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dnb1.jpeg Uw webmaster kent zijn maatschappelijke plichten en verantwoordelijkheden en 

daarom heeft hij zich gisteren gewend tot de toezichthouder op ons bankwezen, de 

Nederlandsche Bank, om aldaar de noodklokken te luiden over de situatie die is ontstaan bij Fortis. 

De informatie bestaat uit het overzicht van het bewijs zoals dat er thans ligt tegen bestuursvoorzitter 

M. Lippens inzake zijn vermeende pedofiele kindermisbruik en het overzicht van de ‘ineenstorting’ 

van Fortis vanaf eind juni dit jaar. De informatie komt terecht bij Lex van ‘t Spijker, binnen DNB het 

afdelingshoofd van de toezichtsgroep Fortis/SNS. DNB is de aangewezen instelling de markt te 

beschermen tegen de praktijken van een organisatie als Fortis die moreel in een vrije val is geraakt 

en waar list, bedrog en leugens thans regeren. Uit het jaarverslag (4.7.3): “Voor de integriteit van 

het gehele financiele systeem is het belang van een integere bedrijfsvoering van financiele 

instellingen groot. Dit begint bij integere beleidsbepalers, omdat zij aan het hoofd staan van 

instellingen aan wie grote bedragen door het publiek zijn toevertrouwd. Een belangrijk onderdeel van 

het integriteitstoezicht is dan ook… 

de betrouwbaarheidstoetsing van (aankomende) beleidsbepalers. Een (aankomend) beleidsbepaler 

dient geen gedragingen te hebben vertoond of te vertonen die belemmerend zijn voor het goed 

vervullen van zijn functie. DNB beoordeelt dan ook de beleidsbepaler op strafrechterlijke, financiele, 

toezicht, fiscale, bestuursrechterlijke en overige antedecenten.”

In 2007 werden maar liefst 1.578 ‘beleidsbepalers’ door DNB op deze wijze getoetst (waarbij 

overigens niemand werd afgekeurd, opmerkelijk!).  Of Maurice Lippens ook tot de 1.578 ‘getoetsten’ 

behoort weten we niet, maar wat we wel weten is dat Lippens anno 2008 schreeuwt om een nieuwe 

toetsing aan de normen van integriteit en betrouwbaarheid die aan een man in zijn positie mogen 

worden opgelegd. Immers, vanaf het uitbreken van de crisis heeft Lippens reeds vijf keer richting 

markt gelogen, een absoluut record in de geschiedenis van het Nederlandse bankwezen!

Leugen 1, maart 2008

Fortis maakt bekend de helft van Fortis Investments te verkopen aan Ping-An voor 2,1 mrd, maar 

verzwijgt dat deze deal nog niet zeker is omdat er nog toestemming moet komen van Chinese 

toezichthouders.

Leugen 2, april 2008

Maurice Lippens: “Aan ons dividend-beleid wordt niet getornd”. Krap twee maanden later keert Fortis 

geen contact dividend uit.

Leugen 3, juni 2008
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Maurice Lippens: “Er komt binnen enkele dagen of weken een complete financiele meltdown aan in de 

VS.”  Later biedt Lippens excuses aan voor deze uitspraak.

Leugen 4, augustus 2008:

Fortis maakt bekend dat Ping-An nog wacht op toestemming van Chinese toezichthouders voor de 

deelname in Fortis Investments en zegt daarbij dat het uitstel slechts formeel/administratief is. Fortis 

verzwijgt dat het deze mededeling doet onder druk van de Belgische toezichthouder en liegt over het 

‘formele karakter’ van het uitstel: er blijken wel degelijk serieuze inhoudelijke bezwaren te bestaan in 

China.

Leugen 5, augustus 2008:

Maurice Lippens blijkt te hebben gelogen over pogingen bij Eurocommissaris Kroes uitstel te 

verkrijgen voor de verkoop van onderdelen ABN Amro die tegen een veel te lage prijs moesten 

worden verkocht op grond van mededingsrechterlijke overwegingen.

Het mooie van het inlichten van DNB als toezichthouder is dat men daar de plicht heeft de informatie 

serieus te nemen. Daarnaast neemt DNB door het negeren van de informatie natuurlijk niet mis te 

verstane aansprakelijkheidsrisico’s…

11 Reacties op “Drama-Fortis: DNB is volledig op de 
hoogte!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

6 Sep 2008 om 10:19 

Vreemd dat de Nederlandse bank maar niet ingrijpt. 
Op deze site is al vaak neergezet dat ALLE banken criminele organisaties zijn ,en misbruik maken van het 
Nederlandse recht ,zo boven de WET worden geplaatst ,middels chantage o.a. van mensen die geen gezonde 
kijk op sex hebben. 
En dat maakt dan weer de democratische rechtsstaat erg ongezond. 
Zo is het dan ook vreemd dat de heer Lippens,niet uit de kast wil komen ,dan ook beledigd is als hij pedofiel 
wordt genoemd,maar niet beledigd is als ik hem op dezelfde site een crimineel noem (weleens waar om gehele 
andere redenen) 
Fortis heeft dat gelezen ,zo ook OM ,rechter etc. 
Een moslim advocaat gaat niet meer opstaan voor de rechter,en zou daarom geen respect meer hebben voor 
deze,nou wij kunnen zo nog wat leren van die moslims ,want als rechters übermenschen creërt (boven de wet 
stelt),behoeven de anderen daar echt geen respect meer voor te tonen,aan die rechters,het is een stelletje…… 
STERTE HEER SPIJKERS ,WEINIGEN WETEN WAT U MEEMAAKT. 
de KROON mag dan wel niet etisch handelen ,U moet natuurlijk alleen ZELF uitmaken ,wat voor uw geweten 
verantwoord is. 
Daarin staat U alleen. 
81 % is VOOR uw stellingname,de anderen hebben geen besef hoe defensie ,juridisch U bewerkt ,zo’n zielepoot 
van een rechter stelt dan al gauw: U heeft dat en dat gedoogd ,zo U mag nergens meer op terug komen ,zo ook 
heeft U uw rechten verspeelt.En zo moet je dus zaken JURIDISCH nalaten,waar de gewone burger geen weet 
van heeft. 
En dan die belastingdienst ,waar je naar EER en GEWETEN dat moet invullen,wat U en anderen dus niet meer 
kunnen ,dat zijn een stelleje fascisten.terwijl je de FIOD maar niet ziet om dat te bewijzen.

2.  AIRVD 

6 Sep 2008 om 17:05 

Zou het netwerk van gruwelijke sadistische lustmoordenaars en kinderverkrachters ook niet vertegenwoordigd 
worden door leden van DNB?

3.  AIRVD 

6 Sep 2008 om 23:09 

Banksters onder elkaar.

4.  Pierre Lebon 

6 Sep 2008 om 23:13 
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5.  Pierre Lebon 

6 Sep 2008 om 23:14 

pp

6.  AIRVD 

7 Sep 2008 om 16:28 

Even nog over Geenstijl: 
Als je ziet hoe vaak Geenstijl over de website ‘Sugababes’ schrijft dan lijkt het wel of de pedofiele redactie heel 
de dag niks anders doet dan profieltje’s op sugabes afstropen op zoek naar 14 jarige meisjes. Onder het mom 
dat ze op zoek zijn naar vermiste meisjes. Blijkbaar komt dat ook in Nederland vaak voor maar horen we er bij 
niks over.

Zie voor onderstaande link de hoeveelheid artikelen die over Sugababes gaan:

http://www.geenstijl.nl/fastsearch?query=sugababes&zoek= 

Zo schrijven ze op een gegeven moment een artikel over een ontvoerd meisje dat van Sugabebe is geplukt en 
in de prositutie zou werken. Natuurlijk op een lacherige ondertoon, wat het is allemaal niet zo serieus. Gewoon 
weer wat vers vlees dat kapot gescheurd kan worden.

Wat er vervolgens met dit meisje is gebeurd is een vraagteken. Waar is dit meisje gebleven???

Ik denk dat het netwerk van sadistische pedofielen gebruik maakt van Sugabebes om zo aan hun handelswaar 
te komen.

7.  AIRVD 

7 Sep 2008 om 16:30 

Artikel over het verdwenen meisje is hier te vinden: 

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2006/10/lief_schattig_meisje_gezocht_1.html

8.  tess 

7 Sep 2008 om 17:57 

Ik ben vandaag voor het eerst op Geenstijl geweest naar aanleiding van de voorgaande twee comments.

Het komt op mij nogal seksistisch en alles behalve meelevend en fatsoenlijk over.

Dit item lijkt nog het meest op een tussendoorreclame met dames die zich masturberend over het 
teeveescherm bewegen en met een sexy stem telefoonnummers opgeven. Bel me … enzo … 

Geen Stijl getuigt in deze van een eenzijdige seksistische kijk op vrouwen … .

9.  Juriste 

7 Sep 2008 om 23:00 

Ik ben jaren geleden al eens uitgenodigd door de DNB in Amsterdam om daar een toezichtfunctie als jurist te 
bekleden (rond 2000). Ik vond de ambtenaren wel academisch overkomen, maar de sfeer was toch erg 
hierarchisch, gespannen en formeel. Ik kreeg een acute migraine aanval van die starre juristen. Ik denk dat zelf 
nadenken niet geapprecieerd werd daar. Prinses Margarita trouwde met een juridische medewerker van DNB en 
dat was met instemming van Koningin Beatrix. Zo was Prinses Margarita weer verzoend met het Koningshuis 
met haar keuze voor een onkreukbare levenspartner.

10.  RuudHarmsen 

16 Feb 2009 om 08:54 

Niet zo gek dat Google je site boycott, als je die reclame voor die K*-tabletten ook weer gewoon laat staan!

Is er zo niet eerder sprake van de vrije val van deze site?

1.  De Nederlandsche Bank · Tessonome 

Pingback op 6 Sep 2008 om 16:37 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1006/drama-fortis-nederlandsche-bank-is-100-op-de-hoogte.html (3 of 4) [3/11/2009 1:24:54 AM]

http://www.jortkelder.nl/2008/07/feesten_met_fortis.php
http://airvd.wordpress.com/
http://www.geenstijl.nl/fastsearch?query=sugababes&zoek=
http://airvd.wordpress.com/
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2006/10/lief_schattig_meisje_gezocht_1.html
http://tessonome.com/
http://www.meldpuntmedischefout.nl/
http://rudhar.com/
http://www.tessonome.com/?p=1329
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redirect_to=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1006/drama-fortis-nederlandsche-bank-is-100-op-de-hoogte.html


Drama-Fortis: DNB is volledig op de hoogte! at Klokkenluideronline

« De derde Lippens: het ‘cocktail-trio’ compleet! AFM: Aanfluiting Financiele Markten (5) »

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

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1006/drama-fortis-nederlandsche-bank-is-100-op-de-hoogte.html (4 of 4) [3/11/2009 1:24:54 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1004/de-derde-lippens-het-cocktail-trio-compleet.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1011/afm-aanfluiting-financiele-markten-5.html
http://wordpress.org/
http://getk2.com/
http://www.klokkenluideronline.nl/feed
http://www.klokkenluideronline.nl/comments/feed


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/cocktailtrio.jpeg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/cocktailtrio.jpeg [3/11/2009 1:24:54 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redire...1004/de-derde-lippens-het-cocktail-trio-compleet.html [3/11/2009 1:24:58 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/erkel.jpg

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/09/erkel.jpg [3/11/2009 1:24:58 AM]



Klokkenluideronline › Inloggen

Klokkenluideronline

Gebruikersnaam: 

 

Wachtwoord: 

 

 Onthoud mij

  

●     Registreren

●     Wachtwoord kwijt?

●     Terug naar Klokkenluideronline

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?redir...1097/maurice-met-suleiman-ik-wil-effe-afrekenen.html [3/11/2009 1:25:04 AM]

http://wordpress.org/
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=register
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-login.php?action=lostpassword
http://www.klokkenluideronline.nl/


Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-dam’ in Laos? at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Bij de val van graaf Maurice Lippens Accountants: criminele rol bij kredietcrisis »

Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-dam’ in Laos?
Gepubliceerd door Micha Kat 1 oktober, 2008 in Algemeen. 

laosdam1.JPG Denk je hoog en droog is Freestate Laos te zitten, schreeuwen de 

krantenkoppen je hier aan de oevers van de Mekong om de oren: 

FORTIS: LAO DAM PROJECT ‘SAFE’. Wat krijgen we nou? What the fuck is going on? Hou je 

vast: de Nederlandse staat blijkt dankzij Wouter ‘new deal’ Bos nu opeens 

hoofdverantwoordelijk te zijn voor de financiering van een giga-stuwdam in Laos ‘in a 

$1,58 billion loan package’! Kan ik me hier nu alvast gaan opmaken voor de feestelijke 

opening van de Wouter Bos Dam?

De hazen in de fascinerende wereld van de global project finance kunnen raar lopen. Schreeuwende 

koppen in de kranten in Laos en Thailand maken zich door de bailout van Fortis enorme zorgen over 

de voortgang van het grootste hydro-energie project van de regio: de Nam Theun Two-dam in Laos. 

De teneur van de stukken -zie ook The Guardian, de enige West-Europese krant die hierover schrijft- 

is steeds: niets aan de hand, het project is veilig, geen zorgen. Dergelijke geluiden hebben we 

natuurlijk meer gehoord rond Fortis. Maar goed. Wat speelt hier precies en in welk wespennest is ons 

land onder leiding van Wouter de Grote Nationalisator Bos terecht gekomen? Dit zijn de feiten. 

Fortis -waarvan Wouter Bos met een aandelenpakket van 49% nu als grootste aandeelhouder in feite 

de baas is- blijkt aan het hoofd te staan van een consortium van vier banken -met BNP Paribas, ING 

en Societe Generale- die samen $1,58 mrd. hebben geinvesteerd 

 
in deze Nam Theun Two-dam die qua power (1070 megwatt) tot een van de grootste hydro-centrales 

ter wereld zal gaan behoren. Uiteraard is de aanleg van deze dam -we kennen de verhalen uit China- 

qua milieu-effecten zeer omstreden. Een wereldwijde lobby is actief het project tegen te houden. 

Desalniettemin zal de waterkracht-centrale volgens de laatste berichten volgend jaar in bedrijf 

worden genomen. Doordat Wouter Bos nu Fortis ‘is geworden’ is de Staat der Nederlanden de eerst-

verantwoordelijke geworden voor de voortgang, de realisatie en daarna ook voor de commerciele 

exploitatie van het project. Wat betekent dat concreet? Allerleerst moet Fortis zijn financiele 

verplichtingen ($363 mio) in het project nakomen. Daar is Wouter -met de Belgen- voor 

verantwoordelijk. Wouter moet dus beslissen dat hij deze $363 mio. niet besteedt aan Nederlande 

verplichtingen, maar aan een omstreden hydro-project in Laos. Vervolgens krijgt de Staat een direct 

belang bij commerciele exploitatie van het project dat eigendom zal worden van Electricite de France 

SA, de staten Thailand en Laos en de onderneming Italian Thai Development. Deze partijen zullen er 

dus voor moeten zorgen dat de $363 mio. die Wouter in het project heeft gestoken terugkomt. De 

geschiedenis leert echter dat het bij dergelijke projecten lang niet altijd zeker is dat alle opgewekte 

energie tegen de juiste prijs verkocht kan worden. Een economische crisis bijvoorbeeld zoals Azie 

eerder trof in 1997 kan zelfs leiden tot het vrijwel verdwijnen van de vraag. Het is dus zomaar 

mogelijk dat Woutertje opnieuw honderden miljoenen belastinggeld door de drain trekt die zijn 

onttrokken aan welke democratische controle dan ook. . Zijn we anders van hem gewend? Maar 
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Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-dam’ in Laos? at Klokkenluideronline

zouden we deze Nam Theun Two-dam in Laos niet alsnog kunnen inzetten als giga-

tewerkstellingsproject in de stijl van FDR’s New Deal? Dat bijvoorbeeld alle Fortis-medewerkers die 

zullen worden ontslagen mogen meebouwen aan deze giga-dam in plaats van thuis te zitten met een 

uitkering van Wouter? Op naar de opening van de ‘Wouter Bos-dam’ in Laos!

Postscriptum: Fortis blijkt naast de Laos-dam ook nog deel uit te maken van een consortium van 

banken dat het Indonesische Tangguh LNG-project financiert voor in totaal $2,6 mrd en een lening te 

hebben verstrekt vaan PetroVietnam voor het CaMau 2 power project. Over 2008 bedragen deze 

‘Aziatische verplichtingen’ $363 mio; in 2007 was dat $618,5 mio en in 2006 zelfs nog $908 mio.

5 Reacties op “Drama-Fortis: straks ‘Wouter Bos-
dam’ in Laos?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

1 Okt 2008 om 18:43 

Banken zijn toch geen liefdadigheidsinstellingen, zij zullen toch risicoanalyses hebben gemaakt wat betreft 
rendement? Of het was al een politieke investering? 
Maar ben benieuwd wat Azie gaat merken van de kredietcrisis. Als de Chinezen bang worden en hun 
dollarreserves gaan verkopen is het afgelopen met de dollar. Mijn gevoel zegt dat de grote klapper in Azie zal 
beginnen.

2.  AIRVD 

1 Okt 2008 om 18:46 

Volgens mij zijn de overheden in feite net niet de baas, aandeelhouders kunnen, theoretisch, stemmingen 
blokkeren.

3.  esplanade 

1 Okt 2008 om 22:26 

Er staan een aantal storendefouten in het artikel, die het eigenlijk helemaal onderuit halen:

1)Fortis leent geen $ 363 miljoen aan dit project, dit is het totaalbedrag van leningen in 2008 gemaakt door 
Fortis aan allerlei infrastructuurprojecten in Azie. Dit wordt in het postscriptum enigszins verbeterd.

2) Voor het Laos project heeft Fortis nog slechts een verplichting van ongeveer $ 29 miljoen.

3) Er zijn meer dan vier banken in het consortium: minimaal negen en wellicht zelfs zestien (als de zeven 
Thaise banken die leningen verstrekken ook onderdeel uitmaken van het consortium).

4) Fortis is coordinator van het consortium voor de US dollar leningen, dat wil zeggen dat zij het consortium 
heeft samengesteld, niet dat zij in het ergste geval de volledige bedrag aan leningen moet ophoesten.

5) De Nederlandse staat bezit nu 49% van Fortis Bank Nederland. Het is onduidelijk, dus onbewezen, dat de 
Nederlandse bank deze financiering heeft verstrekt, en dat dit dus uberhaput eniog raakvlak met Nederland 
heeft.

6)Sterker, het lijkt erop dat deze lening door de Belgische tak van Fortis is verstrekt. Er is sprake van 
verzekering van kredietrisico ten gunste van Fortis Bank Belgium, vandaar.

7) De Nederlandse overheid gaat zich niet met de dag-tot-dag operaties van de bank bemoeien. Er is geen 
sprake van dat Bos moet beslissen of hij “363 miljoen” (of het correcte bedrag van 29 miljoen) moet 
overmaken richting Laos.

Kortom, de soep wordt lang niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend. Micha, u bent journalist, dan doe 
eerst eens wat behoorlijk feitenonderzoek voordat u iets publiceert. Dit verhaal is een goed begin: http://www.
projectfinancemagazine.com/default.asp?Page=20&PUB=157&ISS=21567&SID=620391

4.  Micha Kat 

2 Okt 2008 om 04:02 

@esplandade 
Nou, de kranten hier in Azie maken zich toch benoorlijk druk over de rol van Fortis, de soep wordt dus best een 
beetje het gegeten. Dat de $363 mio over meer projecten gaat dan alleen de Laos-dam ligt inderdaad voor de 
hand, maar doet natuurlijk niets af aan waar het in de kern om gaat: de exposure van Fortis in Azie vanuit 
financieringsverplichtingen die ten koste gaan van verplichtingen van de bank in de Benelux. 
Over dat bemoeien met de dagelijkse gang van zaken: dat valt nog maar te bezien. Ik meen dat de Belgische 
regering reeds een bestuurders heeft afgevaardigd. 
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Maar bedankt voor het meedenken!

5.  RuudHarmsen 

3 Okt 2008 om 10:57 

Ja, dat doen ze, banken, geld uitlenen. Erg hè?
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Het farmaceutisch complot (9): opnieuw Kohler at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Breaking: Joris Demmink op Hyves! Demmink-Hyves al direct geblokkeerd »

Het farmaceutisch complot (9): opnieuw Kohler
Gepubliceerd door Micha Kat 2 november, 2008 in Algemeen. 

kohler.jpg SLIKTE DE ‘BABY-GOOIER’ VAN DE BIJENKORF DE ’WONDERPIL’ VAN WIM 

KOHLER?

Wim Kohler, de corrupte ‘pillen-specialist’ van NRC Handelsblad, zit zwaar in de problemen. Deze 

‘Screibtischmorderer’ die zijn lezers willens en wetens levensgevaarlijke medicijnen aanprijst als 

‘wonderpillen’ moest recent de hulp inroepen van ‘NRC Handelsblad-klusjesman” Frenk van der 

Linden in een poging zijn pseudo-reputatie van betrouwbaar en gezaghebbend journalist overeind te 

houden: in het programma De Leugen Regeert gaf Frenk hoog op over de kwaliteiten van Kohler om 

daarmee zijn lezers aan te sporen toch vooral de levensgevaarlijke medicijnen te slikken die Wim 

Wonderpil probeert te pluggen in Lux et Libertas. Bekijk de betreffende uitzending en constateer dat 

Van der Linden de naam ‘Wim Kohler’ nog juist de ether in weet te persen terwijl de aftiteling al 

loopt. Duidelijke ’voorbedachte rade’ van een NRC-klusjesmannetje. Van der Linden heeft al vaker 

smerige ‘klusjes’ opgeknapt voor NRC Handelsblad als de journalistieke integriteit van deze 

‘kwaliteitskrant’ weer eens te grabbel werd gegooid; lees daarvan hier een stuitend voorbeeld. En 

lees in deze link alle details over de corrupte wijze waarop Kohler als paladijn van de farmaceutische 

industrie zijn lezers probeert te vergiftigen.  Maar nu dit: een bizarre en buitengewoon alarmerende 

ontwikkeling die eens te meer aantoont hoe levensgevaarlijk de ‘kwaliteits-schrijfsels’ van Wim 

Kohler zouden kunnen zijn. Volgens berichten in ondermeer Het Parool en het AD…

zou de vrouw die vorig jaar haar baby in de Amsterdamse Bijenkorf van bovenin het atrium naar 

beneden gooide en er vervolgens zelf achteraan sprong onder invloed hebben verkeerd van 

‘afslankpillen’. De ‘wonderpil’ van Wim, Acomplia van Sanofi-Aventis, -inmiddels uit de handel 

genomen omdat de slikkers bloot komen te staan aan ’suicidality’-is ook een ‘afslankpil’.

1 Reactie op “Het farmaceutisch complot (9): 
opnieuw Kohler”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

3 Nov 2008 om 01:35 

“It,s a conspiracy, so immense…” 
Het is al langer een tendens van de gewetenloze overheid om giftige medicijnen met vreemde bijwerkingen, 
ook in het verkeer, te laten verstrekken, dat ruimt lekker op en past in de plannen, chaos en een 
gedemoraliseerde burger die zijn recht toch niet kan halen in politiestaat NL. Onder het mom van humanitaire 
overweging en volksgezondheid komen ze hier mee weg. 
Big pharma is een massa vernietigingswapen van de fascisten maar men denkt dat dit nu nog wel meevalt in NL
(.) Net als de kogel bij executie in China laten ze je eigen dood betalen. Valt niet mee dus, die troep komt van 
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in gentechniek gespecialiseerde labs. Het wordt echter nog veel erger, want in die labs hebben ze hun best 
gedaan voor geld en er schijnen zelfs parasieten te zijn ontwikkeld die zich op ieder dna kunnen aanpassen, die 
al zijn verspreid en die onderhuidse huidaandoeningen en erger veroorzaken. Er zijn altijd personen bereid voor 
geld die giftige medicijnen te pushen, namelijk gewetenlozen. 
Ik herinner me van zeker 20 jaar geleden eeen oudere kennis die voor het eerst een griepprik ging halen. 
Sindsdien was hij vatbaar als nooit tevoren en elk jaar na die “‘preventieve behandeling” werd hij ziek. In Groot 
Brittanie is nu grote onrust ontstaan door toevoeging van 2 receptoren van het H5N1 DNA aan het 
griepvaccintoe te voegen. Een soort tijdbom als het weer uitbreekt en dat zal het zeker doen. U bent 
gewaarschuwd, het zijn gewetenlozen en dit is maar 1 onderdeeltje van hun sinistere agenda. 
Het is de Bigpharma die geld krijgt om dit te ontwikkelen maar de NL overheid die in het complot zit die 
dodelijke troep hier opzettelijk vrij te geven, zonder voldoende deugdelijk onderzoek. Want op de sleutelposities 
van dat soort invloedssferen zitten weer ega,s vriendjes en familieleden van kamerleden etc., die dat heel 
effectief tegengaan. We worden te lastig, ze raken te veel exposed etc., dus vergiftigen ze dat Goyim!
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« Muller van Spyker komt nooit in de bak! Demmink is honderd procent zeker schuldig »

Hoe fouter de rechter, hoe hoger hij stijgt
Gepubliceerd door Micha Kat 17 augustus, 2007 in Algemeen. 

rechters.jpg Het is toch werkelijk niet te geloven, het lijkt wel of de Raad voor de Rechtspraak 

het erom doet! Nu wordt F. Bakker, de president van de rechtbank Haarlem die het 

vertouwen in de rechterlijke macht enorm heeft geschokt door aantoonbare partijdigheid van zijn 

rechtbank met leugens goed te praten en te verbloemen, benoemd tot president van de rechtbank in 

Den Haag! Het doet sterk denken aan de benoeming van de gecorrumpeerde Carla Eradus als 

president van de Amsterdamse rechtbank. Bij de twee belangrijkste rechtbanken van ons land zitten 

nu dus presidenten die bewijsbaar en aantoonbaar niet voldoen aan de morele normen die aan een 

dergelijke functie moeten worden gesteld. Horryfying, anders kunnen we het niet noemen. Vooral 

omdat het duidelijk is dat juist dat lage morele allooi van de genoemde magistraten hen op deze 

positie heeft gebracht. Het is een bizar psychologisch proces waarin de rechterlijke macht op geen 

enkele wijze in staat blijkt de mogelijkheid van wantoestanden in de eigen gelederen ook maar te 

willen overwegen. De reactie op de steeds krachtiger opklinkende schreeuw uit de samenleving… 

… om de rotte appelen uit de rechterlijke macht weg te snijden is dan: we gaan deze rotte appelen 

juist op de troon hijsen! Ja, Nederlanders, zo’m schijt hebben wij aan wat jullie van ons vinden, zo 

arrogant zijn we, zo totaal losgeslagen van het besef dat we dienen te opereren in dienst van de 

samenleving die ons ook betaalt met hun belastingcenten! De rechterlijke macht in Nederland begint 

inmiddels trekjes te vertonen van Staatsvijand Nummer Een, een terroristische organisatie die 

onschuldige burgers in schijnprocessen het cachot in sleurt terwijl men zichzelf te buiten gaat aan 

orgien van sex en pedofilie! Lees bijvoorbeeld het interview van Stan de Jong met de Rammende 

Rechter deze week in Nieuwe Revu. Carriertip voor jonge rechters: wordt ASAP pedofiel, laat je 

omkopen door de macht en probeer gewone rechtsgangen te veranderen in ‘rechterlijke dwalingen’ 

en je carrierepad is met goud geplaveid!
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Hoe fouter de rechter, hoe hoger hij stijgt at Klokkenluideronline

Van het door ons betaalde personeel dat het verziekte en seponerende Openbaar Ministerie bevolkt, is geen 
fatsoen of eerlijkheid te verwachten. Rechters of anderen die claimen ‘n soort ‘leiders’ of ‘rechtvaardigen’ te 
zijn, die heulen gewoonweg met de beulen. Zoals altijd.

Wetten die eerst bedoeld waren om de goegemeente te beschermen tegen misdaden, worden nu door de 
collaborerende rechters en soortgenoten tégen het, in hun ogen ‘gepeupel’ gebruikt: het plebs dat niet bij ‘Ons 
Soort Mensen’ behoort.

Dit soort juridisch tuig dat al in de Tweede Wereldoorlog met de Nazis heulde [http://www.rense.com/
general26/dutch.htm]verdient absoluut géén respect. 

Integendeel,zoals een zeldzaam proefschrift van de Universiteit van Maastricht bewees - s.v.p. naar links 
onderaan scrollen - Url.: http://www.cemab.be/news/2006/10/2015.php

Ballonnen stijgen trouwens ook alsmaar hoger: totdat ze knappen…

Water en brood lijkt me de juiste oplossing voor dit soort criminelen.

HR

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (35) 

Pingback op 26 Feb 2008 om 07:17 
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« Nu officieel vastgesteld: klassenjustitie in NL! Demoniseren wordt nu geinstitutionaliseerd »

Rechtsfilosoof: criminelen binnen OM bevorderd
Gepubliceerd door Micha Kat 2 december, 2007 in Algemeen. 

kaptein.jpg Dat er dezer dagen echt zaken aan het schuiven zijn in de juridische wereld is 

insiders al langer bekend, maar dat een docent in de Rechtsfilosofie zomaar kan 

suggereren (of eigenlijk kan stellen als je zijn stuk leest) dat het OM vol zit met criminelen en dat je 

bij het OM niet wordt gestraft als je delicten pleegt die onschuldigen achter de tralies doen belanden 

maar juist bevorderd: dat mag toch wel weer een novum heten! Deze rechtsfilosoof, Hendrik Kaptein, 

verdient natuurlijk een dikke pluim voor zijn moed maar het is de vraag hoe lang hij nog zal kunnen 

genieten van zijn academische status. Dat zijn artikel ongeveer gelijktijdig uitkomt met het rapport 

van de Nationale Ombudsman inzake de zaak van de ‘Diessense buurman’ waarin voor het eerst 

‘officieel’ is vastgesteld dat het OM zich bezondigt aan klassenjustitie kan nauwelijks toeval zijn. 

Conform de analyse van Kaptein zal de betreffende Officier nu wel een stevige bevordering tegemoet 

kunnen zien. De vrije morele val waarin het OM is beland is natuurlijk volledig toe te schrijven aan de 

structureel liegende en bedriegende ’super-PL’ Harm Brouwer die… 

… inmiddels wel een parlementair enquetetje heeft verdiend. Want wat Kaptein in zijn column stelt 

geldt bij uitstel voor Harm B.: hoe lager iemands morele standaarden, hoe meer iemand liegt en 

bedriegt, hoe hoger hij binnen het OM weet op te klimmen.

3 Reacties op “Rechtsfilosoof: criminelen binnen 
OM bevorderd”
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1.  Piet 

2 Dec 2007 om 15:43 

Niet verwacht, maar ze zijn er dus nog intelligente fatsoenlijke mensen en zelfs als rechtsgeleerde. Dat is toch 
uniek te noemen!

Zelf hield dat al decennia niet meer voor mogelijk als je leest waarom mensen beboet en zelfs opgesloten 
worden voor hun onbenulligheden, terwijl grote boeven vrij rond blijven lopen. Zelfs bij jusitie!!!

Het zaad wat jarenlang is gezaaid wordt volop geoogst, jammer dat het bij de verkeerde terechtkomt, maar 
daar zijn we allemaal schuldig aan. We hebben de politiek laten doen!

2.  kromosetiko 

6 Dec 2007 om 00:56 

Dankzij de leed van gevangenen die onnodig vastzitten !
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Einde Oude Media (1): Rogmans, censor van 2007
Gepubliceerd door Micha Kat 10 juni, 2008 in Algemeen. 

rogmansben.jpg Het is zover! De opinie-monopolisten van weleer, de arrogante, gesubsidieerde 

‘kwaliteitsjournalisten’ van de vorige eeuw worden, net als hun media, een voor 

een ontmaskerd als leugenachtige, gefrustreerde, kleinzielige en in hun frustratie wild om zich heen 

trappende nono’s! Het is over en uit met de Folkert Jensmaatjes, de Pieter Broertjessen en ook met 

de Bennetjes Rogmans. Want ook de hoofdredacteur van De Pers is een ‘oude media-man’ pur sang 

die met zijn krantje maar een doel heeft: het beschermen van de gevestigde orde. Rogmans is niet 

voor niets ‘opgeleid’ bij de Volkskrant! Lees hieronder hoe de ‘journalist van het jaar’ de facto de 

‘censor van het jaar’ is: Rogmans deinst er niet voor terug echte journalistiek op te offeren aan de 

macht en het geld. In deel een van een serie over het einde van de oude media maakt u kennis 

met een van de meest overgewaardeerde luchtballonnen uit de Nederlandse journalistiek: Ben 

Rogmans, de man die zelf nimmer een artikel wist te produceren van enige journalistieke relevantie 

maar thans wel zonder blikken of blozen onthullingen over het zakenleven en de rechterlijke macht 

uit zijn krant durft te weren. De ‘journalist van het jaar 2007′ blijkt in werkelijkheid de censor van de 

gevestigde orde. En een laffe hond, want reageren op kritiek op zijn persoon, nee, daar kunnen we 

toch echt niet aan beginnen! 

Natuurlijk, De Pers is bij lange na niet zo schadelijk voor onze samenleving als 

bijvoorbeeld De Volkskrant en NRC Handelsblad die de laatste jaren zijn ontmaskerd als 

leugenfabrieken ten dienste van de gevestigde orde. Maar ook jouw krant heeft niet het 

bedrijven van journalistiek als uitgangspunt, maar het bedrijven van politiek. Als de grond 

je ook maar een klein beetje warm onder de voeten wordt kies je voor de gevestigde 

belangen. Hoewel je werkt voor een krant die wordt betaald door een ‘vrije jongen’ speel 

je uiteindelijk toch onder een hoedje met de politiek-correcte media-mafia van Nederland. 

En juist daarom is De Pers uiteindelijk niet levensvatbaar. Want op nog meer Pieter 

Broertjessen en Folkertjes Jensma zit niemand te wachten.

Ook bij mij waren de verwachtingen anderhalf jaar geleden zeer hooggespannen. Eindelijk een krant 

in Nederland die wordt betaald door een echte ondernemer die zijn geld gewoon heeft VERDIEND! 

Een krant die zich juist daarom verre zal houden van het bedrijven van politiek opportunisme en 

heulen met de macht! Een krant die het niet nodig zal hebben overeind gehouden te worden met 

tientallen miljoenen euro’s gemeenschapsgeld afkomstig uit de schimmige kassen van het 

Bedrijfsfonds voor de Pers of met de peperdure personeelsadvertenties van ministeries, gemeenten, 

waterschappen en andere overheden die de ‘publieke pers’ van PCM overeind houden maar diens 

journalistieke onafhankelijkheid hebben vernietigd. In het begin zag het er ook best even hoopvol uit 

en De Pers heeft af en toe best leuke dingetjes gedaan, maar ook niet meer dan dat. Als het gaat om 

real journalism is De Pers enorm te kort geschoten.
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Ook De Pers durft het niet aan de kwesties van werkelijk belang aan de orde te stellen maar vlucht 

steeds meer weg in pseudo-journalistiek en de ‘leukdoenertte’ die de media anno 2008 zozeer 

kenmerken. Na anderhalf jaar kunnen we concluderen dat De Pers nog geen enkele nieuwsprimeur 

van wenzenlijk belang heeft weten te brengen, een schande gezien het huidige politiek-

maatschappelijke klimaat waarin incompetentie en corruptie om zich heen grijpen als nooit tevoren. 

Daarentegen is thans reeds wel twee keer aan het licht gekomen dat je baanbrekende artikelen als 

een ware censor uit je krant hebt gehouden. In het ene geval ging het om artikelen van Eric Smit 

over Nina Brink en in het andere geval over een project over de rechterlijke macht dat ik met 

diezelfde Eric Smit voor De Pers zou schrijven maar waarvan je het eerste artikel reeds ter zijde 

schoof.

Eerst even over Nina Brink. Brink is bezig met haar -onrechtmatig verkregen- miljoenen de 

Nederlandse pers dusdanig onder druk te zetten, dat kranten alle negatieve verhalen over haar 

tegenhouden. Mocht er eens iets ‘tussendoorglippen’ zoals recent het geval was bij De Telegraaf, zal 

ze met haar advocaten niet rusten totdat ze het meduim op de knieen heeft gebracht via een 

potsierlijke rectificatie. Met waarheid heeft dat allemaal niets te maken, maar wel alles met geld en 

met macht. Lees hier een eerder artikel over Nina Brink en de media. Hier is dus een kwestie aan de 

orde van eminent en pricipieel journalistiek belang: is de waarheid in Nederland te koop? Slaagt een 

van de grootste (zo niet de grootste) corporate criminals van Nederland erin de pers voor haar 

karretje te spannen? Toen het er echt om ging spannen in de artikelen van Eric Smit liet jij de 

redacteur -een van de beste van je krant- op schaamteloze wijze vallen. Deze besloot hierop De Pers 

te verlaten. Hiermee heb jij, Ben Rogmans, het laatste journalistieke bastion dat Nina nog in de weg 

stond eigenhandig onschadelijk gemaakt en er persoonlijk zorg voor gedragen dat thans in Nederland 

met recht kan worden gesteld: de waarheid is te koop. Maar het is nog erger! Want op het feestje dat 

De Pers gaf bij gelegenheid van het eenjarig bestaan liep ook ene C. van der Hoeven rond, een 

veroordeelde crimineel. Nu zijn de banden tussen Van der Hoeven en Brink -hij was een van de 

grootste investeerders in het beruchte family and friends-programma van WorldOnline en ook zijn 

vrouw Anita onderhoudt warme contacten met Nina- voldoende bekend: het zal toch niet waar zijn 

dat Nina via Cees de journalistieke koers van De Pers beinvloedt? Dan laat ik de vraag wat een 

veroordeelde crimineel die duizenden beleggers miljarden Euro’s heeft ontstolen doet op het feestje 

van een krant hier maar verder onbesproken.

Dan over de rechters. Recent kwam aan het licht dat de Staat een rechter heeft vervangen die moet 

oordelen over de aansprakelijkheid van de Nederlandse Staat voor het drama van Srebrenica. Deze 

rechter had reeds laten doorschemeren dat hij wel eens ten nadele van de Staat zou kunnen gaan 

vonnissen. De Staat heeft er dus alle belang bij deze rechter te vervangen door een 

‘gouvernementeler’ exemplaar. Dat onze overheid hiermee onze rechtstaat tot in zijn diepste 

fundamenten verkracht behoeft, lijkt me, geen nader betoog. Reeds een half jaar geleden bood ik De 

Pers een artikel over dit nieuwe verschijnsel van ‘rechterswisseling’ aan –als eerste deel van een serie 

die ik verder met Eric Smit zou gaan schrijven- en jij reageerde daar nogal merkwaardig op. In het 

stuk werden twee harde gevallen van ‘rechterswisseling’ door de Staat ten gunste van zichzelf 

besproken en kwam zelfs een professor aan het woord die zijn grote zorg over het verschijnsel 

uitsprak (lees hier het artikel) maar Ben Rogmans zei ‘dat hij de zaak ook zelf had onderzocht en dat 

het allemaal niet klopte’. Ongekend en alarmerend gedrag van een hoofdredacteur: via vermeend 

‘eigen onderzoek’ bevindingen van een journalist ‘corrigeren’. Hier deugt helemaal niets van! Je 

zegde Eric en mij bovendien toe terug te komen op de serie over de rechterlijke macht en daar zelf 

een voorstel voor te maken maar die toezegging ben je nooit nagekomen. Mij is inmiddels wel 

duidelijk hoe de vork in de steel zit: de rechterljke macht in Nederland is compleet gecorrumpeerd 

maar Ben Rogmans houdt stukken die dat aan het licht zouden moeten brengen tegen! Maar ook hier 

is het allemaal nog weer veel ernstiger. Want doordat Ben Rogmans een half jaar geleden een 

cruciaal en baanbrekend artikel over ‘rechterswisselingen’ tegenhield voelde de Staat geen enkel 

beletsel opnieuw een rechter te vervangen in de Srebrenica-zaak! Het verschijnsel is immers dankzij 

Rogmans ‘taboe verklaard’ en ‘bestaat dus ook niet’. En aldus is Ben Rogmans er persoonlijk mede 

verantwoordelijk voor dat de duizenden slachtoffers van het Nederlandse falen in Srebrenica hun 
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recht nimmer zullen kunnen halen. Ja Ben, jouralistiek is serious business!

Nog niet zo lang geleden ben je door de PC-mediamafia verkozen tot ‘journalist van het jaar’. Die 

uitverkiezing was volledig terecht, althans vanuit het perspectief van de ‘jury’: je bent er op 

voortvarende wijze in geslaagd een krant die een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor de 

gevestigde orde kalt te stellen en keurig in het gareel te laten lopen. Terecht dus dat de gevestigde 

belangen je op de schouders nemen en ronddragen op hun gouden schild! Misschien is dat jou niet 

als enige kwalijk te nemen, want ik kan me alleszins voorstellen dat er ‘hogere krachten’ in het spel 

zijn die jouw bewegingsruimte minimaliseren. Hoe dit ook zij, voor mij is het een duidelijk geval van 

Et tu, Ben Rogmans!

Als je op dit artikel wilt reageren kun je die reactie naar mij mailen, dan zorg ik dat het op deze site 

verschijnt.

3 Reacties op “Einde Oude Media (1): Rogmans, 
censor van 2007”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Meneer 

10 Jun 2008 om 22:42 

Ach heer Kat…Ik wist al meer dan 20 jaar dat de Nederlandse “journalistiek” er een was van leugens, bedrog, 
halve waarheden en uit verband getrokken linkse leugen-verhaaltjes en verpakt alsof de “waarheid” nu wel aan 
het licht was gekomen… 

Welcom to the real world!

2.  Meneer 

10 Jun 2008 om 23:08 

Hieronder nog een leesbaar stukje over NINA BRINK.

http://www.roeljanssen.nl/ninabrink.htm

3.  De Journalist 

25 Jun 2008 om 17:30 

Nou is de volgende “qualitaits-journalistiek” op het matje geroepen.

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/06/25/398833.aspx

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Trek ook aan de bel!

« Demmink-2 (deel 6): een spoor van doden… Verheviging Demmink-campagne »

Test uw kindermisbruik-kennis!
Gepubliceerd door Micha Kat 12 december, 2008 in Algemeen. 

logoquizzed.gif Quiz-bedrijf Quizzed te Amsterdam maakte in opdracht van Klokkenluideronline 

de eerste Nederlandse ‘kindermisbruik-quiz‘ aan de hand waarvan de trouwe 

bezoekers van deze site (nu meer dan 100.000 per maand) hun kennis kunnen testen over de wereld 

van Joris Demmink. Kennis = macht en dus is het in het directe belang van deze site dat de 

Nederlanders die Joris D. gaan aanpakken ook beschikken over een stevige theoretische basis. 

Bovendien: kindermisbruik en kindermisbruikers bepalen anno 2008 zo’n beetje alles wat er in de 

wereld gebeurt dus kennis van dit fascinerende verschijnsel is meer dan een must! De antwoorden -

waarvan enkele dienen te worden ‘gegoogled’- zijn verkrijgbaar via een simpele muisklik. Score 8-10: 

u bent een kinderporno-bestrijder pur sang. Score 5-7: u bent een runner-up kinderporno-activist. 

Score 2-4: blijf studeren en vooral: blijf deze site bezoeken. Score 0-1: shame on you! We horen 

graag wat u van de quiz vindt

6 Reacties op “Test uw kindermisbruik-kennis!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

12 Dec 2008 om 10:09 

Beste Micha,

Alle ‘quiz’-gevallen kende ik inhoudelijk. Is dat voor niet-onderzoeksjournalisten niet een veel beter resultaat 
dan het kennen van in mijn ogen nogal wat niet ter zake doende vragen daarover in die quiz? 
Het dorp Oude Pekela bijvoorbeeld kwam bij mij niet boven. Ondanks dat ik dat geval wel degelijk ken. Kost mij 
dat dan een punt?

Nu serieus: 
Ik denk het wel te snappen hoor: We worden terecht aan al die gevallen herinnerd, en dát zal de bedoeling zijn. 
Vooral voor wie niet slechts een naam vergeten is, maar het hele geval.

In feite is die quiz dus een heel goede zaak.

