDHDKHJLOBEO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JIENEPFMAHBMHKBEMINGBHCPMEOMHNJOJP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JFCBPAMPGDEJEAAJFINHIGKNCGFKIGAN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PALKJCKPFOJKHJEHEIFBJDHOPNJKNGFB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MFDPOENPJOCIDLHOAIKCAEMBAMHBKGBI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BFFCOMFMDAFGCIGPJKKOGOGCDIFGANCGBB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AMMONGDMMCLPHMEIGBNONFBGBGOFMJNN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LJGPFELGIOFMAHADEIJFIHBJLGCGKBBMJE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IJONMFEJNGDJFPELKCHHNAJCHBFBBJAC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NLPKFMFMMLGNPAPKCKFGJABKCGCHCBFOKM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OLAONCPJODIFNCGHOLHFHAKBLLCLGJPH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NCDCICAHGOACHLDECEJLHKIIIIBIKDCA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FNLMGLKPBMDOGLKNEIKOJCEJNGNGGOLL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IBGJAGGJFBNMJLMMPEJLKKMDCKPAKCCM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BJIDHDDNLLGFFKIOJBJEOILMMGGFKBPI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FDJBLJLOHAJGBMOKBDJHDMPBGEKIHEFK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DJGGPNJIDOMHICOFPPMDFMFMAGDBEGMJFD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BEMNGHMAMFOPOEMOHEHDBEMAGPBBNDMN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EABOKNHDEIMBKPFBACAGFMDADGIPFAOCIE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MLHNFCMPJBEFLLFJACICNDGNFKBLLHKB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BIKKOANOBEGJOOEGFGACMPHNGNCFJPMI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BNNEMGBFFMAHFJKKBAHDBACKCDNNECDFLA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	APDAHLBBLMPJMFFCEMALJINLFOKMDMLF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LMELMAFFOBHNBFMPANOFBOMMNPDBMPIH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LHGAIIMMBJANJDBDOJKHLGADICOAHHMD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LKJBEBLLKBOLFIDJHJFGCAIGOFHOKOED: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FGBLAEDJNOLMEFNLOCBPILEIIAPNIBCF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ODMJHAPOAOFIDFOEFCFAIKBJKHJPPIHG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CIHPHOGPKMLAMADDFJGMIANABNOLDIKD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OAHCDFEBBFHOJHCLOLFAIJCBBODKPFMH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GAIKGOMKABCGJEHGLEIAAGCCJMPKGFMN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FDHKCDLIFCPIBFBCKLGCKNEIABADHAKM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EJEFBLKMHAMKAMDIJJNGJAKIGIPCOFPG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MPGNJLFJLMCDOAEKOGGGKEDPDEENGMHN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DPGJGHMIJEEJPLLMFNAFIKHKDCGFMDIM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PCGIDDHNFMAHPNEKEBCNPCOPCFOFJONFOP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KONHKBBEAINFCGHOGGFDJHKANFLKFNIC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AGPPJCAEKIPKIDDBHDFANJAIDLDBGKEM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NLEIFEBGAJGKEBFMFMNLIKDNDMICFNHBOC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AJMHBKJPALKBOJIPLHGBPNDAKLJJMMMB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CPBNCHJKIKHNPLFBDDCLHJJNNDGIMCAI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JKNLPHHICPIEGFADDICBMFNEOFGMEGGK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BNKJKNGAHKGFJIIHLACGEAINOGFEOECE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OKDBOCPLCKEADIDPDNJFLPLAHALIPHAP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JFIMCKNOKOIAFEHPFMDAFFOPNALLBPMKAB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JEOOOIAPOIJCBHHBOAKDEHDBPDIEFLCJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GOMGNBOHMDHNBGGBFOCFJGAJEMAKCPGC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DEKBEOMKFHOOOPNMGANCFIPBEJKHDODL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GPGLOGLLOHANNJOCPBOBPKKAKMBIFEKD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AHPNODJHKFDCNLDFJJEFAKMIJNPFJAFO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PENNLIMNGHKFMIDMIGPOOOPPHMBFAKAG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EEFGJPONMOMLPDFDELJFOFPHBECHPBIN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GOBPAOIAHPCGHCHDOLOLAIHFCNGOMPOJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GFMKHKLGCBFCADPAPPNLGHDMJIIBEAAL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BDIPDBGDOPHJMJAMPBPGCAGFCCHEPOCP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GDJLDAFEACMOAJBHCGLIFBDKFFBHMFNA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BOHGLCPODBLMCBICIJBMLPFHBLKGACLK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KDFENOHLKEPEBDNGIANAMKJHPGBNAJHM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MMBIIGAKLLOPFEBECKANHBDFMCCGFHGP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EJNHIPMNDALBDCAGIMGBFGBILKJNINEI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GNEMOFJJLHPFMFKDGDNDBIOALOKDHGDA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MAJAPEPMLMLBHPGNOMEKJNGNKCDIPDDL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ABEBIFJJMMKHAJFGIENPMNIJCHIOPDAL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CCEIGHOEIIIGBHGNODHCMMMOFLJAOFNM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DFJPEGPGOIICKILCOGBPOIGMLINADDPG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BLHGKFDGKHFMDAIIFGFEJODOMEDFHPMKHB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IOFFPMIGFMFMHMEDKBBLLLJGLEKKIKMGAP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AOBDILLMMLEJNJLOONDGNIKMLLKGPIJJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DCCILCIPPOHIJLHLHGKGNMCFJKJHANOC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GPPLIPHONPOENNAGEKABBLFHCHFPJMHE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GOIMHHECDDAPDCMONBFLPMCCMFOOJJDO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CBGEANFOOCAKCFFFMILHJPAPFLIJPPHJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BKABANPLHJGKNIMAAGNAJHJMHBNIJOGF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BPEACEDIIJFGPMEFOABAKNGACBFLAHDB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ILLKMPBOOGPGJIAGPBOOIAGLIKGNBAML: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NFOCKIABIMBMICALCKOPBKKEDJHDMLPJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OOBCDCOBBFIJNHMDBIPKPADLPECKIMEG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NIHJNNMBNMAPLMBLIFNFLEBIIPPDCJBM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JKLBFADOHFHKNBEKGAAENLLKJKIDABGE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OBBDJAFNAKPEIPMNMCPBMIKOKLMIKECF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IOPHDDODFDDBJCLOMFGFICAMAKDCNBMJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MFBMOLALAOKGOMLNLPFHINIAJEMPPGMF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NJIOEBKJFCCJNDOJHKMNANCJLDODKFDI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IEPLDDNIJBGFNJJMHOIDAPBMNCFAOPII: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KDHNHOGLPAAOAFHNFFHMDLEPEJFGHHKC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DLKCFMDANBNFIAFMDAKCLGCBJENNMKFCGKOB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EEFBAJFMFMDOJLHDKGCGFMFMMNNIHOBNLANP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FMAHLOEIHABCGEHJFANPGCLNNBPBNFKJCP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LLCEJDCLMKMFNIDAECLOPGECAOFMAHJDHB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KEFOLFGEDABNLHHONBLFHLEAMJDBCCMF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MKIJBMLIGGCBHPMMDDKKOGLKDJPDOBAL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LLPFNAHCNLEOHDCEFHCLDBMFLNMHBAOJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IAOGEMPCPALDNNEAFEEKCGMKGDEHABHJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NFOIOOHFLLMAOENPJCLONIBNJJKFIECP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IELNAFCMKHJAALDHEDBOOKKLCAILPOJH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MMFEBAAPOJIABMCJBCBNFMFMMJEJNDAIMD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FHDABJKAMJIEFMFMIHLANENAECBPKDELJG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BHFNBHIFDPCPOJKKLFCPKFBFGGELMKGA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LOEBKMPPJBJMBKNMIDHHKCHIJMPHAGOE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DMIKKGKHOFEPHHABPKFMDAIDEGNHKAPPLK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IPABOEFABGKLKCMOKEOJLAONANKBJJGI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EKHPJJNDCAIBIKFGJMBNHMHAKPJKIKCL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	INCNEPLDFJMMOMJDOALFPFAEOHLBELFB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PDNNNNCLDKCAFJDEIGODNJAKAGINDBAB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EOGKDPDHODOHGCFOLOPMILJOIPAFLEOJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GLMDGBFJIGCAGFJHKBBDOMFOOGGHPANA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MKLDOJLFOPJDFMDAHHNOIPJBMGHHOKMFMM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GECGAFEJLCOFNLLHONNHJMDDGGHFCCDE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HFECCNPFIFLJCNBCKCGEDNIKOMEPFBPC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PJCHAMJAPFGHEAIMGFPIDABJDBGLIPMM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BOFFMODJGMJFBKGOLCDBFONPPLPGNMNP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AMOGICEJLLCGNJMOAHFIEMKPAJFIOCLD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EDEBMOKHMHMELPLOLBLEMMCJJNNPACMF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EIDEBJCJHFOPJOIPMKBIEEJIIGLOALPH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PPLAEMMOBMNFKCOCIKFDGGGAFBKLBIPM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BHLLKILGACHMNMGLHMLDGAAOLOLOOBHM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BGNFPDHCMBFMDAMPBBLJIIHDMEKKKILOCI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BOBFPCBEFGCHHIMDIOHCGFJBAOBOGMKG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DMGILBIGDDAFDLHKEMCGPPNPIDBHMBEA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BHEKNFGGCNLINHGKOPACBGECACPAPCLP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LEDKFMDADBNOCBBMLCMELFILJFBBEAEFOK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KLHFOHDIIBJIEAGADPJPLGEJJLNPNJJI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HIDHAGPJJDPCIJMDMECEBMCHPJGGGLMD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OGGPICHHJDCBBMEGHNICHFICLELALJPE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FADFEKJKIFONBJEMJJPJOILGKABKJDGD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HLDBBJKCPFDBPHICCAOFFGLPMKFNHFME: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KINDBAJPBFDKGOHGDPJNAEPODOKKLLMH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GLLIBNOEPCECPBOBIPMNEPLHNNKPMHFC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HDANGFBPKLDOOGHIELKJKAEJJKFMAHLPCE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JGDKDGKGBDLDBBADDKFBFEKKFMFMBAAODI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EBBCNBKCPFLPCDLMCDFPBMDOMEKAANIG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BGAMPLPGNGFFLGNMPFHOFDKNEIPPDBAJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PPABEKNFCEMMPBCCFFJPHDLIDCPEGFMK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CBHIBOKNGDCPANAICEHABFDMKKKDMHBB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GIKDLAEHFCNPOLIEPCADAEDFMIOMHHOJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PCACJGHDGBAECCEAKLLEPPDKLCNOENPJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KPJODPHHABIFNGNAMBGEDBMCMNECCDBN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OKLFEMOHJFCHDDDDGGGDCKKLEEDNDMIA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OIGFKBGHOEFCOBPODPBIHADBPFOIKCLF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 