2.  AIRVD 

12 Dec 2008 om 15:57 

Ik had niet alle antwoorden goed want pedofilie in het algemeen heeft niet mijn interesse. Wat mij bezighoudt 
is dat de elite zich hier op grote schaal ongestraft aan te buiten gaat. En dat er een netwerk bestaat van kinder- 
en vrouwenprostitutie. Pedonetwerken en vrouwenhandel vermengt met de bovenste laag van onze 
samenleving. Goed beschermd tegen de buitenwereld maar er sijpelen steeds vaker berichten naar buiten 
waarvan Demmink er één is. Demmink is maar een klein voorbeeldje. 
Het is ook een teken dat er echt iets goed mis is met onze maatschappij. 

Gesteund door een leger van “wetenschappers” die getuigen voor gek verklaren en stelsematig alle pedofielen 
vrijpleiten zoals Willem Wagenaar en Hans Crombag dat doen. Om er een paar te noemen. Allemaal aan elkaar 
verboden via Leidse clubjes. Hans Crombag had zich toentertijd met de Oude Pekala bemoeit.
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3.  R. Hartman 

12 Dec 2008 om 17:13 

Leuk initiatief Micha: 10 uit 10.

Hoewel alle zaken wel bekend waren in de herinnering wist ik niet één antwoord spontaan. Maar pak ‘m beet 20 
minuten googlen leverde vrij eenvoudig alle juiste antwoorden op.

Overigens zie ik niet echt wat er precies zo specifiek ‘Quiz’ aan die site is; je kunt nergens antwoorden opslaan 
en op elk (on)gewenst moment het antwoordenlijstje oproepen. Het is dus gewoon een lijstje vragen met een 
antwoorden link, waarmee je simpel kunt valsspelen. Dat kan iedereen op zijn eigen blog ook. Maar toch, het is 
weer eens wat anders, en jezelf kun je toch niet bedotten.

Zoals AIRVD hierboven ook aangeeft heeft “pedofilie in het algemeen” niet mijn interesse. Maar pedofielen die 
kinderen schade berokkenen met hun ziekelijke afwijking wel.

Over De Bolderkar heb ik altijd twijfels gehad: was dit een Frankfurter Schule experiment? Duidelijk is voor mij 
wel dat hier willens en wetens mensen geprobeerd hebben levens te vernietigen. Maar vooralsnog waren dat 
vooral de lieden van De Bolderkar. Niet uit te sluiten valt echter dat er wel een aanleiding voor het geheel was, 
waarmee mogelijk een pedo de dans ontsprongen is.

Al die zelfbenoemde specialisten in van alles en nog wat richten steeds weer meer schade aan dan zij 
voorkomen. Zo ook hier.

4.  Marthijn Uittenbogaard 

13 Dec 2008 om 16:35 

Ik weet het antwoord op aardig wat vragen, toch ben ik geen kinderpornojager… 
Zelf zie ik het als pure censuur; ten eerste moet je alles kunnen zien i.v.m. vrijheid van informatie. 
Verspreiding van ongewenst materiaal, ongewenst door betrokkenen is geregeld met de privacy-wetgeving. 
Toch ben je nimmer strafbaar als je iets ziet behalve dus met kp. 
Ten tweede is het een belemmering van de jeugd. De meeste kinderporno die tegenwoordige gemaakt wordt 
wordt vervaardigd door de jongeren zelf. Dit las ik laatst en dit fenomeen blijft toenemen. Toch zijn ook zij 
strafbaar als ze dit doen en als ze naar leeftijdsgenoten kijken. Ziek toch? Zonder taboe erop is porno redelijk 
vergelijkbaar met alle andere filmpjes en foto’ van mensen. 
Bestrijd enkel misbruik, i.p.v. een moralistische anti (kinder)seksnorm op te leggen. En dan de straffen in de 
VS; pure heksenjacht van christenfundamentalisten samen met feminazisten. Sommigen komen nimmer vrij als 
ze wat blootplaatjes bekijken. En dan die voorwaarden waar je vaak nooit meer vanaf komt, ook wat jongeren 
betreft die iets deden in hun jeugd met elkaar of [plaatjes kijken. Levenslang moeite met ergens kunnen 
wonen, werk krijgen, opgejaagd worden. Hel Hitler. Waarom niet eens een nuance op deze site van Kat i.p.v. 
maar dat gejaag op zondebokken danwel spoken. 
Denk je echt dat dit helpt om de echte misbruikers af te remmen danwel te stoppen? als je op alles en iedereen 
jaagt die een kind streelt?

Wat stelde trouwens die Zandvoortse zaak voor, die Vervloessem zou hebben opgelost? Volgens mij was dat 
een storm in een glas water. Die man had voor zover ik weet enkel plaatjes gedownload, duizenden waarvan 
enkel 100 stuks kp betrof achteraf… Of zit ik er naast?

De meeste kp-jagers zijn homo-haters, pornohaters, seks buiten het huwelijk-jagers. Bedenk dat ze doorgaans 
NIETS om kinderen geven! Als men die jaren opsluit voor vrijwillige seks hoor je ze er NOOIT over. http://www.
nambla.org/sonstory.htm 
Schuldigen hieraan zijn alle massa-media-journalisten die dit stimuleren danwel negeren! Ook die in NL. 
Volkskrant, Telegraaf, NRC: allemaal tuig, goebbelstuig is het. En dat meen ik echt.

5.  Verbeet 

16 Dec 2008 om 16:51 

Kan de Nationale Ombudsman niet een onderzoek instellen naar deze “dienaar” van een niet onbelangrijke 
overheidsdienst?

6.  ethereal 
17 Dec 2008 om 18:13 

Marthijn Uittenbogaard

de privacy is binnen instellingen HEEL slecht geregeld. 
Nooit gehoord van HARD en SOFT taps van OM? bij de een hebben ze toestemming en is het materiaal te 
gebruiken, bij een SOFT-TAP is er geen gerechterlijk bevel, maar ach het is zo makkelijk en wie merkt dat nou!! 
rechtbanken die zittingen op de rol wegdraaien? privacy voor wie? 

Ten tweede is de WOB 3.11 t/m 3.17 een leuk papierstuk maar als je een rechtbank hiermee verveelt vang je 
bot,(ondanks de uitspraak van de hogeraad, hoezo iemand op kosten jagen!!) 
Ook het OM heeft een uitzonderingspositie in dit geheel en veel overheidsorganen hebben er handig op in 
gespeeld door stukken anders te benoemen en ineens vallen ze niet meer onder Wet openbaarheid bestuur. 
gesloten raadsvergaderingen bijvoorbeeld, lijkt leuk die openbaarheid, maar die is er helemaal niet!! 

Ten derde komt er in tal van overheidsystemen kp voor noem een RWS waar een van de hoge lieden zijn hele 
desktop ermee behangen had, jammer voor hem dat we in moesten loggen om de pc uit te schakelen 
(nutteloos geldverslindend vervangen geheugen landelijk 2003) 

Ten derde is kp een gruwelijk fenomeen waar menigeen zich op stuk loopt, de een vindt het gewoon een foto, 
de andere vindt het kp. 
Maar ook jij vergeet de schade die kinderen eraan ondervinden. ook als zij dit zelf produceren en publiceren. je 
kunt als kind van zeg 13 a 14 jaar nog niet helemaal de gevolgen overzien van zoiets, 
Dus inderdaad ook die terecht roepen en op de gevaren wijzen liefst vooraf maar anders achteraf. 
En dat is nog even afgezien van het feit dat pedofielen maar wat graag die troep zien kan twee kanten op gaan, 
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of ze zijn bevredigd na de foto, of ze krijgen het idee dat kinderen het allemaal best vinden en gaan zoeken. 
het aanwezig zijn van dit 
materiaal kan een aanzet zijn tot, en in dit geval is het 

liever een kind gered en niet bij een volwassenen in bed!! 

ten vierde, ik ben gruwelijk anti-pedofilie uberhaaupt tegen sex met minderjarige, maar zoveel anti kp gasten 
die homos haten ken ik niet erger nog, 
Ik ken wel homos die over hun nek gaan van kp. 

en sowieso is al het sexueel geweld gericht tegen kinderen strafbaar, althans op papier, er zijn zo van die 
kinderorganisaties die snachts rare mensen hebben lopen, aangifte doen zeg je? en jij denkt dat ze dat 
aannemen van een jongen, laat me niet lachen. 

Bij Joris benninck heb ik me twijfel, aan de eene kant komt dit verhaal al jaren terug, aan de andere kant komt 
het steeds terug vanuit criminele hoek. kan zijn dat ze de “beste” man publiekelijk kielhalen. criminele 
gebruiken de meest vreemde dingen, 
Desnoods hartverzakkingen oproepen. neem een berenklauw, kom je een heel eind mee(probeer het niet kreng 
levert echt hartritmestoornissen)!! Ohnee, dat heet stress van de heren criminele, das waar ook. 

Er is zo afgrijselijk veel wat wij niet weten nog bedacht krijgen, Rechter spreken recht in jou ogen neem ik aan. 
Uit ervaring weet ik dat dit NIET het geval is en er in sommige gevallen al bekend is wat de uitspraak is. 

Ga eens wat vaker graven en zoeken in overheidssystemen, je komt de gekste dingen tegen. 
Projecten zonder project-administratie, en laten die projecten nou allemaal bakken met geld kosten en nog fout 
gaan ook. 

wat ook een leuke is zoeken naar BIG-pennen zijn erg in trek om mee te nemen naar Afrika, prima maar doe 
dat op eigen kosten en niet van belasting centen. Hoeveel wou je hebben, begint nu pas echt leuk te worden 
graven in overheidsystemen. 
Ga er een hobby van maken. 
Leuk spelletje, betrap de overheid. 

Ik snap wat je probeert te zeggen, maar dat is toch niet bepaald hoe het werkt. Werkte het maar zo.
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« Uit het dossier Demmink-2, deel 3 Chaos rond Demmink op MinJus-site! »

De AIVD-screening van Joris Demmink
Gepubliceerd door Micha Kat 22 november, 2008 in Algemeen. 

demmink_1_12.jpg Voordat Joris Demmink SG kon worden op het Ministerie van Justitie, zowat 

de meest gevoelige positie in ons land, diende hij eerst te worden 

‘gescreend’ door de AIVD. Over deze screening en de uitkomst daarvan heerst thans grote 

onduidelijkheid. Wat zijn de feiten? In de Runderkamp-papers (20 januai 2004) lezen we het 

volgende: ” Zo raakten wij geinformeerd over het feit dat de positie van Demmink in de top van 

justitie al jaren onderwerp van intern debat is. Bij zijn benoeming tot Secretaris-Generaal 

inventariseerde en onderzocht de AIVD ongeveer veertig geruchten over de levenswandel van 

Demmink. Harde bewijzen ontbraken. Dus de AIVD gaf een verklaring van “geen bezwaar” tegen de 

benoeming. Maar de verdenking van notabene justitie-medewerkers tegen Joris Demmink is altijd 

blijven bestaan, weten we bij het Journaal uit eigen onderzoek.” Een raadselachtige, absurde passage 

zelfs. Hoe kan de AIVD instemmenmet de benoeming van Demmink op een majeure 

vertrouwenspositie als er veertig meldingen binnenkomen over extreem seksueel gedrag? Maar het 

wordt nog gekker. In het artikel ‘Topambtenaren in pedonetwerk’ schreef De Telegraaf het volgende

(16 juni 2007): “In dezelfde periode dat de BVD zich op de achtergrond van het Rolodex-onderzoek 

manifesteerde, kwamen de dienst ook aantijgingen ter ore over de vermeende seksuele uitspattigen 

van een Haagse topambtenaar. “De man liet zich rondrijden door chauffeurs naar jongensbordelen” 

aldus de inlichtingenbron. 

donner2.jpg Ook tekende de BVD verklaringen op van een informant die volgens insiders de 

‘homo-mafia’ binnen het OM hekelde en ronduit zei dat de topambtenaar het ‘met 

jongetjes doet’. Jaren eerder, in 1994, was de naam van dezelfde hoge ambtenaar volgens diverse 

bronnen al opgedoken in een politieonderzoek naar misbruik van minderjarigen. Terwijl de 

betrokkene in Den Haag steeds hoger klom in de ambtelijke hierarchie, gonsde het almaar luider van 

de geruchten over zijn vermeende seksuele escapades. Niet alleen de BVD leek destijds 

geinteresseerd, ook de zusterdienst bij Defensie verzamelde volgens betrouwbare bronnen informatie 

over de Haagse topambtenaar. Volgens deze bronnen rapporteerde de Militaire Inlichtingen en 

Veiligheidsdienst (MIVD) over het omstreden priveleven van de man. Op grond van die rapportage 

werd naar verluid voorkomen dat hij werd benoemd op een andere hoge post.”

De genoemde ‘post’ was volgens bronnen die van SG op Defensie. Dus terwijl Demmink was 

‘afgetest’ voor Defensie, mocht hij wel op de troon kruipen bij Justitie -een veel belangrijkere post- 

terwijl er bij die screening veertig meldingen moesten worden nagetrokken over zijn seksuele 

levenswandel!  Daarbij komt dan ook nog, dat Donner Demmink op Justitie benoemde reeds enkele 

weken na zijn aantreden in Balkenende-I. Slikken we dit verhaal? Nee, natuurlijk niet.  Demmink 

moet Donner welhaast gechanteerd hebben.

Recent kwam er van meerdere bronnen informatie binnen dat de AIVD-screening van Demmink voor 
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Justitie negatief zou hebben uitgepakt en maar Donner het AIVD-advies zou hebben overruled. Dat 

zou een politiek feit betekenen van grote betekenis. Op 18 november ontvingen we de volgende 

email van “John Stevens”, een doorgaans zeer goed geinformeerde bron:

These are the two pieces of information I have received about Joris DEMMINK, the “Secretaris-

Generaal van Justitie” (the Senior Civil Servant responsible for the entire police and justice systems 

in The Netherlands, answering directly to the Minister of Justice).

NOTE: My sources are extremely well informed. I do not know them very well personally, but I was 

introduced to them by other contacts that I have known for many years, and trust absolutely. So 

while I cannot rule out the possibility that I am being manipulated, I do not believe this.

1) As is standard procedure in The Netherlands for sensitive posts, DEMMINK was routinely checked 

out by Dutch Intelligence (AIVD) before beginning his post as “Secretaris-Generaal van Justitie.” 

What has remained secret is that the opinion given by Dutch Intelligence (AIVD) was NEGATIVE (i.e. 

not suitable), but Piet Hein DONNER (then Minister of Justice) overruled this.

Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, bevestigt deze informatie: ook zij wist dat de AIVD-

screening van Demmink concludeerde: niet benoemen, te veel risico. Alle reden om aan te kloppen 

bij Harro Knijff, de in pedo-netwerken gespecialiseerde advocaat van Joris Demmink en het hoofd van 

de ’sectie Pedofilie’ van het elite-kantoor De Brauw Blackstone Westbroek (stagiairs zijn van harte 

welkom: werk genoeg!).  Knijff had in oktober 2003 bij NOVA reeds gesproken over de screening, 

maar daarbij niet met zoveel worden gezegd dat deze een positief advies opleverde. Dat voedde 

opnieuw het vermoeden dat de screening inderdaad negatief is geweest. Andersom gesteld: als de 

screening positief was geweest, moet Knijff dat (expliciet) zeggen omdat een advocaat verplicht is 

alles wat de zaak van zijn client vooruit kan helpen in te zetten. Als Knijff dus op dit punt om de hete 

brij heen blijft draaien, is dat vrijwel een bewijs voor de informatie van ‘John Stevens’. Ik zond Harro 

op 21 november deze email:

Dag Harro,

Als je voor 18:00 niet EXPLICIET laat weten dat de AIVD-sceening van Joris Demmink die vooraf ging 

aan zijn benoeming tot SG op justitie POSITIEF was ga ik ervan uit dat hij NEGATIEF was zoals 

diverse bronnen inmiddels stellen. Je hebt als advocaat de plicht alles te gebruiken wat de zaak van 

je client vooruit kan helpen. Als je inzake de screening daartoe niet in staat bent, weet ik genoeg.

Met groet,

Micha Kat

Hierop kwam per omgaande het volgende antwoord:

Beste Micha ,

 

De toon en inhoud van jouw stukken over mijn client de heer Demmink moedigen mij 
niet aan om met jou te communiceren . Daartoe bestaat ook geen enkele verplichting , 
anders dan je lijkt aan te nemen in onderstaande email .

 

Als je goed bronnenonderzoek zou hebben gedaan dan zou je weten dat ik - en niet 
alleen ik - bij herhaling heb medeedeeld dat voorafgaand aan de benoeming van de 
heer Demmink tot SG een AIVD onderzoek heeft plaats gevonden en dat uit dat 
onderzoek niet van bezwaren is gebleken om de heer Demmink te benoemen . Om 
jouw jargon aan te houden : er was dus een positief advies . 
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Met vriendelijke groet ,

 

Harro Knijff

 

15 Reacties op “De AIVD-screening van Joris 
Demmink”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Inanna 

22 Nov 2008 om 13:09 

Wij denken te weten dat Knijff, en niet alleen Knijff, bij herhaling aan het jokkebrokken is.

Iemand schreef ergens:

“Het AIVD-onderzoek heeft uitzonderlijk lang geduurd. In juni 2002 vertrok H. Borghouts als SG bij justitie. Dit 
was al maanden tevoren bekend. Bekend was ook dat Joris D. hem zou opvolgen. Toch heeft het nog tot 
oktober/november 2002 geduurd voordat deze benoeming officieel werd. Er was hevige onenigheid over. Het 
rapport telde liefst 40 heikele punten (in de sfeer van niet-integer gedrag, risico van chantage). ‘Kan me niet 
schelen’, riep Donner. ‘Van alle ambtenaren op Justitie is D. degene met verreweg de meeste kennis van en 
ervaring met het Europese dossier. En met de beste contacten. Ik heb hem absoluut nodig met het oog op het 
komende EU-voorzitterschap. Ik neem het risico.’ 
”

Helaas ben ik de link kwijt, maar waar komt al die ROOK toch steeds vandaan?

2.  Jos 

22 Nov 2008 om 13:40 

“dat uit dat onderzoek niet van bezwaren is gebleken om de heer Demmink te benoemen .”

= er was geen bewijs van mogelijk pedofiele praktijken.

“Om jouw jargon aan te houden : er was dus een positief advies . ”

= nadat Donner overruled had was er inderdaad een positief advies.

3.  Rudolf Paul 
22 Nov 2008 om 15:48 

Huh? Hirsch Ballin? Pedofront? http://ephr.wordpress.com/2008/11/22/hirsch-ballin-aan-moordaanslag-
ontsnapt/

4.  Charles 

22 Nov 2008 om 16:04 

Hoe weet Adele van der Plas, de advocate van Baybasin, dat de AIVD-screening van Demmink luidde: niet 
benoemen. Van horen zeggen?

Ik neem aan dat een advocaat de zaak van zijn client evenmin achteruit hoeft te helpen.

5.  Jos 

22 Nov 2008 om 16:29 

@ Rudolf Paul

De maker van die site heeft wel een erg grote fantasie…

6.  Rudolf Paul 
22 Nov 2008 om 16:39 

Demmink foetsie http://www.nujij.nl/een-dag-zonder-joris-demmink-is-een-dag-niet.4114565.lynkx
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7.  Jos 

22 Nov 2008 om 17:00 

@ Rudolf Paul

Demmink niet foetsie:

http://www.justitie.nl/organisatie/wie-is-justitie/organigram/Secretaris-Generaal_Plv._Secretaris-Generaal/sg.
aspx

Nog meer te melden???….

8.  cmmtgnmn 

22 Nov 2008 om 20:41 

Hmmmm. organogrammen = organigram geworden. Zou men daarmee getracht hebben alle bestaande links 
ongeldig/onbereikbaar te maken of zou het toeval zijn?

9.  Wim Heitinga 

22 Nov 2008 om 22:19 

De rol van Piet Hein Donner laat zich in de affaire-Demmink, volgens mij, at best, omschrijven als uiterst 
dubieuze. 
Wat moet deze man wel niet op zijn geweten hebben? 

En wat een ongezonde macht moet je wel niet hebben als je het controlerend orgaan van de overheid, ONS 
parlement, in deze affaire kunt kaltstellen? 
Of zouden onze geachte afgevaardigden het allemaal gewoon wel best vinden?

Het zou te prijzen zijn als er één integere en moedige AIVD’er of ex-AIVD’er, die hier ongetwijfeld meelezen, de 
kant van het Nederlandse volk kiest én het besluit neemt om dit AIVD-rapport aan klokkenluideronline te lekken. 
Een heldenstatus ligt voor hem/haar in het verschiet!

Laten we ook vooral niet vergeten dat er, vanwege deze affaire, naar alle waarschijnlijkheid in ieder geval één 
man onschuldig in de gevangenis verblijft.

10.  cmmtgnmn 

23 Nov 2008 om 09:35 

Ik denk dat wij niet moeten hopen op een rechtszaak tegen demmink waarbij hij achter de tralies belandt. 
Daarvoor is hij voor bepaalde mensen te waardevol en voor anderen te gevaarlijk. 

De beerput die hij open kan trekken is zo groot dat geheel europa maandenlang onder een dikke stankgolf 
komt te liggen. Dit reikt uiteraard verder dan de landsgrenzen. 

Hij zal ook niet gezelfmoord worden omdat de kans dat bij een voortijdig overlijden er allerlei bij notarissen c.q. 
advocaten gedeponeerde stukken boven tafel gaan komen veel te groot is.

Er wordt waarschijnlijk gewerkt aan een scenario waarbij een dodelijk ongeval wordt geënsceneerd 
[persbericht; demmink is gaan varen en nooit teruggekeerd, wrakstukken van zijn boot gevonden bla bla bla], 
demmink een nieuwe kop en paspoort krijgt en de anonimiteit in duikt.

Eventuele ‘winst’ voor de gewone man zal zijn dat ogen zijn geopend en meer mensen niet meer klakkeloos 
aannemen wat die zogenaamde volksvertegenwoordigers ons voor staan te liegen.

Zoiets.

11.  euro999 

23 Nov 2008 om 19:38 

De AIVD geeft nimmer een slecht advies bij hooggeplaatste personen. Wat niet te denken van Mabel Wisse Smit 
met overduidelijke contacten met K.Bruinsma Of wat niet te denken van (Prinses) Maxima die overduidelijk een 
foute vader heeft en medeverantwoordelijk is voor het tot heden het laten verwijnen van duizenden Politieke 
activisten. Ter verheldering, als jan met de pet zijn achterneef ooit een NSB blaadje heeft gelezen kan hij al 
geen portier bij de overheid worden. Beste mensen geloof die AIVD toch niet, en wees waakzaam. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit soort diensten ver buiten hun boekje gaan en er zijn bewijzen in overvloed.

12.  AIRVD 

23 Nov 2008 om 19:45 

@euro999 
De AIVD zelf houdt zich aan allerlei wetten, maar daarachter zitten dan allerlei diensten die zich niet aan de wet 
hoeven houden omdat er tenslotte terreur dreigt of welk excuus of verzinsel dan ook. Zo kunnen ze nooit 
gepakt worden en vrijuit handelen, want die diensten laten bijna geen paper trail achter voor de archieven van 
later. Soort Videla regime.

13.  cmmtgnmn 

24 Nov 2008 om 21:50 
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Je zou bijna wensen dat iemand een landelijke ‘Waar rook is, is vuur’ -actie zou opzetten waarbij mensen 
uitzoeken waar bewindsleden -en dan met name Donner en Hirsh Ballin- in het openbaar verschijnen en dan de 
aandacht trekken.

Dat overal in het land bewindslieden geconfronteerd worden met protesterende mensen die rookbommetjes 
afsteken ofzo. Grote dikke rookwolken en spandoeken met ‘waar rook is, is vuur’, verder niets. Dat trekt vanzelf 
de aandacht van minimaal lokale kranten en zenders.

14.  censuur 

25 Nov 2008 om 00:30 

@ cmmtgnmn 
Why can’t that “somebody” be you?

1.  De koordans van Hirsch Ballin · Tessonome 

Pingback op 23 Nov 2008 om 11:55 

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Uit het dossier Demmink-2, deel 3 Chaos rond Demmink op MinJus-site! »
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Uit het dossier Demmink-2, deel 5c Ballin over Demmink-zaak: “U moet ophouden!” »

Webmaster tegengehouden bij Baybasin-bezoek
Gepubliceerd door Micha Kat 1 december, 2008 in Algemeen. 

pizoetermeer.jpeg “Ik heb instructies gekregen u tegen te houden. Ik mag u niet binnenlaten”. 

Aldus een bewaker achter het glas in de entreehal van de PI Zoetermeer 

(foto) waar H. Baybasin een levenslange gevangenisstraf uitzit. “Over de redenen kan ik geen 

mededeling doen.” Amper een half uur daarvoor had de webmaster nog gebeld met de gevangenis 

om te zeggen dat hij een half uurtje later was; niet om 14:00, maar om 14:30 uur zou hij zich 

melden. “De advocatenkamer is voor u gereserveerd vanaf 14:30 uur” aldus de medewerker.  Geen 

centje pijn dus op dat moment. Maar om 14:30 uur mocht hij Baybasin dus niet zien of spreken. Die 

ochtend om 10:35 had de Koerdische zakenman hem nog gebeld om te checken of hij werkelijk zou 

komen. Natuurlijk! Alsof er niets te bespreken zou zijn met de interessantste gedetineerde van dit 

moment die levenslang heeft gekregen op grond van vervalst ‘bewijsmateriaal’. Weken van tevoren 

was het bezoek voorbereid door Adele van der Plas, de advocate van Baybasin. Uw webmaster belde 

haar natuurlijk direct op toen hij met zijn koffertje in de polder stond op zoek naar een bushalte. 

“Ze hebben bij Justitie vast het gesprek afgeluisterd dat ik vanochtend nog had met Baybasin” zei 

Van der Plas. “We spraken over de onderwerpen die in het gesprek met jou aan de orde zouden 

komen en daar hoorde natuurlijk ook Joris Demmink bij.”

Zoals bekend heeft Demmink al vaker misbruik gemaakt van zijn machtspositie om Baybasin, die 

vast zit als direct gevolg van de pedofiele gedragingen van de SG, het leven zuur te maken.

1. Hij bracht een intimiderend bezoek aan Baybasin toen deze gedetineerd werd in Alphen a/d Rijn.  

Doel was de aangifte tegen hem wegens ondermeer kindermisbruik van tafel te krijgen.

2. Hij liet Baybasin isoleren en overbrengen naar de EBI te Vught.

3. Hij lichtte het dossier van Baybasin uit de administratie van PI’s.

4. Hij regelde dat de raadsheren van het Haagse Hof het bezwaarschrift tegen de beslissing van het 

OM hem niet te vervolgen op grond van de aangifte tegen hem van Baybasin linea recta in de 

prullenbak gooiden zonder het bewijsmateriaal tegen hem te willen bekijken.

Nu zou het dus zomaar kunnen dat de pedofiele crimineel op het laatste moment heeft ingegrepen 

om het bezoek van uw webmaster aan Baybasin onmogelijk te maken. De volgende onderwerpen 

stonden in zijn kladblok om met Baybasin te bespreken:

1. Familie-geschiedenis.

2. De vermeende mafia-activiteiten van de familie/zijn broers

3. Hoe is het om vast te zitten als gevolg van een schijnproces? Wat doet dat met je? Wat staat je 
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met name bij van het proces zelf? Er zijn rechters ‘ingewisseld?’

4. Je ervaringen met Demmink; hoe denk je over hem nu je waarschijnlijk vast zit omdat hij een 

pedo is?

5. De onteigenings-procedures van het familie-vermogen.

6. De situatie in Turkije en de Koerdische zaak.

7. Heb je inderdaad gewerkt voor de Turkse geheime diensten en wist je zo van de drugssmokkel 

door de Turkse overheid?

8. Hoe zie je je eigen toekomst?

Het laatste woord over deze onverwachte blokkade tot waarheidsvinding van de kant van de staat is 

nog niet gesproken. Het Ministerie is inmiddels om uitleg gevraagd maar deze werd tot dusver nog 

niet verkregen. To be continued!

46 Reacties op “Webmaster tegengehouden bij 
Baybasin-bezoek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

1 Dec 2008 om 19:46 

Micha mag Baybasin niet zien. 
De reden daarvan?

Citaat: “Over de redenen kan ik geen mededeling doen.”

En DAT is precies waarom ik het Nederlandse bestel fascistisch noemen mag.

2.  joep 

1 Dec 2008 om 19:59 

Facisme, ontleend aan Wikipedia:

Fascisme (Italiaans: fascismo) was een politiek stelsel in de jaren 1922/1933-1945; Eén partij of persoon had 
alle macht. Het fascisme was anticommunistisch, antiliberaal en erg nationalistisch. Door middel van 
partijmilities (in uniform), massademonstraties en verheerlijking van de leider probeerde men het volk tot een 
eenheid te smeden. Deze stroming bestond in onder meer Italië, Portugal, Duitsland en Spanje. In Italië was 
deze stroming aan de macht van 1922–1943, onder leiderschap van Benito Mussolini, die zich Duce (Latijn: 
aansprekingsvorm, vocatief van dux = veldheer) liet noemen. Heden ten dage heeft het de betekenis gekregen 
van een regeringssysteem dat op dat van Mussolini lijkt, m.a.w. dat de natie boven het individu stelt, met als 
uitvloeisel een in zo’n systeem legitiem gebruik van geweld, moderne propagandatechnieken en censuur om 
politieke tegenstand de kop in te drukken en daarmee het bestaan van het systeem te waarborgen. Vaak 
worden in een dergelijk systeem de economie en de sociale maatschappij verregaand van bovenaf 
gecontroleerd en gereglementeerd, waarbij nationalisme (en in het bijzonder etnisch nationalisme), wordt 
omhelsd. De term ‘fascisme’ is afkomstig van het Italiaanse fascio, dat ‘bundel’ kan betekenen in de zin van een 
politieke groepering. Ook is er verwantschap met de Latijnse term fasces, het Oud-Romeinse symbool van 
autoriteit (een bundel roeden om een bijl heen, waarvan het blad uitsteekt) en het recht om straf uit te delen. 
Ambtsdragers in het oude Rome kregen een aantal lictoren, naargelang hun ambtelijke status, toegewezen die 
zulke roedenbundels voor hem uitdroegen. Het fascistische bewind verwees veelvuldig naar de gloriedagen van 
het Romeinse rijk

kijk verder op http://nl.wikipedia.org/wiki/Facisme 
voor meer details.

Ik denk dat Observator het bij het juiste eind heeft.

3.  marcel 
1 Dec 2008 om 21:16 

Vooruit met de geit: en nu weer een nieuwe afspraak maken!

4.  Wim Heitinga 

1 Dec 2008 om 21:33 
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●     6 momenteel online
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Test uw klokkenluider-
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Deze blokkade tot waarheidsvinding is niets minder dan pure staatsterreur. 
Na ONS parlement en de mainstream media, is nu ook onze onafhankelijke onderzoeks-journalist kalltgestellt. 
Geef niet op Micha! Je hebt de steun van de bezoekers van klokkenluideronline. (meer dan 100.000 in 
November!)

5.  AIRVD 

1 Dec 2008 om 21:46 

Vooropstellend dat wat Demmink doet buiten alle proporties is: Die Baybasin is echt geen lieverdje maar 
gewoon een crimineel die in drugs handelde en is kallt gestelt. Het blijft smerig, dat wel.

6.  Inanna 

1 Dec 2008 om 22:04 

@ ARIVD: 
“Die Baybasin is echt geen lieverdje maar gewoon een crimineel die in drugs handelde en is kallt gestelt.

Jij bent echt het slachtoffer van de propaganda.

Onderzoek de feiten en oordeel pas dan! Baybasin is een Koerdische vredesactivist. Ze hebben zijn hele familie 
opgepakt, maar allen zijn inmiddels weer vrijgelaten! Dit is een internationale actie om de Koerdische 
vredesbeweging het zwijgen op te leggen.

Vrede is namelijk gratis, oorlog en drugshandel is daarentegen véél lucratiever. Maar wees wel voorzichtig als je 
de main stream media na-papagaait. Je maakt je namelijk schuldig aan grove laster!!!!

Baybasin is een kunstenaar en zijn leven staat in dienst van de vrede!

7.  Wim Heitinga 

1 Dec 2008 om 22:23 

@ Inanna 

“Jij bent echt het slachtoffer van de propaganda.” 

AIRVD is geen slachtoffer, maar een intrigant die de propaganda van de ”knechten van de macht” na-papagaait.

8.  Ton Biesemaat 

1 Dec 2008 om 22:45 

Bezoek aan Baybasin in de gevangenis te Zoetermeer d.d. 18 september 2008. 
Een kleine, krachtig ogende man, ongebroken, beleefd, hoffelijk. Alles wat hij zegt kan hij bewijzen met officiële 
documenten. Beschouwt zich zelf als hostage, gijzelaar. 

Bezoek aan Baybasin in de gevangenis te Zoetermeer d.d. 25 september 2008. Baybasin was uitgenodigd op de 
Amerikaanse ambassade in Brussel voor overleg m.b.t. de Koerdische kwestie. Toen kwam er een fax uit 
Nederland dat Baybasin een crimineel was en werd de uitnodiging herroepen. 

Wat aantekeningen van me geschikt voor publicatie. Ik zou me bijna een politiek correcte journalist gaan 
vinden die in de hoedanigheid van bezoeker wel werd toegelaten. Uit plaats vervangende schaamte bied ik mijn 
excuses aan de heer Kat aan.

9.  Pierre Lebon 

1 Dec 2008 om 23:03 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4787088.stm

En dit?? het is van de BBC en van een reporter die ik ken en zeer betrouwbaar acht. 
Het komt van de site van Stan

10.  E-bee 

2 Dec 2008 om 00:13 

Oud bericht uit 2006(.) Laatste bericht wat ik las, juli 2008, was vrijspraak in hoger beroep in GB voor de broer 
van Baybasin.

11.  RuudHarmsen 

2 Dec 2008 om 00:56 

Micha Kat: 
=== 
Hij [=Joris Demmink; RH] regelde dat de raadsheren van het Haagse of het bezwaarschrift tegen de beslissing 
van het OM hem niet te vervolgen op grond van de aangifte tegen hem van Baybasin linea recta in de 
prullenbak gooiden zonder het bewijsmateriaal tegen hem te willen bekijken. 
/===

Heb je daar concrete aanwijzingen voor? Welke? De rechter is toch onafhankelijk? Een dergelijke beïnvloeding 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1305/webmaster-tegengehouden-bij-baybasin-bezoek.html (3 of 9) [3/11/2009 1:27:33 AM]

http://airvd.wordpress.com/
http://www.volkskrantblog.nl/blog/3294
http://www.tonbiesemaat.nl/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4787088.stm
http://rudhar.com/


Webmaster tegengehouden bij Baybasin-bezoek at Klokkenluideronline

zou buitengewoon ernstig zijn, als het waar is.

Misschien zou dit de de trigger kunnen zijn waardoor Kamer Doornroosje nou eindelijk eens wakker zou kunnen 
worden??

Dus graag voor de dag hiermee. Wat heeft Demmink concreet ondernomen om het Gerechtshof te beïnvloeden?

12.  Inanna 

2 Dec 2008 om 09:17 

E-Bee, Abdullah Baybasin is inmiddels volledig vrijgesproken. Het Engelse rechtssysteem zit anders in elkaar 
dan het onze. Abdullah kreeg vrijspraak in hoger beroep, maar het Engelse OM kan dan binnen een bepaalde 
termijn een nieuwe strafzaak beginnen. Dat hebben ze niet gedaan.

Abdullah had trouwens niets te maken met die niet bestaande bende van Baybasin. Zou dat wel zo zijn, dan zou 
dat hebben moeten blijken uit een van die duizenden telefoongesprekken waarmee men Baybasin heeft 
geframed. Maar een gesprek tussen de twee broers was er niet bij! En daarna zou Abdullah die niet bestaande 
bende hebben overgenomen. De waarheid is, dat hij zijn broer vanuit Engeland probeert te helpen. Ook de 
vrouw en de drie kinderen van Baybasin wonen in Engeland. Hij heeft hen reeds 10 jaar niet gezien… Het 
bezoek wordt van hogerhand tegengehouden.

Wie wil weten wie Baybasin is, zou dat eens moeten vragen aan de Koerden! Voor wie Turks kan lezen, is dit 
een interessante website:

http://www.huseyinbaybasin.com/ing/default.asp

13.  tess 

2 Dec 2008 om 10:05 

@ Ton

Het is alleen maar goed dat je bij hem bent geweest. Is er iets interessants uit de bus gekomen? Iets waar 
Micha en wij allemaal wat aan hebben?

Groet Tess

14.  tess 

2 Dec 2008 om 10:05 

@ Micha

Kamervragen hierover?

15.  Rudolf Paul 
2 Dec 2008 om 10:54 

@ Micha Kat 
Heb jij een reatie op “Gewoon nuchter is terug” onder mijn berichtje op NuJij? http://www.nujij.nl/
onderzoekjournalist-tegengehouden-bij-bezoek.4187371.lynkx

16.  Bart Bemelmans 

2 Dec 2008 om 12:34 

“E-Bee, Abdullah Baybasin is inmiddels volledig vrijgesproken. Het Engelse rechtssysteem zit anders in elkaar 
dan het onze. Abdullah kreeg vrijspraak in hoger beroep, maar het Engelse OM kan dan binnen een bepaalde 
termijn een nieuwe strafzaak beginnen. Dat hebben ze niet gedaan.”

Graag concrete bronnen, want ik geloof er geen barst van. De man is twee jaar terug veroordeeld tot 22 jaar 
cel na een uitgebreide inkijkoperatie:

http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2006/05/15/kurt_baybasin_feature.shtml

Als hij echt vrij was gekomen was dat voorpaginanieuws in Engeland geweest. Lijkt me sterk dat dit geheim 
gehouden is. 

Je maakt mij verder niet wijs dat al die verhalen over hem propaganda van de media is. Welk belang hebben 
die daarbij?

17.  victor 

2 Dec 2008 om 12:38 

Is het niet zo, dat de Koerdische onafhankelijkheids-beweging in Den Haag regelmatig demonstreert? Hoe ligt 
Baybasin in die groep? Is zijn onterechte veroordeling en strijd voor vrijlating daar een issue? Is samenwerking 
haalbaar?

18.  Inanna 

2 Dec 2008 om 12:41 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1305/webmaster-tegengehouden-bij-baybasin-bezoek.html (4 of 9) [3/11/2009 1:27:33 AM]

http://www.huseyinbaybasin.com/ing/default.asp
http://tessonome.com/
http://tessonome.com/
http://www.nujij.nl/onderzoekjournalist-tegengehouden-bij-bezoek.4187371.lynkx
http://www.nujij.nl/onderzoekjournalist-tegengehouden-bij-bezoek.4187371.lynkx
http://www.bbc.co.uk/london/content/articles/2006/05/15/kurt_baybasin_feature.shtml


Webmaster tegengehouden bij Baybasin-bezoek at Klokkenluideronline

Beste Bart, ik heb dit nieuws slechts uit de tweede hand: van iemand die bij Baybasin op bezoek is geweest. 

Maar dat van die vrijspraak in hoger beroep klopt wel. En het wordt inderdaad stil gehouden. Er staan namelijk 
grote politieke en diplomatieke belangen op het spel. 

Wat als zou blijken dat de oorlog tegen de Koerden, en van de Koerden voor hun eigen land, systematisch in 
stand werd gehouden door bij voorbeeld Engeland? Dat houdt men liever stil!

De vredes-initiatieven van Baybasin zijn doorkruist, zogenaamd omdat hij een drugsdealer was. Maar van dat 
hele proces klopt geen hout. En Abdullah is gewoon vrijgesproken. Ook dat was namelijk een schijnproces.

Het nu alleen nog wachten tot de processtukken gepubliceerd worden.

19.  Inanna 

2 Dec 2008 om 12:42 

Micha, bij deze mijn reactie:

Gewoon nuchter, wat ben je slecht geïnformeerd!

A. Niet de inrichting luistert mee, maar de AIVD. Of anders wel de Rijksrecherche. Weliswaar mogen ze van 
deze gesprekken geen gebruik maken, maar af en toe blijkt duidelijk dat ze dat toch stiekem doen…

B. De grote baas van de DJI Gijs Wouters loopt volledig met Demmink mee. Zie bij voorbeeld deze link: 
http://www.nwo-info.nl/2007/06/26/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-19/

C. Wat zijn de regels toch mooi. Maar de werkelijkheid is soms anders…

D. De waarheid is, dat de PI al jaren ieder verzoek van Baybasin om te praten met de pers afwijst. Staat onder 
dezelfde link.

E. “Ik denk dat Kat (als hij al gebeld heeft) zich als medewerker van v/d Plas dacht voor te doen.” Dat zullen we 
aan Kat zelf moeten vragen.

20.  Bart Bemelmans 

2 Dec 2008 om 13:12 

“Beste Bart, ik heb dit nieuws slechts uit de tweede hand: van iemand die bij Baybasin op bezoek is geweest. 

Maar dat van die vrijspraak in hoger beroep klopt wel. En het wordt inderdaad stil gehouden. Er staan namelijk 
grote politieke en diplomatieke belangen op het spel.”

Als je de informatie komt uit tweede hand hebt moet je dat niet zo stellig beweren. De naam Baybasin is 
recentelijk nog eens gevallen in een kwestie rond Serious Organised Crime Agency (Soca):

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/3439645/Naming-and-shaming-criminal-
masterminds-infringes-their-human-rights.html

Hieruit leid ik af dat Baybasin nog gewoon vast zit, anders zou dit geen issieu zijn.

21.  E-bee 

2 Dec 2008 om 13:57 

“Bart Bemelmans. 
Bij het 1e aanklikken al artikel gevonden op BBC News UK van Chris Summers, Was Drug Dealer an M15 
Agent?, op: 18 march 2008. 
Net als hier, verwikkelingen tussen onder & bovenwereld door wie we ons laten regeren. 
Hieruit blijkt dat de vonnissen door het Court of Appeal zijn vernietigd, kennelijk in 2007, omdat de aanklager 
niet in staat bleek enige bewijzen te produceren. 
Typisch. Iedere stellig beweerde leugen van de regering is ieder bereid te geloven. Zelfs als ze een vliegtuig op 
de eigen bevolking laten neerstorten… Daarom werd hier ook nog zaken gedaan met een Lippens bijvoorbeeld, 
is Demmink hier SG van Justitie en kan deze regering haar gang gaan en uit uw naam genocide plegen.

22.  Bart Bemelmans 

2 Dec 2008 om 14:41 

E-Bee, dat slaat niet op Baybasin, maar op de in het stuk genoemde David Powell en John Rae. Hun 
veroordelingen werden vernietigd. Baybasin wordt daarin in een ander verband genoemd.

23.  E-bee 

2 Dec 2008 om 15:15 

Toch had ik dit al eerder gelezen, mogelijk op Zapruder NL.(Inanna?) 
Uitspraken hoger beroep schijnen niet gepubliceert te worden in GB. 
De persoon die dit meldde onderhield contacten met advocaten daar. 
De artikelen zijn schaars over Abdullah Baybasin.

24.  euro999 

2 Dec 2008 om 16:52 
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Wederom worden de rechten van de mens overtreden.Weer zien we een staaltje dictoriaal gezag die zijn 
weerga niet kent.Waarom organiseren wij geen estafette demonstratie bij de PI te Zoetermeer met daarnaast 
diverse verzoeken tot het bezoeken van Baybasin door o.a M.Kat.

Ik word toch zo piss of van dit corrupt systeem, en mijn god wat is dit land ziek.

25.  tess 

2 Dec 2008 om 19:30 

Wat vraag ik aan het kerstkind dit jaar?

Dat de zaak Demmink voor de rechtbank komt!

26.  ger 

2 Dec 2008 om 21:24 

Ik denk dat die Demmink nooit vervolgd wordt. 
Die heeft namelijk zoveel chantagedossiers zoals die over Claus ? 
Bea stuurt ook een beetje mee dus ?

27.  joep 

2 Dec 2008 om 22:10 

zet Lidy Nicolasen van de Volkskrant aan het werk, U mag het zeggen:

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1940

Want Lidy, lang niet dom, weet dat ze wel is wat over het hoofd kan zien. “U, lezer, bent ook niet van gisteren”.

Dat je van Lidy wat mag verwachten blijkt wel uit dat ze in 2002 De Anne Vondelingprijs prijs won. Dit is een, 
naar de politicus voor de Partij van de Arbeid Anne Vondeling genoemde, prijs die jaarlijks aan journalisten die 
de politiek op een heldere manier weten te verwoorden wordt uitgereikt. http://nl.wikipedia.org/wiki/
Anne_Vondelingprijs

Kortom, lezer hier op www.klokkenluideronlne.nl, laat Lidy op haar site weten wat u van haar verwacht. (of wat 
ze gemist heeft)

28.  seekingjusticeuk 

2 Dec 2008 om 22:13 

Keep up the great work Mr. Kat. 
Please do not be distracted with any difficulties in attempting the meeting with Mr.Baybasin - or any negative 
reactions to your (our) crusade. 
Yes, the crusade in which many of us are participating - to bring Mr. Joris Demmink to task - eventually to 
prosecution and to criminal and moral justice (if it still exists on Earth) - the rest will fall into place.

I have campaigned throughout Europe for many years to name, shame and prosecute any perpetrators 
(daders) within the pedophile / rent-boy networks.

Regarding an earlier message from Pierre Lebon> yesterday… 
Why the SMOKESCREEN, Dhr. Lebon? Mr. Kat wants to get to the bottom of this legal mess! Why change the 
subject - bringing up the ‘background’ of Mr. Babazin - a classic attempt…”defensive tactics in a crime fighting 
fiasco”… it sounds very familiar: IRT, Rolodex’/`Embargo’. It stinks to high heaven. Who is your paymaster Mr. 
Lebon, or is it fear, involvement?

In July 2008 I forwarded the weblink > http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6584

29.  seekingjusticeuk 

2 Dec 2008 om 22:25 

In July 2008 I forwarded the weblink > http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6584

30.  seekingjusticeuk 

2 Dec 2008 om 22:28 

To date no investigative journalist has had anything PUBLISHED regarding any formal or informal accusations 
against Mr Joris Demmink , yes! Published… Unfortunately, our reputedly free press in the UK is not so free. 
Ominous? I think so. What is going on? It stinks!

DOOFPOT / CHANTAGE /PUUR ANGST ! Niet alleen in Nederland… maar hier ook hier in UK.

We in the Uk are partners with you in the EEC and any high ranking politician within the EEC who comes under 
any ‘investigation’ regarding these type of ‘accusations’ made is extremely important for the whole structure of 
our mutual internal and national security. The person(s) being extremely susceptible to blackmail/chantage.

Could anyone in The Netherlands please explain to me as to why Mr. Joris Demmink has not not taken any 
personal legal action against any publisher / website or personal action against Mr. Kat - bijv: regarding 
deformation of character? 
Good question or not? 
A sensible / preferably legal answer in Dutch would also be appreciated. 
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Lets get this show on the road… Keep rattling the cage!

31.  Rudolf Paul 
2 Dec 2008 om 22:56 

deformation of character = defamation of character

32.  seekingjusticeuk 

3 Dec 2008 om 10:08 

Thanks Rudolf, just checking if anyone’s out there.

33.  Micha Kat 

3 Dec 2008 om 10:43 

Ik heb het Ministerie benaderd om uitleg over deze weigering. Daar werd mij te verstaan gegeven dat de 
beslissing geheel voor rekening komt van de locatie-directeur, de heer Kees Niessen. 
Een medewerker van Niessen vertelde mij vervolgens dat het een gevolg is van het feit dat Baybasin bij het 
aanvragen van het bezoek niet zou hebben vermeld dat ik een journalist ben. Toen ik die dag om 14:00 met de 
gevangenis belde om te zeggen dat ik verlaat ben, zou ik desgevraagd hebben gezegd dat ik een journalist ben. 
Op dat moment zou die informatie dus nieuw zijn geweest voor de gevangenis en reden zijn geweest over te 
gaan tot weigering.

34.  Pierre Lebon 

3 Dec 2008 om 13:06 

seekingjusticeuk 
2 Dec 2008 om 22:13 
Uw engels is bovengemiddeld, maar verraadt een Nederlandse achtergrond. U mag mij dus ook adresseren in 
het Nederlands. 
Ik kwam de betreffende link slechts tegen in een reactie van iemand op de site van Stan de Jong en heb deze 
reactie hier gepost met de vraag of iemand hiermee bekend was. That’s all. 
Ik moet derhalve uw complothonger teleurstellen. 
Mijn “paymaster” is een keurig net geregistreerd particulier pensioenfonds, alwaar mijn werkgever en ik 
gedurende vele jaren forse premies aan hebben betaald en die mij nu -zoals contractueel afgesproken- iedere 
maand keurig uitbetalen. 
Ook hier dus geen spectaculair nieuws. 
En voorts: nee ik ben nergens bang voor en mijn betrokkenheid op dit blog is bekend bij de reageerders die al 
langere tijd mijn postings lezen. 
Ook Micha Kat kent mijn betrokkenheid. 
Zo tevreden?

35.  seekingjusticeuk 

3 Dec 2008 om 13:33 

Jawel, Pierre! Enjoy your well-earned pension… keep posting.

36.  Observator 

3 Dec 2008 om 19:22 

Micha, je verhaal van 10:43 is gewoon een bevestiging van de gluipglibberigheid van het nederlands bestel. En 
dat weet je natuurlijk wel.

Ik neig meer en meer naar de overtuiging dat hier de monarchie op het spel staat. 
Want wie anders dan Bea heeft zoveel invloed op gereformeerden als zij?

‘God, Nederland en Oranje’

‘Toch”?

37.  cmmtgnmn 

3 Dec 2008 om 20:23 

Volgende keer rookbommen meenemen micha en dan vragen of ze al rook zien…

38.  ger 

4 Dec 2008 om 07:03 

Nu nog naar de koningin, Alexander en Maxima

39.  RuudHarmsen 

4 Dec 2008 om 14:10 

Micha Kat: 
=== 
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Toen ik die dag om 14:00 met de gevangenis belde om te zeggen dat ik verlaat ben, zou ik desgevraagd 
hebben gezegd dat ik een journalist ben. Op dat moment zou die informatie dus nieuw zijn geweest voor de 
gevangenis en reden zijn geweest over te gaan tot weigering. 
/===

Er is inderdaad een vaste regel dat gevangenen niet met de media mogen praten. Vooral Kamerlid Haersma 
Buma, S. van (CDA) is daar voorvechter van. Er zijn ook eens Kamervragen over gesteld (ik weet niet meer of 
het over Lucia de B., Baybashin of Louwes ging), met antwoord van Albayrak.

De achterliggende reden is dat het kwetsend voor nabestaanden en slachtoffers zou zijn, als veroordeelde 
daders van ernstige misdrijven sprekend worden opgevoerd. In normale gevallen, met niet-onschuldige 
gevangenen, zit daar misschien nog wel wat in ook …

40.  RuudHarmsen 

4 Dec 2008 om 19:52 

Toepasselijk in dit verband, over spreekverbod gedetinteerden: 
http://maurice.nl/index.php?itemid=683#60728 
http://maurice.nl/index.php?itemid=684

41.  RuudHarmsen 

4 Dec 2008 om 19:54 

Spreekverbod gedetineerden, bedoel ik uiteraard, dit voor de zoekmachines.

42.  RuudHarmsen 

4 Dec 2008 om 20:05 

Zie ook, over Lucia de B.: 
http://ikregeer.nl/document/KVR31832

43.  tess 

4 Dec 2008 om 20:59 

Met andere woorden: de gevangenis heeft geheel rechtmatig gehandeld in het weigeren van het bezoek?

44.  M. 
5 Dec 2008 om 14:53 

Blijkbaar kan zo’n ‘locatiedirecteur’ inderdaad een journalist gewoon toegang weigeren.

In een bericht van Stan de Jong blijkt dat hij hier ook wel eens mee te maken heeft: 
‘ Wel gebeurt het soms tot mijn frustratie dat mij de toegang tot het bezoekuur wordt geweigerd, ondanks dat 
de gedetineerde mij keurig heeft aangemeld. Zo stond ik laatst weer eens voor joker bij de Penitentiaire 
Inrichting Lelystad waar ik Aldo G. zou ontmoeten, de Italiaanse restauranthouder die in eerste aanleg 
levenslang kreeg voor de zogenaamde A12-moorden (gepleegd door leden van de maffiaorganisatie Sacra 
Corona Unita) maar in hoger beroep werd vrijgesproken. Ter plekke belde ik met de afdeling voorlichting, maar 
ook dat bood geen soelaas en ik moest onverrichterzake huiswaarts keren. Angst voor de pers, anders kan ik 
het niet omschrijven. Maar telefonisch contact is wel altijd toegestaan, tenzij een gedetineerde nog in 
beperkingen zit.’

Baybasin zit niet in beperkingen toch, kan het interview niet telefonisch worden gedaan?

Verder vind ik de vragen over de broer van Baybasin van Bart Bemelmans inderdaad aandachtswaardig, er lijkt 
niet zomaar te kunnen worden uitgesloten dat deze man inderdaad nog altijd in de gevangenis zit.

Ik vraag me zo af, advocate Adele van der Plas zal hier vast meer over weten? Wellicht dat zij meer 
duidelijkheid kan verschaffen?

45.  Micha Kat 

5 Dec 2008 om 15:11 

@M 
Er is inderdaad nieuwe alarmerende info boven tafel gekomen over de weigering mij toe te laten bij Baybasin. 
Deze zal binnenkort op deze site worden gepubliceerd.

46.  M. 
5 Dec 2008 om 15:41 

Ik ben benieuwd Micha. Het zat er natuurlijk dik in dat er meer achter deze weigering zit maar het is goed te 
lezen dat je daar inmiddels meer duidelijkheid over hebt. Ik hoop dat je het interview alsnog zal kunnen 
afnemen.
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1.  Anoniem 

20 Jan 2004 om 21:24 

Er wordt wat af (aan)geklaagd. De kwalijke artikelen over econoom Heertje in de Telegraaf zorgt voor een waar 
domino effect. Inmiddels zijn De Telegraaf en de heer Vaute gedagvaard en is er een dagvaardiging tegen de 
heer Gerla in de maak. Daarnaast wordt door advocaten gekeken of Heleen van Royen zich in een van haar 
columns ook niet schuldig heeft gemaakt aan smaad.

2.  Anoniem 

23 Jan 2004 om 22:33 

“dagvaarding in de maak tegen Gerla”

Bedoelt men hier, Heertje dagvaard Gerla?

3.  Anoniem 

25 Jan 2004 om 12:53 

Voor zover ik weet is er een dagvaardiging in de maak tegen Gerla door de advocaten van Heertje. Het schijnt 
dat het archief van Heertje voldoende aanknopingspunten bevat om dat te kunnen doen.

4.  Anoniem 

8 Mrt 2004 om 13:03 

Heb net bericht ontvangen dat de dagvaardiging voor het aandeel van de heer Vo?te in het ranzige Telegraaf-
artikel over Arnold Heertje gereed is. Gelukkig staat hij niet alleen, zijn broer kan hem met raad en daad 
terzijde staan.
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« Ook Ed van Thijn in beeld bij pedo-netwerk Overzicht van alle Demmink-artikelen op deze site »

Joost de Haas moet opnieuw in gijzeling
Gepubliceerd door Micha Kat 24 juni, 2008 in Algemeen. 

joostdehaas.jpg Dat de Demmink-zaak zal uitgroeien tot een nationaal drama van monsterlijke 

proporties staat nu wel vast. Het recente artikel van Joost de Haas in De 

Telegraaf levert hieraan een forse bijdrage en daarmee verdient de krant in principe een compliment, 

want het aantal media in ons land dat uberhaupt op een inhoudelijke wijze over deze kwestie durft te 

schrijven is dun gezaaid. Toch is het stuk van De Haas duidelijk geschreven vanuit een strategie om 

Demmink vrijuit te laten gaan. Deze stellling kan ik ook bewijzen met harde journalistieke 

argumenten.

Allereerst het feit dat De Telegraaf Joris Demmink nergens bij naam noemt. Absurd. Vanuit 

journalistiek oogpunt is hiervoor geen zinnig argument te bedenken anders dan de wil de man te 

sparen. Maar dit is slechts een formeel punt, net als het feit dat de krant het stuk niet on line zet. 

Twijfelen ze? Zijn ze bang voor vernietigende reacties? Maar veel alarmerender is het feit dat De 

Haas aan het eind van zijn stuk een ‘Haagse inlichtingenbron’ moet opvoeren om de theorie te 

lanceren die Demmink uit de cel moet gaan houden: het is allemaal een ‘doelbewuste beschadiging 

vanuit de onderwereld’. De inhoud van deze ‘reddende theorie’ kan immers op geen enkele wijze 

leiden tot de wens anoniem te worden opgevoerd daar die immers volledig overeenkomt met de 

positie van de Staat: 

Demmink is schoon. Waarom zou iemand die het standpunt van de macht verwoordt anonimiteit 

willen? Alleen al de omstandigheid dat de pro-Demmink verklaringen anoniem (moeten) zijn en de 

verklaringen tegen Demmink in het dossier van Van der Plas op naam staan, is een zeer sterke 

aanwijzing voor de schuld van Demmink!

De Haas citeert in zijn stuk veel uiterst belastend materiaal voor Demmink. Sommige inzenders op 

websites trekken daaruit de conclusie dat het hier om een eerlijk artikel zou gaan. Maar dit 

belastende materiaal, afkomstig uit het klaagschrift van Van der Plas, wordt ingebracht bij het Hof en 

heeft daarmee een officiele status verkregen. Niemand kan daar meer omheen, ook De Telegraaf 

niet. Bovendien was het meeste ervan -en het meest schokkende- al eerder gepubliceerd, ondermeer 

op deze website en op de website van Stan de Jong. Nee, het is met name de anonieme ‘Haagse 

inlichtingenbron’ die de ware intentie van De Telegraaf verraadt. Mijn stelling is dat deze 

‘inlichtingenbron’ niet bestaat. Het zou daarom een goede zaak zijn De Haas opnieuw in gijzeling te 

nemen. De tragiek is dan wel dat deze gijzeling een geheel ander karakter heeft dan de vorige: toen 

ging het om bescherming van een bron anti-Staat, nu zou het gaan -het is allemaal te absurd voor 

woorden- om de bescherming van een bron die het opneemt voor de hoogste ambtenaar van het 

Ministerie van Justitie. En dat hebben we het nog niet eens over de aantoonbare waanzin van de 

‘bewuste beschadigingstheorie’ vanuit de onderwereld. Waarom zou de ‘onderwereld’ de pijlen dan 

juist richten op Demmink en niet op een minister? What about het Anne Frank-plantsoen? What 
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about de Runderkamp-papers? What about de ‘Tsjechische link?’ What about de ‘Surinaamse link’? 

What about het aantoonbaar gemanipuleerde proces tegen Baybasin? What about het Susurluk-

incident? What about het absurde bezoek van Demmink aan Baybasin in zijn cel? What about het 

complete pedofielen-netwerk waar Demmink deel van uitmaakte? De Haas zwijgt over dit alles. Moet 

erover zwijgen, want hij kan het niet gebruiken. Kijk hier voor het -opnieuw geupdate- 

feitenoverzicht Joris Demmink. Deze beerput moet ASAP worden doorgespoeld, maar we vermoeden 

dat Nederland inmiddels dermate is verziekt en gecorrumpeerd, dat zoiets niet zal gebeuren. Het licht 

dooft.

11 Reacties op “Joost de Haas moet opnieuw in 
gijzeling”
Feed voor dit bericht 

1.  Micha Kat 

24 Jun 2008 om 06:33 

Schokkende getuigenis van vermeende seks met 12-jarige jongen in Turkije 
Het artikel verscheen niet op Internet, al werd er wel over geschreven. Vandaar dat ik vandaag even op zoek 
ging naar oud papier. Het artikel stond op pagina 5 en Joris D., de hoogste ambtenaar op het ministerie van 
Justitie, wordt door De Haas niet bij zijn volle naam genoemd. Joris D. is weliswaar nog steeds geen verdachte, 
want het OM heeft tegen hem nog altijd geen vervolging ingesteld, maar we zullen de journalistieke 
gedragscode van de Telegraaf inzake de naamsvermelding van criminelen volgen. Ook hier is Joris voortaan 
geen Demmink meer, maar de van pedofilie en andere misdaden verdachte D. 
In de Telegraaf vraagt Joost de Haas zich af: “Zijn de beschuldigingen in elkaar gezet en is sprake van een 
doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld?” Hij citeert dan een Haagse inlichtingenbron, die zegt 
dat er gerede twijfel zal ontstaan over het waarheidsgehalte van de verklaringen. “Het valt immers niet uit te 
sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dan is mogelijk sprake van een 
doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld.” 
De Haas zou behoedzamer moeten zijn, want dit riekt naar laster en smaad! 
De beschuldigingen tegen Joris D. zijn immers afkomstig van: 
- de Turkse strateeg en analist Huseyin Celebi, die het Aanvullend Rapport heeft geschreven; 
- de Turkse journalist Burhan Kazmali, die naar de zaak Baybasin een diepgaand journalistiek onderzoek heeft 
gedaan, talloze betrokkenen heeft opgespoord en geïnterviewd, en tot slot over deze zaak een reeks van 
artikelen heeft gepubliceerd; 
- de voormalige directeur van politie te Istanbul, Necdet Menzir, later de Turkse minister van staat en transport; 
- de Israëlische luitenant kolonel Meir D., die verklaarde dat een getapt telefoongesprek met hem was vervalst; 
- de Iraanse diplomaat Ali Homan Ghazi, zoon van de legendarische stichter van de Koerdische Republiek 
Mahabat, voormalig lid van het Koerdisch Parlement in Ballingschap en coördinator van MED TV; 
- de Duits-Turkse onderzoeksjournalist Mehmet Salih Çeviker; 
- de indertijd rechtstreeks bij het onderzoek tegen Baybasin betrokken politieman X1; 
- de nog altijd in functie zijnde technicus bij de Politie Istanbul X2, oftewel onze brave tapvervalser; 
- de beveiligingsagent van Joris D. te Istanbul, Mehmet K., die een kind voor Joris moest regelen; 
- de ten onrechte van moord beschuldigde en ernstig gemartelde Yavuz Yavuztürk; 
- de inmiddels volwassen Mustafa Y. die verklaart dat hij op 12-jarige leeftijd werd geronseld voor en verkracht 
door Joris D.; 
- nog anderen, waarvan de verklaringen minder bekend zijn… 
De beschuldigingen gaan ook niet alleen over pedofilie, maar Joris D. zou zich tevens schuldig hebben gemaakt 
aan opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving, meineed, valsheid in geschrifte, schending van 
geheimen en andere ambtsmisdrijven, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling enzovoort. 
De beschuldiging van opzettelijke vrijheidsberoving wordt ondersteund door vier rapporten van deskundigen 
over de vervalsing van tapgesprekken: 
- deskundigenrapport 11 april 2003 van Barry G. Dickey; 
- onderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004 van ing. J.W.M. van de Ven; 
- onderzoeksverslag d.d. 6 december 2004 van John Beerends, TNO Telecom te Delft. 
- deskundigenrapport d.d. 15 oktober 2006 van Schlomo Peller; 
Volgens Joost de Haas is dit een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld! Het valt immers niet 
uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dat is de omgekeerde wereld 
van een Telegraaf-journalist. Welnu, zijn naam is Haas en hoeveel hij betaald krijgt voor het verspreiden van 
desinformatie ter bescherming van het pedofiele netwerk, dat mag Joost weten! 
Ceterum censeo Joris Demmink strafrechtelijk… wordt vervolgd.

(deze reactie kreeg ik via email binnen van een anonieme bron maar voor zover na te gaan is alles erin juist. Ik 
heb deze reactie ook op de site van Stan de Jong geplaatst)

2.  Inanna 

24 Jun 2008 om 07:09 

Beste Micha,

Deze reactie is gejat van NWO-INFO, het is een column van BOU. 
Dit is de bron: 
http://www.nwo-info.nl/2008/06/23/de-omgekeerde-wereld-van-de-telegraaf/

Het enige wat niet juist is: het onderschrift! 
moet zijn: 
Ceterum censeo Joris D. strafrechtelijk… wordt vervolgd.
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Zelf plaats ik de columns van BOU wel eens op mijn Zaplog: 
http://inanna.zaplog.nl/site/article/joris_d_en_de_omgekeerde_wereld_van_de_telegraaf 
Misschien heeft jouw anonieme bron het daar vandaan.

Verder mijn dank voor het bijwerken van de tijdslijn. Misschien kun je daar aan toevoegen: 
1993: Lice, geboorteplaats van Baybasin, verwoest door het Turkse leger. 
Want het gaat niet alleen om pedofilie, maar ook om macht, geld en heroïne! 
Zie deze column van BOU: 
http://www.nwo-info.nl/2008/06/19/wat-doet-die-pedofiele-joris-toch-in-turkije/

3.  lezer 

24 Jun 2008 om 08:49 

Waarom niet een minister chanteren ? omdat demmink veel makkelijker te chanteren is, kennelijk is er 
materiaal genoeg. waarom dat niet gebruiken? 
Wat de telegraaf wel of niet wil bereiken: een ding weet ook die krant. dit is de grootste krant van nederland. 
de publicatie van zo’n verhaal heeft meer schandaal-potentie dan oplos-potentie. als de telegraaf denkt dat de 
hier demmink mee helpen zijn ze erg dom.

4.  lezer 

24 Jun 2008 om 09:33 

kat 
De Haas schrijft 5 regels over die Haagse bron, en een stuk of 1000 over de aanklacht. 
Die Haagse bron zegt wat het weerwoord in zedenzaken ALTIJD is: de klager liegt, heeft het bedacht, neemt 
wraak over iets uit het verleden, is omgekocht et cetera. 
Dat gebeurt altijd omdat de dader weet dat hij ermee weg kan komen. Omdat concreet en direct bewijs niet 
meer voorhanden is. 
Die bron zegt trouwens niet dat hij denkt dat de aanklacht een leugen is. Hij zget alleen iets over het te 
verwachten weerwoord. 
Wat is daar mis mee?

5.  Micha Kat 

24 Jun 2008 om 10:06 

Beste lezer,

Dank voor het meedenken maar je begrijpt het allemaal gewoon niet. Het gaat erom dat die bron ANONIEM is. 
Waarom zou dat toch zo zijn? Uit de eerste posting onder dit stuk blijkt dat De Haas zijn werk gewoon niet doet. 
Demmink ligt al vanaf 1994 onder vuur wegens pedofiele handelingen gepleegd in diverse landen, dus zeker 
niet alleen in Turkije. As we spreak bevindt de man zich in Azerbaijdjan of hoe je dat ook schrijft. Maar ok, 
wellicht is Demmink zo ONGELOFELIJK SCHULDIG dat zelfs het stuk van Joost de Haas hem niet meer kan 
redden….

6.  lezer 

24 Jun 2008 om 10:22 

Micha, 
Ik denk dat de in het artikel feiten dermate belastend zijn dat wat voor bron dan ook geen toegevoegde waarde 
meer heeft. 
Of die bron nu anoniem is, of niet: de inhoud doet niets af aan die aanklacht. 
Dat hij in meer landen onder vuur ligt, verbaast me niets. Waarom zou hij zich beperken tot Turkije, de wereld 
is zoveel groter, helaas, in dit geval. 
De vraag is alleen: waarop wordt hij gepakt door justitie? Dat is althans wat ik denk. 
Als er een feit is waarop hij wordt gevangen - en niet alleen aangeklaagd- heeft dat verstrekkende 
consequenties. 
Goed die bron is anoniem: 
optie 1: hij is verzonnen. 
optie 2: het is iemand op het OM die geen handen wil branden aan Demmink. 
optie 3: het is iemand uit de onderwereld. 
Mijn punt is: ik denk dat die ene alinea voor de afwikkeling van de zaak niet uitmaakt. Daarbij denk ik dat wat 
er staat - mensen zijn omgekocht, er is een beschadigings actie van de mafia - waar kan zijn, en tegelijk niets 
hoeft af te doen aan de feiten waaraan Demmink zich schuldig maakt. 
Dat ik niet alles weet, dat klopt, ik heb te weinig tijd om alle feiten op een rij te zetten. De zaak is te 
ingewikkeld om in een oogopslag te begrijpen. Als je dat constateert uit mijn reactis, dan heb je waarschijnlijk 
gelijk.

7.  De Journalist 

24 Jun 2008 om 16:53 

Hoi Micha, 
Niet alleen de Telegraaf, en de Volkskrant blijken onbetrouwbare kranten. De Limburger is ook tot een 
leugenaarskrantje verworden.

http://blogger.xs4all.nl/pgv123/archive/2008/06/24/398679.aspx

8.  Martijn 

24 Jun 2008 om 17:37 

Degene waarvan het geruchtencircuit reeds een tijdje op volle toeren draait vanwege de interesse in jonge 
jongens is journalist Bert Huisjes.Toevallig ook Telegraaf maar van geruchten kan niemand eten.
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9.  Olivier Dhuysthergast 

24 Jun 2008 om 23:17 

Die Joost de Haas mag zijn handen dichtknijpen dat Kat hem niet beschuldigt van collaboratie met de Duitsers 
in 1942. Want onze Kat is, lijkt mij, het noorden een tikje kwijt. In plaats van in De Haas en De T. 
medestanders te zien kakelt en fladdert Kat wild armwiekend door alle mogelijke scenario’s. Om tenslotte, daar 
kun je bij Kat de klok op gelijk zetten, uiteindelijk te belanden bij het scenario dat Kat het meest bevalt en 
waarmee hij zelf nog jaren vooruit kan: het Grote Gelijk dat voor Kat immer onbereikbaar achter de horizon 
verborgen blijft. En zolang Kat zijn eigen Grote Gelijk niet heeft kunnen bemachtigen is iedereen verdacht of 
was op zijn minst lid van de SS. 
Noot: Om Joris Demmink in De T. te zien opduiken als Joris D. is in mijn ogen dodelijk voor Demmink. Maar 
goed, onze jonge vriend Kat zal ook dit wel weer bestrijden.

10.  lezer 

13 Jul 2008 om 20:01 

Micha, 
Ik ben anders over de zaak gaan denken, ik luisterde het interview dat je had met Adam Curry, of liever, dat 
Adam Curry had met jou. Het is me duidelijk wat de 3 verhaal lijnen zijn, en het is me ook duidelijk dat die 
achterwege blijven in het artikel van Joost de Haas. 
Dat is - in elk geval technisch - uit te leggen, omdat het artikel gaat over de aanklacht tegen de secretaris 
generaal van justitie. het is ook nog wel uit te leggen dat Joost de Haas een bron raadpleegt voor wederhoor. 
Maar dat hij dan een anonieme bron opvoert is inderdaad merkwaardig. In de eerste plaats is het totaal zinloos 
omdat je geen idee hebt wie het is en dus kun je niet beoordelen wat de waarde van de opmerking is. 
In de tweede plaats heeft weerwoord alleen nut als je dat vraagt aan degene om wie de hele zaak draait: te 
weten, de SG. Of diens advocaat. En als zij geen weerwoord willen geven, schrijf je dat op. 
Ik denk ook dat gezien voorgeschiedenis, eerdere onderzoeken die er zijn geweest naar de gangen van de man, 
een krant dat verhaal serieus moet oppakken en niet halfslachtig belichten. Dat hebben ze nu wel gedaan. 
Misschien vinden ze het te ingewikkeld. het ís nanelijk ingewikkeld. 
Als ze te laf zijn, wat ik jou hoor denken, dan is dat diep triest en is er weer een partij die er belang bij heeft 
dat deze zaak niet uitkomt om het eigen gezicht te redden. Dit is echt heel erg slecht voor Nederland. 
Ik lees dat een of andere Emile vind dat je de wijk moet nemen naar Belgie. Naar de Knack, vanwege de 
Dutroux-affaire. dat is toch dieptriest: dat je moet zoeken naar media buiten dit land die een enorme zaak wel 
willen onderzoeken en daarover willen publiceren. Eerlijk gezegd, ik denk dat als deze zaak werkelijk tot op de 
bodem boven water komt, dat daarmee alle klassieke media - alle kranten, televisie zenders met 
nieuwsprogrammas en redacties- gewoon in hun hemd staan. Ik weet niet wat die lui daar zitten te doen op 
hun redactiestoel. 
Ik herinner me na de Fortuyn-orkaan ergens in 2002 dat Cees Sorgdrager, voorheen radio 1 zei dat hij daar de 
gangbare mening had verkondigd omdat hij anders zijn baan zou verliezen. Hij was met pensioen, en weldra 
begonnen zijn hersens weer te werken. Dat is toch allemaal niet goed. Ik weet niet wat er aan de hand is met 
al die mensen, maar een ding weet ik wel: je moet daar niet tussen zitten. 
Good luck in Bangkok.

11.  euro999 

11 Okt 2008 om 19:42 

Wegener beslaat praktisch geheel Nederland en de gehele leugen - lul koek wordt klakkenloos zoals een 
dictatuur beaaamt overgenomen. 

Het maakt ook niet uit wat je meer leest,de Limburger,de Stentor of de Telegraaf. Alles staat onder strakke 
regie van onze regenjassen en mocht er een assertieve journalist toevallig opduiken wordt zijn contract niet 
verlengd of krijgt plotseling een auto-ongeluk.

Ook het TV medium is al jaren verworden tot een vergaarbak van simpele spelletjes,niets zeggende simpele 
journalistiek, met s’nachts uitgewoonde dames met hang borsten die de KPN 0900 lijnen aanprijzen.

De Telegraaf heb ik altijd al gewantrouwd en heeft dit dan ook helemaal niets met onafhankelijke nieuwsgaring 
te maken.
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Het farmaceutisch complot (7): WRAAK?
Gepubliceerd door Micha Kat 2 augustus, 2008 in Algemeen. 

bigfarma.jpg Het is niet Joris Demmink of minister Donner of de CIA of JP die achter de 

aanhoudende bombardementen zitten die deze website steeds weer uit de lucht 

halen: het is de farmaceutische industrie! Duizenden postings worden non-stop op deze site 

afgevuurd waarin allerlei medicijnen worden aangeprezen, vaak juist die levensgevaarlijke pillen 

tegen depressies waarover we op klokkenluideronline in de serie Het Farmaceutisch Complot veel 

hebben bericht. De serie telde zes delen, hier het laatste deel. Met deze daad van cyber-terrorisme 

laat big farma zich dus opnieuw van de ware kant zien. Pillen-slikkers: bezint eer gij begint! Lees de 

artikelen. Hieronder een voorbeeld van hoe zo’n terror-posting van big farma eruit ziet: 

[De terror-postings ziijn verwijderd]

12 Reacties op “Het farmaceutisch complot (7): 
WRAAK?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  K.W. 
2 Aug 2008 om 08:33 

Micha, dit heeft niets met Big Pharma van doen, maar alles met ordinaire spammers. Die targeten op elke site 
die iets over pharmacie schrijft, in de hoop hun (nep-)Viagra en andere rommel aan de man te kunnen brengen. 
En blijkbaar werkt dat,anders zouden zeer al lang mee gestopt zijn.

2.  Micha Kat 

2 Aug 2008 om 08:38 

Dank KW, ben ik dan toch een complot-denker? Maar het gaat echt om ongekende hoeveelheden spam en de 
site wordt er serieus door bedreigd…

3.  Observator 

2 Aug 2008 om 09:15 

Beste Micha, 
Een en ander lijkt mij veeleer gepost door een huurling of een belanghebbende, die ongetwijfeld wel iets met de 
pharma-’maffia’ van doen zal hebben. Of door iemand die hard toe is aan een (ongevaarlijk) pilletje dat kan 
helpen om zijn of haar geest weer iets op te klaren. 
Het is ook te kinderachtig voor woorden. 
Opruimen die boel en je niet druk maken over kwaadaardige onbenullen.

4.  AIRVD 

2 Aug 2008 om 09:35 
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Het farmaceutisch complot (7): WRAAK? at Klokkenluideronline

Het zou raar zijn als die ‘bombardamenten’ ondertekend werden met groetjes van Donner, Heil Ballin en 
Demmink. Dat zou wl heel makkelijk zijn. 
Ik vermoed nog geen complot maar houdt er wel rekening mee. Je site is al onlangs een hele dag uit de lucht 
geweest. 
P.S. Het Vaticaan is eigendom van een van de grootste Pharmacie concerns.

5.  sca-sks 

2 Aug 2008 om 10:20 

Troost je wij hebben er ook dagelijks last van.

6.  Inanna 

2 Aug 2008 om 11:02 

Beste Micha, ik heb op Zaplog even om raad gevraagd. Dit was het antwoord:

Ze gebruiken daar gewoon Wordpress; laat ze gewoon even Akisment installeren. Ik kan het daar niet zeggen, 
want ik heb er geen account.

En trouwens, medicijnen spam is gewoon een veel voorkomende vorm van spam, dat is echt geen gerichte 
aanval of zo. 

Akisemet: 
http://akismet.com/

7.  Erik B. 
2 Aug 2008 om 11:07 

Op het niveau dat je site er door wordt bedreigd is het geen spam meer dus…

8.  Micha Kat 

2 Aug 2008 om 12:12 

@ Erik B. & Inanna 
De teller staat nu op 1580 van dergelijke postings.. 
Ik ken mijn viagra-pappenheimers en de spam van Nigeriaanse en Birtse loterijen (”You won first price”) maar 
de aanhoudende heftigheid van deze farma-aanval is nog niet eerder vertoond en verstoort de site dus in 
ernistge mate!

9.  Micha Kat 

2 Aug 2008 om 12:22 

Zie ook deze link: 
http://72.14.235.104/search?q=cache:FgjmAs3v6ggJ:www.hetvrijevolk.net/?pagina=6257 “De Vos & 
Jansen”&hl=nl&ct=clnk&cd=9&gl=nl 
het ‘onderzoeksbureau’ zette een advocaat in om HetVrijeVolk te intimideren.

10.  Micha Kat 

2 Aug 2008 om 12:39 

Zie dan ook nog dit verhaal: 
http://www.trouw.nl/hetnieuws/nederland/article1046706.ece/Gladde_branche_die_over_lijken_gaat

11.  Nihil Dicens 

2 Aug 2008 om 14:34 

Spam is een, maar als dit uitloopt op een verstikkingsaanval, dan is er mogelijk nog iets anders aan de hand. Je 
beschuldiging Micha kan dus waar zijn. Het is dus geen wet van Meden en Perzen.

12.  Nanno 

2 Aug 2008 om 20:02 

De site is gewoon opgespoord door een spambot. Niks aan de hand dus (wel vervelend), maar voor veel 
website-beheerders dagelijkse kost. 
Captcha plugin (cijfers en letter intypen bij een posting) of zoals Inanna voorstelde Akisemet installeren.
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« Ed Nijpels, Breda en de (NL) porno-underground Kinderporno-activist Belgie wordt ‘geliquideerd’ »

Joris Demmink, Hans Holthuis, Ed Nijpels….
Gepubliceerd door Micha Kat 4 augustus, 2008 in Algemeen. 

skutsjesielen.jpg woensdag 27 juni 2007 

Analyze this. Hans Holthuis werd dus eind jaren negentig gerolodext door een 

ploeg bromsnorren (1). Ernstig verdacht van hopsen met jeugdigen. En daar word je niet zo maar 

van verdacht. Na het in de berm zetten van dat onderzoek kwam Hans toch nog goed terecht. Griffier 

van het Joegotribunaal mag er wezen. Hij baadde in de eerste jaren van deze eeuw in een warm 

internationaal perszonnetje als Slobo Milosevic voor de kadi weer eens flink van Melkertleer had 

getrokken. En dat zonnetje werd zelfs heet toen Slobo was gezelfmoord (2). 

Ook kindervriend Joris Demmink werd stevig gerolodext. Al was het alleen maar vanwege de 

constante stroom van geruchten over diens voorkeur voor verse hamlapjes. 

Kenden Hans en Joris elkaar? Al heel lang. Hansepans begon namelijk zijn carrière op de afdeling 

civielrecht van het Ministerie van Defensie. Een trapje hoger zat Joris bij de directie juridische zaken 

van datzelfde ministerie. Bij welke jaargang het precies is geweest weten we niet meer, maar Hans 

en Joris werden eens samen op de kiek gezet op het Friese statenjacht Friso tijdens het jaarlijkse 

skûtsjesielen. Uitgenodigd door Ed Nijpels, sinds 1 januari 1999 de commissaris van de Koningin aan 

de andere kant van de dijk. En ach, hoe aardig nou in dit verband, Ed was in de jaren tachtig de man, 

die verklaarde noch pedo noch homo te zijn voordat iemand hem daarvan in het openbaar 

beschuldigd had (3). Lachen hè? Stay tuned. (Kleintje Muurkrant) 

 

3 Reacties op “Joris Demmink, Hans Holthuis, Ed 
Nijpels….”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

4 Aug 2008 om 22:15 

En blijkbaar is dit netwerk zo machtig dat ze in functie kunnen blijven.

In onderstaande link wordt vermeld dat Holthuis met drie kinderen is getrouwd. Macabre humor van Holthuis 
gezien zijn pedofiele daden.

http://un.org/icty/officials/holthuis-e.htm 
(naar onderen scrollen)

2.  This the Ant 

5 Aug 2008 om 23:22 

Over Ed Nijpels gaan enorm veel berichten terzake van verse vleeswaren. En bleek chantabel, dat gaf wat 
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Joris Demmink, Hans Holthuis, Ed Nijpels…. at Klokkenluideronline

ongemak op het pluche. Had hij nu daar gezeten, no problem. De S. G. staat zelf onder meer dan verdenking. 
Geeft wel aan wat die heidense poopbeffer die in werkelijk de god amon aanbid en die meld dat er geen rook is 
en die ruggeloze premier voor een vals kaliber zijn. Op zeker zijn die 2 ook lid van dit genootschap. Maar toch 
een leuk jobje voor de koningin voor Ed destijds. Nu dan moet je constateren dat deze kringen bepaald een 
sadistische inslag hebben. Uiteindelijk zijn er slachtoffers. Geld ook voor die Holthuis. En kunnen beschikken 
over een sinister netwerk.

1.  Chantabel · Tessonome 

Pingback op 13 Aug 2008 om 20:45 
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1.  Wim Heitinga 

3 Dec 2008 om 06:55 

Goede reportage Micha! 

De geniepig glimlachende Ernst Hirsch Ballin was zichtbaar in zijn element, en met een perverse suffisantie 
veegde hij professioneel de hele ”Demmink-affaire” van tafel met “Het is gewoon niet waar!”. 
Wat een walgelijke provocatie richting slachtoffers!

De onverschilligheid van Piet Hein Donner was ook veelzeggend, met dat zwijgen liet hij duidelijk blijken de 
Nederlandse Burger en belastingbetaler te minachten.

Maar dan Eimert van Middelkoop, die noemde Demmink zelfs op onderdanige wijze “een zeer gewaardeerde 
Secretaris Generaal van Justitie”. 
De macht en invloed van Demmink zijn blijkbaar grenzenloos, want we zagen niet alleen onze Minister van 
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Defensie kruipen, ook het optreden van Ronald Plasterk viel op. Hij kende Demmink dan wel, maar evident was 
dat hij dat liever niet wilde. Zijn onzekere lichaamstaal en angstige ogen onder die gleufhoed spraken 
boekdelen.

Micha! Ga zo door met deze confronterende interviews, want alleen dan komt er misschien een onafhankelijk 
onderzoek in deze weerzinwekkende affaire.

2.  Rudolf Paul 
3 Dec 2008 om 09:52 

Walgelijk hoe die hoogwaardigheidsbekleders reageren, vooral dat “ethica”-mens. Beschamend.

3.  RuudHarmsen 

3 Dec 2008 om 10:22 

En dan die CDA’er met zijn “daar moeten we het dan eens over hebben”. Alsof die Kamerleden er niet al stapels 
e-mails over gehad hebben. Maar ze weten zogenaamd van niks. Beschamend!

Ik zei het al eerder: geen enkele van die 150 mag in de Kamer terugkeren. Stem straks niet op zittende 
Kamerleden. Alle 150 nieuw!

4.  cmmtgnmn 

3 Dec 2008 om 10:52 

Laat het team buro renkema ons maar besturen, kunnen we in ieder geval nog lachen…

http://www.burorenkema.nl/2007/11/buro_den_haag_van_harte_voorzitterschap.php

5.  janick 

3 Dec 2008 om 11:44 

Gisteren waren de nationale moraalridders Pauw & Witteman bezig Karl Noten aan het fileren over een paar 
kinderpornoplaatjes op zijn harde schijf. Het zou een schande zijn. Wat doen zij, zij proberen Karltje nogmaals 
aan de openbare schandtafel te straffen. Vreedm gevoel voor rechtvaardigheid. 
Zouden deze dappere Dodo’s dat met Joris Demmink durven te doen? 
Ik ken wel iemand die wel een goed woordje voor hem zou willen doen aan deze openbare schandtafel. Maar tja 
het is de staatsomroep die bepaalt wat goed is voor het volk. Het presenteren van de hobby’s van 
hooggezetene pedofielen bij Pauw & Witteman brengt onrust bij het volk. 
Dus dat gebeurt niet, de rechtstaat is in het geding. 
Neen zo’n Karltje met zijn besmette harde schijf, dat kan wel. 
Het was weer eens een beschamende vertoning.

Dan Micha Kat, hartstikke goed.

6.  juwita 

3 Dec 2008 om 11:54 

De ‘felheid” in de reactie van Hirsch Ballin spreekt boekdelen. Deze Minister zit het dichts bij dit 
”probleemgeval” . Ik heb onlangs nog eens contact gehad met een collega die bij het Ministerie van Justitie 
werkt. De perikelen rondom Joris D. zijn daar (onder veel beleidsambtenaren; niet alle) bekend, maar het 
vormt zeker geen dagelijks onderwerp van gesprek. Voorzover bekend, is vermoedelijk de mening van de 
doorsnee Justitie beleidsambtenaar, dat Joris D in zijn vrije tijd wel eens een scheve schaats heeft gefietst. En 
verder de bijbelse benadering ”hij die zonder zonde is werpe de eerste steen”. Met de details van eventuele 
strafrechterlijke vergrijpen is men niet bekend. 
In de U tube uitzending hoor ik Micha praten over een containter of karrevracht aan bewijzen (o.i.d.). Ik denk 
dan toch direct: dat er bij de na eem gedane aangifte door een slachtoffer allerlei onverkwikkelijk zaken 
gebeuren (door politie of O.M.) daar kan ik nog inkomen. Maar OOK: heeft de advocaat die voor het slachtoffer 
de artikel 12 procedure bij het Hof voerde dan werkelijk een karrevracht aan bewijzen (kunnen) overleggen. Of 
is de bewijsvoering in werkelijkheid vrij magertjes. 
Ik wacht de ontwikkelingen na de aangekondigde 4e aangifte af en schort mijn oordeel over Joris D en DIT 
GEVAL van klassejustitie dus nog even op.

7.  AIRVD 

3 Dec 2008 om 11:57 

Opmerkelijke reacties op z’n zachts gezegd vooral van Hirsch Ballin. 
Maar het valt me allerminst mee dat ze je niet hebben weggevoerd zoals een echte dictatuur betaamt. Moedige 
actie weer Micha!

8.  Verbeet 

3 Dec 2008 om 12:37 

Micha, Ik volg deze zaak nu sinds anderhalve week en ben verbijsterd. 
Ik heb op het forum van Elsevier de afgelopen dagen diverse reacties geplaatst over deze zaak, teneinde meer 
bekendheid te geven aan deze doofpot. Als gevolg daarvan heeft Elsevier mijn PC, naar het zich laat aanzien en 
zonder mij daarover te informeren, de toegang tot de website ontnomen. Werken ook daar de tentakels van de 
SG van Justitie? 
Ik heb ook aan alle 150 Tweede-Kamerleden individueel de volgende e-mail gestuurd:

U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord over de zaak Joris Demmink (JD). JD is de secretaris generaal (SG), dus 
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de hoogste ambtenaar onder de minister van Justitie. Er zijn zeer ernstige verdenkingen en beschuldigingen 
tegen deze man, waarover her en der een overweldigende berg feitenmateriaal beschikbaar is - voor zover niet 
verdonkeremaand of afgedekt door justitie of andere gecorrumpeerde personen of instellingen - en gelukkig 
ook op internet. 
JD blijkt enorm veel en vooral lange tentakels te hebben, die er voor zorgen dat hij onaantastbaar is. 
Mocht u hiervan nog niet op de hoogte zijn, dan verzoek ik u graag om via google te gaan zoeken naar de 
volgende 2 zoekargumenten: 
- Joris Demmink 
- macht minus controle 
U mag natuurlijk ook verder zoeken en graven. Ik verzeker u dat u tijd tekort komt, gezien de bergen aan 
informatie die u zult tegenkomen. 
Ik vind het een schande dat JD nog niet is berecht, ja zelfs nog op zijn plek zit van waaruit hij zijn 
verschrikkelijke regierol over het hele “speelveld” kan exploiteren. 
Natuurlijk moet de minister van Justitie hiervan op de hoogte zijn, en de premier, en de meeste kamerleden. 
Dat er desalniettemin niets wordt ondernomen is voor mij, en voor velen met mij, onbegrijpelijk. Zijn al die 
politici dan ook corrupt? U toch niet hoop ik, of toch? 
Deze zaak moet worden opgepikt, uitgezocht en afgewerkt. In het openbaar. Open deze beerput. We zullen zien 
welke partij er nog ballen heeft, dan weten waar we binnenkort op moeten stemmen. 
Of is het staatsbelang en / of de monarchie in het geding? Gaat dat dan boven de misdaden waar het hier over 
gaat? Wat mij betreft laten dat staatsbelang en / of de monarchie dan maar effe zitten. In deze zaak moet recht 
worden gedaan.

Tot op dit moment heb ik van de “geachte afgevaardigden” nog niet één inhoudelijke reactie ontvangen. 
Micha, geef niet op. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht.

9.  Wim 

3 Dec 2008 om 12:46 

@Verbeet: wat betreft het feit dat u niet meer de site van Elsevier kunt bereiken: dat lukt mij sinds gisteren 
ook niet meer, tenminste niet in Opera. Wel met Internet Explorer, maar dat programma wil ik liever niet 
gebruiken. Er zal wel weer iets aan de software gewijzigd zijn. Een aantal maanden geleden had ik ook 
wekenlang problemen met die site, totdat die uiteindelijk werden opgelost.

10.  coosie 

3 Dec 2008 om 12:55 

Goede aktie Micha, en mooi gevonden van je: 
“Mag ik u kort iets vragen voor JD TV” 

hahahaha….

11.  Jos 

3 Dec 2008 om 13:31 

@Rudolf Paul

Dat ethica mens was juist de enige die fatsoenlijk en eerlijk antwoord gaf!!!

12.  groot 

3 Dec 2008 om 14:06 

Ballin’s eerste reactie op de vraag van een journalist was dus “U moet ophouden met dit soort vragen”.

Illustratief hoezeer de geachte “excellenties” gewend zijn aan de voorgekauwde brei uit de auto-cue. 

Echte vragen worden niet gewaardeerd. Erger nog, de “dienaren van het volk” hebben daar een broertje dood 
aan.

13.  Observator 

3 Dec 2008 om 16:18 

Het hele verhaal bevestigt wat ik in een eerder itemmet zoveel woorden stelde “Het Nederlandse bestel mag ik 
fascistisch noemen” 
Een groot woord, inderdaad. Maar lees de in dat betreffende item figurerende reactie van ‘Joep’ er eens op na.

14.  Observator 

3 Dec 2008 om 16:21 

Hierboven: Tussen ‘item’ en ‘met’ moet een spatie staan.

15.  AIRVD 

3 Dec 2008 om 16:42 

@Observator 
Op z’n zachts gezegd fascistisch en men doet ook geen moeite meer om de schijn van democratie op te 
houden. Dat zegt genoeg over de tijden die komen gaan.

16.  Observator 
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3 Dec 2008 om 19:16 

AIRVD, zelfs als onnozele en zéér ‘onlangse’ ‘Hyver’ ben je kennelijk niet vrij van wat ik dan maar noem 
fascistische censuur. 
Ik had n.a.v. de Joris Demmink-affaire in een poll de vraag gesteld of er wellicht verbanden waren tussen het 
koningshuis en het downplayen van de Demmink-affaire. 
Eerste optie in de pool was, dat deze vraag anti-monarchaal zou zijn. 
Een tijdlang was dit de enige optie van de vijf (!) die zichtbaar was. 
Sommigen blijken alle opties te kunnen zien. 
Vreemd!

Democratie? Dat is een woord om simpelen en luien van geest in slaap te houden, meer niet.

17.  Shades 

3 Dec 2008 om 20:48 

“Democratisch” corporatisme zou je het misschien kunnen noemen.

Wanneer ik overigens zie op welk niveau en in welke mate er in dit geval wordt geintimideerd en tegengewerkt 
kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat dit om heel veel meer gaat dan alleen JD.

Sterker nog, het lijkt wel of JD maar het topje van een ontzettend smerige ijsberg is. 

Overigens zijn er nogal wat gelijkenissen met de zaak Dutroux. De manier waarop de “zittende macht” hier mee 
omgaat, intimidatie van de media, enz..

18.  tess 

3 Dec 2008 om 22:20 

@ AIRVD

Op z’n zachts gezegd fascistisch en men doet ook geen moeite meer om de schijn van democratie op 
te houden. Dat zegt genoeg over de tijden die komen gaan. 

Maar is het dan ooit anders geweest? Komt het misschien door onder andere internet en de som der delen (tijd 
en gebeurtenissen opgeteld = geschiedenis) dat het nu meer in de gaten loopt, omdat het eigenlijk overloopt?

Ik heb het nooit anders ervaren dan zoals het in dit specifieke geval Demmink gaat, klsssenjustitie dan wel te 
verstaan.

19.  Dr.D 

3 Dec 2008 om 22:50 

Het wegwuif gebaar van Donner met een mapje spreekt boekdelen! 
Hij weet het zelf ook maar rapt liever tegen jongeren dat ze minder moeten blowen.

20.  Shades 

3 Dec 2008 om 23:09 

Op één of andere manier lukte het niet dit te posten. “Je reactie wacht op instemming” melding? Dus nogmaals 
een poging.

“Democratisch” corporatisme zou je het misschien kunnen noemen.

Wanneer ik overigens zie op welk niveau en in welke mate er in dit geval wordt geintimideerd en tegengewerkt 
kan ik me niet aan de indruk onttrekken, dat dit om heel veel meer gaat dan alleen JD.

Sterker nog, het lijkt wel of JD maar het topje van een ontzettend smerige ijsberg is. 

Overigens zijn er nogal wat gelijkenissen met de zaak Dutroux. De manier waarop de “zittende macht” hier mee 
omgaat, intimidatie van de media, enz..

21.  E-bee 

3 Dec 2008 om 23:26 

@Shades. 
www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=72170

22.  E-bee 

3 Dec 2008 om 23:51 

Hier mogen de media nooit over schrijven. 
www.sauduction.com/26issue.html 
26thissue. Even doorscrollen naar: Naming Child Sex Slaves. 
En veel meer.

23.  joep 

3 Dec 2008 om 23:53 
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@Shades: “Overigens zijn er nogal wat gelijkenissen met de zaak Dutroux. De manier waarop de “zittende 
macht” hier mee omgaat, intimidatie van de media, enz..”

Niet alleen hier; Maurice de Hond en Willem Dankbaar hebben heel wat aandacht aan de Deventer Moorzaak 
besteed. 
Er kwamen de meest merkwaardige zaken boven water. 
Zoek maar eens op http://nl.wikipedia.org/wiki/Maurice_de_Hond 
en maurice zijn eigen website; er staat daar wel een link.

Er zijn merkwaardige overeenkomsten.

24.  Shades 

4 Dec 2008 om 07:49 

Mensen,

Heel hartelijke dank voor de links! 

Wel jammer dat jullie mijn beeld helaas “moeten” bevestigen. Het was mooi geweest als het allemaal af te doen 
was geweest als onzin, maar het lijkt er sterk op dat dat er niet in zit.

“Internationale vertakkingen”? Het lijkt verdorie wel een eeuwenoude boom….

25.  Verbeet 

4 Dec 2008 om 09:29 

Wim (3 Dec 2008 om 12:46), het is echt zo (zie Verbeet 3 Dec 2008 om 12:37). Aanvankelijk kon ik nog wel op 
de beginpagina van Elsevier komen, maar kon ik niet meer doorclicken op de artikelen. Nu kan ik dat weer wel, 
maar kan ik niet langer mijn reacties posten. Dit bevestigt mijn conclusie dat Joris Demmink’s tentakels zeer 
ver reiken, zelfs tot bij Elsevier. Het monster Joris Demmink met zijn uitdijende kankergezwel moet worden 
weggesneden. 
Ik heb gisteren (ik weet nog maar sinds kort van dit monster) het interview gezien met Adele van der Plas. 
Deze integere, intelligente vrouw bewonder ik mateloos. Ik betuig haar dan ook mijn steun en vestig mijn hoop 
op haar.

26.  Verbeet 

4 Dec 2008 om 11:13 

Correctie: nu blijkt plots dat ik weer wel kan reageren op de Elsevier site.

27.  somber zicht 

4 Dec 2008 om 14:14 

@Dr.D 3 Dec 2008 om 22:50 

Voor iemand die “geen rook” ziet rent hij alsof het gebouw in de hens staat.

28.  Juriste 

4 Dec 2008 om 19:52 

“U moet ophouden” is m.i. een assertieve reactie. Minister Hirsch Ballin was boos, net zo boos als bij de 
informatie in de geheime notulen inzake de besprekingen met Geert Wilders over Fitna. Destijds werd afbreuk 
gedaan aan de geloofwaardigheid van Hirsch Ballin wegens het opduiken van geheime notulen. 

Een psychiatrische term voor boos is dysfoor. De nieuwe trend in Nederland is psychiatrische etiketten 
opplakken. (Wilders noemde ex-minister Vogelaar “knettergek”) 

Wat mij opvalt is dat Minister Ernst Ballin zich verschuilt achter zijn echtgenote in onderstaand interview in 
Trouw inzake de geheime notulen over Fitna: Hij zegt dat hij de waarneming niet van zichzelf heeft. Zijn vrouw 
neemt voor hem waar.

’Wilders beledigt ons allemaal’ 
„Geert Wilders beledigt met zijn film ’Fitna’ niet alleen moslims, maar ons allemaal.” Dit zegt minister Ernst 
Hirsch Ballin vandaag in een gesprek met deze krant. De minister van justitie heeft deze waarneming niet van 
zichzelf, zo bekent hij. Ze is van zijn echtgenote. „Het is een perfecte samenvatting van wat ik bedoel.” 

In het vraaggesprek kijkt Hirsch Ballin terug op het debat over de film ’Fitna’. Wilders zette hem in de Tweede 
Kamer neer als iemand die liegt en mensen belazert. Die kwalificaties doen Hirsch Ballin niet zo veel. „Op de 
lange duur zullen de feiten spreken. Meer dan wat ook.” Bron: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/
article1803944.ece

29.  gypsy 

4 Dec 2008 om 23:08 

Sommige kennen Joris D wel en roepen “geen commentaar”

Het overgrote deel zegt niets te weten en totaal niet op de hoogte te zijn.

En die zijn ons land aan het vertegenwoordigen? 
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Het zijn echt een stel zombies.

Ze weten niet eens wat er gebeurt in de samenleving. 
Zijn nergens van op de hoogte. 
Ze willen niet luisteren!

Ik vraag mezelf af wat al die gasten dan wel uitvreten.

30.  M. 
5 Dec 2008 om 14:42 

jd-TV :D  

Micha, wat een goeie actie weer, petje af!

En inderdaad, de reactie van EHB is veelzeggend. ‘Ik denk dat u eens moet ophouden…’

En of hij weet wie Micha Kat is en waar hij over schijft! 

Ook goed te zien dat er steeds meer nieuwe reageerders zich aanmelden en proberen eea onder de aandacht te 
brengen elders op Internet of zelfs alle Kamerleden (!:D) mailen zoals Verbeet. Zolang deze groep blijft 
groeien, wordt het steeds lastiger voor ‘hen’ de geruchten de kop in te drukken. 

Zegt het voort!

31.  Observator 

5 Dec 2008 om 15:43 

@ M. 
5 Dec 2008 om 14:42 

De Demmink-aandachtvragende groep groeit, inderdaad.

Laat ons dat groeien zien als een door rollen groeiende, tegenwoordig helaas veel te weinig in Nederland 
voorkomende, sneeuwbal. Een bal die een héél fors formaat begint te krijgen. 
Een bal ook waarvan ik persoonlijk hoop dat onze daarvoor krachtig genoeg zijnde reus Micha hem zó kan 
gooien dat deze in het onaangename gezicht van Hirsch Ballin terecht komt.

Niks met religie meer hebbend, maar de krenten uit de pap pikkend, een theosofisch statement van Helena 
Blavatsky:

‘Er is geen godsdienst hoger dan waarheid’

Misschien is dat ook wel een gereformeerde waarde, die ons kabinettair refotrio aanspreekt. 
Nou ja, zou móeten aanspreken natuurlijk. 
Want ik heb daar een hard hoofd in, dat wel.

32.  M. 
5 Dec 2008 om 16:28 

Observator, ik hoop dat met jou en vele anderen! Het zal nog een tijd duren, maar ik ben er van overtuigd dat 
hetgeen nu in beweging is gekomen niet meer valt te stoppen.

Ook uit veel reacties van medereageerders meen ik te kunnen opmaken dat deze zaak voor veel van ons een 
begin tot bewustwording kan zijn, of worden. Dat hoeft niets met religie te maken te hebben, of juist weer wel, 
afhankelijk van hetgeen men onder ‘religie’ verstaat?

33.  Observator 

5 Dec 2008 om 16:54 

@ M. 
5 Dec 2008 om 16:28 

Beste M!

Ik zie een en ander als een bewustwordingsproces. 
Net als jij zie ik steeds meer oogjes open gaan.

Waar zovelen geloofden dat wij in een rechtsstaat leefden, is het best moeilijk om te gaan beseffen dat dit in 
genen dele het geval is.

Het heeft mij persoonlijk járen, véle jaren, gekost om me te ontworstelen aan religieuze (en nog niet eens 
opgedrongen) hersenspoelingen. 
Daarom weet ik hoe moeilijk het is om aan ingeslopen of ingehamerde opvattingen te ontsnappen en je eigen 
intelligentie te laten spreken.

Politiek en religie zijn overigens identiek naar mijn mening.

34.  E-bee 

5 Dec 2008 om 19:05 
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@Observator. 
Afhankelijk van uw begrip en wat u onder de definitie van religie verstaat. Persoonsgebonden perceptie. 
Bewustwording kan echter spiritueel zijn. Off topic uiteraard.

35.  Observator 

5 Dec 2008 om 19:36 

@ E-BEE 
5 Dec 2008 om 19:05 

Religie zowel als politiek berusten op geloof.

En zulk ‘geloof’ ontstaat altijd uit onbehagen, onvrede, onbekendheid, onzekerheid e.d., wat betreft de situatie 
waarin men zich bevindt. 
Beide streven in origine naar een ‘betere’ en/of ‘kenbaarder’ wereld.

Tegelijk met het ontstaan van ‘politiek’ en ‘religie’ kwamen er lieden die er nog al eens brood in zagen: De 
meeste Politici en Godsdienstige leiders.

Het gaat vrijwel altijd om macht. Als het niet stante pede is, dan wel na enige tijd zich te hebben gekoesterd in 
een machtspositie. 
En daarnaast gaat het dan ook -en vooral- om wat de macht brengt.

Wie eenmaal in een machtspositie zit, is er meestal zeer moeilijk weer uit te krijgen. De reden? 
De ‘machthebbers’ stellen vriendjes aan die ze bevoordelen, en ook die stellen weer dito ‘kleinere’ vriendjes aan. 
De meeste vrienden en vriendjes willen niet graag hun bevoorrechte positie opgeven. Vandaar corruptie.

Enz. Enz.

Treurig verhaal ja, maar in mijn leven heeft het zich volkomen bewaarheid.

36.  New World Revolution 

26 Dec 2008 om 16:05 

Mij mijn wietje afpakken en van anderen de pado’s .. 
Grote crimineel ben jij ballin . 
Mij veroordelen om een paar wietplantjes maar niet eens dit naar buiten durven brengen . Hij zal zelf wel op 
een kind liggen .

liever 100.000 zelf bommers dan dit zort mensen aan de macht

1.  Hirsch Ballin: “u moet ophouden” · Tessonome 
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De zaak-Demmink maatschappelijk geduid
Gepubliceerd door Micha Kat 16 december, 2008 in Algemeen. 

In de aanloop naar de uitzending van ArgusOog Radio overmorgen (donderdag) avond van 20:00 tot 

22:00 uur over de zaak-Demmink hieronder een analyse van de affaire en een poging deze te 

voorzien van een maatschappelijke context. 

door Arend Zeevat 

Doofpotten en beerputten 

bijlmerramp.jpeg Wie kent niet het verschijnsel van zaken die koste wat het kost in het duister 

moeten blijven. Sinds de Bijlmerramp van 4 oktober 1992, toen een Boeing 

747-vrachtvliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al twee flats in de Amsterdamse 

Bijlmermeer verwoestte, worden doofpotten eufemistisch ‘zaken onder de pet willen houden’ 

genoemd. Daar dit meestal zaken betreft waarbij de overheid of overheidsdiensten betrokken zijn, 

roepen zij veelal terechte vragen op. Vragen die geen verhelderende antwoorden krijgen. Terecht 

vragen burgers zich na de zoveelste doofpottenaffaire af of ‘onze’ overheid nog wel te vertrouwen is. 

Het ging in 1992 om een voor Nederland ongekende ramp waar minimaal 43 doden vielen en in de 

twee flats honderd appartementen verwoest werden.

Bij de Bijlmerramp betrof het doofpotaspect onder andere het al dan niet aanwezig zijn van 

hoeveelheden verarmd uranium als contragewicht in de staart van het vliegtuig. Ook waren er 

volgens getuigen raadselachtige mannen in witte pakken aanwezig op de plek des onheils. De 

overheid ontkende beide zaken in alle toonaarden. Er werd een parlementaire enquête aan gewijd, 

waarvan de zittingen rechtstreeks via de televisie door vele Nederlanders bekeken werden. Wel is het 

een bekend feit dat tot voor een aantal jaren Schiphol een grote overslagplaats was van Amerikaanse 

wapens die naar Israël werden vervoerd. El Al had een eigen zwaar bewaakte vrachtloods op het 

terrein van Schiphol. Dit alles natuurlijk met medeweten van de Nederlandse regering. 

De eerste grotere stinkende doofbeerput was een feit. Het ongeluk en haar gevolgen had een 

emotioneel diep ingrijpende invloed op vele Nederlanders. Vele vragen bleven onbeantwoord, zeker 

toen bleek dat in de periode na de ramp vele omwonenden van de rampplek ziek werden. Ook 

hierover ontstond veel gesteggel van overheidswege.

De Wikipedia zegt daarover het volgende:

“Na jarenlange onduidelijkheid kregen de mannen in witte pakken vanaf 1997 politieke aandacht. Er 

werden in oktober van dat jaar Eerste Kamervragen gesteld door Theo Meijer (CDA). Minister Els 

Borst kwam een half jaar later met het antwoord dat uit niets bleek dat er een relatie was tussen de 

geheimzinnige mannen in witte pakken en de gezondheidsklachten. Inmiddels was de Rijksrecherche 

met een onderzoek naar deze mannen begonnen. In de media werd daarop verder gespeculeerd: 
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volgens het Algemeen Dagblad waren ze met een helikopter aan komen vliegen. Trouw meldde dat 

de mannen uit auto’s met een Frans kenteken waren gestapt. Ook verschenen berichten dat er in de 

dagen na de ramp in het geheim extra vluchten naar Israël waren geweest. De speculaties dat de El 

Al-Boeing een geheime militaire lading had die na de ramp door Mossad-agenten in veiligheid was 

gebracht werden steeds groter.”

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bijlmerramp

vuurwerkramp.jpg Verlaat vuurwerk

Op zaterdag 13 mei 2000 vond er in Enschede een volgende ongekende ramp plaats op het terrein 

van het vuurwerkbedrijf S.E. Fireworks. Een door de brandweer volkomen verkeerd ingeschatte brand 

in een opslagruimte op het bedrijfsterrein ontaardde in een soort van Armageddon, waarbij een hele 

woonwijk werd weggevaagd. Bij de ramp lieten 23 mensen het leven en vielen er 950 gewonden. Ook 

bij deze ramp werden in de nasleep en verhalen van de overheid, naar aanleiding van opduikende 

geruchten, ontkennende verklaringen afgelegd. Waardoor de verklaringen van ooggetuigen in de 

prullenbak verdwenen. De Wikipedia meldt hierover:

“In 2005 schreef onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer in de Nieuwe Revu dat twee militaire 

experts, die kort na de explosie op het rampterrein arriveerden, ontstekingsmechanismen 

(vermoedelijk van landmijnen) zouden hebben gezien.[1] SP-Kamerlid Krista van Velzen stelde naar 

aanleiding van de publicatie schriftelijke vragen[2] aan Staatssecretaris van Defensie Cees van der 

Knaap. Deze antwoordde dat er uit het rapport blijkt dat er geen enkele aanwijzing gevonden is voor 

de aanwezigheid van militair materiaal of bedreiging van hulpverleners. Er is voor zover bekend ook 

geen aangifte gedaan wegens bedreiging.” 

Op het terrein hadden twee containers met inhoud buiten gestaan, die daar niet hadden mogen staan 

en bij de ontwikkeling van de brand een cruciale rol hadden.

spijkersboek.jpg Fred Spijkers en het fenomeen klokkenluider

In 1984 was er al een kleinere doofpottenaffaire ontstaan, nadat een militaire mijnexpert omkwam bij 

een ongeluk met een landmijn. Deze doofpot is echter uitgegroeid tot een affaire met verstrekkende 

gevolgen.

De bedrijfsmaatschappelijk werker van het Ministerie van Defensie, Fred Spijkers, moest de 

onheilsboodschap van het overlijden overbrengen aan de vrouw van het slachtoffer. Hij werd daarbij 

door zijn bazen gedwongen te vertellen dat de man door eigen toedoen slachtoffer was geworden. 

Spijkers die dit niet vertrouwde en de oorzaak meer zocht in de ondeugdelijkheid van het type mijn 

waar de militair mee had moeten werken, weigerde de leugens over te brengen. Zijn vermoeden was 

gebaseerd op een eerder ongeval met hetzelfde type mijn, waarbij zes dienstplichtigen omkwamen.

Voor Spijkers begon na zijn weigering een lange lijdensweg van een voortdurende strijd tegen zijn 

leugenachtige werkgever. Hij werd een klokkenluider genoemd. Een naam die een aantal 

gewetensvolle burgers na hem ook zouden krijgen. De zaak Spijkers werd een begrip voor velen. In 

de Wikipedia staat onder andere het volgende over hem:

“Spijkers vermoedde echter dat mijnen van dat type ondeugdelijk waren omdat er al eerder een 

dodelijk ongeluk mee was gebeurd waarbij zes dienstplichtigen waren omgekomen. Tijdens het 

gesprek met de weduwe op 14 september 1984 maakte Spijkers duidelijk dat hij was gestuurd en 

niet achter zijn boodschap stond. Vervolgens begon hij een onderzoek.

“Spijkers ontdekte dat de ondeugdelijkheid van de door Eurometaal geproduceerde mijnen van dit 

type al sinds 1970 bekend was. Hierop liet zijn chef door de Marine Inlichtingendienst (Marid) en 

Landmacht Inlichtingendienst (Lamid) een onderzoek uitvoeren naar Spijkers.
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Op 13 mei 1986 gaf de Lamid Spijkers de kwalificatie “politiek crimineel” mee. Het jaar daarop werd 

Spijkers psychiatrisch onderzocht. Hij werd als paranoïde en schizofreen omschreven, en kwam in de 

WAO terecht. In 1989 werd Spijkers door twee militairen beschoten; het duo kwam er met een 

disciplinaire straf vanaf. Per 1 september 1998 werd betaling van zijn inkomen en zijn 

pensioenvoorziening gestaakt”

Het tragische verhaal van Spijkers kreeg een bijzonder eind, voor zover het voor hem überhaupt ooit 

afgelopen zal zijn. De Wikipedia zegt hierover:

“Spijkers ontving in 2003 een onbelaste schadevergoeding van 1,6 miljoen euro. Na Kamervragen 

door het Kamerlid Krista van Velzen zorgde staatssecretaris van Defensie Van der Knaap er alsnog 

voor dat Spijkers op 27 november 2003 werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 29 augustus 2005 liet Van der Knaap de Tweede Kamer weten dat de archiefstukken over Fred 

Spijkers pas 50 tot 70 jaar na diens dood openbaar zullen worden. Ook meldde Van der Knaap dat hij 

de juridische en medische kosten van Spijkers niet zou vergoeden.

In september van dat jaar kreeg Spijkers in strijd met de gemaakte afspraken toch een 

belastingaanslag van 900 duizend euro opgelegd over de toegekende schadevergoeding. Op 18 

oktober maakte Spijkers in het programma Nova bekend dat hij enkele jaren eerder door toenmalig 

staatssecretaris van Defensie Henk van Hoof was bedreigd met “een dodelijk wapen” als hij de 

stukken waarover hij beschikte naar buiten zou brengen.

Spijkers kreeg in 1999 de door de SP ingestelde Rooie Reus-Prijs. Ook mocht hij in april 2000 met 

toenmalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal de klokkenluidersmeldlijn van de FNV openen.”

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Spijkers

balkenende.jpg Het totale failliet van de politiek

Tja, kan men in deze gevallen nog spreken van een rechtstaat? Wordt hiermee niet duidelijk dat al 

die zaken die de overheid en haar vazallen onder de pet willen houden enorme stinkende beerputten 

zijn, die de arrogantie van de macht aantonen? Of liever gezegd de macht van de onmacht.  Een 

macht die individuele mensenlevens totaal minacht en die daarom ook zonder moeite geslacht en 

geofferd mogen worden. De laatste jaren en met name in 2008 is echter aan deze onder-de-pet-

houderij een eind aan het komen. De onmacht van de macht wordt in een helder daglicht geplaatst 

doordat een toenemend aantal mensen hun geweten laten spreken en bestaande misstanden aan de 

kaak willen stellen. De inhoud van al die stinkende beerputten valt niet meer onder de pet te houden, 

het komt er aan alle kanten boven uit. De affaire Spijkers heeft in ieder geval het totale failliet van de 

politiek en haar vergaande belangenverstrengeling op heldere wijze blootgelegd.

Hoe bepaalde doofpotten met elkaar samenhangen heeft Micha Kat op zijn website www.

klokkenluideronline.nl dit jaar aangetoond door een direct verband te leggen tussen de ondeugdelijke 

landmijnen en de vuurwerkramp in Enschede. Hij schrijft daarover:

“Grote ontwikkelingen in de zaak-Spijkers waarover deze site reeds zo veel heeft geschreven en die 

door journalist Alexander Nijeboer op prachtige en indringende wijze voor het nageslacht is 

samengevat! Dankzij de burgemeester van Culemborg -de woonplaats van de klokkenluider- en 

dankzij NOVA wordt de druk op JP ‘normen en waarden’ Balkenende nu zo groot, dat er wel een 

oplossing moet komen! Dat laat natuurlijk onverlet dat Fred Spijkers met zijn zaak het complete 

morele failliet heeft aangetoond van de Nederlandse gevestigde politiek. Maar zoals altijd is er een 

reden voor het weerzinwekkende gedrag van de overheid, een verhaal achter het verhaal waarbij het 

gaat om een fataal complot, enorme financiële belangen van topmensen van de overheid, het 

maskeren van genocidale feiten begaan tegen de eigen bevolking, een horror-story van 

incompetentie en intimidatie….. De lezing dat de vuurwerkramp in Enschede in feite een 

landmijnenramp was waarbij de Staat in een keer verlost werd van de fatale restvoorraden van de AP-
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23 landmijn die alle ellende heeft veroorzaakt mag nog altijd niet worden gehoord of worden 

uitgezocht. Ter ere van Fred Spijkers en alle mensen die bijdragen aan zijn uiteindelijke overwinning 

volgt hier nogmaals het beslissende artikel over de vuurwerkramp die eigenlijk een landmijnenramp 

was.”

Bron: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-

landmijnenramp.html

Zie ook: http://www.infowars.nl/index.php/nieuws/43-algemeen/82-landmijnen-en-enschede-de-

feiten.html

alders.jpeg Van gifhout krijgt men kanker

Dat onze volledige leefomgeving met sterk kankerverwekkende stoffen is verziekt heeft de 

milieudeskundige Ad van Rooij in kaart willen brengen. Hij begon, gedreven door zijn betrokkenheid 

bij een doofpottenaffaire in zijn woonplaats, op steeds grotere schaal het milieubeleid  van de 

Nederlandse regering met concrete bewijzen aan de kaak te stellen. Zijn eenzame strijd tegen 

maffiose verstrengelingen tussen overheid, bedrijfsleven en rechterlijke macht voert hij al sinds 

1988. Hij blijft daarbij procederen tot op het hoogste niveau. De milieuministers van verschillende 

kabinetten zagen hem liever gaan dan komen en sommigen, zoals Alders, weigerden nog verder met 

hem te communiceren. De Telegraaf die op 20 augustus 2004 een groot artikel wijdde aan van Rooij, 

schrijft over zijn relatie tot de eerdere minister van Milieubeheer Alders het volgende:

 “Zijn strijd begon veel te lijken op de vruchteloze gevechten van Don Quichot tegen de 

windmolens. Al na vier jaar leidde dat tot een opmerkelijke actie van de toenmalige 

minister van VROM, Hans Alders, tegenwoordig commissaris van de Koningin in Groningen. 

Hij was net als zijn ambtenaren wanhopig geworden van de stapels brieven - ondersteund met 

deskundige rapporten - en schreef op 31 maart 1992 aan de Vaste Kamercommissie van 

Milieubeheer: ‘Ik waardeer het in hoge mate als burgers een grote betrokkenheid vertonen bij de 

milieuproblemen, waarmee de Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd. De wijze waarop de 

heer Van Rooij zijn betrokkenheid uit, legt echter een zeer groot tijdsbeslag op de medewerkers van 

het directoraat- generaal Milieubeheer, de hoofdinspectie Milieuhygiene en de regionale Inspectie 

Milieuhygiëne te Noord-Brabant. Ik ben van mening dat dit tijdsbeslag, veroorzaakt door één burger, 

een thans niet meer te verantwoorden omvang is gaan aannemen.’”

Bron: http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm

In een radio-interview met van Rooij voor Argusoog Radio liet hij blijken dat de milieuzwendel waar 

hij tegen strijdt internationale proporties heeft. Eerder afgesloten internationale milieuverdragen, 

waar Alders een belangrijke rol bij heeft gespeeld, zijn er op gericht de bestaande lucratieve zwendel 

in stand te houden. Ook van Rooij kwam het gegeven tegen dat wat wij democratisch politiek bestuur 

in een rechtstaat noemen in feite neerkomt op een subtiel fascistoïde regime, die haar burgers tot te 

manipuleren rechteloze slaven maakt. 

noten.jpeg Moraalridders zonder ballen

Op de avond van 2 december zat ik naar het programma van Pauw en Witteman te kijken. In deze 

uitzending was onder andere Karl Noten als gast aanwezig. Deze fysiotherapeut heeft bekendheid 

gekregen door het ochtendgymnastiekprogramma ‘Nederland in Beweging’. Vorig jaar hield zijn 

televisieloopbaan op toen er, volgens justitie, bij een inval in zijn huis kinderporno op een externe 

harde schijf van zijn computer werd aangetroffen. Hij werd daar voor veroordeeld en is inmiddels 

weer op vrije voeten. In het programma kwam hij zijn verhaal doen. De heren Jeroen Pauw en Paul 

Witteman legden hem het vuur heel na aan zijn schenen. Het leek soms wel op een kruisverhoor. 

Naarmate ik deze show van macht en onmacht langer bezag, begon bij mij het gevoel van 

onrechtvaardigheid te groeien. Niet zozeer vanwege Karl Noten, die er tenslotte zelf voor heeft 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1340/de-zaak-demmink-maatschappelijk-geduid.html (4 of 19) [3/11/2009 1:31:00 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/202/vuurwerkramp-blijkt-landmijnenramp.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/686/zaak-spijkers-balkenende-en-de-landmijnenramp.html
http://www.infowars.nl/index.php/nieuws/43-algemeen/82-landmijnen-en-enschede-de-feiten.html
http://www.infowars.nl/index.php/nieuws/43-algemeen/82-landmijnen-en-enschede-de-feiten.html
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/alders.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/alders.jpeg
http://www.sdnl.nl/ad-van-rooij-telegraaf.htm
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/noten.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/noten.jpeg


De zaak-Demmink maatschappelijk geduid at Klokkenluideronline

gekozen om in dat programma aanwezig te zijn. Maar meer vanwege de enorme corrupte 

klassenjustitie die er in Nederland, zoals ook uit de al eerder benoemde doofpottenaffaires blijkt, al 

jaren plaats vindt. Het werd me opnieuw getoond hoe werkelijk ziek ons maatschappelijke systeem 

is, ziek tot op het bot.

De houding van Pauw en Witteman vond ik te gênant voor woorden. Ik kon het dan ook niet laten 

hen een ongezouten mailtje te sturen, met daarin verwoordt mijn grieven ten aanzien van hun vorm 

van journalistiek bedrijven. Ik noemde hen journalisten zonder ballen. Hun programma is zo’n typisch 

semi-journalistiek vragenuurtje, waarbij zij pretenderen lastige vragen te stellen om daarmee een 

kritische diepgang tot stand te brengen. Maar zij stellen de verkeerde vragen aan de verkeerde 

personen. Wanneer politici in hun programma komen durven zij de meest essentiële vragen niet te 

stellen. Bovendien durven ze het niet aan om de minister van Justitie eens flink aan zijn tanden te 

voelen over de grootste kinderpornozaak die al jaren in Nederland speelt, bang dat hij hen zal bijten. 

Deze zaak sleept al sinds halverwege de jaren ’90 voort, zonder dat dit juridische gevolgen heeft voor 

de dader en degenen die de dader voortdurend de hand boven het hoofd houden.

demmink_1_1.jpg Het kinderpornonetwerk

In bepaalde kringen schijnt het normaal gevonden te worden dat seksueel misbruik van  kinderen een 

gelegitimeerde uiting van de eigen seksuele identiteit is. Er zijn weliswaar wetten die dit verbieden, 

op basis waarvan mensen worden opgepakt en veroordeeld, zoals Karl Noten. Maar die wetten 

worden niet even consequent toegepast. Of  Noten werkelijk schuldig was weet ik niet. In ieder geval 

gaat het hier alleen om het al dan niet bekijken van beelden van kinderporno. Dat mensen dit soort 

beelden bekijken houdt het fenomeen natuurlijk in stand. Een veel groter traumaverwekkende 

invloed op de betrokken kinderen hebben echter de mensen die het doen, die actief kinderen 

misbruiken. Of dit nu wel of niet verfilmd wordt maakt in dit kader niet uit.

Waar het mij in dit geval om gaat is de schrijnende handel in kinderen, die vaak ontvoerd worden om 

in andere landen als seksslaaf gebruikt te worden. Eerder dit jaar heeft er een artikel op het internet 

gecirculeerd over het eiland Jersey voor de Franse kust, alwaar elitaire bewoners kinderen seksueel 

zouden misbruiken. Dit eiland schijnt deel uit te maken van een groter internationaal netwerk van 

kinderhandel en –misbruik. Daarbij zouden er ook lijntjes naar hooggeplaatste personen in  

Nederland lopen.

Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=416748&r=1&tbl_archief=1&

Deze lijntjes zouden er ook lopen bij de affaire Dutroux, vanuit België naar Nederland. Dat deze 

lijntjes er ook werkelijk lopen mag blijken uit de volgende citaten uit een zeer uigebreid Engelstalig 

artikel betreffende de zaak Dutroux:

“[Scotland Yard and their Dutch counterpart] recruited an undercover officer to pose as a child abuser 

and befriend Warwick Spinks in England. In a series of meetings, Spinks described how he picked up 

boys in Dresden, in Bratislava in the Czech Republic, and in Poland, where, he claimed, they cost only 

10p. The undercover officer asked Spinks if he could get him a sado-masochistic video featuring boys 

as young as 10, and Spinks replied that he knew people in Amsterdam who could: “I know, well I 

knew, some people who were involved in making snuff movies and how they did it was, they only 

sold them in limited editions, made 10 copies or something, 10 very rich customers in America, who 

paid Dollars 5,000 each or something like that”. Spinks divulged no more about the video and failed 

to produce a copy of it…Without more evidence, Scotland Yard could not justify the expense of 

keeping the undercover officer or of sending officers to Amsterdam…” (…….)

(…….) “The Bristol detectives can get no further. The Dutch say they will not investigate, and 

Avon and Somerset police have neither the funds nor the legal power to run their own inquiry in the 

Netherlands.” (72) (……)

(……) ”In July 1998, Marcel Vervloesem and his Morkhoven Workgroup (Werkgroep Morkhoven), a 
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private anti-child pornography group, made international headlines after having obtained thousands 

of pictures from an internet-based, sadistic, child pornography network, ran from an apartment in 

Zandvoort (a town near Amsterdam) (78). They also acquired a list of clients and associates of this 

network, which turned out to include the earlier-mentioned Warwick Spinks (79). Because the 

children who appeared in these pictures came from all over the world, international police agencies 

were very interested and managed to identify several dozen victims. It was mainly the Dutch and 

Belgian authorities who failed to do their job, and when one reads that there are links to the 

British- Amsterdam paedophile ring (80), a person who probably procured children for high level 

officials (81), an anonymous “contact” of the Dutch royal family (82), and one of the girls named by 

X1 (83), things suddenly begin to make sense again.” (……) 

 (…..) “Another interesting fact about the Katrien de Cuyper case 
was that in mid 1999, when the Dutch police put together a catalog 
of pictures found at the Zandvoort home of pedophile Gerrie Ulrich, 
there was a porn photo in there of a girl which closely resembled 
Katrien de Cuyper (113). Among the pictures and documents found 
at Ulrich’s were order forms to make requests for specific forms of 
child pornography. An investigation showed that Ulrich regularly 
donated large sums of money to a post office box located above the 
cafe in Antwerp (The Truck Drivers) where Katrien De Cuyper had 
last been seen making a phone call. Two Dutch porn firms were 
located at this address: Studio De Pauw and X-Kiss (114).” (….)

(…..) “April 8, 1997, The Toronto Star, ‘Film alleges pedophiles killed boys’: “Dutch police will be 

among the television viewers today of a British documentary that reports a pedophile ring in 

Amsterdam and nearby Hoofddorp videotaped the snuff deaths of homeless boys. It’s not the first 

time Dutch police have heard the allegation, but investigations in 1990 and 1993 yielded 

no concrete result.”

(….) “July 18, 1998, The Independent, ‘Dutch porn ring exploited two-year-olds’: “Dutch Police were 

investigating allegations yesterday that an international child pornography ring exploited toddlers as 

young as two and distributed their images worldwide via the Internet… The inquiry follows a report by 

a Belgian anti-[child]pornography group, Morkhoven, that it found thousands of computer discs in a 

flat in the Dutch seaside town of Zandvoort. The discs were loaded with pornographic pictures of 

children, the Dutch current affairs television programme NOVA reported. Morkhoven showed some of 

the images to the programme makers, who decided they were too disturbing to broadcast. A 

spokeswoman for NOVA said that the correspondent responsible for the report was in contact with the 

Dutch police, and added that all the alleged evidence was with Morkhoven… But the Berliner 

Morgenpost which has closely followed the case, reported in April about accusations of sloppy 

work by German and Dutch police. After much public outcry, Berlin prosecutors met in late April 

with Marcel Vervloesem, a private detective with Morkhoven. Mr Vervloesem said he gave the police 

extensive evidence and the names of two previously unknown suspects.” (accentuering AZ)

Bron: http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_of_the_Dutroux_affair.htm

Zieke geesten op hoog politiek niveau

De lijntjes die vanuit het buitenland, waaronder België, Tsjechië, Roemenië en Turkije naar Nederland 

lopen, komen voor een groot deel samen in een figuur die het hoogste ambt op het Ministerie van 

Justitie bekleedt. Deze man is Secretaris Generaal op dat ministerie. Hij die op een werkelijk zieke 

manier zijn seksuele lusten botviert op jonge jongens is al sinds 1995 in opspraak. Vele media 

hebben al aandacht aan zijn voortwoekerende zieke gedrag besteed. Toen de berichtgeving in die 

media over de zaak Joris D. echter te dichtbij de bronnen van dit zieke internationale gezwel kwam, 

werden ze uiteindelijk door belanghebbenden op de achtergrond het zwijgen opgelegd.

Zie hiervoor: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1298/zaak-demmink-verscheurt-nederlandse-
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media.html

Maar ook in deze zaak bleek er een klokkenluider zijn geweten te laten spreken. De eerder genoemde 

onderzoeksjournalist Micha Kat heeft op zijn website www.klokkenluideronline.nl een veelheid aan 

bewijzen en belastend materiaal verzameld.

De afgelopen tijd heb ik me daar eens in verdiept. Daarbij kreeg ik een kijkje in de keuken van ’s 

werelds elitaire lustenbevrediging en vele andere doofbeerputten.. Ik kwam daarbij steeds voor de 

vraag te staan, hoe het mogelijk is dat dit in onze samenleving zo lang voort kan duren. Dat het hier 

om uiterst gevoelige zaken gaat, die de kern van ons landsbestuur raken, blijkt uit het werkelijk over 

lijken gaan van hen die het deksel op deze meest stinkende beerput willen houden. De hoeveelheid 

materiaal in deze zaak is zo omvangrijk dat ik er niet aan kan beginnen om het samen te vatten. 

Enkele in het oog springende zaken wil ik er echter uit lichten.

Uit de kast vallende lijken

Er zijn in de afgelopen jaren een aantal mensen onder mysterieuze omstandigheden om het leven 

gekomen, waarbij het onderzoek naar de achtergrond er van even mysterieus op een doodlopend 

spoor eindigde. Op één of andere wijze stonden al deze zaken in direct verband met het 

kinderpornonetwerk en de ogenschijnlijk onschendbare Justitiebobo Joris D.  Kat schrijft op de site 

www.hetvrijevolk.com hier het volgende over:

vantraa.jpeg “De huisarts Joyce Labruyere kwam op het spoor van kinderen die waren 

misbruikt door hoge ambtenaren. Ze trok aan de bel. Diende klachten in bij het OM. 

Ze leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is ze gestorven. Mr. Wilfred Brinkhuis 

organiseerde seksfeestjes voor volwassenen in Utrecht. Hij kwam zo in contact met hoge ambtenaren 

die zijn ruimtes wilde gebruiken voor pedofeestjes. Daar wilde hij niet aan meewerken en klaagde bij 

het OM. Hij leeft niet meer. Onder verdachte omstandigheden is hij gestorven. Maarten van Traa 

ontdekte dat er banden bestonden tussen de IRT-affaire en enkele hoge ambtenaren en hun seksuele 

voorkeur. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte omstandigheden. Chauffeur Mosterd reed 

zowel Aad Kosto als Joris D. Hij beklaagde zich bij zijn chef over het gedrag van D.  die op de 

achterbank van zijn auto jongetjes misbruikte. Hij leeft niet meer. Hij stierf onder verdachte 

omstandigheden.”

Bron: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6347

Internationale chantage

Dat deze moreel stinkende zaak ook op andere wijze slachtoffers maakt blijkt uit het verhaal van de 

Koerdische politicus-zakenman-klokkenluider Huseyin Baybasin. Deze  werd in 1998 voor de tweede 

maal onder valse voorwendselen opgepakt en tot levenslang veroordeelt. Hij had aangifte gedaan 

tegen Joris D. wegens seksueel misbruik van kinderen in Turkije.

Citaat:

“Baybasin maakt de zaak aanhangig, omdat hij vermoedt dat hij zijn veroordeling heeft te danken 

aan de zaak rond D. De ambtenaar zou door het kindermisbruik chantabel zijn geworden, en 

vervolgens onder druk van Turkije het justitieonderzoek naar Baybasin hebben gemanipuleerd. 

Volgens de verdediging wilde Turkije Baybasin voorgoed achter tralies zien verdwijnen, wegens zijn 

contacten met de Koerdische vrijheidsbeweging PKK. In ruil voor een lange veroordeling van 

Baybasin zou Turkije bewijzen tegen D. hebben achtergehouden. 

Baybasin werd in 2002 veroordeeld tot levenslang wegens moord, heroïnehandel en afpersing. Het 

bewijs tegen hem was gestoeld op telefoontaps. Met die taps is volgens zijn advocaat geknoeid.

De beschuldigingen aan het adres van D. zijn niet nieuw. Al in 2003 verschenen publicaties dat de 

topambtenaar zich in de jaren ’90 zou hebben vergrepen aan minderjarige jongens. Die moesten later 

op last van de rechter worden gerectificeerd. Baybasin deed vorig jaar al aangifte tegen D. Het 
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Openbaar Ministerie zag toen na een oriënterend onderzoek geen reden de ambtenaar te vervolgen. 

Baybasin eist in een klaagschrift nu alsnog vervolging van D.

adele.jpeg Baybasins advocaat Adèle van der Plas heeft onlangs nieuw bewijsmateriaal vergaard 

met behulp van oud-recherchechef Klaas Langendoen. Zo sprak Langendoen vorige 

maand in Turkije een ex-politieman die toegeeft telefoongesprekken van Baybasin te hebben vervalst 

in opdracht van zijn superieuren. Reden: Baybasin was een vijand van de staat Turkije. 

Ook heeft Langendoen een video- opname voorhanden van een jongeman die stelt dat D. hem als 

jongetje heeft misbruikt. ,,Deze mensen moeten officieel worden gehoord,’’ stelt Langendoen, die 

geschokt is door zijn bevindingen. Advocaat Van der Plas: ,,Er moet een einde komen aan deze 

doofpotcultuur. Dat kan. Alles uit ons onderzoek is verifieerbaar.’’

Het gerechtshof in Den Haag zal de zaak pas na de zomer behandelen. Het ministerie van Justitie wil 

niet reageren op de nieuwe aantijgingen, omdat de zaak nu bij het gerechtshof ligt.”

Bron: Algemeen Dagblad 2 juni 2008 (http://www.ad.nl/binnenland/2337591/

Nieuw_bewijs_pedofilie_topambtenaar.html) 

Dit was al de tweede aangifte nadat een eerdere aangifte werd gedaan door de Nederlandse 

jongeman Frank L., die jaren eerder in Eindhoven in het inmiddels beruchte Anne Frank Plantsoen 

door D. zou zijn misbruikt.

Baybasin voorzag de affaire D. van een nieuw complex internationaal gezicht. De advocate van 

Baybasin, Adèle van der Plas, geeft in een op video vastgelegd interview een toelichting op deze 

zaak.”

Zie:

http://nl.youtube.com/watch?v=NFQEiwxj8×8&eurl=http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1253/

joris-demmink-the-movie-part-3-justice.html

en:

http://nl.youtube.com/watch?v=Zrwu6kHkp9U&feature=related

Wil je meer details weten over deze affaire dan raad ik je aan je licht eens op te steken op de site 

van Micha Kat www.klokkenluideronline.nl.

vervloesem.jpg Op internationaal niveau speelt het klokkenluiderverhaal eveneens. Zo is er in 

België de in een hiervoor weergegeven citaat klokkenluider Marcel Vervloesem, 

die in een schijnproces tot vier jaar cel werd veroordeeld, voor zijn aan het licht brengen van de van 

kinderporno voorziene Zandvoort-files. Deze man was zwaar ziek op het moment dat hij gevangen 

werd gezet. Deze zaak lezend bekruipt je het gevoel dat wij echt verstrikt zitten in een machtig web 

van onmachtige machtigen, die geen liefdevolle menselijke relaties kunnen onderhouden.

Zie: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-

kinderverkrachters.html

In de Verenigde Staten heeft de voormalige tolk/vertaler van verschillende presidenten en 

presidentskandidaten, Fred Burks, zichzelf tot klokkenluider gemaakt door flink uit de school te 

klappen over de machtsspelletjes aan de top van de Amerikaanse politiek.

Zie: http://argusoog.punt.nl/?id=424721&r=1&tbl_archief=&

De hiervoor beschreven doofpotaffaires laten slechts een topje van een enorme ijsberg zien, waaruit 

moge blijken dat wij door mensen worden bestuurd die zichzelf onder en boven de wet hebben 

geplaatst. Zij hebben dit kunnen doen, daar zijzelf die wetten mede hebben vormgegeven. Het 

geheel getuigt van een houding die gebaseerd is op een totale onmacht ten aanzien van het zichzelf 
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over kunnen geven aan een nu gevraagde opbouwende verandering, die inherent is aan het leven. Zij 

weten de diepere kwaliteiten van dat leven niet te zien en te waarderen, waardoor zij het leven 

omvormen tot haar tegendeel. Namelijk machtsmisbruik door dood en doodsheid te scheppen. Ook 

deze mensen blijven mensen. Zij laten echter zien dat zij, door het maken van keuzes voortkomend 

uit ongecontroleerde egozucht, het leven afbreken. Zij stellen zich daarmee in dienst van het kwaad. 

Hun godheid in dit verband is Lucifer, de gevallen engel die de mens verleidde zich gevoelsmatig af te 

scheiden van het geheel der schepping en zich op te sluiten in zijn ego. De machthebbers hebben hun 

individuele ego’s geofferd aan het groepsego van een elitaire machtsclub. Deze is er door de eeuwen 

heen  alles aan gelegen geweest om een totale controle tot stand te brengen over de mensheid.

Heeft dit alles een zin?

Vanaf het eerste moment dat ik op een bewust niveau met de enorme onrechtvaardigheid en het 

daarmee samenhangende leed in de wereld werd geconfronteerd, heb ik dat gegeven willen doorzien 

en er een zin aan willen geven. Om het daarmee in mijzelf een plek te kunnen geven. Terwijl ik mij in 

de afgelopen dagen verdiepte in het werk van Micha Kat voelde ik hierbij dezelfde behoefte. In 

eerdere artikelen heb ik al eens aangegeven dat wat zich op collectief mensheidsniveau afspeelt, een 

spiegel is van wat er op individueel menselijk niveau gebeurd.

Bij mijzelf heb ik de laatste jaren een intensief noodzakelijk innerlijk zuiveringsproces waargenomen. 

Zaken die ik uit onwetendheid en vooral angst voor het onbekende onder de pet hield traden aan het 

licht om gezien, doorleefd en getransformeerd te worden. Ik ga er vanuit dat op collectief 

mensheidsniveau nu hetzelfde plaatsvindt. Men hoort wel eens dooddoenerig gezegd worden dat 

machtsmisbruik van alle tijden is. Dat is inderdaad ook zo. Het is echter in mijn beleving nu zo, dat 

door onze individuele morele ontwikkeling wij dit niet meer kunnen tolereren. Het is een essentieel 

deel van onze huidige bewustzijnsontwikkeling dat dit soort ego-onzuiverheden onderkend en 

gezuiverd worden.

Ook het fenomeen pedofilie is van meerdere tijden. In de oude Griekse en Romeinse culturen was het 

min of meer geaccepteerd dat hooggeplaatste bestuurlijke figuren zich te buiten  gingen aan seks 

met minderjarige schandknapen. Deze uit de culturele oudheid stammende voorheen geaccepteerde 

gewoonten pasten in de toenmalige cultuur, waarin de individuele ontwikkeling op een ander niveau 

stond. Nu in onze tijd zijn het brute machtsmisbruik door heersers en het seksuele misbruik van 

minderjarigen niet acceptabel meer. Juist in onze tijd, waarin de individuele bewustzijnsontwikkeling 

van vitaal belang is voor het maken van de volgende stap in onze evolutie, is het noodzakelijk dat 

deze collectieve karmische onzuiverheden aan het licht gebracht worden. Op collectief niveau wordt 

nu van de mensheid gevraagd deze al eeuwenoude onbewuste schaduwkanten van voorbije culturen 

bewust te maken, ze met Liefde te doordringen, te transformeren en uiteindelijk te integreren. Pas 

als dit proces wordt doorlopen, kan de mensheid een volgende stap maken op haar weg naar een 

totaal eenheidsbewustzijn. Ik heb waargenomen dat deze bewustwording en transformatie in mijn 

persoonlijke ontwikkelingsproces zo heeft gewerkt en zie dit weerspiegelt in de 

bewustzijnsontwikkeling van de mensheid als geheel.

michapeuk.jpg Micha Kat op Argusoog radio

Micha Kat wordt op 18 december door Argusoog Radio geïnterviewd. Het team van Argusoog heeft 

hiertoe weloverwogen besloten, ondanks de gevoeligheid van deze zaak, om daarmee de 

klokkenluiders in het algemeen én Micha Kat in het bijzonder een ondersteunend hart onder de riem 

te steken. Deze gewetensvolle mensen hebben onze steun nodig. Hun weten en inzichten moeten 

zoveel mogelijk verspreid worden. Ook hebben de kinderen die nu nog een min of meer zorgeloos 

leven leiden, zonder zich bedreigd te hoeven voelen onze steun en veiligheid nodig.. Klokkenluiders 

noemde men ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verzetshelden. Zij zijn nu de moderne 

verzetshelden binnen het oorlogsregime dat Nieuwe Wereld Orde heet.

Een lid van het Argusoogteam had onlangs een gesprek met een politieman in zijn woonplaats. Deze 
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vertelde hem in alle vertrouwen dat het hem bekend was dat er vanuit de VS een FBI-man speciaal 

aan zijn korps was toegewezen om een onderzoek te doen naar kinderporno. Deze had een tijd lang 

zijn werk kunnen doen en de nodige informatie kunnen verzamelen. Totdat deze FBI-agent blijkbaar 

op een te heet spoor kwam. Hij kwam op een gegeven moment op zijn kantoor in het politiebureau 

en zag dat zonder enige sporen van braak zijn volledig aangelegde dossier verdwenen was. Hij werd 

daarna plotsklaps teruggeroepen naar zijn thuisbasis inde VS. Tijdens zijn onderzoek had hij 

undercover een ‘bestelling’ gedaan bij een kinderronselaar. Hij had gevraagd om een vier jaar oud 

kind. De ronselaar had hem te verstaan gegeven dat hij daar de dag erna er al over zou kunnen 

beschikken.

Dat kinderhandel om de kinderporno mogelijk te maken ook in Nederland plaatsvindt mag dus 

duidelijk zijn. Het  kan ook jouw kind overkomen. Daarom is het van belang dat wij gezamenlijk deze 

misstanden aan de kaak stellen.

Wij kunnen het ons in dit informatietijdperk niet meer veroorloven om te zeggen “Wir 

haben es nicht gewusst”. Want willen wij weten? Willen wij wakker worden?

De onderzoeksjournalist Robin de Ruiter, die veel in het buitenland heeft gewoond, zei in een 

interview voor Argusoog Radio dat het Nederlandse volk één van de meest gemanipuleerde volkeren 

is. Deze schaduwkant van de Nederlandse politiek, die samenhangt met de meer dan prominente 

plaats die hooggeplaatste Nederlanders in de wereldschaduwregering hebben gespeeld en nog 

spelen, is bij weinigen bekend. Ze wordt echter aan de andere kant aangevuld door het grote 

zelfbewustzijn bij een groeiende groep medelanders. In de komende veranderingen spelen de bewust 

wordende Nederlanders een grote pionerende rol.

Er is onze tijd een grote behoefte aan onafhankelijke onderzoeksjournalisten die het lef hebben om 

het moreel verziekte landelijk en wereldbestuur in hun ziek zijn te diagnosticeren.. Een ziekte kun je 

immers pas genezen als je deze hebt onderkend en de oorzaken daarvan hebt onderzocht. Dat dit 

een confronterend en pijnlijk proces is zullen de doofpotters ook ervaren. Maar uiteindelijk zal de 

rechtvaardigheid het winnen van de onrechtvaardigheid. Laten wij daar zelf een actieve bijdrage aan 

leveren door de heersende onrechtvaardigheid niet meer te accepteren en dat vooral ook zoveel 

mogelijk met elkaar te delen. Stuur daarom en masse een oproep aan de Tweede Kamerleden om 

deze voor onze rechtstaat schandelijke zaak te beëindigen en het recht van de Liefde te laten 

zegevieren. Onder dit artikel vind je een lijst van de Tweede kamerleden.

Laat de Liefde zegevieren en laat je eigen Licht stralen.

Namens het team van Argusoog

Arend Zeevat

Dit artikel wordt ondersteund door:

www.klokkenluideronline.nl

Email adressen van 2e kamer leden:

r.abel@tweedekamer.nl; C.Aptroot@tweedekamer.nl; J.Atsma@tweedekamer.nl; J.

vBaalen@tweedekamer.nl; W.vanBeek@tweedekamer.nl; S.Blok@tweedekamer.nl; L.

Blom@tweedekamer.nl; B.vBochove@tweedekamer.nl; J.Boelhouwer@tweedekamer.nl; 

HvBommel@sp.nl; s.bouchibti@tweedekamer.nl; C.Coruz@tweedekamer.nl; S.Depla@tweedekamer.

nl; I.Dezentjehamming@tweedekamer.nl; J.vanDijk@tweedekamer.nl; m.vdijken@tweedekamer.nl; J.

Dijsselbloem@tweedekamer.nl; W.Duyvendak@tweedekamer.nl; A.Eijsink@tweedekamer.nl; K.

Ferrier@tweedekamer.nl; W.vGent@tweedekamer.nl; A.Gerkens@tweedekamer.nl; L.

Griffith@tweedekamer.nl; F.Halsema@tweedekamer.nl; M.Hamer@tweedekamer.nl; M.

Haverkamp@tweedekamer.nl; J.tenHoopen@tweedekamer.nl; E.Irrgang@tweedekamer.nl;H.

Jager@tweedekamer.nl; F.Joldersma@tweedekamer.nl; c.jonker@tweedekamer.nl; A.C.
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Kant@tweedekamer.nl; G.Koopmans@tweedekamer.nl; M.Kraneveldt@tweedekamer.nl; P.

dKrom@tweedekamer.nl; J.Leerdam@tweedekamer.nl; Jan@janmarijnissen.nl; J.

Mastwijk@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; H.Ormel@tweedekamer.nl; M.

dePater@tweedekamer.nl; D.Samsom@tweedekamer.nl; J.Schreijer@tweedekamer.nl; A.

Slob@tweedekamer.nl; P.Smeets@tweedekamer.nl; M.Smilde@tweedekamer.nl; J.

Snijder@tweedekamer.nl; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; M.Sterk@tweedekamer.nl; J.

Tichelaar@tweedekamer.nl; a.vietsch@tweedekamer.nl; B.vdVlies@tweedekamer.nl; 

JandeVries@tweedekamer.nl; N.vVroonhoven@tweedekamer.nl; jdewit@sp.nl;

Emailadressen van alle fractievoorzitters in de 2e Kamer.

p.vgeel@tweedekamer.nl; F.Halsema@tweedekamer.nl; M.Hamer@tweedekamer.nl; agneskant@sp.

nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; m.rutte@tweedekamer.nl; A.Slob@tweedekamer.nl; r.

verdonk@tweedekamer.nl; m.thieme@tweedekamer.nl; B.vdVlies@tweedekamer.nl; g.

wilders@tweedekamer.nl

36 Reacties op “De zaak-Demmink maatschappelijk 
geduid”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

16 Dec 2008 om 21:19 

Blij dat er nog zo veel tweede kamerleden dit ondersteunen maar ben onzeker over de afloop hiervan. Maar erg 
goed verwoord en in de context geplaatst, er zijn veel mensen mee bezig op een goede manier. Dat NL een van 
de meest gemanipuleerde landen is staat vast, we lopen strak in de pas met the White House, eng gewoon dat 
konunkluk huis. Ben bang dat ze hier nooit zijn weg geweest…

2.  pedorechter 

16 Dec 2008 om 21:28 

@ e-bee

Volgens mij betekenen die e-mail adressen niet dat deze Tweede Kamerleden het initiatief van Zeevat 
ondersteunen. Het artikel van zeevat wordt ondersteund door deze website. De mailadressen van de 
kamerleden staan vermeld opdat de lezers hen kunnen bestoken met steunbetuigingen voor dit initiatief. Of dit 
veel zal opleveren is een tweede. Er staan te veel hypocriete politici op de lijst, vooral die van christelijke huize

3.  RuudHarmsen 

16 Dec 2008 om 22:04 

=== 
Email adressen van 2e kamer leden:

r.abel@tweedekamer.nl; C.Aptroot@tweedekamer.nl; J.Atsma@tweedekamer.nl; J.vBaalen@tweedekamer.nl; 
W.vanBeek@tweedekamer.nl; S.Blok@tweedekamer.nl; 
/===

Hahaha. Zinloos. Haalt toch niets uit.

Maar zeker doen. Ben ik tenminste eens niet de enige roepende in de woestijn.

Wanneer zijn er weer verkiezingen? 2010? Onthoud: __Alle 150 nieuw__. 

Want het huidige zooitje moet absoluut collectief vertrekken. Partijen én kamerleden.

4.  RuudHarmsen 

16 Dec 2008 om 22:25 

E-bee, 16 Dec 2008 om 21:19 
Blij dat er nog zo veel tweede kamerleden dit ondersteunen 

Eh, je maakt hier een ernstige lees- en begripsfout. Kamerleden ondersteunen deze oproepen en initiatieven 
beslist niet. Ze doen gewoon helemaal niets! Was het maar waar!
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Stel je voor dat we een echt parlement hadden, dat parlementair actief was! Dan was al deze ellende al lang 
geleden opgelost!!

5.  E-bee 

16 Dec 2008 om 22:34 

Helaas, alleen de e-mail adressen… Ik moet zeggen, in eerdere gevallen mezelf betreffende, kreeg ik nooit een 
antwoord van tweede kamerleden en contactpersonen voor justitie. Dan is de politiek dus ook helemaal 
omgevallen.

6.  RuudHarmsen 

16 Dec 2008 om 22:37 

Wat vind je dan van een vaste Kamercommissie betreffende justitie, die werkelijk nog nooit ook maar één 
enkele letter heeft verwaardigd mij te doen toekomen? Ondanks op allerlei manieren (indringend, beleefd, 
sarcastisch, zorgelijk, vragend, vriendelijk; verzin het maar) benaderen van zowel commissie als 
commissievoorzitter en plaatsvervanger.

Antwoord: geen.

Alle informatie over fracties, elden en commissies: 
http://www.tweedekamer.nl/

Trouwens, de Eerste Kamer schijnt ook een enquêterecht te bezitten. Zij schijnen niet gebonden te zijn aan 
coalitiegekonkel bij de formatie. Misschien scheelt dat. Moeten zij ook niet eens indringend op deze zaken 
gewezen worden? Heb ik nog nooit geprobeerd.

Info hier: http://www.eerstekamer.nl/

Die ethica die Micha toen geïnterviewd heeft, die het allemaal die wist en niet wilde weten, die zit in die club.

Heleen Dupuis: 
http://www.eerstekamer.nl/persoon/mw_prof_dr_h_m_dupuis_vvd

Maar blijf wel beleefd en neem de verschuldige hoogachting in acht! Dit zijn allemaal personen van hoog 
aanzien en standing!

7.  RuudHarmsen 

16 Dec 2008 om 22:40 

Britta Böhler heb ik nog wel hoog zitten: 
http://www.eerstekamer.nl/persoon/mw_dr_b_bohler_groenlinks

Zij weet uit de dagelijkse praktijk natuurlijk hoe OM en overige justitie te werk gaan. Maar ja, ze is wel lid van 
datzelfde Groen Links, de partij die hier eerder vanavond in opspraak kwam als een van de meeste lakse en 
afwerende partijen. Zelfverklaard machteloos. 

Zou zij daar persoonlijk vrede mee hebben?

8.  Rudolf Paul 
17 Dec 2008 om 09:34 

*** breaking news*** 
Baas Openbaar Ministerie in staat van beschuldiging: 
http://www.nujij.nl/baas-openbaar-ministerie-in-staat-van.4305686.lynkx

9.  RuudHarmsen 

17 Dec 2008 om 09:51 

Zou TON van Rita Verdonk dan toch iets zijn?

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1109596.ece/ 
http://www.trotsopnederland.com/index.php?pageID=3&messageID=95

Daar lees ik o.a.: 
=== 
• In ons land wordt gehandhaafd in plaats van gedoogd. 
De wetten die er zijn, worden normaal gehandhaafd voor iedereen. Op aangifte volgt onderzoek, bij bewijs 
volgt strafvervolging. 
/===

Zouden onder ‘iedereen’ ook de ministeries en het OM zelf vallen?

Daartegenover kennen we ook deze Rita Verdonk, die toezegt en NIET waarmaakt: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2080821v.htm

Daarin schreef ik: 
=== 
Het is nu 21 augustus, nog van 2008, dus het kan nog. Ik wacht af. 
/===
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Op 17 december is 2008 ook nog steeds niet voorbij. Het kan nog steeds. Ik houd mijn adem niet in. (Of zoals 
de Amerikanen zeggen: “why am I not holdingmy breath?”

10.  jacco 

17 Dec 2008 om 10:11 

Door het op een hoop gooien van allerlei onbesliste en vaak dubieuze zaken, bewijst men Joris Demmink een 
grote dienst. Zijn dossier komt zo te vallen onder de ‘grote complotten’, waar vooral tweederangsjournalisten 
en amateurs zich mee bezighouden.

Als je voortgang wil boeken in dergelijke doofdossiers, is juist de uiterste nauwgezetheid en zuiverheid van 
belang. Anders kom je nergens. Ook Nijeboer, wiens boek overigens op jatwerk is gebaseerd, schoot precies 
door op de punten die hij zelf had onderzocht. Die moest hij rectificeren (zie zijn site).

11.  Inanna 

17 Dec 2008 om 10:25 

@ Ruud Harmsen:

Je schrijft:

Britta Böhler heb ik nog wel hoog zitten: 
http://www.eerstekamer.nl/persoon/mw_dr_b_bohler_groenlinks

Zij weet uit de dagelijkse praktijk natuurlijk hoe OM en overige justitie te werk gaan. Maar ja, ze is wel lid van 
datzelfde Groen Links, de partij die hier eerder vanavond in opspraak kwam als een van de meeste lakse en 
afwerende partijen. Zelfverklaard machteloos.

Zou zij daar persoonlijk vrede mee hebben?

——————————————————

Britta Böhler was ooit de advocate van Baybasin. Zij schijnt welbewust aan zijn veroordeling te hebben 
meegeholpen! Men vermoed dat ze werkte voor de Duitse geheime dienst. Uiteraard vraagt dit om meer 
onderzoek, maar mij verbaast niets meer.

12.  Inanna 

17 Dec 2008 om 10:30 

Nog even een luid applaus voor dit artikel van Arend Zeevat. Alle doofpotten op een rij!

13.  RuudHarmsen 

17 Dec 2008 om 10:34 

jacco, 17 Dec 2008 om 10:11 
=== 
Als je voortgang wil boeken in dergelijke doofdossiers, is juist de uiterste nauwgezetheid en zuiverheid van 
belang. 
/===

Is al geprobeerd, bijvoorbeeld langs de juridische weg, door Adele van der Plas. Heeft nog niets uitgehaald. En 
verder: ga je gang.

14.  Frank Black 

17 Dec 2008 om 10:41 

verkorte versie:

alleen nog maar meer redenen om goed te kijken naar de digitale bewakers. wat en wie bewaken zij? wat 
weten zij? 
WerkgroepMorkhoven2@groups.msn.com 
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven2/general.msnw?
action=get_message&mview=0&ID_Message=50&LastModified=4675674078092350933 

In Nederland zijn er in 2004 en 2005 circa 440 verzamelaars van kinderporno opgepakt (via operatie Neon een 
onderzoek dat deels door de FBI tot stand werd gebracht) 
http://www.wodc.nl/images/ob264_volledige tekst_tcm44-105995.pdf

Het is echter een misverstand dat alle of grote aantallen van deze criminelen op de hoogte zijn van moderne 
technieken om beeldmateriaal te versleutelen, dan wel de identiteit van de verzender en ontvanger te 
verhullen, getuige onder andere de grote internationale NEON-zaak uit 2004 (met een doorloop in 2005) 
waarbij 440 personen in Nederland zijn geïdentificeerd op basis van creditcardgegevens die zijn gebruikt bij de 
aanschaf van kinderporno. 
Een belangrijke partij bij de opsporing van verspreiding van kinderporno via internet is de Stichting Meldpunt 
Kinderporno op Internet. Deze wordt reeds geruime tijd financieel door het Ministerie van Justitie ondersteund 
en ook in 2006 is die financiële steun gewaarborgd.Op 27 februari jl. is het Nationaal Meldpunt Cybercrime bij 
het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) van start gegaan. In eerste instantie richt het meldpunt zich op 
terrorisme en radicalisering. Op aandringen van mij en mijn collega van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) zal het zeer binnenkort, te weten 31 maart a.s., ook mogelijk zijn om meldingen van 
kinderporno via het meldpunt te doen. Bij de eerdere antwoorden op Kamervragen hebben mijn ambtsgenoot, 
de Minister van BZK, en ik aangegeven dat de Stichting Meldpunt Kinderporno op Internet en het Meldpunt 
Cybercrime (politie meldpunt kinderporno) op enige wijze dienen te worden samengevoegd. Of die aansluiting 
moet inhouden dat de Stichting Meldpunt Kinderporno volledig moet opgaan in de politieorganisatie of dat beide 
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meldpunten naast elkaar kunnen bestaan, naar model van de huidige goede samenwerking tussen de Stichting 
Meldpunt Kinderporno en het KLPD/Team Bestrijding Kinderporno, hebben mijn ambtsgenoot en ik nog in 
overweging. In de loop van 2006 zal hier meer helderheid over bestaan. 
http://rijksbegroting.minfin.nl/2006/kamerstukken,2006/3/28/kst95916.html

een andere Joris 
Joris speurt graag naar codes – van sites met kinderporno 
Op 22 november maakte het OM daaraan een einde. Stond ruim een jaar eerder alles keurig gerangschikt, nu 
vond de politie pas na lang zoeken cd’s en dvd’s, onder een dressoir geplakt. In een half jaar had Joris 72.829 
foto’s en films gedownload, met het misbruik van kinderen tussen 6 en 17 jaar. 
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article422844.ece

een ‘anti’-kinderporno netwerk? 
Wat een smerigheid: 
“Als adviseurs voor Interseco trok hij (Arjo de Jong) kolonel E. Spierenburg aan, jarenlang chef van de beveilig 
ingsdienst van het Koninklijk Huis en J. van Straten, voormalig chef van de CRI.” 
Was dat dus de vorige baas van het CRI, voordat Harry Onderwater daar het hoofd werd? 
Harry Onderwater die bevriend is met verschillende linkse hackers; met name Rop Gonggrijp (& Alex de Joode, 
Felippe Rodriquez, Karin Spaink e.a.). 
Rop Gonggrijp van XS4ALL en de voorloper Hacktick. 
Alex de Joode zit in het bestuur van een anti-kinderporno netwerk met het CRI. 
Rop Gonggrijp heeft bovensdien een Defensie takje ontwikkelt; een anti-Echelon telefoon. 
Rop Gonggrijp geeft volgens een welingelichte bron tegenwoordig adviezen aan het bedrijfsleven. 
http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=27613

“Volgens Vroom [..] wordt Alex de Joode als bestuurder gewipt (sic)” meldt de Volkskrant vanochtend over de 
bestuurscrisis bij het Meldpunt Kinderporno, waarin een Mede-oprichter de site van het Meldpunt uit de lucht 
haalde.Het zal de meeste lezers niets zeggen. Who the hell is …? Of: Waarom zo’n zwaar middel? Dat laatste 
verbaasde mij ook zéér. Kinderporno-melders verwees hij naar het Meldpunt Cybercrime, maar die site lijdt aan 
klantonvriendelijkheid en zal melders afschrikken. 
http://www.jolie.nl/weblog/052006mei.html

In 1995 is de “Stichting Meldpunt ter Bestrijding van Kinderporno op Internet” opgericht en in juni 1996 officieel 
geopend door de toenmalige minister van Justitie, mevrouw W. Sorgdrager. Initiatiefnemers van het Meldpunt 
zijn een aantal internet providers en individuele internetgebruikers. Meldpunt Kinderporno op het Internet is 
een onafhankelijke particuliere stichting. Sinds 1998 beschikt het Meldpunt over een kantoor dat de 
werkzaamheden uitvoert. Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen die vrijwillig hun functie binnen het 
bestuur vervullen: Christine Karman (voorzitter), Alex de Joode en Theo Noten. 
http://www.ejure.nl/exturls/dossier_id=261/id=249/show.html

Christine Karman, Alex de Joode en Maartje van der Heide waren mede-oprichters van het Meldpunt in 1995 en 
sinds de oprichting van de stichting op 14 mei 1997 lid van het bestuur. Theo Noten trad toe in 1998, toen 
initiatiefnemer en mede-oprichter Felipe Rodriquez het bestuur verliet. De heer Noten is werkzaam bij Ecpat-NL, 
onderdeel van ECPAT International, een organisatie die zich wereldwijd bezighoudt met de bestrijding van 
seksuele uitbuiting van minderjarigen. In die hoedanigheid is hij een belangrijke link naar de 
kinderrechtenorganisaties. Mevrouw Van der Heide verliet het bestuur per 1 september 2002 na zeven jaar zeer 
actieve betrokkenheid. Het bestuur vergaderde in 2002 wederom iedere zes weken. Deze vergaderingen 
hebben twee onderdelen: 
1. Overleg tussen het bestuur, de medewerkers van het bureau, de 
contactpersonen van het KLPD en een afgevaardigde van de NLIP; 
2. Bestuursvergadering in aanwezigheid van de medewerkers van het bureau.In deze vergadering worden de 
lopende interne zaken van het Meldpunt besproken. 
http://www.meldpunt-kinderporno.nl/files/jaarverslag2002.pdf

Het Meldpunt deed 107 keer aangifte van verspreiding van kinderporno bij het Team Kinderporno en 
pedoseksuele misdrijven van het KLPD (vergeleken met 208 aangiftes in 2003). Hieruit zijn ruim 60 zaken voor 
justitie voortgekomen (ter vergelijking in 2003: bijna 100 zaken). 
Het bestuur bestaat in het verslagjaar uit vijf personen die vrijwillig hun functie binnen het bestuur vervullen: 
Christine Karman (voorzitter), Alex de Joode, Theo Noten, Toos Voermans en Mirjam Jorna. Toos Voermans 
keert begin 2004 niet terug in het bestuur om persoonlijke redenen. In september verlaat Mirjam Jorna het 
bestuur in verband met een baan in het buitenland. 
Christine Karman en Alex de Joode zijn sinds de oprichting van de stichting lid van het bestuur. Theo Noten trad 
toe in 1998. Hij is werkzaam als coördinator van de Nederlandse afdeling van de kinderrechtenorganisatie 
ECPAT die zich wereldwijd 
inzet voor de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting. 
http://www.meldpunt-kinderporno.nl/files/JAARVERSLAG2004.pdf

15.  jacco 

17 Dec 2008 om 10:51 

Het zou aanbeveling verdienen ook de zaak Bär weer eens uit de mottenballen te halen. Mgr. Bär, een echte 
society-figuur, die gewiekst zowel bij links als rechts in de smaak wist te vallen, moest gedwongen door 
‘geruchten’ aftreden als bisschop van Rotterdam. Onder insiders is bekend dat hij menige verkrachting op zijn 
naam heeft, o.a. van eigen seminaristen. Dit staat absoluut vast. Niettemin is dankzij de media de indruk 
achtergebleven dat Bär het slachtoffer is geworden van achterklap. Het omgekeerde is echter het geval: de 
waarheid is nooit boven water gekomen.

Of er een verbinding is met het dossier Demmink, weet ik niet. Maar de affaire Bär verdient toch journalistieke 
aandacht omdat hij bewijst hoezeer de conventionele media bereid zijn de aftocht te dekken van een lid van de 
gevestigde orde.

Voor een idee van de zaak zie onder andere: 
http://www.angelfire.com/rnb/mariabode/bo13_03.htm

16.  janick 

17 Dec 2008 om 11:13 

Politici moeten in een hogere mate inbreuken op hun privéleven dulden dan personen die geen politieke functie 
uitoefenen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat gezegd in de zaak tegen een 57-jarige ‘dwaze vader’ uit 
Boxmeer die de Brabantse gedeputeerde Brigite van Haaften (Jeugdzorg) in de zomer van 2007 herhaaldelijk 
bij haar thuis en op haar privételefoon lastigviel, zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/2812895/
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___Stalken__politicus_mag_van_rechter__.html

Het hof sprak de man daarom vrij. 

Deze uitspraak kan gezien worden als een uitnodiging van het gerechtshof aan Micha Kat en medestanders om 
met nog steviger middelen de politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Want dat het schort aan de ethisch 
besef op het Plein liet JD-tv met de Binnenhof-reportage duidelijk zien. 
Wat zou Femke Halsema of Wouter Bos er van vinden als zo iemand waar tegen zulke zware bschuldigingen zijn 
geuit in de buurt van hun kinderen zou komen? (Leefde onze held Dick Bos maar!) 
Alleen daarom al moet er een rechtszaak komen om voor altijd duidelijk te maken, dat Joris Demmink een 
viespeuk is of dat hij ten onrechte van pedofiele wordt beschuldigd. 
Is dit geen zaak voor Andre Rouvoet, de minister die zich zo zorgen maakt over de toekomst van onze jeugd?

17.  janick 

17 Dec 2008 om 12:19 

Politici moeten in een hogere mate inbreuken op hun privéleven dulden dan personen die geen politieke functie 
uitoefenen. Het gerechtshof in Den Bosch heeft dat gezegd in de zaak tegen een 57-jarige ‘dwaze vader’ uit 
Boxmeer die de Brabantse gedeputeerde Brigite van Haaften (Jeugdzorg) in de zomer van 2007 herhaaldelijk 
bij haar thuis en op haar privételefoon lastigviel, zie http://www.telegraaf.nl/binnenland/2812895/
___Stalken__politicus_mag_van_rechter__.html

Het hof sprak de man daarom vrij.

Deze uitspraak kan gezien worden als een uitnodiging van het gerechtshof aan Micha Kat en medestanders om 
met nog steviger middelen de politici op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Want dat het schort aan de ethisch 
besef op het Plein liet JD-tv met de Binnenhof-reportage duidelijk zien. 
Wat zou Femke Halsema of Wouter Bos er van vinden als zo iemand waar tegen zulke zware bschuldigingen zijn 
geuit in de buurt van hun kinderen zou komen? (Leefde onze held Dick Bos maar!) 
Alleen daarom al moet er een rechtszaak komen om voor altijd duidelijk te maken, dat Joris Demmink een 
viespeuk is of dat hij ten onrechte van pedofiele wordt beschuldigd. 
Is dit geen zaak voor Andre Rouvoet, de minister die zich zo zorgen maakt over de toekomst van onze jeugd?

18.  RuudHarmsen 

17 Dec 2008 om 14:40 

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

19.  Juriste 

17 Dec 2008 om 14:59 

Dat Spijkers paranoide werd verklaard door een psychiater duidt er op dat de psychiater medeplichtig is. 
Psychiaters kunnen gemakkelijk iemand gestoord verklaren en dan wordt hij opgesloten en volgestopt met 
dwangmedicatie. Het valt mij nog mee dat Spijkers niet in een isoleercel is opgesloten, want dat had best 
gekund. Daar hoef je niets voor te mankeren. Een valse verklaring van een psychiater volstaat. Het slachtoffer 
is kansloos, want de beroepsgroep van psychiaters staat er pal achter. Hij heeft dus nog geluk gehad. 
Klokkenluider Bos kwam er beter af, omdat hij zich niet tegen de overheid keerde. Dat is zijn voordeel.

Tegen de Nederlandse overheid procederen kan alleen goed uitpakken, wanneer geprocedeerd wordt bij het 
Europese Hof voor de Mensenrechten. Binnen Nederland procederen tegen de Nederlandse ovehreid is bij 
voorbaat gedoemd tot mislukken. Ik heb overheidservaring. 
Dat er zoveel doden zijn gevallen, kan ook toeval zijn. Het gemakkelijkste middel om de dood te 
bewerkstellingen, gebeurt bijvoorbeeld in het Sittardse Maasland Ziekenhuis. Personen worden dan gedwongen 
te verklaren dat zij suicidaal zijn en worden dan opgesloten in een isoleercel. Ik kan dit bewijzen met schriftelijk 
bewijsmateriaal. Wanneer de persoon dan sterft, heeft niemand argwaan, want hij was zogenaamd suicidaal. 
Bij mij werd dit geprobeerd, maar dit mislukte. Ik was geen patient, dus het was onmogelijk mij tot patient te 
bestempelen, maar bij iemand die wel patient is, is dit een simpele methode. Ik was gemachtigde van een 
patient, een medewerker van een multinational, een hoog geschoolde medewerker, die in opdracht 
rapporteerde over de rampen binnen de multinational. De plv voorzitter van de Raad van Bestuur van deze 
multinational is toevallig ook de voorzitter van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis, waar hij suicidaal 
gemaakt werd en tot waanzin werd gedreven met 5 verschillende neuroleptica. 

Er is een roep om berechting van Demmink. Het gaat om een grote groep belangstellenden, dus die kunnen 
niet allemaal stuk voor stuk paranoide en suicidaal verklaard worden. 
Echter, het gaat om een overheidsambtenaar en het is mijns inziens onmogelijk om een overheidsambtenaar te 
berechten. De Minister van Binnnenlandse Zaken, Guusje ter Horst werd betrapt terwijl ze met alcohol achter 
het stuur zat, voordat zij Minister was. Hoge ambtenaren hebben privileges. Een prinses werd betrapt terwijl ze 
veel te hard reed, tijdens haar zwangerschap. Zij kreeg een koninklijke behandeling. In Nederland geldt 
klassenjustitie. De have-not’s trekken aan het kortste eind en jeugdige slachtoffertjes zijn alleen maar 
interessant voor de Goede Doelen organisaties, maar niet wanneer het misbruik betreft, want dat wil niemand 
horen. Dure TV-spotjes moeten de Nederlanders overhalen om geld te storten voor de Tsunami slachtoffers 
(Geld is zoek geraakt) of voor onderwijs van kinderen in India of voor kindsoldaten in Afrika. Beter is het m.i. 
om geld te storten voor goede onderwijsjournalistiek.

20.  Juriste 

17 Dec 2008 om 15:04 

Onderzoeksjournalistiek en onderwijs aan journalisten, bedoelde ik te zeggen in de laatste zin. Het niveau van 
de journalistiek laat vaak te wensen over. 
Micha Kat wordt soms beticht van riooljournalistiek, maar ik vind dat er tenminste veel materiaal wordt 
opgediept, waardoor de lezer zelf een oordeel kan vormen.

21.  Observator 
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17 Dec 2008 om 15:29 

Verzuchting:

Ik word langzamerhand dóódziek van de fijnbesnaarde ‘gereformeerden’ die momenteel de dienst uitmaken in 
Den Haag. 
Normen en waarden? 
NORMEN EN WAARDEN??

Balkenende, Rouvoet en Bos, alsmede Hirsch Ballin en Donner, ik noem er maar een paar, erkend 
godsdienstigen op keurige basis, blijken de grootste farizeeërs te zijn die Nederland ooit gekend heeft.

Hardop en demonstratief bidden op de straathoek, 
‘Mijn god wat ben ik blij dat ik niet zo ben als jij’ roepen tegen verontruste vaderlanders,

En ondertussen figuren van wie de vierpeukerij vrijwel vaststaat de klamme hand boven het hoofd houden 
omdat…..ja, wáárom dát???

22.  Observator 

17 Dec 2008 om 15:32 

vieS-peukerij dus. 
Is het missen van die ‘S’ een freudiaanse verschrijving?

23.  Blogsom 

17 Dec 2008 om 16:20 

Het is te proberen, helaas heb ik slechte ervaring met Ombudsman. Sinds ik in 2002 werkloos werd, kwam ik 
achter dat men via mijn telefoon namens mij en mijn dochter sprak en sollicitaties afzegde. Na verschillende 
providers gewisseld te hebben, was ik achter dat het niet zou helpen als ik nog eens van provider zou wisselen. 
Ik heb toen alles op mijn weblog geplaatst, maar van niemand heb ik hulp gekregen. Wel hoorde ik via andere 
blogs dat men commentaar niet kan plaatsen, zelfs op mijn gastenboek niet. Op mijn bezoekers teller kon ik 
zien dat een soort Webblockers, VS, Rusland, Latijns Amerka en andere landen vaak op bezoek waren. Na 
melding van klachten bij de weblog zelf, kon men er niet achterhalen wat het probleem was. 
Vorig jaar was ik voor mezelf begonnen, maar geen klant kon mij bereiken, soms kon ik een voicemail pas na 
10 dagen afluisteren. Ik heb toen met heel veel bewijs (ordners vol) naar Ombudsman geschreven en gevraagd 
of men me niet met rust kon laten, immers ik moet ergens van mijn inkomens zien te verdienen. Maanden later 
krijg ik een nette brief met zijn verweer. Zij waren er niet in staat om iets meer te doen dan wat de providers al 
eerder hebben gedaan. De Ombudsman kon niet PARTICIPEREN op de GEBEURTENISSEN die in de TOEKOMST 
plaats vinden??????????????? 
Wel heel erg filosofisch. Inmiddels werk ik op een sociale werkplaats (minder dan ❩€ 900 per maand, zonder 
een pensioen regeling en dat is ook per 01-02 ten einde) en heb mijn wetenschappelijke studie hervat. Wie 
weet ooit zal ik achterhalen wie mij en mijn kinderen heeft gemanipuleerd en ook de rede waarom ik mijn 
inkomsten op een normale manier niet mocht verdienen.

24.  Observator 

17 Dec 2008 om 17:29 

Ja, Blogsom, je bent nu eenmaal een rechteloze sukkel. 
En zolang niet álle sukkels zich verenigen zul je een rechteloze blíjven.

Besef nu eindelijk eens dat je niet kunt zeggen wat je vindt, dat je eigen mening dus een groot gevaar is voor 
je maatschappelijke positie zowel als (dus) voor je inkomsten, en conformeer je eens aan de huidige refo-zó is 
het-maar nu even ‘weg met-mij’ ik-wil-jou-ook-(net-als-bevriende-isla-mensen-)in-mijn-straatje-dwingen-
lieden!

Snáp het nou toch eindelijk!

Als je het nog steeds niet snapt, blijf dan hier komen.

Graag.

25.  E-bee 

17 Dec 2008 om 19:11 

@Juriste. 
Voor mij herkenbaar, bij de overheid hoef je niet te procederen, net een stuk opgesteld over een stadsdeel 
waarmeee ik hoop duidelijk te kunnen maken hoe verweven het eigenlijk is, misschien werken instanties 
onbewust mee aan andermans machinaties. Provoceren met de waarheid moet dan maar eens duidelijk maken 
hoe onbewust dan wel.

@Observator. 
Die kant ga ik ook langzamerhand op, sollicitaties werden bewust getraineerd. Ik weet wie. Een frauderend 
beveiligingsbedrijf die de straatcoaches levert en de politie die de fraude afdekt. De bedrijven waar ik 
solliciteerde zaten er in mijn geval ook in. Die heb ik een kunstje geflikt. Moest ik op bureau Linnaeusstraat 
komen voor wat intimidatie. Zitten er ook in want weigerden eerder eens aangifte op te nemen ter zake van 
een stuk wat ik ga vrijgeven. De opdrachtgever draagt een keppel. Facistoid.

26.  K.W. 
17 Dec 2008 om 19:26 

E-bee, je hebt kennis gemaakt met to Serve and Protect? Dat onder bezielende leiding van Job C. de hoofdstad 
(on-)veilig maakt?
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I wish you peace….

27.  E-bee 

17 Dec 2008 om 22:43 

@K.W. 
TSAP oftewel To Serve and Protect, van de straatcoaches… De laatste 11 jaar alleen voor stadsdelen, voor 
stadsdelen werkende beveiligingsbedrjven en politie gewerkt. In >20 jaar commercieel bedrijfsleven ook wel 
wat meegemaakt maar niet zo veel als de hiervoor genoemden. Hoogtepunt van die 20 jaar was het bedrijf wat 
de konunklukke kot-titel binnenhaalde om meteen surseance van betaling aan te vragen en waar Benno 
regelmatig over de vloer kwam. De directeur daar was getrouwd met een Italiaanse en homo. Die reed altijd 
met de duurste Lancia. Tot we hem in een stokoude Ford Granada tegekwamen en bleek dat hij langs de 
Nieuwe Meer en wie weet wel Eindhoven(.)zijn vertier zocht. Zij was zo weer terug bij haar Italiaanse Mama…In 
de afhandeling daarvan pleegde de directeur 1 door chantage. Die directeur kende iemand bij de bond en dat 
was met aan redelijkheid grenzende waarschiijnnlijkheid Wim K. Maar dat haalt het niet wat ik bij ons Job in 
allerlei situaties meemaakte en TSAP. Zelfde bond weer en zelfde houding aen situatie als toen en nog meer 
drek in nog meer doofpotten.

28.  E-bee 

17 Dec 2008 om 22:47 

Viel iets weg: In de afhandeling daarvan pleegde de directeur met 1 telefoontje chantage bij de vakbond en 
reed mijn karretje in de soep.

29.  Blogsom 

17 Dec 2008 om 22:50 

@Observator, eerst dacht ik dat het iets te maken had met mijn vorige werk, maar dat betwijfel ik. Ik had toen 
graag willen samenwerken met empathisch “goede mensen” (heb ook bij de klokkenluider -EU gesolliciteerd en 
de SP), dat terwijl ik een individualist ben. Ben te goedgelovig en probeer onafhankelijk mijn mening te 
vormen. Ik zag de nederlandse samenleving steeds meer verzuilen, dat past niet bij me en ik laat me niet 
dwingen in een hokje of nog meer differentiëren en verzuiling. Maar nadat ik contact had met de Klokkenluiders 
en de SP begon het pas goed, zelfs hinderlijk volgen door de politie. 
Een jaar geleden ging mijn dochter voor haar zelf werken (als zelfstandige econometriste); eerder was ze in 
diverse landen en ook VS (zij had al kritiek op de manier van business bedrijven aldaar) het kon ook niet lang 
stand houden en zie ze had gelijk. Maar toen plots kreeg ze onverklaarbare klachten (velen had ze al eerder 
maar niet zo hevig) en ze kreeg een hersenschudding; alle ziekenhuizen hadden een wachtlijst, maar de VU 
niet en ja daar wordt ze behandeld. Ik heb zelfs gevraagd of het niet een betere optie was naar Duitsland te 
gaan. We zijn nooit ziek geweest (het is een raadsel hoe dat opeens de ene naar de andere ziekte te voorschijn 
getoverd werd). Maar nu sinds vorige week is mijn jongste dochter ook plots ziek geworden (werkt bij de bank 
met de injectie) en ook zij wordt nu aan de VU behandeld. 
Voor mij is dat een einde van alles waar ik voor stond en wat ik met moeite in Nederland heb voor elkaar 
gekregen; nu heb ik geen contact meer met mijn dochters. Heb vermoedens dat ze me op deze manier willen 
dwingen tot de Christelijke Reformatie. 
Juist om dat te voorkomen ben ik al een half jaar lid van Dawkins -fundation en maak ik actief promotie voor 
zijn website. Immers ik heb zelf atheïstische en wetenschappelijke opvoeding gehad (Darwinleer) en mijn 
kinderen ook; met gereformeerden hebben we niets te maken en vooral niet met Balkie, Bos en Rouvoet die 
aan de VU hebben gestudeerd en waar de Creationisten hun leer boven die van Darwin stellen. Nu twijfel ik 
sterk of ze daar bij mijn kinderen een chip zullen implementeren. Ik ben van plan uit Nederland te vertrekken, 
maar niet zolang de gelovigen mijn kinderen hebben.

Observator, ik heb vorig jaar de gemeente voor de rechter gesleept; ik werd niet geholpen met mijn 
onderneming en moest ineens (nadat ik altijd per maand mijn belasting betaalde) alles in 6én keer betalen. Dat 
kon ik niet, mijn onderneming hebben ze geblokkeerd en de uitkering mocht ik niet hebben. Als ik ging klagen, 
kon het wel eens maanden duren, vertelden ze. Een jurist hoefde ik gelukkig niet te betalen, immers hij kon 
mijn bezwaarschrift en klacht niet beter verwoorden dan ik. Ik heb alles gewonnen (maar heb drie maanden 
niets te eten gehad). Intussen werd ik te werk gesteld, weinig tijd om te solliciteren, ze weten je bezig te 
houden.

Nu heb ik een examen klinische psychologie en ga verder studeren. Ik eet liever niets, maar koop wel mijn 
boeken; er zijn nog meer manieren om te achterhalen wie en waarom? 
Observator, ik had het liever gehad dat je met een oplossingen kwam, dan dat je mijn positie zo duidelijk 
weergaf. Ik heb het nooit breed gehad, ben altijd voor mijn kinderen en mezelf opgekomen en ik laat het niet 
hier bij zitten.

30.  victor 

18 Dec 2008 om 02:45 

DIT KAN NIET LANGER ZO DOORGAAN. 

Ook ik zelf ben slachtoffer van corruptie, vriendjespolitiek en fraude. Ja zelfs slachtoffer van misbruik van de 
psychiatry met een politiek doel. 
Mijn economische schade is gigantisch. 
Ik zal daarover niet in details treden omdat het geen algemeen belang dient. Bovendien ben ik bang ben voor 
mijn leven en mijn economische positie. Ik wens een normaal en onbekend leven te lijden en geen strijd aan te 
gaan die niet te winnen is. Tevens ben ik van mening, dat als ik mijn zaak aan de openbaarheid prijs geef dan 
ook zo dapper moet zijn mijn ware identiteit prijs te geven. Daar is de tijd niet rijp voor. Ik lees van steeds 
meer anonieme reageerders hun persoonlijke en zeer heftige ervaringen met de terroristische, extremistische 
bezetter van ons land. Als wij van achter ons scherm allerlei vreselijke, anonieme verhalen afvuren op de lezers 
van deze site kunnen de bezoekers daar niets mee. Met andere woorden, blijft het een virtueel gedoe, een 
klokkenluiden in de ruimte. Dus als je uit de kast komt met allerlei beschuldigingen doe het dan goed en onder 
de eigen naam. 
Tenslotte wil ik nog kwijt, dat Britta Bohler 1 van de weinige advocaten is die politiek gezien wel deugt. Zij 
heeft op 11-09-2004 in een intervieuw met de VK aangegeven, dat de advocatuur in de tot dictatuur verworden 
rechtsstaat niet veel meer kan doen voor het individu. Dat is ernstig, zeer ernstig. Met haar politieke keuze voor 
Groen Links ben ik het niet eens, maar tracht zij tenminste nog iets voor de samenleving te doen. Met haar 
kennis van het Turks-Nederlands-drugsdoorlatings-dossier had zij bij de SP wellicht beter gezeten. 
Hoewel, als Jan en Krista niet snel de zaak Demmink en dus het herstel van de rechtsstaat serieus aanpakken 
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heeft voor mij ook de SP afgedaan. 
Kom op Krista en Agnes pak die oorlogsactivisten en lakeien van Bush en Beatrix aan. Heb wel nog even geduld 
totdat neo-liberaal Wouter Bos en zijn trawanten als oplichter door de mand is gevallen en dit rijkste drugs-
distributie-land van de Europa naar de knoppen heeft geholpen. Corruptie en armoede zijn de grootste 
bedreigingen voor de vrede. Corruptie is er al. De armoede komt er aan. Ook zo benieuwd naar de 
kerstboodschap van het Staatshoofd?

31.  RuudHarmsen 

19 Dec 2008 om 16:12 

Blogsom schreef: 
=== 
kwam ik achter dat men via mijn telefoon namens mij en mijn dochter sprak en sollicitaties afzegde. 
[…] 
Op mijn bezoekers teller kon ik zien dat een soort Webblockers, VS, Rusland, Latijns Amerka en andere landen 
vaak op bezoek waren. 
[…] 
zelfs hinderlijk volgen door de politie. 
[…] 
Heb vermoedens dat ze me op deze manier willen dwingen tot de Christelijke Reformatie. 
[…] 
Ik heb alles gewonnen (maar heb drie maanden niets te eten gehad). Intussen werd ik te werk gesteld, weinig 
tijd om te solliciteren, ze weten je bezig te houden. 
[…] 
/===

Ik ben geen medicus, maar dit doet mij allemaal sterk aan paranoia denken. Misschien verstandig eens advies 
in te winnen van een psycholoog, of zelfs medisch advies? Het is maar een idee.

32.  Blogsom 

19 Dec 2008 om 16:40 

@Rud, ben zelf bezig met examen klinische psychologie. Een opsomming van diverse voorvallen tijdens een 
aantal jaren kan ik amper in een blogje samenvatten. Ik heb het over gebeurtenissen waarvan ik meerdere 
getuigen heb en waarvan ik diverse kopieën van providers heb en andere onderzoeken (ombudsman, opta enz.) 
Ik geloofde het eerst zelf niet, tot dat ik het persoonlijk heb meegemaakt en de persoon aan de lijn heb 
gewaarschuwd. Ik ga het niet hier verder op in, maar wil wel zeggen dat ik geloof dat men bepaalde 
telefoongesprekken (tapes) kan manipuleren en dat Micha het weet. 
Een zieke geest kan weinig bewijs overleggen. 
Als je pas na half jaar hoort dat men je vaak heeft geprobeerd te bellen, maar niet kon bereiken op diverse 
telefoons en als je met iemand afspreekt op bepaald tijdstip te bellen en dan blijkt dat zowel jij als die andere 
persoon je onmogelijk kan bereiken, dan probeer je het via de providers; helaas ze “weten” het niet of ze willen 
het niet weten. Dat de klanten op bezoek komen en zeggen mijn voicemail ingesproken te hebben die ik daarna 
pas na 10 dagen kon afluisteren, dat zijn de feiten; ook dat mijn weblogs geblockt waren zodat de boodschap 
niet geplaatst kon worden. Zo kan ik doorgaan, maar doe het niet…. het is hier alleen van belang dat men weet 
dat men indien wil, elk persoon valselijk kan beschuldigen en dat de tapes te manipuleren zijn. 
Ook jij haalt citaten uit context.

33.  E-bee 

19 Dec 2008 om 17:31 

Toch kan ik alles wat Blogsom hier meld beamen en erger, zie de AIRVD site. Na eerst voor de gemeente te 
hebben gewerkt, wat de oorzaak was van alles wat volgde en beveiligingsbedrijf no. 2, To Serve and Protect, 
wat voor de gemeente werkt en zijn eigen straatcoaches oplicht en waar ik ook alleen maar toevallig achter 
kwam, merkte ik dat gemeente, politie, uitvoeringsinstellingen e.d. en belastingdienst instrumenten zijn om 
iemand onder druk te zetten naast andere onfrisse zaken als smaad en laster door de gemeente en of haar 
instellingen en instituten, talloze computerinbraken, crashes, e-mail werd gelezen en werkgevers waar werd 
gesollicteerd beinvloed. Procederen acht ik zinloos, ik heb nog een poging tot doodslag liggen maar ik doe in dit 
stadium van de politiestaat Amsterdam, nog geen aangifte. Ik kies dan ook voor het naar buiten brengen van 
WEL ware maar zeer onfrisse zaken op de wijze waarop ze zelf te werk gaan. Zolang de politie geen onderzoek 
instelt naar de gemeente is hun toenemende probleem met mij dat ik zeer geinformeert ben tot op prive niveau 
aan toe. Moet je smaad en laster, oplichting en fraudes, maar niet toedekken. De politie heeft ook last van het 
afdekken van een corrupt stadsdeel, gemeente en een corrupt beveiligingsbedrijf lijkt mij. Wat ik weet kost 
huwelijken.

34.  E-bee 

19 Dec 2008 om 17:50 

Het voordeel is ook dat als ze zelf frauderen, corrupt en onbekwaam zijn, men zich dat ook kan veroorloven te 
zeggen of dat nu een met name genoemde ambtelijke persoon, Politiemedewerker of instantie danwel elders is, 
mits men het kan aantonen.

35.  Blogsom 

19 Dec 2008 om 21:56 

@E-bee zo min mogelijk vertellen. Binnenkort komt er nog meer nieuws o.a. over de banken, kranten en de EU. 
Schrijf anders een boek (heb je geen website)? Ik heb genoeg stof voor een paar boeken, maar ben helaas nu 
aan het studeren. Heb je ergens een anonieme contact-formulier?

36.  E-bee 

20 Dec 2008 om 15:10 

Contacten via e-mail is nooit anoniem in NL en in mijn geval, To serve and Protect van de straatcoaches, heeft 
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regelmatig lopen inbreken op de computers van hun personeel wegens hun oplichting en fraude door o.a. 
directeuren Erwin O., Hassan A. en de eigenaar met een strafblad wegens geweldpleging, Marvin I. en waarmee 
de Gemeente Amsterdam samenwerkt en waarvoor de Politie Amsterdam Amstelland ook inbreekt op 
computers om dit trachten af te dekken en overgaat tot intimidaties om te verhullen dat zij samenwerkt met 
corrupte organisaties. Het bureau Linaeusstraat en Balistraat in het bijzonder. En dit heb ik ze voor het corrupte 
stadsdeel Geuzenveld Slotermeer, sociaal paradijs voor lustmoordenaars, ook zien doen. In meerdere gevallen.
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Een nieuwe Suri-link in de zaak-Demmink?
Gepubliceerd door Micha Kat 18 december, 2008 in Algemeen. 

suriname.jpg Een geheel onverwachte nieuwe lead in de reeds zo huiveringwekkende Demmink-

zaak: in Suriname zou sprake zijn van een ‘levendige mensenhandel’ die in stand 

wordt gehouden ‘met behulp van ambtenaren van Justitie’. Een klokkenluidende topambtenaar is het 

land ontvlucht en zou zijn ondergedoken in Nederland. Zo op het oog lijkt dit allemaal ver weg te 

staan van Joris Demmink, maar het frappante is dat de pedofiele SG reeds eerder in verband is 

gebracht met Suriname toen hij nog werkte voor Defensie ten tijde van de staatsgreep door de groep-

Bouterse. Onder de kop Joris Demmink, Bouterse, sex en de staatsgreep ging deze site op 15 april 

2007 uitgebreid op dit aspect van de affaire in. Daarnaast is frappant dat Demmink ook reeds in 

verband met mensen (kinder) handel werd gebracht ten tijde van het Rolodex-onderzoek; het 

beruchte ‘Netwerk-gesprek’ van de topambtenaar van Justitie ‘Joris’ ging over de import van 

minderjarige sex-slaafjes uit ondermeer Oost-Europa. Het lijkt tevens alleszins aannemelijk dat -

zeker in het licht van het voorafgaande- Demmink contacten onderhoudt met het ministerie van 

Justitie in Paramaribo en dus, als liefhebber zullen we maar zeggen, ook op de hoogte is van de 

‘juridische kinderhandel’ in de voormalige kolonie. Nu is de vraag natuurlijk: wie is deze Surinaamse 

topambtenaar van het ministerie aldaar die de mensenhandel aan wil pakken? Waar bevindt deze 

zich? Heeft Demmink met deze zaak te maken?

9 Reacties op “Een nieuwe Suri-link in de zaak-
Demmink?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

18 Dec 2008 om 18:53 

Suiname weigert het TIP 2000 Un protocol te handhaven en ondertekent die dan ook niet. Nochthans een van 
de hoogstgeplaatste landen op de Trafficking in Persons List 2008. Het barst er van de bordelen met kindslaven, 
de cultuur zegt men dan, en via Brazilie worden er grote aantallen kinderen doorgevoerd naar de VS en Europa 
voor sex en andere doeleinden. Justitie heeft een slechte naam op het eiland en Holloway was er maar een in 
een reeks waarbij immer Justitie medewerkers betrokken lijken te zijn. Naar mijn mening is het afreizen van 
ene Joran richting Thailand onder veel publicity van mensensmokkelaar-vazal PRdeV een gezamenlijk opzetje 
om de aandacht van onze overzeese gesl.. eh gebiedsdelen af te leiden. Ongetwijfeld heeft Demmink een 
aangename periode doorgebracht op het eiland en zal daar wel ingewerkt zijn geraakt in de “materie”. Waar 
een klein land al niet groot in kan zijn.

2.  E-bee 

18 Dec 2008 om 19:33 

Trafficking in persons is een mooi woord voor slavernij en na drugs en wapenhandel, die door de overheid 
wordt gecontroleerd, de derde op de lijst van meest lucratieve georganiseerde misdaden. Van facistische 
regeringen. Elk jaar met zekerheid tussen 600.000 -800.000 personen tot nogelijk 4.000.000 personen. Ik vind 
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dan ook dat die tranentrekkende jaarlijkse slavenherdenkingen in oa het Oosterpark moeten worden afgeschaft. 
Dan in afwezigheid van hypocriet overheidsgespuis dient plaats te vinden. Suriname is zelf een van grootste 
koplopers in de slavenhandel.

3.  RuudHarmsen 

19 Dec 2008 om 12:01 

E-bee, 18 Dec 2008 om 18:53 
=== 
Suiname […] 
Justitie heeft een slechte naam op het eiland 
/===

Su[r]iname is een eiland?

4.  RuudHarmsen 

19 Dec 2008 om 12:03 

> om de aandacht van onze overzeese gesl.. eh gebiedsdelen af te leiden.

Suriname is geen overzees gebiedsdeel, maar al ruim 33 jaar onafhankelijk. De kwestie Holloway was op Aruba, 
op ik denk gauw een kilometer of 500 (als het geen 1000 is) van Suriname verwijderd.

5.  Frank Black 

19 Dec 2008 om 12:40 

de link met Suriname is van vroeger en niet van nu. dat bouterse lange tijd werd beschermd is bekend, tot 
grote ergernis van de politie in nederland waar een groep bouterse jagers rondloopt die al lang voor zijn 
arrestatie hadden kunnen zorgen maar dat vroeger inderdaad niet mochten doorzetten. interessant is dat 
bouterse lange tijd en tot zeer recent een hollands knechtje heeft gehad. waarschijnlijk voor de zaakjes van 
bouterse in het binnenland van suriname. bouterse is nu een zieke oude en schreeuwende man en suriname is 
zijn cel geworden. hij zit gevangen tussen praten - en gevaar lopen vanuit personen in nederland - of niets 
zeggen - en weerstand moeten bieden aan de surinaamse politie en justitie. je kan hem trouwens gewoon 
makkelijk te spreken krijgen. hij woont in een van de huisjes aan de surinamerivier (zie google maps) en scroll 
langs de brug omhoog naar huisjes met een rood dak en een steigertje en wat groen. wel een stukkie hoger 
dan torarica. en hij praat met iedereen die aan de deur klopt. je kan je melden bij een van zijn gewapende 
bewakers. hij geeft nog steeds veel toespraken dus daar kan je hem ook aanspreken.

6.  groot 

19 Dec 2008 om 15:00 

Nu we toch aan het speculeren zijn .. human trafficking en kinderopvang ter kantore van prive-adres Demmink. 

Anyone?

7.  E-bee 

20 Dec 2008 om 15:33 

Afgezien van het adres, als er een op naam gestelde vergunning en gebruiksvergunninmg boven water zou 
komen…

Lijkt me dat die er geweest moeten zijn en zich dus in de archieven moeten bevinden.

8.  Michi 
21 Dec 2008 om 16:30 

@ E-bee

Holloway is op de Antillen ontvoert. De Antillen wordt niet bestuurd door Suriname, dus in die zin is er geen link 
tussen die landen. Neemt niet weg dat beide landen hevig corrupt zijn, maar goed. Welk land niet. Als een van 
de leidende landen in de vrije wereld is Nederland niks beter, en waarschijnlijk het centrale punt in enorm veel 
schandalen. In de derdewereldlanden zitten alleen maar patsy’s die uitvoeren wat de hoge heren in de EU, VN, 
IMF, WHO, WTO, etc dicteren.

Deze landen hebben de naam corrupt te zijn, maar worden in feite gewoon gebruikt door de fascisten in Europa 
en de VS.

9.  Frank Black 

22 Dec 2008 om 14:12 

relevant?
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Verheviging Demmink-campagne
Gepubliceerd door Micha Kat 12 december, 2008 in Algemeen. 

demo.jpeg Argusoog Radio verzond vandaag onderstaand persbericht in de aanloop naar de 

uitzending op donderdag 18 december (20:00-22:00) over de zaak-Demmink.

Persbericht.

Geachte redactie.

Op maandag 15 december vanaf 19.00 uur gaan een tiental alternatieve nieuwsmedia op het internet 

een campagne starten ter ondersteuning van klokkenluider Micha Kat. Wij willen daarmee aangeven 

dat de wijze waarop de politiek en de rechterlijke macht omgegaan zijn en nog omgaan met de 

enorme bewijslast in de zaak Joris D., niet in overeenstemming is met de beginselen van de 

Nederlandse rechtstaat. Dat er naar de handel en wandel van deze man, ondanks vier onafhankelijk 

van elkaar gedane aangiften en een in dertien jaar opgebouwde zeer overtuigende bewijslast nog 

geen duidelijk onderzoek is gedaan, laat het totale failliet van de Nederlandse politiek en rechtspraak 

zien. Het laat tevens zien dat ons landsbestuur en rechtspraak op zijn minst volledig onbetrouwbaar 

zijn ten aanzien van het toepassen van het gelijkheidsbeginsel in de rechtspraak. 

Wij zullen onze campagne zodanig voeren, door een in kracht toenemende golf aan meewerkende 

mediasites te scheppen, dat wij hiermee de huidige politieke verantwoordelijken onder druk zullen 

zetten om het recht te doen zegevieren. Wij verlangen dan ook dat Joris D. van zijn functie wordt 

ontheven en er een onderzoek wordt gestart, indien nodig hij een eerlijke, betrouwbare openbare 

rechtszaak krijgt. Tevens verlangen wij dat bij deze rechtszitting onafhankelijke juridische 

waarnemers aanwezig zullen zijn evenals vertegenwoordigers van de onafhankelijke media, om toe te 

zien op een juiste rechtsgang. Hetzelfde verlangen wij ten aanzien van alle verantwoordelijke hierbij 

betrokken politici en ambtenaren.

Wij zullen deze campagne stoppen op het moment dat aan onze verlangens is voldaan. 

Wij zullen ons ook laten horen en zien via de reguliere media, getuige dit persbericht.

Noot voor de redactie:U kunt op bovenstaand persbericht reageren via het emailadres 

redactie@argusoog.org

15 Reacties op “Verheviging Demmink-campagne”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wim Heitinga 

  

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/1328/verheviging-demmink-campagne.html (1 of 3) [3/11/2009 1:31:41 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1330/lidy-bedankt-pedo-netwerk-breidt-zich-uit.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/demo.jpeg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/12/demo.jpeg
http://argusoog.punt.nl/ArgusRadio/
mailto:redactie@argusoog.org
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1328/verheviging-demmink-campagne.html/feed
http://www.volkskrantblog.nl/blog/3294
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


Verheviging Demmink-campagne at Klokkenluideronline

12 Dec 2008 om 17:17 

Fantastisch, die steun uit alternatieve hoek. 
De druk wordt opgevoerd. 
Succes Micha!

2.  janick 

12 Dec 2008 om 17:54 

Dit is een experiment waarvan de Grieken meer dan twee millennia van hebben gedroomd. Democratie optima 
forma. Naast het bestuur door het volk het gerecht door het volk, of naast referenda het jurysysteem. 
Wordt het niet tijd voor het plaatsen van een schandpaal bij het ministerie van Justitie?

3.  AIRVD 

12 Dec 2008 om 18:48 

We moeten die man hinderlijk volgen. Dat zijn de ‘geheime’ technieken die zij gebruiken. Stalken die man en 
burgerarrest toepassen. 
Ze denken gewoon boven de wet te staan en dat de wet niet van toepassing is op hun.

4.  K.W. 
12 Dec 2008 om 21:32 

Als mede-schrijver van de Vrijspreker steun ik dit van harte. 
Bij deze dus: maandag de 15e om 19:00 zal er een mooi Joris Demmink artikel op www.vrijspreker.nl staan.

5.  Michi 
12 Dec 2008 om 22:55 

Geweldig werk Micha. Mijn steun heb je!

6.  euro999 

13 Dec 2008 om 16:12 

Yes er zijn nog meer journalisten in Nederland!!

7.  Observator 

13 Dec 2008 om 16:29 

Prima.

‘Alle beetjes helpen’. 
En vele kleine beetjes maken een flinke beet. 
…………….

D’r zal toch uiteindelijk wel íemand aangeklaagd worden voor al die laster, tóenemende laster, over Joris 
Demmink? 
En dan krijgt hij -zij het indirect- dat eerlijke proces, waar deze man recht op heeft.

8.  Daan 

13 Dec 2008 om 23:01 

FUCK YEAH! Micha, ouwe tijger ;D, dit geeft de burger moed!

9.  Nexus 

14 Dec 2008 om 22:12 

Ik heb dit persbericht ook op de Nujij site geplaatst. Helaas heult ook deze site met pedofielen en weigert de 
site het stuk de voorkant te laten bereiken waarmee het niet de publiciteit zal krijgen dat het verdient.

Zo werkt de geconditioneerde media dus.

Hier kunnen jullie zien waar het staat.

http://www.nujij.nl/persbericht-argusoog.4282785.lynkx

Misschien dat iemand zich geroepen voelt er een reactie op te schrijven. ik heb contact gezocht via de redactie 
maar die geven niet thuis, haast vanzelfsprekend.

10.  tess 

15 Dec 2008 om 09:33 

Nog even terugkomend op ‘de enorme bewijslast’. Waarom worden de tapes niet grondig onderzocht?

Bezoekers

●     5 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165416 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Verheviging Demmink-campagne at Klokkenluideronline

Het project ‘Automatische Sprekerherkenning voor 
Opsporingsdoeleinden’ van David van Leeuwen en Jos Bouten kwam als winnaar uit de bus. 

Zo lazen we in 2001 in het jaarverslag van het NFI.

Inmiddels zijn wij zeven jaar verder … wat let het NFI om goed onderzoek te doen?

11.  K.W. 
15 Dec 2008 om 19:12 

Zo, ik heb mijn steentje bijgedragen: 
“Hoe vaak hebben we het hier op de Vrijspreker niet gehad over ons corrupte justitie-apparaat? Natuurlijk is 
dat maar één symptoom van de wijze waarop de overheid van alles verprutst, maar wel een belangrijk 
symptoom. Rechtspraak en justitie is immers de core-business van een overheid. Als ze zelfs dat al weten te 
verklooien, dan is het triest gesteld.

Als de politie in de fout gaat, dan volgt er als snel een onderzoek van de Rijksrecherche. Deze recherchedienst 
is, om onafhankelijk te kunnen oordelen, onderdeel van het ministerie van justitie. Maar, wat als justitie in de 
fout gaat? Natuurlijk, dan hebben we de rechterlijke macht. Maar wie moet die aansturen? Wie zorgt er voor 
dat bijvoorbeeld een ambtenaar die een scheve schaats rijdt voor het gerecht komt? Juist: justitie. Maar wat nu 
als de hoogste baas van dat departement, Joris Demmink, een pedofiel (b)lijkt te zijn? Wie gaat er dan 
vervolgen?

Het goede antwoord is uiteraard: helemaal niemand. De politiek durft zich hier niet aan te branden, om een 
behoorlijk aantal redenen. Binnen het ministerie van justitie is er uiteraard helemaal niemand die zijn eigen 
baas gaat aanpakken, men weet daar intern dondersgoed hoe er met klokkenluiders wordt omgegaan.”

Lees verder op http://www.vrijspreker.nl/wp/2008/12/joris-demmink-is-een-pedofiel/

12.  Verbeet 

16 Dec 2008 om 16:51 

Kan de Nationale Ombudsman niet een onderzoek instellen naar deze “dienaar” van een niet onbelangrijke 
overheidsdienst?

13.  Jos 

16 Dec 2008 om 17:40 

Weinig gemerkt van de ‘verheviging’

1.  Joris Demmink met argusogen beluisterd · Tessonome 

Pingback op 12 Dec 2008 om 20:38 

2.  Leuk is anders - Niet alles is altijd even leuk 

Pingback op 14 Dec 2008 om 11:55 
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Pedo’s nemen de macht over! Capitulatie! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Laatste uur breekt aan voor falend Fortis Joris Demmink: de laatste loodjes, de climax… »

Pedo’s nemen de macht over! Capitulatie!
Gepubliceerd door Micha Kat 10 september, 2008 in Algemeen. 

pedo-kabinet.jpeg Klokkenluideronline onthult: het eerste Nederlandse pedo-kabinet! * 

Een overzicht van de carriere van pedo-rechter Vieze Fokke Fernhout 

Verbijsterend. De Telegraaf -ja, ere wie ere toekomt, nu ook nog die postings plaatsten over Joris 

Demmink!- onthult vandaag dat Fokke Fernhout, de pedofiele oud- vice president van de rechtbank 

Maastricht die werd veroordeeld voor het in bezit hebben van gigantische hoeveelheden kinderporno, 

zich als ‘ervaringsdeskundige’ buigt over een kinderporno-strafzaak! De lobby om de crimineel 

Fernhout linksom of rechtsom weer op het pluche te hijsen -hij kreeg reeds een goudgerand 

docentschap aangeboden te Maastricht- kent geen scupules! Zien we achter de briljante carriere (zie 

onderaan dit stuk) van de veroordeelde pedofiele jurist Fernhout de hand van Justitie-SG Joris 

Demmink? Als het zo door gaat, krijgen we binnenkort het eerste Nederlandse pedo-kabinet 

Demmink-1! Met Joris Demmink als premier, Fokke Ferhout als minister van Justitie, Joost 

Tonino als minister van Gezins- en Jeugdzaken, Maurice Lippens als minister van Economische 

Zaken (is dit rechtmatig, Joris van Manen? Ik doe een beroep op satire!), 

Hans Holthuis komt terecht op Buitenlandse Zaken, op onderwijs zien we verschijnen de ‘pedo-

professor’ Ger van Roon, het ministerie van Defensie zal worden bemand door mr. Frits 

Salomonson -heeft reeds een briljante militaire carriere achter de rug, binnenkort meer over hem 

op deze site- en voor al die andere ministeries zijn vast ook wel voldoende getalenteerde pedofielen 

te vinden! Blijkbaar is het pedo-tij in den lande niet meer te keren. Joris Demmink slaakt een zucht 

van verlichting: wie maakt hem wat? Niemand! Wat heeft hij te vrezen? Niets!

De strapatsen van pedo-rechter Fokke Fernhout: de feiten rond Fokke

22 oktober 2001: Fokke Fernhout, vice-president van de rechtbank te Maastricht, raakt in opspraak 

als een elektricien bij een verbouwing van zijn huis ‘onder de vloer’ (diverse bronnen) ‘gigantische 

hoeveelheden’ kinderporno aantreft. Hij legt zijn werkzaamheden bij de rechtbank per direct neer.

16 augustus 2002: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Maastricht biedt de 

pedo-rechter een ‘tijdelijke aanstelling als onderzoeker’ aan.

25 maart 2004: De rechtbank te Arnhem veroordeelt de pedo-rechter tot een voorwaardelijke 

gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 2500 euro. Zowel het OM dat 15 maanden 

eiste met vijf voorwaardelijk als de pedo-rechter gaan in hoger beroep.

1 augustus 2004: Dienstverband van de pedo-rechter met de Universiteit van Maastricht wordt 

beeindigd wegens zijn veroordeling.

24 april 2006: Het Hof te Arnhem veroordeelt de pedo-rechter tot een maand voorwaardelijk. De 
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Pedo’s nemen de macht over! Capitulatie! at Klokkenluideronline

boete komt te vervallen.  De pedo-rechter tekent cassatie aan.

23 januari 2008: De Hoge Raad vernietigt het arrest van het Hof Arnhem omdat ‘er twijfel is aan de 

wijze waarop een deskundige de leeftijd van de kinderen heeft bepaald’ die op de CD-roms en de 

diskettes van de pedo-rechter staan. De zaak wordt terugverwezen naar het Hof Den Haag.

11 juli 2008: Het Haagse Hof oordeelt dat de pedo-rechter weliswaar schuldig is maar geen straf 

hoeft te krijgen omdat hij  ‘door zijn ontslag bij de rechtbank reeds genoeg is gestraft’.

10 september 2008: Aan het licht komt dat de pedo-rechter in opdracht van de Universiteit van 

Maastricht (waar hij dus formeel is ontslagen) adviezen geeft in het kader van het Project Gerede 

Twijfel over een kinderporno-zaak.

34 Reacties op “Pedo’s nemen de macht over! 
Capitulatie!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

10 Sep 2008 om 11:50 

En vergeet de pedofiele vrindenclub om Fernhout Niet: Pedovriend Hans Crombach die regelmatig getuige-
deskundige is in pedo- en incestzaken. Willem Wagenaar downplayer van de Epener incestzaak. Harald 
Merckelbach en Victor van Koppen ook downplayers. Dit pedonetwerk is heel goed geïnfiltreerd in de overheid; 
politie, justitie en onderwijs.

2.  Rudolf Paul 
10 Sep 2008 om 11:56 

Ik hoor pedoprins Claus lachen in z’n graf!

3.  AIRVD 

10 Sep 2008 om 13:43 

En wat te denken van de geadopteerde zoon van Fokke Fernhout. Die zou aangifte hebben gedaan van 
misbruik. Fokke Fernhout leeft alleen met deze jongen samen en heeft geen partner. Samenleven met een man 
die van minderjarige jongensporno houdt. Hallo?

4.  EmileZ 

10 Sep 2008 om 14:51 

Merkwaardig dat de voor kinderporno veroordeelde Fokke Fernhout nu gevraagd is voor een betaalde 
(flauwekul) studie. 
En zo wordt dan deze voormalig rechter (die zo in de fout is gegaan) nog beloond. Wie is daarvoor 
verantwoordelijk ?

5.  Pierre Lebon 

10 Sep 2008 om 14:59 

Nee EmileZ, niet merkwaardig als je bereid zou zijn alle informatie die inmiddels over dit onderwerp op het 
WWW staat, tot je te nemen. 
Ik ben een redelijke scepticus, maar ik kan je beloven dat je je blijft verbazen. 
Zelfs als er 10% overblijft van al datgene waar men (ook jij) vraagtekens achter zet, dan nog is dat genoeg om 
in de hoogste boom te klimmen. 
Iedereen in dit wereldje houdt iedereen de hand boven het hoofd e”n dat gaat schijnbaar HEEL VER. 
Je moet er natuurlijk tijd voor vrijmaken, want het is veel, heel veel.

6.  tess 

10 Sep 2008 om 20:39 

Dus, als ik het goed begrijp worden sommige mensen in Nederland beloond met een universitair docentschap 
als ze in het bezit van kinderporno bent?

Tja … dat staat dan in schril conrast met … de ochtendgymnastiekpresentator op teevee. 
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7.  Kantklosser 

10 Sep 2008 om 22:48 

Langendoen: ‘Ik ben me ervan bewust dat dit een extreem gevoelige zaak is. Maar ik hoef het bewijs niet 
sluitend te maken. Het gaat erom dat ik voldoende munitie aandraag waardoor het hof Den Haag besluit dat er 
nader onderzoek moet komen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat dat gebeurt. Als iemand voor de 
camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun 
je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan 
gehoord worden.’

8.  Marthijn Uittenbogaard 

11 Sep 2008 om 00:44 

Pedo’s nemen de macht over. Klopt. Eerst waren het de joden die de macht aan het grijpen waren; luister de 
toespraken van een zekere Adolf maar eens terug. En nu zijn het de pedo’s die de macht aan het grijpen zijn. 
Ze zitten op steeds meer topposities en de massa heeft het maar niet door. Dat terwijl pedo’s gevaarlijk zijn en 
uit zijn op… Ja op uw onschuldige (onschuldig aan welke onkuise gedachte dan ook) kindertjes.

Ach ja.

9.  Observator 

11 Sep 2008 om 07:57 

Geef het nou maar op, Marthijn Uittenbogaard. 
Je stukjes worden steeds zieliger.

Als al hun praatjes doorgeprikt zijn, grijpen niet bijster intelligente Verliezers maar al te vaak naar WO-II als 
laatste redmiddel. Nogal onzindelijk op de koop toe. 
Jij doet dat dus ook al.

Maar het is altijd de laatste opflakkering.

Nederland MOET GEEN PEDOFIELEN! 
Begrijp dat nu eens!

10.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 09:57 

Goeiemorgen Observator, 
Ik ben geen seksuoloog, maar als pedofilie op dezelfde wijze is ingebed in de genen, als homofilie bijvoorbeeld, 
dan is dat een stelling die je -wellicht- niet kan handhaven. 
Wat je (men) wel kan doen, is proberen dit zo goed mogelijk te kanaliseren en het gevaar voor kinderen zoveel 
mogelijk te beperken. 
Pedofilie is schijnbaar van “alle tijden” en als je ziet en hoort hoe er met kinderen tekeer wordt gegaan in 
bijvoorbeeld Afrika, het misbruik door priesters in de USA en waarschijnlijk nog in veel meer landen dan is het 
dus ook niet grensgebonden. 
Het huidige klimaat, de focus en de klopjacht op pedofilie, zijn er -naar mijn stellige overtuiging- ook debet aan, 
dat zoveel kinderen definitief verdwijnen, dus worden vermoord. Uit angst dat hun slachtoffertje ze later als 
dader zal herkennen. 
Als ik zou moeten kiezen, heb ik liever een verkracht dochtertje dan een dood dochtertje hoe cru dat ook klinkt. 
Het zou overigens helemaal niet moeten gebeuren, dat staat vast. 
Verder ben ik MET jou van mening dat de aanwezigheid van de heer Marthijn huppeldepup op dit forum 
ONGEPAST en ONGEWENST is. 
Als de heer Marthijn enig respect op kan brengen voor de motieven van diegenen die hier op dit forum 
reageren, dan staat hem maar één ding te doen: 
Wegblijven!

11.  Wijze van Zion 

11 Sep 2008 om 11:15 

@Marthijn

Ik zal eens voor u kijken; misschien zijn er ook wel Joodsche pedo’s…

12.  sca-sks 

11 Sep 2008 om 11:41 

Dieper kun je niet zinken Uittenbogaard.

13.  Observator 

11 Sep 2008 om 15:54 

@ Pierre Lebon 
Ik zal ‘de stelling’ wat preciseren, zoals ik ‘m ook bedoelde:

Nederland MOET GEEN PRAKTISERENDE PEDOFIELEN.

Verder kan ik je helaas niet tegemoet komen. 
Genen of niet, ik heb geen enkel begrip voor dat soort (praktiserende dus) misdadigers. 
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Zeker niet als het zulke verdwaasden zijn als M.U., die drogrede op drogrede houden en er kennelijk zelf nog in 
geloven ook. Waarmee ik M.U. niet beschuldig -ik ken zijn gangen niet-, maar wél zijn abjecte handelwijze als 
voorbeeld geef.

Behandelen (desnoods onder dwang) o.k., maar mijn stelling handhaaf ik.

14.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 16:34 

@ Observator 
Ik breek beslist geen lans voor het praktiseren van Pedofilie. 
Ik wilde slechts duidelijk maken, dat als homoseksuelen zo op de wereld komen, dat mogelijkerwijs met 
pedofielen ook het geval zou kunnen zijn. Ik las onlangs zelfs dat er pedofiele meisjes en vrouwen bestaan 
(waar ik nooit bij had stilgestaan trouwens). 
Welnu, als dat een gegeven is, komen er overal ter wereld dagelijks pedofielen op de wereld. 
Daar komt nog bij, dat het percentage pedo’s misschien veel hoger ligt dan wij nu weten. 
En wat doet bijvoorbeeld een ‘niet praktiserende’ pedo besluiten om een ‘wel praktiserende’ pedo te worden? 
Als we alleen al kijken naar alle hotemetoten die momenteel onder vuur liggen bij Justitie, de top van de 
overheid en het bedrijfsleven, de adel en wellicht zelfs van koninklijke bloede, dan zal je moeten erkennen dat 
zoiets wel heeeeel toevallig is en waarschijnlijk het topje van een behoorlijke ijsberg. 
Het is dus zeker een heel groot probleem dat je niet oplost met: 
“We motte ze niet” 
Hoeveel begrip ik daar ook voor heb. 
Hier ook trouwens: http://www.france24.com/en/20080321-report-jersey-island-abuse-orphanage-haut-
garenne-local-authorities

15.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 16:38 

Ik denk overigens dat Pedo’s zich net zo min effectief laten “behandelen” als homo’s of hetero’s anders dan 
door letterlijk: fysieke castratie. 
Dat heb ik een aantal maanden geleden bij mijn hond laten uitvoeren en die taalt nergens meer naar, muv lol 
maken en eten. 
Dus DAT werkt.

16.  Observator 

11 Sep 2008 om 17:53 

@ Pierre Lebon

Zoals ik al schreef: behandelen o.k. 
Maar daarnaast ‘motten we ze niet motten’ (de praktiserenden) -en dat is toch zo’n vreemde zaak niet? 
Zomin als moordenaars, wat ‘ze’ kennelijk in voorkomende gevallen óók kunnen zijn. 
Het probleem om de maatschappij en in dit geval het kind daarin te kunnen beschermen, kon wel eens liggen in 
de machtige hotemetotenkliek, die aanzienlijk lijkt te zijn en uit netwerken zal bestaan. 
Daardoor werd en wordt er niet doorgepakt. 
Hoe los je dat op?

Bij Stan overigens een interessant stuk van ‘Ron’ over Lissabon. 
Maar misschien las je dat al.

17.  Kantklosser 

11 Sep 2008 om 17:56 

Micha, je bent de minister van Binnenlandse Zaken nog vergeten. En er is nog wel een prachtkandidaat 
beschikbaar, zelfs met ervaring op deze post. Oud-burgemeester annex liefhebber van Marokkaanse jongetjes, 
over wie Kleintje Muurkrant vandaag nog een aardige theorie de wereld in zendt: ‘Vraag is waarom Maxime zo 
coulant is omgegaan met Eveline. Mogelijk om de Nederlandse positie aan de overkant van de plas niet nog 
verder in diskrediet te brengen na het gerotzooi tussen meneer Wolfowitz en leatherboy Melkert. Maar mogelijk 
ook omdat Eveline best een powerhouse is. Met veel kennis van shit en ellende die zij in haar loopbaan heeft 
opgedaan. Bij Buza, in de Tweede Kamer, bij Ontwikkelingssamenwerking, bij de Wereldbank, bij de VN. En … 
ze is getrouwd geweest met Ed van Thijn. Oud-burgemeester van Amsterdam en oud-minister van 
Binnenlandse Zaken. En Ed mag dan in sommige wandelgangen als womanizer bekend staan. Volgens insiders 
verblijven er ook een koppel ernstige skeletjes in Ed zijn kast. Uit de categorie van bovenvermelde 
Staatsgeheimen. En wij suggereren niet dat die ter sprake zijn gekomen tijdens de onderhandelingen tussen 
Maxime en Eveline. Want voor je het weet moeten wij ons ook in Straatsburg vervoegen om onze 
burgerrechten en onze vrijheid van meningsuiting veilig te stellen. Maar we zijn allemaal mensen. Ergo: Maxime 
en Eveline ook. Dus uuuh, analyze this eens effe. Stay tuned.’

18.  E-bee 

11 Sep 2008 om 18:33 

Zo bezien is die powehouse een tijdbom die kan chanteren, ik heb altijd begrepen dat Eveline getrouwd was om 
Ed, van wege diens pedosexuele voorkeur van fijne vleeswaren, uit de wind te houden. En ja, dat waren 
marokkaantjes in zijn geval. Eve was altijd de hort op. 
En die marokkaantjes, dat waren zijn goyim…

19.  tess 

11 Sep 2008 om 22:35 

@ Marthijn en Pierre
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Het feit dat een mens iets kan zijn wil nog niet zeggen dat hij er ook aan toe moet geven. Ik bedoel, je kan ook 
een moordenaar zijn, maar dat wil niet zeggen dat je er aan toe moet geven.

Ik vind de vergelijking tussen homos en pedos echt mank gaan, temeer omdat er bij een homorelatie uitgegaan 
wordt van een gelijkwaardige relatie en bij pedorelatie wordt er juist van een ongelijkwaardige relatie uitgegaan 
en daar ligt waarschijnlijk ook de aantrekkingskracht van de pedofiel voor zijn fiel.

Juist de ongelijkwaardigheid maakt het een heikelijke zaak, en als je dat niet aanvoelt, dan mis je 
eenvoudigweg een bepaald stukje inlevingsgevoel. Dat is niet erg, maar roep dan niet zomaar dat pedofilie 
goed is voor beide partijen.

En de vergelijking tussen pedo’s en joden vind ik echt niet kunnen, ik begrijp hem ook niet en ik hoef hem ook 
niet te begrijpen. Misschien iets voor de telegraaflezers?

Ik ben het zeker niet altijd eens met de woordkeuze van Micha, hij gebruikt m.i. het woord pedo te veel, maar 
goed, hij zal er wel zo zijn reden voor hebben.

20.  Pierre Lebon 

11 Sep 2008 om 23:51 

Hoooooohoooo Mevrouw Tess, wacht effe, 
Ik heb het over de geaardheid van beide groepen niet over de legitimiteit van hun seksualiteit. 
IK ben het volstrekt met u eens dat volwassenen en kinderen een ongelijkwaardige verhouding tot elkaar 
hebben en al helemaal als het over seks gaat. 
Ik wilde over de bühne brengen dat het probleem wel eens groter zou kunnen zijn dan we allemaal denken en 
dat (als mijn theorie klopt) er jaarlijks “verse” pedofielen bijkomen. 
Als het dus zo is, dat homosexualiteit en pedofilie aangeboren zijn, dan gaat mijn vergelijking in het geheel niet 
mank en ik kan me na herlezing van mijn posting ook niet voorstellen dat u dit zo zou hebben begrepen. 
Uw badinerende reactie heeft dus duidelijk een andere oorzaak.

Dat u uw (overigens eerste) onzalige reactie op mijn posting opent met:

@ Marthijn en Pierre vind ik (door het in één adem noemen) een zéér beledigende aanhef, die niet getuigt van 
veel aandacht voor de postings van degenen die aan dit forum een oprechte bijdrage leveren.

Ik reageer hier uit verontwaardiging voor de misstanden die Kat aan de kaak stelt en niet omdat ik mezelf zo 
graag hoor praten, of om de pullitzer prijs te winnen. 
En uw alinea:

“en als je dat niet aanvoelt, dan mis je eenvoudigweg een bepaald stukje inlevingsgevoel. Dat is niet erg, maar 
roep dan niet zomaar dat pedofilie goed is voor beide partijen”

is te onbeschoft voor woorden.

Ik heb nergens een dergelijke bewering geuit, of zelfs maar gedacht. 
Het lijkt me handig, dat u goed leest voordat u reageert, of het zekere voor het onzekere neemt en in het 
geheel niet reageert. 
U zou eventueel kunnen overwegen uw energie te besteden aan de Lippens tragedie ipv het trekken van 
overhaaste conclusies. 
Als u -behalve over EGO- ook beschikt over fatsoen, dan suggereer ik u mijn postings nog eens aandachtig te 
herlezen (dus niet die van uzelf) en mij hierover nogmaals te adresseren. 
U heeft mij met uw reactie zeer gegriefd, dus als dat uw bedoeling was, dan is dat gelukt. 
Ik wens u veel wijsheid.

21.  Pierre Lebon 

12 Sep 2008 om 15:38 

Ok, als je het niet bij het rechte eind hebt, moet je dat ook kunnen toegeven. Pedo zijn is mogelijk NIET 
aangeboren maar:

http://www.telegraaf.nl/buitenland/1907732/__Kinderporno_komt_door_medicijnen__.html

22.  tess 

12 Sep 2008 om 20:36 

@ Pierre

zo beter? De aanhef dan …

Ik heb mij al eens gestoord aan de manier waarop je de ongelijkwaardige aantrekkingskracht promoot inzake 
het buurmeisje, als ik mij goed herinner en een man met een tattoo?

Ik wil je niet grieven … ik heb gewoon een andere mening!

23.  Pierre Lebon 

12 Sep 2008 om 21:45 

IK promoot GEEN ongelijkwaardige aantrekkingskracht Tess, ik heb simpelweg verteld wat er in mijn 
onmiddellijke nabijheid gebeurt. 
Ook ik stoorde mij er aan dat mijn buurmeisje zich aangetrokken voelde tot een franse getatoueerde homo van 
42. 
Als ik daar iets van zeg, dan reageert ze met een air van: daar begrijp jij niks van, hij heeft een persoonlijkheid 
en een uitstraling en authoriteit…. “enorme” 
Dat is dus geen mening van mij, maar van haar. 
Ik ben niet haar vader, maar ze komt hier vaak en graag en mijn echtgenote en ik zijn enorm gek op haar, 
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bovendien is ze de dochter van onze beste Franse vrienden, dus maken we ons eveneens zorgen. 
Is niet nodig vindt ze…. bovendien is hij homo dus geen kans. 
IK promoot dit zeker niet, maar signaleer het.

24.  Morkhoven 

13 Sep 2008 om 18:39 

Ik heb de indruk dat de meeste mensen niet wakker liggen van wat er gebeurt. 

Hier volgt nog een brief van Marcel Vervloesem:

Hier volgt nog een brief van Marcel:

Brugge, 10 september 2008

Beste Jan, Jacqueline,

Gisterenavond, dinsdag, moest ik direct met de ambulance met spoed naar hier worden gebracht. De suiker 
stond al boven de 540. 
Het was gisteren zowat kantje-randje. Volgens de artsen kwam dat door de dorstactie die enorm snel al je 
mogelijkheden ontneemt. 
Ik kon gisteren niets meer uit de ogen zien en mijn hart deed fel zeer. 
Deze nacht is dat wat verbeterd. 
Ze wilden dringend infusen aanleggen maar ik beschouw dat als voedseltoediening. Ze hebben dat dan niet 
gedaan. 
Ik blijf alle medicatie weigeren. 
Volgens de artsen is het risico op coma zeer groot maar ik kan niet meer van mijn standpunten en overtuiging 
afstappen. 
De artsen voeren de controle sterk op. 
Vannacht ben ik geregeld gewekt voor de medische controles. Dat maakt dat ik nu het gevoel heb dat ik zo in 
slaap kan vallen en mijn pen zwaar aanvoelt. 
Jan en Jacqueline. Ik ben erg snel moe, dus ik schrijf niet erg veel. 
Ze zetten elke dag drie keer eten op de kamer maar dat gaat onaangeroerd terug mee weg. 
Sorry maar ik ga sluiten want mijn hoofd draait als een tol. Ik hoop je snel te lezen. 
Verwittig iederéén dat ik hier lig want ik ben te zwak om iederéén een brief te schrijven.

Marcel

Gevangenis Brugge - Ziekenhuisafdeling 
t.a.v. Marcel Vervloesem 
Legeweg 200 
8200 Sint-Andries - Brugge 
Tel: 050 45 71 11 - Fax: 050 45 71 89 
Voor Nederland: Tel: 0032 50 45 71 11 - Fax: 0032 50 45 71 89

25.  M. 
15 Sep 2008 om 17:07 

@ Morkhoven,

ik kan me voorstellen dat u erg bezorgd bent. 

Desalniettemin begrijp ik persoonlijk de hongerstaking van Marcel Vervloesem niet goed. Zijn gezondheid is al 
slecht, dit kan hem de das omdoen, en ik denk niet dat hij er iets mee kan afdwingen…helaas. 

Ik wens hem en zijn dierbaren het allerbeste toe, hoe dan ook.

26.  Morkhoven 

15 Sep 2008 om 21:03 

@ M

Bedankt voor je steun M.

Ik denk dat Marcel ermee wil zeggen: ‘Kijk, als jullie mij dan toch willen vernietigen om alle kinderpornozaken 
in de doofpot te stoppen, doe het dan maar als jullie daar niet te laf voor zijn’.

27.  Morkhoven 

15 Sep 2008 om 21:04 

Hier volgt nog een brief aan justitieminister Vandeurzen die goed genoeg weet wat er aan de hand is.

Per mail per fax per aangetekende brief

Brussel, 15.09.2008

Justitieminister Jo Vandeurzen 
Waterloolaan 115 
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Mijn brief van 30 mei 2008 de afschaffing van het bezoekrecht van Marcel Vervloesem
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Ik ontving nog altijd geen antwoord op mijn aangetekende brief van 30 mei 2008 waarin ik U vroeg om een 
onderzoek te laten opstarten naar de door de Hoge Raad voor de Justitie vastgestelde diefstallen van de 
ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en de 7 kinderporno-cd-roms uit de zaak 
Zandvoort die door de Koning voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen werden overgemaakt.

Alleen de door U ondertekende rode antwoordkaart waaruit blijkt dat U deze brief hebt ontvangen, werd mij 
teruggestuurd.

Vorige week telefoneerde ik naar uw kabinet waar de kabinetsmedewerker die het dossier behandelt, mij wist 
mede te delen dat hij ‘van niets wist’ en dat mijn brief ‘waarschijnlijk bij de kabinetschef was blijven liggen’.

Een andere kabinetsmedewerker beloofde mij dat hij zou vragen dat mijn brief die niet over de gerechtelijke 
procedures maar wel over de diefstallen gaat, zou beantwoord worden.

Ik ontving echter geen antwoord

Vandaag, omstreeks 12.00 u ’s middags, belde Wendy Vervloesem, dochter van Marcel Vervloesem, mij op en 
zei mij dat zij het ‘ergste vreesde’.

Zij wilde haar vader, zoals dit de voorbije weken het geval was, vandaag gaan bezoeken maar door een ziekte 
van één van haar kinderen, was zij verplicht om dit bezoek naar morgen te verplaatsen.

Tot haar verwondering kreeg zij van de gevangenisdirectie van Brugge echter te horen dat zij haar vader niet 
meer kan bezoeken omdat zij niet kan bewijzen dat zij Marcel’s dochter is.

De politie van Herentals zei haar dat het een week kan duren vooraléér deze administratieve zaak door het 
gemeentebestuur van Borgerhout waar zij geboren werd, geregeld is. Daardoor zal zij haar vader dus morgen 
niet meer kunnen opzoeken.

Wendy Vervloesem is nu in paniek omdat zij veronderstelt dat haar vader (opnieuw) in coma is geraakt en dat 
dit de werkeiijke reden is om haar het bezoek te weigeren.

Ik vind het volledig onverantwoord dat U als justitieminister die steeds over de ‘overbevolking van onze 
gevangenissen’ spreekt, zwaar zieke personen zoals Marcel Vervloesem (hartziekte, suikerziekte, kanker) in de 
gevangenis opsluit en laat overlijden. U schendt daarmee het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
dat door België mede werd ondertekend.

Mag ik om Uw dringende tussenkomst verzoeken in deze zaak ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl 
Faiderstraat 10 
1060 Sint-Gillis 
Erkenningsnummer: 443.439.55 
Tel: 0032 (0)2 537 49 97 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

——

Afschrift: Belga, ANP, Justitieminister Vandeurzen, Minister Sabine Laruelle, Minister Marino Keulen, Minister 
Laurette Onkelinx, Minister Kris Peeters, Minister Maria Arena, Minister Pieter De Crem, Minister Paul Magnette, 
Minister Vincent Van Quickenborne, Minister Patrick Dewael, Yves Eerste Minister Yves Leterme, Jean-Marc 
Delizée, Melchior Wathelet, Kardinaal Danneels, Federale Ombudsman, Algemeen Bestuur der Strafinrichtingen 
(Hans Meurisse), College van Procureurs-Generaal, Hof van Cassatie, Hof van Beroep (C. De Vel, Eerste 
Voorzitter), Hoge Raad voor de Justitie, Herman Van Rompuy, Secretariaat van de Koningin, Koninklijk Paleis, 
Europees Parlement, Marianne Thyssen, Belgische en europese parlementsleden, mensenrechtenorganisaties, 
kinderrechtenverenigingen …

28.  tess 

15 Sep 2008 om 21:22 

Waarvoor moet Marcel Vervloesem sterven?

Ook ik wil mijn medeleven uitspreken en ook ik begrijp niet goed waarom je de dood verkiest boven een leven 
dat wellicht nog veel kan bijdragen aan de bewustwording van de maatschappij.

Ik hoop dat Marcel Vervloesem niet voor de dood kiest, maar voor het leven!

Alsjeblieft.

29.  M. 
17 Sep 2008 om 13:24 

@ Morkhoven,

ik heb alsnog de petitie getekend. Dat had ik eerder moeten doen, maar als ik eerlijk ben, durfde ik dat in 
eerste instantie niet zo goed. Bij deze hersteld en alsnog getekend.

Is er nog nieuws over de toestand van Marcel?

30.  M. 
2 Okt 2008 om 13:33 
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Ik lees net dat Marcel Vervloesem zijn hongerstaking heeft beeindigd, dit is wat ‘Het Laatste Nieuws’ erover 
schrijft:

Marcel Vervloesem zet hongerstaking stop

Marcel Vervloesem heeft een einde gemaakt aan zijn hongerstaking die hij op vijf september begon in de 
gevangenis van Turnhout. De man, die bekend werd als zelfverklaarde kinderpornojager, moest om 
gezondheidsredenen zijn actie stopzetten. Vervloesem heeft suikerziekte en hartproblemen.

Vervloesem ging in hongerstaking bij zijn aankomst in de gevangenis uit protest tegen de vier jaar celstraf die 
hij kreeg voor seksueel misbruik van minderjarigen. Vervloesem weigerde eerst ook te drinken, maar dat gaf hij 
na een zevental dagen op. (belga/bdr)

31.  ramona 

9 Feb 2009 om 10:22 

marthijn uittenbogaard, jouw reactie is net zo walgelijk als jij! geloof jij nu toch werkelijk dat pedofielen de 
macht krijgen? niet zolang er mensen bestaan zoals ik! en die zullen er ook genoeg zijn! deze maatschappij zal 
nooit een pedo accepteren!! het word tijd dat je wakker word! je bent te vies en ziek voor woorden. jullie 
moeten ze ophangen! van jullie gaat mijn bloed koken. owee als ik jullie zou zien…..

32.  DNH 

10 Feb 2009 om 13:52 

Jullie lijden allemaal aan een colectieve geestesziekte. 
Net als een dwangneurose is deze niet realistisch en werkt ze juist datgene waar het zegt voor op te komen 
tegen. 
Net als een smetvrees, is ze overdreven en werkt nu juist het normale leven tegen.

Jullie zien overal kinderlokkers maar zijn blind voor echt kinderleed. 
Bovendien werkt de pedoheksenjacht alleen maar kinderverkrachtingen en -moorden door pedofielen in de 
hand. 
Maar ach, wat. |Het is toch ook zo spannend he, pedojagen. 
En jullie slaan er zelf elke week twee dood, dus wat doet het je een kind meer of minder….

33.  ramona 

10 Feb 2009 om 16:19 

is het niet geesteziek als je als volwassene sex hebt met een kind van 5 jaar?

1.  Leuk is anders - Niet alles is altijd even leuk 

Pingback op 15 Sep 2008 om 09:39 
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Demmink-2 (deel 7): onderzoek te pijnlijk
Gepubliceerd door Micha Kat 5 januari, 2009 in Algemeen. 

telefoon.jpeg In het dossier-Demmink 2 zit een verslag van een telefoontje van een bron vanuit 

het establishment. De tekst is als volgt:

Woensdag 15 oktober (2003), om tien over 11 ’s morgens, aan de telefoon meldt zich een man met 

een keurige ietwat geaffecteerde stem. Hij vertelt dat hij anoniem wil blijven, maar toch belangrijke 

informatie heeft. Hij wijst ons op het feit dat hij er zeker van is dat er indertijd een uitgebreid BVD-

onderzoek heeft plaatsgevonden naar pedoseksueel gedrag van ambassadeur Hans Heinemann. Dat 

zou spelen in Cairo. De man geeft aan dat hij zowel Hans Heinemann als Joris Demmink goed kent. 

“We komen alle drie uit Leiden en ik kom ze hier in Den Haag nog wel eens tegen. Demmink zie ik 

dan in deftige nichtententen. Van hem weet ik dat Korthals-Altes zijn best voor hem deed omdat het 

partijgenoten zijn. In die periode wilde de promotie maar niet lukken. Ik meende dat Donner ook niet 

enthousiast over hem was en ik was dan ook verbaasd dat die hem uiteindelijk benoemde tot SG. Als 

je werkt binnen mijn dienst, dan hoor je wel eens wat. Zeker als je twee uitspraken met elkaar kunt 

combineren en die dan nog eens kunt checken aan die van een derde. Daaruit weet ik zeker dat bij 

het BVD-onderzoek het element ‘minderjarigen’ de belangrijkste rol speelde. De uitkomst van dit 

onderzoek was zo pijnlijk dat Buitenlandse Zaken er de voorkeur aan gaf het niet naar buiten te 

brengen. Ik raad u aan dit via de WOB toch naar boven te laten spitten. Als u gericht naar dat 

onderzoek vraagt, zou men het u niet mogen weigeren. Ik bel u volgende week nog wel eens op. 

Mocht u dan aanvullende vragen hebben, kan ik u misschien helpen.” 

Het gaat hier dus om een uiterst pijnlijk onderzoek door de BVD naar pedoseksuele praktijken door 

voormalig ambassadeur Hans Heinemann. Van Heinemann is bekend dat hij samen met Joris 

Demmink pedo-seksclubs afschuimde te Praag waar Heinemann ambassadeur was. Heinemann werd 

trouwens eind 2004 al genoemd als kindermisbruiker door Kleintje Muurkrant samen met ondermeer 

oud-burgemeester Ed van Thijn.  Het genoemde onderzoek kan een belangrijk licht werpen op de 

gedragingen van de ‘kindermisbruikers-club’ van ‘hoogwaardigheidsbekleders’ en zou dus inderdaad 

via een WOB-procedure moeten worden opgevraagd.
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Wat ik eerder als formuleerde/citeerde:

‘De druppel holt de hardste steen’ 
‘Blijven pompen tot ze water geven’ 
‘Schop de mensen tot ze een geweten krijgen’ (L.P.Boon)

En toch ook: ‘Het kwaad bestaat bij de gratie van de domheid’ (Observator)

Dóórgaan, Micha, maar pas inderdaad (dat schreef ik óók al) erg goed op jezelf. Ik zie je liever als levend 
vechter voor- dan als (dan in ieder geval wel nuttig hoor!) omgebracht martelaar voor de waarheid.

Een (bekende) verzuchting: 
‘Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten?’ 
Maar dan is ‘God’ wél de ‘God’ van de waarheid.

Zoals ik óók al eerder H.P. Blavatsky citeerde: ‘Er is geen godsdienst hoger dan WAARHEID.

2.  tess 

5 Jan 2009 om 14:47 

Dóórgaan, Micha, maar pas inderdaad (dat schreef ik óók al) erg goed op jezelf. Ik zie je liever als 
levend vechter voor- dan als (dan in ieder geval wel nuttig hoor!) omgebracht martelaar voor de 
waarheid.

Ik sluit mij hierbij aan. Beste, liebe Micha het zou goed zijn en de zaak dienen wanneer je een boek gaat 
schrijven hierover en dan kan aanlsuitend dat boek verfilmd worden. Een bestseller plus een kaskraker en dan 
heb je zoveel geld op zak en is er weer wat tjd verstreken dat een rechtszaak tegen de Demmink niet meer 
lang kan uitblijven.

In ieder geval verzacht het de pijn van het nu en geeft het je energie om door te gaan, hoe dan ook!

Wie gaat het uitgeven en wie gaat het verfilmen?

3.  Frank Black 

5 Jan 2009 om 14:48 

Mr Hans J. Heinemann (dubbel ‘n’)

WHO 
WIPO 
UNCTAD 
UN 
UNECE

Oude gegevens

Pays-Bas (Royaume des) - Netherlands (Kingdom 
of the) - Países Bajos (Reino de los) 
C H.E.Mr HEINEMANN Hans 
Ambassador, Permanent Representative 
11, chemin des Anémones 
CP 276 
CH-1219 CHATELAINE 
Tél: 41 22 7951504 
Fax: 41 22 7951515 
E-Mail: hj.heinemann@minbuza.nl

bron 
http://www.itu.int/wsis/docs/pc1/administrative/list_participants.pdf 
http://www.ilo.org/public/english/employment/geforum/download/partic.pdf

4.  Observator 

5 Jan 2009 om 16:44 

Black, erg gewaardeerd hoor, al die info. 
Maar stop nou es met die overal neer te plempen. 
Je vervuilt zo langzamerhand de discussies daarmee. 
En dringt je info op die manier vrij ernstig en soms zelfs irritant op.

Micha: Is het een idee om Black een eigen plaats hier te geven? 
Een ‘gewone’ lezer van deze site komt om in zijn teksten en links.

5.  donkey 

5 Jan 2009 om 17:23 

Nou Demmink en heinemann,

volgens hirsch ballin is het “gewoon niet waar” en volgens van middelkoop is het laster. waar wachten jullie op, 
vervolgen die micha kat!

het kan toch niet zo zijn dat onze ambtenaren zo geschoffeerd worden! 
ik zal lidy nicolassen eens bellen om te kijken of ze niet een verhaal over de ware aard en de beweegredenen 
van micha kat kan schrijven. Is micha zo’n journalist die in opdracht van de maffia onze bestuurders in 
diskrediet brengt?

Bezoekers

●     4 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165416 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
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wij eisen gerechtigheid!!!

6.  donkey 

5 Jan 2009 om 18:06 

p.s. als het allemaal wel waar is, zou het in het landsbelang zijn als iemand een paar usb sticks laten slingeren! 
http://nl.youtube.com/watch?v=5gFfMTdxKfg

7.  Verbeet 

5 Jan 2009 om 21:28 

Micha, ga door. Ik sta achter je en ik zal je zeker aanklagen als je daarom vraagt. 
Frank Black, ik ben het helemaal eens met Observator. De info die je her en der bij mekaar weet te vinden is 
indrukwekkend, maar voor de meeste lezers niet bruikbaar. Kun je het niet op een deal gooien met Micha dat 
jouw info hem via een andere weg bereikt?

8.  Juriste 

5 Jan 2009 om 22:44 

Aangezien het hier over pedofielen gaat, een onderwerp waar ik niets van af weet en dat mij niet aanspreekt, 
ben ik eens aan het surfen gegaan in de wereld van de journalistiek. Ik heb een nieuw woord gevonden in 
journalistieke kringen :”internetseksuelen”. 

Pleyterblog schrijft dat Hans Wansink dit woord heeft uigevonden:” Met Warna Oosterbaan schreef hij een boek 
over de toekomst van de dagbladen: De krant moet kiezen. Naar aanleiding van dat boek mailde ik met hem. 
Zijn grootste ergernis: ‘internetseksuelen’ die de krant dood verklaren”. http://pleijter.blogspot.com/2008/12/
grote-hekel-aan-internetseksuelen.html 
Kennelijk heerst er momenteel angst van de gewone kranten voor de macht van de bloggers. Dat signaleerde ik 
al met mijn eigen blog bij de VK, waar de redacteuren van Pieter Broertjes panisch op reageerden.

9.  tess 

6 Jan 2009 om 00:41 

Het nieuws in de kranten is zoooooooooo voorspelbaar en wordt door het zittende netwerk ingefuisterd. Althans 
dat is mijn mening. Internet is veel interessanter en veelzijdiger, biedt verschillende invalshoeken en het is 
bovendien ook meer onafhankelijker te noemen, ofschoon je wel als internetter in een systeem geboren wordt, 
daar ontkom je als mens niet aan. 

Kranten zijn saai en bevatten maar een fractie van wat er zich allemaal in de wereld afspeelt. Zo lees je nooit 
meer iets over Demmink en de voortgang daaromtrent zoals Micha al aangaf dat er een nieuw aanklachten 
tegen Demmink in de maak zijn.

Oh ja en in dat artikel waar jij aan refereert Juriste wordt vriend Keen aangehaald. Nou die lust ik wel rauw 

;-)  inzake zijn badinerende opmerkingen over internetters. 

http://www.tessonome.com/?p=949

Hij wil graag een nieuw internet voor professionals. Web 3.0. Daar kunnen de jongens van de kranten dan hun 
internetkrant gaan maken en wij mogen op web 2.0 voortborduren.

10.  indian 

6 Jan 2009 om 01:04 

Ik vind het prima dat Black deze gegevens vermeld, waarom? omdat je er zelf niet achter komt als je in een 
ander segment van deze verrotte maatschappij leeft. Dus doorgaan Frank. 
Niemand zal Kat aangeven, waarom niet? omdat er nog niet eens rook is , laat staan vuur. ( woorden van 
Donner) 
Wat een stomme hond is die Donner eigenlijk, hij weet niets van verbranding, want bij een laaiend vuur is er 
GEEN rook. 
Als Kat zichzelf wil beveiligen is er maar 1 remedie: alle gegevens, verwijzingen, dvd, en weet ik niet wat nog 
meer, meerdere keren kopieren, op MEERDERE plaatsen (vertrouwde en veilige ) onderbrengen, en dit luid en 
duidelijk wereldkundig maken ( niet die plaatsen natuurlijk). en indien mogelijk een tweede of derde man/
vrouw achter de hand houden, die in noodgevallen door kan gaan.is werkgroep Morkhoven een optie?google 
maar even.Ik wilde hier nog een vraag stellen: wat is erger een kind dood neuken of een kind verrot schieten 
zoals nu in GAZA gebeurt? Komt dat ook voort uit die zelfde gore machtswellust die de heren pedoneukers 
uiten? 
ikzelf zie geen verschil, het is beide een satans job 
Als ik God was zou ik beide daders hetzelfde klaten ondergaan van wat ze aanrichten. 
Herlaas ben ik machteloos, dit is de enige plek waar je je kunt uiten.Ik ben geen journalist, maar ik heb een 
idee. Hou een telefonische enquete en vraag de mensen wat ze vinden van de afschuwelijke gebeurtenissen 
met jonge kinderen in die verrotte pedowereld, en wat ze vinden van die afschuwelijke satans job in Gaza, 
vraag tevens of ze geestelijke klachten van overhouden en of ze er lijfelijk ziek van worden. Bij positieve 
uitkomst naar de minister van volksgezondheid stappen en eisen dat aan beide situaties direct een einde dient 
te komen, aangezien beide slecht zijn voor de volksgezondheid, in Nederland. Hij kan er dan niet meer omheen 
om stappen te ondernemen. Er wordt nu wel voor veel mindere zaken , waaronder het rookverbod en 
fijnstofgelul gigantische inspanningen en veel geld uitgegeven, door zo te acteren wordt hij klem gezet en krijg 
je een breder publiek. Het is nm erg jammer dat deze site maar door een klein groepje wordt bezocht, al doe ik 
mijn best om hem te promoten, niet iedereen is zo geinteresseerd als jullie., en ze kennen de site ook niet. 
Is dit een stom idee of is dit een stom idee.? 
Gaarne reactie.
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11.  tess 

6 Jan 2009 om 10:06 

@ Indian

Wij worden door telemarketeers de hele dag lastig gevallen met allerlei zinloze vragen die alleen maar de 
productiemachine in gang moeten houden.Vragen over Demmink en de oorlog in Gaza zouden deze machine 
ontregelen. Dat wil men niet. Bos heeft nog onlangs opgeroepen dat we meer moeten consumeren. De 
koopkracht is heilig, daar laten we graag wat piepeltjes voor sneuvelen. En kinderen? Ach die zijn niets waard. 
Loop eens door een gemiddeld schoolgebouw in Nederland. Je schrikt je rot waar kinderen op zitten, welke 
vieze lucht ze moeten indademen, laat staan het achterlijke lesmateriaal dat bol staat van een eenzijdige kijk. 
et lijken wel leugens. 

Ik weet zeker dat mensen onbewust ziek worden door wat er dageljks gebeurt. Maar welke mening moet je 
volgen? Iedere deskundige heeft ergens wel een punt. Okee ik heb mijn mening gevormd doordat ik zelf in 
aanraking ben gekomen met de machtigen der aarde die je het leven aardig zuur kunnen maken als je een 
ander deuntje zingt dan zij zelf.

Mensen worden massaal ziek, er zijn geloof ik nergens zoveel zieken als in Nederland. Dat kan ook niet anders 
gezien de klassenjustitie en de onnoemelijk vele doofpotten. Een land waar ze klokkenluiders in caravans laten 
wonen ergens in the middle of nowhere is een ziek land en waar je mee omgaat daar wordt je mee besmet 
toch?

Stop geweld, streef naar ontwapening op alle gebieden.

Over Micha en zijn veiligheid gesproken. Hij kan wel van alles overal gaan neerleggen maar als zelfs de hoogste 
man op justitie en zijn minister alles dekken, de tweede kamer én de eerste kamer de kaken stijf op elkaar 
houden … dan heb je daar niets aan. Er zal uit deze wereld zelf ook een stap gedaan moeten worden richting de 
Kat. Er moet toch een ergens een lekkende kraan zijn? 

Ik blijf bij mijn boekverhaal. Ga er een boek over schrijven … Steven King zou er wel raad mee weten … voorts 
vind ik de filmpjes van JDtv wel goed. Dat spreekt ook erg tot de verbeelding.

Een ander idee is, de filmpjes op dvdtjes zetten en die dan uitdelen of bij mensen in de bus gooien.

Het blijft wel oppassen geblazen natuurlijk. Immers er zijn toch al vijf mensen dood, ofschoon de laatste daar 
weten we eigenlijk alleen maar van dat die op de fiets in elkaar is gezakt en dat hij zowel een ‘vijand’ als een 
‘vriend’ van Demmink heeft vertegenwoordigd!

Beste Indian, het is geen stom idee om deze site te promoten. Integendeel, maar mensen vinden het zo 
onwaarschijnlijk dat ze klokkenuider on line vanuit deze gemoedstoestand eventjes zullen doorkruisen om dan 
vervolgens tot de conclusie te komen: ‘ach het zal toch wel niet zo zijn? Ik kan het niet geloven’. 

Gewoon doorgaan … de site levend houden … er komt een dag dat de zaak wordt opgelost!

12.  tess 

6 Jan 2009 om 10:12 

Maar goed een andere vraag, wie zijn er in België naar aanleiding van de Dutroux zaak nu werkelijk op hoog 
niveau aangepakt en veroordeeld en zitten nu voor jaren achter slot en grendel?

13.  Juriste 

6 Jan 2009 om 11:36 

Micha kan via de webstatistieken nagaan hoeveel bezoekers er komen op de site. 
Ik had op mijn VK Blog al meer dan 30.000 bezoekers in minder dan een jaar tijd. Dat leverde de 
volkskrantredactie zoveel klachten op, dat zij mij een e-mail stuurden dat er zoveel klachten over mijn blog 
waren binnengekomen. De namen van de klagers werden niet onthuld en bij mij zelf kwam per e-mail slechts 1 
smeekbede binnen van iemand die als relatietherapeut verbonden was aan een prive-kliniek voor psychische 
hulp en een website had voor letselschadeslachtoffers van artsen. Hij deelde mij telefonisch mede dat zijn vader 
psychiater is en dat mensen hem opbelden omdat ik had geschreven dat hij jurist was. Hij deelde mij mede dat 
hij geen jurist is en dat hij had zijn naam verbonden aan een juristenkantoor, zonder zelf jurist te zijn. Ik zag 
toevallig op TV dat hij relatietherapeut was geworden (volgens een uitzending van RTL nieuws, waarin onder 
zijn naam vermeld werd: relatietherapeut). Hij deelde mij mede dat hij goede contacten heeft bij RTL en zo in 
het nieuws kon komen op TV in het kader van een item over dating. Zo werkt dat dus. http://www.
tristanjessurun.nl/Welkom.html, http://www.mijnletsel.nl/Letselplaza/Belangenbehartigers/Brokking & Jessurun 
Juristen* 
Misschien dat Micha ook via hem op het RTL nieuws kan komen.

14.  tess 

6 Jan 2009 om 11:49 

Gouden tip:

Boevenvangen.nl plaatst dus alleen beeldmateriaal waarvoor justitie toestemming heeft gegeven. 
Het heeft geen zin om beeldmateriaal aan boevenvangen.nl te leveren met het verzoek dit te 
plaatsen. De enige manier om beeldmateriaal op boevenvangen.nl te krijgen is aangifte 
doen en aan de politie vragen of men de zaak willen aanbieden aan opsporingsmedia. 
Zodra dat gebeurt en een officier van justitie geeft toestemming is de weg naar 
boevenvangen.nl vrij. 

Bron quote: http://www.boevenvangen.nl/

(Vetgedrukt is van mij)
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Nou Micha, aangifte, foto op de site en hupsakee vangen die boef. ;-)  
Overigens rare bedoeling die opsporingssite: 

http://www.tessonome.com/?p=1820#respond

15.  RuudHarmsen 

6 Jan 2009 om 12:00 

tess, 6 Jan 2009 om 10:06 
=== 
Wij worden door telemarketeers de hele dag lastig gevallen met allerlei zinloze vragen die alleen maar de 
productiemachine in gang moeten houden. 
/=== 
Je kunt ze ook afzetten: 
http://www.infofilter.nl

=== 
Vragen over Demmink en de oorlog in Gaza zouden deze machine ontregelen. 
/=== 
Wat is het verband? Is het nuttig om alles met alles te verbinden, of maak je daar alleen jezelf gek? Ik vraag 
het maar.

16.  Juriste 

6 Jan 2009 om 12:28 

Boeven vangen is het werk van de politie, maar er is een trend om mensen met naam en toenaam op internet 
te noemen. Vandaar zo’n site van de overheid. In Nederland hechten mensen niet zo aan privacy heb ik 
gemerkt. Wanneer je aan privacy hecht wordt dit opgevat als een kenmerk van paranoia en krijg je zo’n 
ongevraagde diagnose van een psychiater, die je nimmer heeft gesproken of gezien, ook al kan dit jurisch niet. 
Ik ben zelf juriste, dus ik weet wat juridisch niet kan, maar wanneer iemand de toegang tot de rechter wordt 
belet, zal niemand er achter komen, tenzij dit gepubliceerd wordt op internet. 
De Volkskrant redactie was over mij ingelicht en kreeg vele klachten binnen over mij, evenals de Steven de 
Jong van NRC Handelsblad. Degenen die bij de krantenredacties klaagden maakten zich bij mij niet bekend en 
de redacties van de kranten wilden ook de namen van de klagers niet vrijgeven. Dan kan het best laster zijn 
wat zij over mij schrijven, want ik weet niet wat zij over mij beweren. 

Doordat ik met letselschadepraktijken in aanraking kwam, kwam ik in aanraking met een louche wereld, die ik 
helemaal niet kende. Ik was gewend privileges te hebben en stond altijd aan de andere kant, waardoor ik wel 
de ambtelijke wereld ken van het naar beneden stampen van mensen. Lagere gemeente-ambtenaren en 
griffiers bij de rechtbank hebben een aversie tegen “vermogende mensen”. 

De slachtoffers van medische fouten krijgen moeilijk gehoor bij advocaten, want die willen goede maatjes 
blijven met de ziekenhuisbestuurders en de overbetaalde medische specialisten. Dan wenden de slachtoffers 
zich tot letselschadesites en andere sites: Zij sturen hun verhaal in naar anonieme personen, die geen jurist 
zijn, die dan bekijken wat er aan de slachtoffers te verdienen valt en dan zijn ze nog niet geholpen. De 
letselschadesites schieten als paddestoelen uit de grond. Kennelijk valt er veel te verdienen, want ik sprak een 
advocaat die zich uit had geschreven als advocaat, omdat hij dan op no cure no pay basis kon werken in de 
letselschadepraktijk. Bovendien gelden dan de regels van de Orde van Advocaten niet.

17.  tess 

6 Jan 2009 om 12:46 

@ Juriste

Vandaar zo’n site van de overheid.

Waar staat van wie de site uitgaat?

18.  karin 

6 Jan 2009 om 15:57 

@ Tess de site komt bij fred Teeven vandaan

19.  RuudHarmsen 

6 Jan 2009 om 16:49 

Juriste: 
=== 
Boeven vangen is het werk van de politie, maar er is een trend om mensen met naam en toenaam op internet 
te noemen. Vandaar zo’n site van de overheid. In Nederland hechten mensen niet zo aan privacy heb ik 
gemerkt. 
/=== 
Het gaat niet om boeven die nog gevangen moeten worden, maar ze zijn al onherroepelijk veroordeeld. 
Waarom ze dan niet in voorarrest zitten kon of wilde het betreffende politiehoofd op tv niet zeggen, wat hem 
door de tafelgenoten werd kwalijkgenomen, onterecht, want inderdaad gaat de politie daar niet over, maar de 
rechter of de ovj, dacht ik zo.

20.  Paulus 

10 Feb 2009 om 11:53 
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Uit bovenstaand artikel: “Daaruit weet ik zeker dat bij het BVD-onderzoek het element ‘minderjarigen’ de 
belangrijkste rol speelde. De uitkomst van dit onderzoek was zo pijnlijk dat Buitenlandse Zaken er de voorkeur 
aan gaf het niet naar buiten te brengen. Ik raad u aan dit via de WOB toch naar boven te laten spitten. Als u 
gericht naar dat onderzoek vraagt, zou men het u niet mogen weigeren.”

Micha, weet jij misschien of iemand zo’n WOB-procedure in gang heeft gezet?

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Agenda 2009: Demmink, Westenberg, pillen NRC Handelsblad stort compleet ineen »
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« Waarom ramt mr. Jaap Smit er zo hard op los? Maurice Lippens gaat kopje onder »

Dit is de criminalisering van de rechterlijke macht!
Gepubliceerd door Micha Kat 3 oktober, 2008 in Algemeen. 
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Deze rechter is crimineel en corrupt. Allemaal vastgesteld. Maar niemand krenkt hem een haar. Hans 

Westenberg, vice-president van de rechtbank Den Haag, staat symbool voor de criminalisering van 

de rechterlijke macht in Nederland. Met goedkeuring van de minister van Justitie.

19 Reacties op “Dit is de criminalisering van de 
rechterlijke macht!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 11:56 

Hij ziet er uit als een maffiosi.

2.  Observator 

3 Okt 2008 om 15:39 

Ik heb een vraag naar aanleiding van dit merkwaardige plaatje:

Is dit een GEbruiker of een MISbruiker?

3.  E-bee 

3 Okt 2008 om 15:46 

De exposure van dit soort lieden is een tactiek waar ze heel slecht mee kunnen omgaan. Trek ze in de volledige 
openheid en ze weten niet hoe te reageren, zo blijkt ook uit de reactie van die slungel van het Amsterdamse 
gerechtshof die begon te meppen met zijn parapluie. Waaruit ook blijkt dat ze iets te verbergen moeten hebben 
wat door huns toedoen niet meer op een normale manier kan… Ik constateer dit ook met betrekking tot de 
louche directeuren van een “beveiligingsbedrijf annex particulier recherchebureau” van het aller-bedenkelijkst 
allooi die voor de Gemeente Amsterdam “werkzaamheden” uitvoert. En ik ben nog niet eens begonnen dan 
zijdelings af en toe wat roepen, zoals hier. Een computerinbraakje is niets voor ze blijkt wel en niet alleen bij 
mij, ook collega,s en leden van de “doelgroep”, en klagen bij UPC schiet niet echt op.

4.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 16:07 

Hof gewraakt in zaak Holleeder lees ik net. Hij zal wel weer vrijgesproken worden na wat vormfoutjes, 
maffiapraktijken. Voor de vorm is Holleeder eerst veroordeeld om straks in hoger beroep te worden 
vrijgesproken.

Holleeder maakt onderdeel uit van een netwerk dat drugs importeert (IRT), geld witwast in vastgoed en andere 
duistere zaken. Dit netwerk heeft ook z’n tentakels in de rechterlijke macht en heeft connecties met Geheime 
Diensten (Nato diensten).
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5.  E-bee 

3 Okt 2008 om 16:17 

Holleeder heeft in die tijd heel wat microfoontjes af lopen hangen en weet wel iets over Politie en Justitie. Ik 
denk dat hij veel weet en ze hebben zijn kansen al ingeschat als hij evt. vrij mocht komen. Calculatie heet 
zoiets, de uitspraak zal in overeenstemming zijn met wat ze over hem of zijn belagers weten.

6.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 16:39 

Klopt E-bee, 
De informatie komt van Geheime Diensten, ook informatie over rechters die te chanteren zijn. Die diensten 
weten alles, van seksuele voorkeuren tot wat ze het liefst eten. Chanteren is dan niet moeilijk. 
Ook de operatie voor de ontvoering van Heineken was in opdrachten van die diensten. Cor van Hout hebben ze 
afgemaakt Holleeder was blijkbaar nog bruikbaar.

7.  AIRVD 

3 Okt 2008 om 16:42 

Niet alle rechters worden gechanteerd sommige zijn gewoon zelf lid van zo’n netwerk en werken dus vrijwillig 
mee.

8.  E-bee 

3 Okt 2008 om 18:11 

Ach, geheime diensten… het gaat al op ieder laag ambtelijk niveau, de computers van allen die hier reageren 
worden doorgelicht. Vervang geheime dienst nu maar door gewoon door het politiebureau. Neem het ten koste 
van de straatcoaches frauderende beveiligingsbedrijf van Burgemeester Keppelketting waar ik voor werkte. De 
politie Amsterdam-Amstelland besteedt het vuile werk gewoon uit aan een “beveiligingsbedrijfje” die door de 
toevoeging particulier recherchebureau een afluisterpost kan inrichten, zoals hier in de kelder op de Overtoom 
no. (bekend) in Amsterdam. Dat stelt niet zo veel voor, een paar hackende whizzkids van het type 
gevangenisvaal gelaat omdat ze het zonlicht nooit zien en voorzien van een sik, een paar directeuren die het 
niet zo nauw nemen en ze kunnen al inbreken op computers van het eigen personeel dus leden van de 
doelgroep zoals de zogenaamde overlastgevende jongeren is dan ook geen probleem meer. Zo komt de politie 
dus aan zijn dossiertjes.

9.  euro999 

3 Okt 2008 om 18:27 

Helaas is dit land al jaren geleden verworden tot een moderne dictatuur. Geen enkel middel wordt in ons land 
geschuwd. Ook wat betreft de zaak Westenberg geeft aan in wat voor verziekt corrupt klimaat wij hier moeten 
overleven.

Nog erger is het dat de Nederlandse pers behoudens enkele uitzonderingen (zie o.a deze website) al sinds lange 
tijd is overleden. Ze laten zich indoctrineren, hebben vaak geen enkel gevoel voor eigen waarde.

De mensen met kloten die nog iets proberen te redden van dit land vergeet men gewoon te beveiligen, zoals o.
a Pim Fortuyn.

10.  E-bee 

3 Okt 2008 om 18:41 

Moderne dictatuur? Het is hier gewoon fascisme met een sociaal masker. Of noem het Amerikanisme… Stasi-
methoden alom. Vergeet het redden van dit verloren land.

11.  E-bee 

4 Okt 2008 om 00:16 

Hier in Nederland zijn nog op internet verschijnende intellectualistische kranten die free enterprising Amerika 
loven en dankbaar zijn voor de ooit verleende Marshallhulp… die gaan straks applaudiserend ten onder… Ik zal 
maar geen naam noemen. Was destijds een leuk voorbeeld hoe fascisten in een oorlog aan beide zijden konden 
verdienen. Vooraf tijdens en nadien. Nothing changed sindsdien.

12.  E-bee 

4 Okt 2008 om 01:31 

Die Westenberg maakt zich inderdaad schuldig aan rechtsweigering, ik wist niet dat het zo heette.

Dan doen trouwens verraderlijke advocaten ook als die op het een akkoordje gooien met de tegenpartij… 
Volgens mij betaal ik de contributie…

Ik heb er een van het ABVAKABO-FNV die daar mee “bezig” is, met het beveiligings klus bedrijf van 
Burgemeester Keppelketting. Hoeveel overleggen die al heeft aangekondigd, ze vinden alleen nooit plaats.

Let wel een advocaat van het FNV die de oplichting en fraude van een foute werkgever onder tafel probeert te 
houden. Wordt vervolgd.
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13.  E-bee 

4 Okt 2008 om 14:22 

Kennelijk leest men hier mee. Blijkens een afschrift wat ik vandaag ontvang van de Politie Commissie -
Amsterdam-Amstelland. 
AL mijn tot dusverre ingediende klachten worden NIET in behandeling genomen omdat ze niet binnen de 
termijn van 1 jaar zouden zijn ingediend. Ik zal er hier maar 1 noemen, want alleen het gevalletje 
lokaalvredebreuk van die buurtregisseur van het Ambonplein al, Frank W., is ingediend enige maanden nadien, 
op een persoonlijk van bureau Balistraats hulpoff. van justitie, Juan C., ontvangen en ingediend klachtformulier. 
En zo zijn er meer. Niets dus meer over de in Zeeburg voyerende dienders met toezichtcamera,s. Niets meer 
over de gesubsidieerde “beveiligers” van stadsdeel Zeeburg met een strafblad die zwart projectjes stonden uit 
te voeren in Laren bij Kunst op de Brink? Niets meer over de projectleider van D2O die dieven liet lopen? 
De ontvangen brief wordt daarmee gereduceerd tot niet mer dan een bewering van de Politie Commissie 
Amsterdam Amstelland. Aan de feiten doet het niets af. 
Dan heb ik nog een verrassing voor de Politie Amsterdam Amstelland, terzake van diverse posten en uitstaande 
betalingen van hun klusjesbedrijf die de straatkootsjes levert, waar ook de Stichting Aanpak Overlast 
Amsterdam gebruik van maakt, oplichting valsheid in geschrifte en fraude terzake van de verduisterde 
ziektekosten van bijna al hun straatkootsjes de afgelopen jaren. Beetje vreemd want die 6.8 miljoen euro 
subsidie dit jaar weer voor deze stichting SAOA… , daar hoef je toch niet voor te frauderen en je straatkootsjes 
op te lichten? Als ik alleen al ga nadenken over dit kostenplaatje… Tjee, daar gaan we weer!

14.  E-bee 

4 Okt 2008 om 14:37 

Wil ik gelijk even kwijt dat de mede eigenaar en directeur van dit beveiligings-klusjesbedrijf en particulier 
recherchebureau van de straatkootjes, Marvin I., sinds begin dit jaar is verboden formeel nog werkzaamheden 
te verrichten, wegens het hebben van een strafblad wegens een geweldsdelict. Oprichten was geen probleem, 
weet u dat ook weer… Triest, dat je dan nog over de rug van je eigen personeel meent je te moeten verrijken.

Ook heel erg triest, dat de advocaat van het AbVaKaBo-FNV kennelijk meent het met deze werkgever nog op 
een akkoordje te moeten gooien. Eerst was werkgever in al het door mij gestelde nalatig, volgens FNV 
ABVAKABO, maar overleg na overleg na overleg vind plaats, zonder enige nieuwe ontwikkelingen. Kennelijk zijn 
ze door de gemeente Amsterdam onder druk gezet. Ik betaal de contributie.

15.  E-bee 

4 Okt 2008 om 15:05 

De Telegrof verbaast mij zeer. NOOIT wilden ze iets plaatsen van mijn hand over de Amsterdamse Politie, 
hoewel het hier nog veel smeuiger en erger is… Akkoordje met Job Keppelketting? Ze schrijven zich WEL suf 
over de Politie in Gouda die precies het tegenovergestelde beweert van Welten, die destijds de vergelijking met 
de Banlieux in Parijs(!) trok na relletjes in Slotervaart. Daar valt inderdaad nog wel eens een politie bureautje in 
vijandelijke handen… Het is maar net hoe het ze uitkomt en ze geven er een draai aan. 
Voorbeeldje? Toen Marokkaanse jongeren tegen de gevel van het Politieburau in Slotervaart een balletje 
stonden te trappen durfden de dienders daar niets aan te doen. Vervolgens belden ze de straatkootsjes maar 
die de jongeren moesten wegsturen. Tijdens een Politietraining over onze houding(.) meldde ik dat aan de 
betrokkene van dit Politie-Bureau. Nooit meer iets over gehoord…

16.  euro999 

5 Okt 2008 om 16:11 

Beste E - Bee

Ik las jouw posting wat betreft Politie Amstelland.

Al deze commissie’s zijn niet onafhankelijk en zij komen allen uit het Politiekorps. De voorzitter van bv 
Politieklachten IJsselland maakt het nog bonter en is wisselend officier van justitie en rechter. Ik heb de gehele 
zaak aanhangig gemaakt bij de Nationale Ombudsman. Echter het gaat er weer eens op lijken dat zij de zaak 
niet aandurven. Op 1 september ontvang ik een ontvangst -bevestiging en begin oktober vragen zij mij waar de 
klacht eigenlijk over gaat. Dit ondanks mijn lijvige rapport. 
Ik heb ondertussen voldoende materiaal voor 6 boeken want mijn god wat is dit land verrot!!!

17.  E-bee 

5 Okt 2008 om 19:00 

@uro999 
Ach, met toezichtcamera,s voyerende politiemedewerkers die slechts hiervoor worden “overgeplaatst” omdat ze 
het allemaal doen op dat bureau, door de gemeente Amsterdam met 800e/maand gesubsidieerde 
toezichthouders, vaak met een strafblad, die als beveiliger zwart beveiligingsklussen uitvoeren voor een zonder 
vergunning werkend beveiligingsbedrijf van stadsdeel Zeeburg, politiemedewerkers die incompetent zijn en 
alles laten lopen van dieven tot geweldplegers. Een vrouw in de Javastraat die volledig gemolesteerd wordt, 
onder een toezichtcamera notabene, en haar kind in een auto ontvoert moet daar maar blijven liggen omdat ze 
niemand op het bureau hebben. Dat soort dingen komen niet in de krant. Een buurtregisseur van het 
Ambonplein die lokaalvredebreuk pleegt. Maakt toch allemaal niks uit? Neem je de berichten uit je eigen 
samenleving toch niet serieus? 

Ik ben nu alweer bezig met de volgende beveiligingscorrupt op rij van Job Cohen, het bedrijf van de 
straatcoaches van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, SAOA,(waar Job directeur van is), namelijk 
beveiligingsbedrijf To Serve And Protect, TSAP, die de afgelopen jaren hun personeel hebben lopen oplichten 
voor een mooi rond bedrag, de ziektekosten stak de directie in eigen zak behalve wat landgenoten van 
directeur Marvin Irion, die er in Januari uit moest wegens een geweldsdelict en strafblad. Hoezo discrimnatie? 
Altijd vermeldden de loonspecificaties 0 ziektedagen, zo gezond waren ze nou ook weer niet…Over geestelijke 
gezondheid zullen we het maar niet hebben hier. Zodra een socialist zich ontpopt als fascist kun je alles, zelfs 
veelvuldige computerinbraken verwachten, maar dat deed dit bedrijf al bij alle personeelsleden. Verrijken over 
de rug van je personeel en als je even gaat kijken wat een megalomaan die directeur van TSAP is op internet, 
hij heeft zelfs politieke ambities! SAOA is een vehikel om miljoenen door te sluizen, zo zit dat. De advocaat van 
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het FNV-AbVaKaBo lijkt het op een akkoordje gegooid te hebben met deze fraudeurs… Hahaha, ik blijf lachen.

18.  E-bee 

5 Okt 2008 om 19:08 

@Euro999 
By the way, kijk uit met die Ombudsman! Die adviseert op grond van het door klager aangedragen materiaal de 
Politie. 
De Politie Amsterdam Amstelland zal bij voorkeur geen klachten afhandelen. De koprpsbeheerder heeft alleen 
maar een sociaal masker.

19.  E-bee 

5 Okt 2008 om 23:57 

@Euro999 
Ik zou een zeer humoristisch boek kunnen schrijven over het belachelijke gedrag en de stommiteiten die ik heb 
meegemaakt. Ik zou ook een tragisch boek kunnen schrijven over de ellende die zij teweegbrachten en brengen 
bij anderen, zelfs doden. Ook over de chronische corrruptie, geldstromen en zelfverrijking. En dan zou ik nog 
materiaal te over hebben. 

Of zoiets: Wat is de overeenkomst tussen een vervalste kopie van een hoveniersdiploma van het Wellant-
College die werd geaccepteerd door het dagelijks bestuur van een stadsdeel, een pedofiel die op een schooltuin 
is aangesteld, een meervoudig TBS,er en moordenaar die nogmaals aan zijn compulsie mocht toegeven, 
voyerende politiemedewerkers en frauderende beveiligingsbedrijven? 
En dan is dit maar een greep.
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« Premier Thailand vlucht voor journalisten naar WC Ook Maddie in klauwen van Belgisch pedo-netwerk »

Update Lippens & Fortis / webmaster
Gepubliceerd door Micha Kat 9 augustus, 2008 in Algemeen. 

fortis.jpg Zoals reeds elders op internet geconstateerd is er op 7 augustus geen vonnis gewezen 

in de zaak die Fortis Nederland, Fortis Belgie en bestuursvoorzitter Maurice Lippens 

tegen de webmaster van klokkenluideronline hebben aangespannen. De ontwikkelingen gaan 

razendsnel. Uw webmaster verzette zich aanvankelijk tegen de ‘overvals-strategie’ van Fortis door op 

een vrijdag te dagvaarden voor een zitting de maandag erop terwijl de webmaster in Thailand zit. Hij 

stelde dat hij op deze manier niet in staat was een verdediging op te tuigen. De rechtbank volgde 

hem hierin en stelde een nieuwe datum vast voor de inhoudelijke behandeling, 21 augustus. Intussen 

kreeg uw webmaster een enorme klap te verwerken doordat de advocaat met wie hij al geruime tijd -

met succes- samenwerkt de verdediging geheel onverwacht neerlegde. Hij moest dus ook nog eens 

op zoek naar een nieuwe raadsman! Deze zaak is higly stressed en uw webmaster weet niet precies 

wat hij wel en niet moet (kan, mag, zal, wil) vertellen. Hij verwijst juist om deze reden 

geinteresseerden door naar zijn raadsman Stefan Kalff. Wellicht later meer over de zaak die reeds 

uniek mag worden genoemd omdat nooit eerder een bestuursvoorzitter van een AEX-fonds alsmede 

de vennootschap zelf een individuele journalist hebben gedagvaard.

52 Reacties op “Update Lippens & Fortis / 
webmaster”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Joha 

9 Aug 2008 om 14:33 

Heel begrijpelijk dat zich de zaken nu toespitsen. 
Op 8 aug. jl. het bericht op nu.nl: 
“Oud Fortis bestuurder wil Lippens weg” 
Het gaat de goede kant uit, Micha, en ongetwijfeld is deze zaak uniek. 
Zet door!

2.  Daas 

9 Aug 2008 om 16:23 

Uniek zeker. Hiet betreft hier een sinister genootschap waarvan topmemsen van vele grote ondernemingen deel 
uitmaken ter beroving van ons allen. Dat niet alleen, daarnaast blijken deze topmensen op grote schaal 
betrokken bij pedofiele activiteiten, een sinistere cultuur die ook wel wordt opgemerkt bij de huidige generatie 
politici en justitie topmensen. Dat de pers in Nederland voortdurend de andere kant opkijkt is opvallend. Die 
worden deels omgekocht net als in belgie. Het bljkt nu dan ook rap dat dit overwegend intellectualische 
broodschrijvers zijn die hun hypotheekje liever niet in gevaar zien komen. Tegen de tijd dat ze hier van hopen 
te gaan genieten zal echter blijken dat dit ook een luchtkasteel was maar dan is het al te laat. Inmiddels zijn er 
nauwelijks media te vinden die hier nog met verstand van zaken over schrijven en zit de laatste verdediger van 
het vrije woord al in Thailand, overigens naar mijn mening, verraden door veel van zijn “collegas” ook in de 
advocatuur… Die echt alle hetzelfde lot staan te wachten en nu nog uit onkunde linkse koeien en ranzige old 
timers uit de sloot blijven halen…. En dat heet dan tegenwoordig onafhankelijke onderzoeksjournalistiek te zijn. 
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Het is te hopen voor de heer Micha Kat, die niet genoeg geprezen kan worden en die zijn sporen wel heeft 
verdiend maar niet dit lot, dat zijn “collegas” nu eens snel tot inkeer komen. Dan kan er zonder verdeling van 
intellectuele krachten eens een fatsoenlijk discussie ontstaan in plaats van de huidige gezapigheid die zeer in 
het voordeel is van dit sinistere gezelschap die namelijk een eveneens sinistere agenda aan het uitvoeren is. L, 
Histoire se repete.

3.  AIRVD 

9 Aug 2008 om 17:09 

@Daas 
Mooi geschreven, helemaal met je eens. Ook opvallend dat de raadsheer van Micha Kat zich terug heeft 
getrokken. Dat zegt op zich al veel. De man is bang geworden, vreest ook voor z’n hypotheekje. Maar zoals je 
al zei; wat heb je nou aan een hypotheek als de wereld straks niet meer leefbaar is doordat het establishment 
doorgaat met haar duistere praktijken. Daar denken die bekrompen egoïsten niet aan.

4.  Daas 

9 Aug 2008 om 17:42 

@AIRVD. 
Ik ben niet ter zake kundig noch heb ik rechten gestudeerd. Verder pretendeeer ik niets te zijn dus laten 
degenen die zich hiertoe geroepen voelen hun werk eens naar geweten gaan uitvoeren. Mede door dit gebrek 
aan journalistiek geweten kunnen de gristelijke amonaanbidder HB en zijn sinistere vazal JPB hun criminele 
gang gaan en zitten we met een volstrekt corrupt justitieapparaat in Nederland die dit proces soepeltjes 
begeleid. De politiek mag hier geen vragen over stellen in de kamer en zijn dus alle van het allerlaagste 
hoogverraderlijke allooi, waar maakt men zich met Duyvendak druk om eigenlijk, en de pers mag hier niet over 
schrijven en luistert braaf. Als ik nu in deze situatie pretendeer de complexe waarheid naar boven te halen is 
dat een farce, want eenieder kan net als ik vaststellen dat die helemaal niet zo complex is. Even je gezond 
verstand gebruiken maar dat moet je wel net hebben als je zinvol actief wilt zijn in de onderzoeksjournalistiek. 
We zitten hier niet in Kuifje. Hieraan kunt u de mediale hoogverraders herkennen. 
L,Histoire se repete.

5.  Pierre Lebon 

9 Aug 2008 om 17:48 

Micha, op basis van welke gronden heeft je advocaat besloten er mee te stoppen? Ik neem aan dat hij je 
hiervoor een verklaring heeft gegeven?

6.  Pierre Lebon 

9 Aug 2008 om 17:51 

overigens blijf ik het uitermate curieus vinden dat naast Lippens zelf, ook Fortis zich in dit proces mengt. Heeft 
iemand hierover een hypothese die hout snijdt?

7.  Daas 

9 Aug 2008 om 18:00 

Een instrument ter beroving van ons allen.

8.  Daas 

9 Aug 2008 om 18:09 

Ik zie in dat ik iets moet toelichten, ik zie mijn taak meer als aangever. Vroeger had je struikrovers maar ja, 
alles evolueert. Tegenwoordig moet je het dus massaal doen. Middels pensioenfondsen etc. Daartoe moet je 
eerst justitie voorbereiden daar zet je berovers van andermans eer op de strategische posities. Vervolgens stel 
je een embargo in zodat de hoogverraderlijke politiek geen vervelende vragen stelt in de kame aan de sinister 
regeringsleiders… Zo kun je ongehinderd door politiek of journalistiek geweten de pensioenfondsen beroven en 
de banken.

9.  Juriste 

9 Aug 2008 om 18:32 

Het terugtrekken van advocaten is een teken aan de wand (dat het niet helemaal zuivere koffie is).

Toch is het wel gunstiger dat de advocaat zich terugtrekt, dan dat hij/zij gaat samenwerken met de advocaat 
van de tegenpartij (dit kan namelijk ook al is het in strijd met de richtlijnen). De advocaat trekt zich keurig 
terug, waardoor hij Mischa Kat in de gelegenheid stelt om een andere advocaat te kiezen. 

Ik ken het dossier niet. Wat zou er gebeuren als Mischa Kat niet uit Thailand terug zou komen voor de 
rechtszaak? Mij lijkt het dat hij zich kan laten vertegenwoordigen door zijn raadsman en niet zelf aanwezig 
hoeft te zijn. Dan kan de rechter alsnog bepalen dat hij de aangeklaagde in persoon wil zien. Zo werkte het 
toen ik zelf bij de rechtbank werkte. 

Volgens mij kan Mischa het beter een “juristenzaak” laten zijn. De advocaten moeten dan maar steggelen over 
wat wel en niet is bewezen en welke bronnen wel of niet geciteerd mochten worden, in aanmerking genomen de 
journalistieke vrijheid. Het kan nog een complexe zaak worden, wanneer alles tot op de bodem moet worden 
uitgezocht. 

Het lijkt me helemaal geen verstandige zet van Fortis om Mischa Kat te dagvaarden. Fortis had mijns inziens 
eerst eens te rade moeten gaan bij de PR afdeling, want het zo serieus nemen van de site Klokkenluideronline 
door de bestuursvoorzitter van Fortis geeft deze site een belangrijke status. Het bestuur van Fortis zal wel niet 
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zelf bedacht hebben om een dagvaarding uit te brengen, maar op deze manier wordt het wel een Fortis 
aangelegenheid in de pers.

10.  Daas 

9 Aug 2008 om 18:54 

Ik maak dus geen onderscheid tussen topbestuurder en onderneming evenmin als ik dat deed bij bij Justitie en 
Demmink indachtig de strekking van mijn bijdrage.

11.  Pierre Lebon 

9 Aug 2008 om 23:09 

jezus, waarom reaguurt Micha zelf niet?

12.  AIRVD 

10 Aug 2008 om 09:32 

@Pierre Lebon 
Micha is in een strijd verwikkeld tegen ‘goden’, althans zo zien mensen zoals Lippens zichzelf en zo gedragen ze 
zich dus ook. Misschien ziet Micha zichzelf nu ook als ‘god’. Ik weet het niet, of misschien heeft hij het gewoon 
druk. 

Wat betreft je vraag over Fortis: Micha had een artikel geschreven over Fortis, vandaar betrokkenheid.

13.  Pierre Lebon 

10 Aug 2008 om 10:16 

AIRVD 
Micha heeft hooguit Fortis -in het kader van de verdenkingen tegen Maurice Lippens- als ‘Pedofielenbank’ 
bestempeld. 
Indien slechts 10% van alle verhalen rondom de Lippens familie juist zijn, dan is die titel niet eens zo 
misplaatst. 
Ik zie niet in waarom een financieel instituut als Fortis zich mengt in de kwestie van “de goede naam” van 
Lippens, omdat zij zich immers hiermee op een hellend vlak begeven. 
Ik denk dat de macht van Lippens zo groot is, dat hij Fortis heeft kunnen bewegen eveneens een aanklacht 
tegen Micha in te dienen. 
Dit zou wel eens een strategische fout van formaat kunnen zijn.

14.  Pierre Lebon 

10 Aug 2008 om 10:19 

Een oud bestuurder van Fortis dringt momenteel aan op het zsm vertrek van Lippens in een poging het 
vertrouwen van aandeelhouders en clienten terug te winnen, en dat vind ik logischer dan het aanspannen van 
een proces.

15.  Inanna 

10 Aug 2008 om 11:13 

In de Internationale Adviesraad van Fortis zitten naast Maurice Lippens ook Etienne Davignon en Guy De 
Selliers De Moranville. Dit voor een goed verstaander… 

Zie: http://www.isgp.eu/dutroux/Belgian_X_dossiers_the_accused.htm

16.  Daas 

10 Aug 2008 om 11:29 

Het betreft een sinister genootschap en ze zitten overal. 
Maar het is opmerkelijk wat hier aan de hand is…

17.  harry van groen 

10 Aug 2008 om 11:37 

Zou het niet veel beter zijn om alle nederlands sprekende landen bij deze KLOKKENLUIDERSLIJN te betrekken? 
Nu zien wij dat met Joran van der Sloot ,zo nu België dichter bij ons staan ,dan wij denken. 
Aangezien zaken nu jurisprudentie gaan worden ,moet een ieder wel transparant blijven ,zo ook een verklaring 
van de advocaat van de heer Kat ,die zich nu dan wel heeft kunnen bijstaan van een advocaat in kortgeding ,
maar een andere advocaat nu nog moet vinden voor eventuele Hoger beroep. 
Heer Kat kijk wel goed uit dat U niet te ver gaat.Pim had dat wel in de gaten,op het laatst , 
Nederland is groot genoeg ,zo ook nu België 
Laat uw huidige onderduik adres dan maar met rust. 
Iedere geaardheid moet uit de kast kunnen komen.Dat is iets anders dan dat er strafbare feiten plaats vinden ,
tegen weerloze personen.

In dienst kregen wij ook kamfer in ons eten. 
Het is beter er geen hetse van te maken ,maar net als de heer Heineken deed ,gewoon blijven volgen ,melden ,
en desnoods terugpesten.
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18.  Daas 

10 Aug 2008 om 12:06 

Terzake van de familie de Moranville staat er wel het een en ander in p.v. 103.204/97 van dit Dutroux dossier. 
En nog wat merkwaardigheden terzake van die over de tong gaande topman trouwens ook. Omringd zich graag 
met kinderen en in een zin genoemd mbt kindermarteling. Idem de familie Davignon. 
Opvallend altijd dat deze pedofielenpartys altijd door rechters, politici, politiemensen en advocaten worden 
bezocht naast deze topmensen uit het bedrijfsleven… 
Viscount Davignon word ook nog genoemd terzake van de moord op Cools die op het punt zou hebben gestaan 
een internationale criminele organisatie bloot te leggen. 
Verder valt mij hoe op hoe vaak de in dit Dutroux dossier genoemde lieden worden gelinkt aan international 
trafficking of childeren and child abuse… 
Geen toeval meer, dit is een sinister genootschap.

19.  AIRVD 

10 Aug 2008 om 13:53 

@Daas 
Viscount Etienne Davignon, de voorzitter van de Bilderberg conferenties waar hare majesteit altijd gezien 
wordt. En waar geen kamervragen over gesteld mogen worden.

20.  Daas 

10 Aug 2008 om 14:25 

Er mogen geen kamervragen gesteld worden over de corruptie bij justitie, over de Bilderbergconferenties waar 
een sinistere agenda werd/wordt opgesteld voor ons allen…. En ook niet over de met kindersex in verband 
gebrachte Joris D. die met de kwestie Baybasin niet erg fris is. En nog veel meer.

Maar wel vreemd dat de L. familie zo vaak in verband kan worden gebracht met een serieus dossier en 
genoemd wordt in verband met het internationaal transporteren van kinderen, pedofilie en sadisme en dan toch 
burgemeester/korpsbeheerder of topman van een onderneming ter beroving van ons allen kan zijn.

En waar er nog meer met kinderkruiperijen in verband gebrachte toplieden zitten. En dat gaat steeds verder 
doordat de pers hier niet over schrijft. Persoonlijk vind ik L. en D. actueler en schokkender gezien de invloed 
van hun posities, het lijkt hier een grote internationale organisatie te zijn en verondersteld wordt dat het om 
sadistisch kindermisbruik gaat en het transporteren van kinderen. Alles bij elkaar optellende, in al die kastelen 
in Belgie die veelvuldig worden genoemd in die dossiers is iedere keer weer sprake van satanisme, occultisme 
en satanistisch kindermisbruik. Ook de getuigen vermelden dat. Lijkt mij interessanter voor 
onderzoeksjournalisten dan Duyvendak… maar ja, moet je ook lef voor hebben. Micha Kat heeft dat maar wist 
niet waar hij mee te maken kreeg. Een hele grote sinistere organisatie.

21.  AIRVD 

10 Aug 2008 om 14:50 

En het meest afschrikwekkende is dat al die getuigen van pedofielie en andere gruwelijke daden uit de vorige 
millenium stammen. Want na 9/11 en de invoering van de euro, zeg maar het werkelijke begin van de New 
World Order (Der Dritte Reich ), horen we niet veel meer. Hoe komt dit? 
Doordat men nu over hele geavanceerde technologie bezit. Denk aan hersenïmplantaten, biochemische 
gedrags- en geestcontrole etc. Na 9/11 is er een nieuwe tijdsklimaat/tijdsgeest gecreëeerd waarbij de controle 
over de maatschappij -o.a. dmv de media- strak is aangehaald, zeer strak. 
Zullen we ooit nog een getuige krijgen over dit soort zaken? Het lijkt bijna uitgesloten.

22.  Daas 

10 Aug 2008 om 15:00 

Ruf Nachtergaele meld dat in het Zandvoort dossier, zie zijn link, het om 88.539 unieke opnamen ging.

Op welke wijze is de NEDERLANDSE POLITIE de hierboven vermelde INTERNATIONALE sinistere organisatie van 
kindermisbruikers ten dienste geweest en waarom? 

Het blijkt dat de inhoud van deze ene zaak en 4 CD roms met 10duizenden slachtoffers, structureel is opgezet. 
Er staat voor 70% pornografie met kinderen en 30% kindererotica op. 
81.241 slachtoffers zijn van 1995-2000, vrij recent dus… 
Deze kinderen en beelden zijn niet bekend in Belgie. 
Scotland Yard doet onderzoek naar deze zaak en stuurde een team naar Belgie op 29 januari 2005. De politie 
Kennemerland meldde dat men vergeten was deze te onderzoeken… De Zweedse politie die vergelijkbare 
onderzoeken naar kindermisbruik doet arresteerde intussen wel iemand en bleek in staat al 37 slachtoffers te 
identificeren. Ook de Amerikaanse politie is bezig met de zaak Zandvoort…Vanuit Deense hoek zijn weer 2 
slachtoffers geidentificeerd uit Puerto Rico. Vermoed wordt algemeen dat de POLITIE KENNEMERLAND het 
dossier sloot omdat daarin S., een kontakt van het konunkluk kot te zien was, een goede vriend van Claus.

23.  Daas 

10 Aug 2008 om 15:17 

Aanvulling: 
De gerechtelijke overheden uit Haarlem, JUSTITIE in NEDERLAND dus, beweerden op een persconferentie bij 
hoog en laag(!) dat ze alles hadden onderzocht maar insiders van dit onderzoek beweerden later dat het 
geblokkeerd was en zij geen onderzoek verder mochten doen.

De districtsoverste van de POLITIE Kennemerland is bij herhaling verzocht tot onderzoek evenals JUSTITIE in 
Haarlem, na veel uitvluchten beweerde de POLITIE KENNEMERLAND (!) dat niemand iets afweet van deze zaak. 

De Amerikaanse politie is zeer geinteresseerd in deze zaak evenals Europol en Interpol. 
Dit sinistere genootschap van kindermisbruikers op internationale schaal zit diepvertakt in de het gehele 
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JUSTITIE en POLITIEapparaat in Nederland en Belgie en betreft ook topmensen van grote ondernemingen.

Nu had ik zelf al geconstateerd dat korpsbeheerders in Nederland en dus de Politie ook, corrupt zijn maar hier 
zie je het in een ander verband. Ze dekken deze toplieden gewoon af, ook justitie, net als veel van de media bij 
gebrek aan geweten. En zo kan je topman van een grote onderneming ter beroving van ons allen zijn, 
secretaris generaal van justitie waar men andermans eer berooft of corrupte burgemeester/korpsbeheerder en 
er gelijkertijd een 
sinistere agenda op na houden.

24.  Juriste 

10 Aug 2008 om 17:14 

Ik verwacht dat de dagvaarding op het laatste moment voor de zitting zal worden ingetrokken. Dat gebeurt wel 
vaker in gevallen waarbij de advocaten van de gedaagde zich terugtrekken, terwijl hun client sterk staat. Dan is 
er iets aan de hand. 

Wanneer zich een advocaat meldt, welke de publiciteit niet schuwt, wordt de dagvaarding ingetrokken. Een 
serieuze procedure over deze schimmige kwestie betekent immers smullen voor de pers en Micha Kat is de 
pers. “Wellicht later meer over de zaak die reeds uniek mag worden genoemd omdat nooit eerder een 
bestuursvoorzitter van een AEX-fonds alsmede de vennootschap zelf een individuele journalist hebben 
gedagvaard”.

25.  harry van groen 

11 Aug 2008 om 09:31 

Onder het motto:meedoen is belangrijker dan winnen ,is onze minister-president MR Balkenende naar de 
olympische spelen gegaan.Maar volgens zijn adviseurs heeft hij zelfs nu goud gewonnen.En wel op de 
onderdelen :persvrijheid ,mensenrechten ,en gelijkwaardige omstandigheden voor minderheden. 
Waren de spelen maar in Nederland geweest ,dan had hij onze balk uit zijn eigen ogen mogen halen. 
Terecht stelde hij dat men sporters niet op moet zadelen met politiek ,daar is hij voor. 
Dat een lid van Raad van Staten bij het IOC zit,zo ook een politica ,waarvan wij nooit een uitslag hebben 
gehoord uit haar commissie van wijze personen of de VVD niet opgeheven moest worden ,steeds maar het 
beeld vult met haar sportieve verschijning,dat vertelt hij er niet bij. 
Maar in Nederland moet de heer Balkenende de heer Kat niet opzadelen met al zijn getuigenissen ,maar had al 
direct ,voor dat een ieder beledigd is ,stappen moeten ondernemen.Waar perverse bananen worden gebruikt bij 
kleine kindjes ,is het hier komkommmertijd.Ik lees over de heer Kat niets in mijn krant ,terwijl enig schaamte 
gevoel bij journalisten wel getoond mag worden. 
De heer Kat ,zo ook de klanten van banken hebben een groot wapen in de hand ,nl de GELOOFWAARDIGHEID 
van banken ,U ziet dat bij Fortis . 
Die aandeel houders zijn natuurlijk niet blij met negatieve berichten van de bankbaronnen .In de aandelen 
markt kan geloofwaardigheid ,zo roddels dodelijk zijn. 
Alle banken zijn criminele organisaties ,ook u weet dat met uw woekerpolis ,rente berekening ,overschrijving 
winsten ed. 
Jarenlang konden deze zaken in doofpotten gestopt worden,middels internet kan dat niet meer. 
Net als de moeder van Balkenende zei mijn moeder altijd ze zijn mijn bloedgroep niet,maar de Heere straft 
meteen ,nou ja niet meteen ,maar toch. 
Mijn 91 jarige vader zegt nog steeds bij AH:bij onderhandelen als kleine bakker voor 1 dag sluiten met 
konningendag,wat AH niet deed ,want die sloot alleen voor dieven en moordenaars ,:maar de moordenaar is 
gekomen! 
Het was maar een klein steentje die de reus deed vellen ,bij David,waarna hij het bed indook met Batseba. 
Wat ik ook niet begrijp is dat inderdaad onze politie corrupt is ,maar die politie mensen toch ook kinderen 
hebben als zij obstructie plegen bij pedobaronnen. 
Of is het net als bij Willem Alexander alleen als het zijn eigen kinderen betreft dat hij politieke uitspraken doet,
zo kwaad is. 
Maar dat is niet alleen naief ,niet een beetje dom ,maar heeeeeeel dom!

26.  Juriste 

11 Aug 2008 om 11:49 

Harry, Ik vind wel dat Minister President Balkenende een riskante stap heeft gezet door de mensenrechten aan 
te kaarten in China als financiele wereldmacht, omdat Nederland geen USA is, en daarvoor verdient onze 
Minister President een gouden medaille. Ons landje profileert zich in China als het land van vrije meningsuiting, 
bescherming van de mensenrechten en de persvrijheid. 

In elk land hebben rijke mensen meer rechten dan arme mensen: Dat gaat niet over mensenrechten, maar 
over sociale verhoudingen en privileges. De slavernij is afgeschaft, maar mensenhandel (kinderen en vrouwen) 
is kennelijk onuitroeibaar.

27.  Juriste 

11 Aug 2008 om 12:03 

Minister President Balkenende heeft zich aangesloten bij Bush in het kader van het aankaarten van de 
mensenrechten, omdat de VS een van de grootste handels- en investeringspartners is van Nederland. Op die 
wijze versterkt Balkenende de relatie met de VS. Zonder de aanwezigheid van Bush bij de Olympische Spelen in 
Peking, was Balkenende uiteraard niet over de mensenrechten begonnen.

28.  Pierre Lebon 

11 Aug 2008 om 12:19 

OK, schijbaar doet hij het weer. 
Over heldendom gesproken: mij vervult de missie van Micha Kat tegen Pedonetwerken, Lippens en Demmink 
met respect. 
Lees eens het onderstaande (oude) artikel uit De Morgen van 2001 over hoeveel (toevallige?) doden er zijn 
gevallen in de nasleep van de X-Dossiers. Het is wat veel tekst voor een reactie, maar dit om het voor iedereen 
gemakkelijk te maken….. 
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Quote: 
De Morgen van 11 augustus 2001(sterk ingekort) : 

Dutroux-getuigen vormen stilaan een bedreigde soort 
‘Ik word met de dood bedreigd.’ Dat klinkt altijd stoer. Bij Jean-Paul Taminiau, Bruno Tagliaferro, José Steppe, 
Gina Pardaens en Fabienne Jaupart volgde kort daarna effectief de dood. Twee uur voor de jonge drugsdealer 
François Reyskens de rijkswacht zou gaan vertellen in welke bar hij Julie en Mélissa had opgemerkt, liep hij per 
ongeluk onder een trein …

In milieus waar auto’s gestolen, drugs verhandeld en kinderen misbruikt worden, zal de mortaliteitsgraad 
logischerwijze altijd een ietsje hoger liggen dan in uw of mijn straat. Toch oogt de lijst van overleden getuigen 
of andere passanten in de zaak-Dutroux na vijf jaar vrij indrukwekkend.

1. Jean-Paul Taminiau (2 april 1995-Dancingportier-Doodsoorzaak: moord (onopgehelderd))

“Mijn zoon is vermoord door de lui die Dutroux willen beschermen”, vatte Jeanine Deulin in februari van dit jaar 
haar verhaal samen voor de camera’s van het Duitse ZDF. Jean-Paul Taminiau (32) was dancingportier, en 
voordien uitbater van een bordeel in Charleroi dat nogal wat zakenmensen en politici onder zijn clientèle mocht 
rekenen. Daags voor zijn dood had Taminiau een ontmoeting met iemand uit dat milieu, waarna hij zich meteen 
een wapen wilde aanschaffen. Opmerkelijk gegeven: het lichaam van Taminiau blijkt op enkele meters van 
Dutroux’ huis in Marcinelle in de Samber te zijn gegooid. Justitie in Charleroi voelt er weinig voor om een 
verband te leggen met de zo gevoelige zaak-Dutroux.

2. François Reyskens (Begin juli 1995-Drugsdealer-Doodsoorzaak: onbekend)

Twee weken na hun verdwijning halen Julie en Mélissa maar met veel moeite de kranten. Er is geen sprake van 
iets van ‘collectieve hysterie’ wanneer François Reyskens ten tonele verschijnt. De ouderparen Russo en 
Lejeune krijgen telefoon van de Luikse verzekeringsmakelaar Melon. Die is goed bevriend met drugsdealer 
François Reyskens (28). En die, zegt de makelaar, “heeft me verteld dat hij er toevallig achter is gekomen waar 
Mélissa Russo zich bevindt”. De makelaar verwittigt Carine Russo, die op haar beurt de rijkswacht alarmeert. 
Die laat weten dat Reyskens meteen zal worden verhoord. “Achteraf”, legt Carine Russo uit, “kwam men ons 
droogweg vertellen dat het verhoor niet had kunnen doorgaan omdat ze het lijk van Reyskens hadden 
teruggevonden op een spoorweg in Seraing. Hij was overreden door een trein. Twee uur voor het verhoor had 
moeten plaatsvinden.” Het enige wat de ouders achteraf nog vernemen, is dat Reyskens had verteld dat hij 
Julie en Mélissa had opgemerkt in een bar in Maastricht en dat hij kort met hen had gesproken. 
.” De vader van Reyskens kreeg van het parket in Luik te horen dat zijn zoon per ongeluk tegen een rijdende 
trein was aangelopen. “Toch wel raar dat dat juist toen moest gebeuren.”

3. Guy Geubels ( 25 augustus 1995-Rijkswachter-Doodsoorzaak: zelfmoord)

Geubels heeft van zijn oversten de toestemming gekregen om een interview te geven, maar dat zal nooit 
plaatsvinden. Zijn lijk wordt teruggevonden in zijn woning. In de ene hand houdt hij zijn dienstwapen vast 
waarmee hij zich voor het hoofd heeft geschoten, in de andere de hoorn van de telefoon …

4. Bruno Tagliaferro (5 november 1995-Schroothandelaar-Doodsoorzaak: moord (onopgehelderd))

Deze specialist in het ‘doen verdwijnen van wagens’ staat net als Taminiau in nauw contact met Dutroux en 
diens vrienden-autodieven. Tagliaferro is vermoord daags na de tumultueuze gebeurtenissen in de rue 
Daubresse 63 in Jumet. Dat is de plek waar later de lichamen van An en Eefje worden opgegraven. 
Na de diefstal van een vrachtwagen gijzelen Dutroux en zijn Franse kompaan Bernard Weinstein drie jongelui, 
onder wie ook de zoon van Pierre Rochow (zie 1). Ze verdenken het trio ervan de in een loods van Gérard Pinon 
verborgen vrachtwagen zoek te hebben gemaakt. Wanneer een van de drie ontsnapt, komt het in de rue 
Daubresse tot een schietpartij. Dutroux en Weinstein kunnen ontkomen. Dutroux moet er logischerwijze wel 
van uitgaan dat de politie hem zal zoeken. Dat is vervelend, niet alleen vanwege de lijken van An en Eefje maar 
ook omdat Julie en Mélissa op dat ogenblik nog opgesloten zitten in zijn huis in Marcinelle. Volgens het parket in 
Namen is er geen sprake van moord en gaat het om een natuurlijke dood. Die conclusie berust op het werk van 
een wetsdokter die op het moment van de autopsie te dronken is om bloedstalen te kunnen nemen. De 
politieman die het “overlijden” van Tagliaferro vaststelt, is GP’er Georges Zicot. Het is toevallig ook hij die na 
een tip uit het milieu de gestolen vrachtwagen zal “terugvinden”. 
De echtgenote van Tagliaferro, Fabienne Jaupart (zie 13), roept al vanaf de eerste dag dat haar man vermoord 
is. “Kort voor zijn dood zei hij me dat hij te veel wist en dat hij binnenkort zou sterven”, verklaart ze later aan 
justitie en de commissie-Verwilghen. Jaupart denkt dat haar man heeft beseft dat hij de wagen waarmee Julie 
en Mélissa werden ontvoerd, gedemonteerd heeft. 
Nadat hij Zicot heeft gearresteerd, laat onderzoeksrechter Connerotte het lijk van Tagliaferro weer opgraven en 
roept hij de hulp in van het FBI. Dat besluit dat Tagliaferro bezweek aan een overdosis Rohypnol, een middel 
dat Dutroux vaak gebruikte om kinderen te verdoven of opponenten uit te schakelen. In 1998 wordt het dossier-
Tagliaferro vanuit Neufchâteau opnieuw overgeheveld naar Namen, waar men niet echt zit te springen om de 
eigen blunders onder ogen te zien. Bovendien is er in Namen een gebrek aan onderzoeksrechters, waardoor het 
dossier onderaan de stapel minder urgente zaken terechtkomt. 

5. Bernard Weinstein (30 november 1995-Autodief-Doodsoorzaak: levend begraven)

6. Michel Piro (5 december 1996-Restaurantuitbater-Doodsoorzaak: moord (onopgehelderd))

7. Jean-Marc Houdmont (25 februari 1997-Cineast-Doodsoorzaak: verkeersongeval)

Vier dagen nadat Houdmont (46) en zijn vriendin urenlang door speurders in Namen zijn ondervraagd over de 
ontvoering van de sinds eind 1989 verdwenen Elizabeth Brichet, belt de man zelf de speurders. Houdmont 
woonde in 1989 vlak bij de plek waar het twaalfjarige meisje verdween, wordt door getuigen aangewezen als de 
dader en bezit een chalet in Beauraing die kort na de verdwijning in vlammen is opgegaan. Waarop de 
brandstichter in geheimzinnige omstandigheden om het leven komt… Het telefoontje van Houdmont maakt de 
speurders razend benieuwd, zeker wanneer hij zegt: “Ik heb een stommiteit begaan en wil een verklaring 
afleggen.” Het is dan 10 uur in de voormiddag. Houdmont, die in Beauraing woont, stapt in zijn Toyota Starlet 
en rijdt richting Namen, waar hij om 11.30 uur heeft afgesproken met de speurders. Hij zal Namen nooit 
bereiken. In Hun-Annevoie knalt hij met een hoge snelheid tegen een huisgevel. Hij is op slag dood.

Prompt wordt Houdmont door het parket van Namen postuum uitgeroepen tot hoofdverdachte. In zijn graf was 
hij de ideale verdachte, om in volle Dutroux-tijd de aandacht af te leiden van andere sporen.” 

8. José Steppe (25 april 1997-Rijkswachtinformant-Doodsoorzaak: hartaanval)

Het minste wat je van José Steppe (57) uit Marchienne-au-Pont kon zeggen, is dat hij ooit goed thuis was in het 
Dutroux-wereldje. Die woonde in de vroege jaren tachtig bij hem in de buurt. Een van Steppes beste vrienden 
was de neef van Jean Van Peteghem, de man met wie Dutroux in de jaren tachtig kinderontvoeringen pleegde, 
daarvoor ook werd veroordeeld en kort na zijn vrijlating om het leven kwam in een verkeersongeval. De vriend 
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van Steppe zou eveneens om het leven komen, na een raadselachtige brand in zijn woonwagen. Kort na het 
losbarsten van de zaak-Dutroux benadert Steppe journalist Caspar Naber met de melding dat hij 
bewijsmateriaal bezit over de bende-Dutroux. Hij zegt te beschikken over een lijst van adressen waar kinderen 
zijn misbruikt en gefilmd, onder meer in de huizen van Dutroux. Steppe beweert ook meer te weten over de 
verdwijning van Elizabeth Brichet. Naber maakt de informatie dan ook over aan de Naamse onderzoeksrechter 
Guy Coméliau, die echter niet geïnteresseerd blijkt. 
Op 24 april 1997 neemt Steppe contact op met de rijkswacht van Charleroi, waar hij af en toe optreedt als BOB-
tipgever. Hij zegt dat “men” hem met de dood bedreigt. De volgende dag werd Steppe dood aangetroffen in zijn 
woning. In zijn zuurstofapparaat - Steppe was astmapatiënt - wordt een halfleeg doosje Rohypnol aangetroffen. 
Ook blijkt dat daags na zijn dood is ingebroken in zijn woning, waarbij computerdiskettes met informatie over 
Dutroux zijn verdwenen. Het parket van Neufchâteau belast de Brusselse BOB met een onderzoek, aanvankelijk 
buiten medeweten van het parket van Charleroi, dat niet bepaald rooskleurig uit de “dossiers” van Steppe 
komt. Magistraten zouden pedoseksuelen en autozwendelaars de hand boven het hoofd houden. Het onderzoek 
levert echter niets op. 

9. Gérard Vanesse (16 november 1997-Rijkswachter-Doodsoorzaak: trombose) 

10. Brigitte Jenart (begin april 1998-Tandarts-Doodsoorzaak: zelfmoord) 

Zonder dat ze het zelf beseft, is de Brusselse tandarts Brigitte Jenart halfweg 1997 een van de belangrijkste 
getuigen van de commissie-Verwilghen. Jarenlang heeft ze haar praktijk gehad in de Raadstraat in Elsene, waar 
op de bovenverdieping Annie Bouty, de ex van Nihoul, kantoor hield. 
Over de dood van Jenart is zeer weinig bekend, behalve dan dat het Brusselse parket vrij snel oordeelde dat het 
om zelfmoord ging uit frustratie vanwege de graafwerken van weleer. Haar collega, met wie ze de praktijk 
deelde, twijfelt daaraan. Het feit dat Jenart geen afscheidsbrief naliet, vinden haar vrienden verdacht. 

11. Anna Konjevoda ( 9 april 1998-Huisvrouw-Doodsoorzaak: moord (onopgehelderd)) 

12. Gina Pardaens (15 november 1998-Kinderrechtenactiviste-Doodsoorzaak: verkeersongeval) 

De Vlaamse Gina Pardaens (40) ligt medio 1998 mee aan de basis van de ontmaskering van het 
kinderpornonetwerk in het Nederlandse Zandvoort. Kort daarna laat ze aan vrienden en sympathisanten weten 
dat ze “nu iets heel groots” op het spoor is gekomen. Ze zegt op het punt te staan de hand te leggen op een 
videoband van een seksfuif waarop te zien zou zijn hoe een kind zwaar zou zijn mishandeld en een gewezen 
zakenpartner van Michel Nihoul herkenbaar zou zijn. 
Gina Pardaens brengt alle problemen die ze in het najaar van 1998 ondervindt rechtstreeks in verband met “de 
nieuwe zaak”. Op 13 november doet ze aangifte bij de rijkswacht van Galmaarden. Het proces-verbaal van de 
aangifte stelt: “Een Franssprekende persoon vertelde haar dat zij weleens het slachtoffer zou kunnen zijn van 
een verkeersongeval of een kogel in haar richting zou krijgen (…).” Kort voordien is de zoon van Pardaens al 
eens van de weg gereden en op 7 november blijkt er te zijn ingebroken in het kantoor van haar advocaat 
Laurent Arnauts, heel kort nadat ze daar steun is gaan zoeken. Op 14 november om 21.56 uur, zes uur voor 
haar dood, zit Gina Pardaens te chatten met een vriendin: “Ik weet ook niet wat die wormen nog van plan zijn. 
Ik weet alleen dat je elk klein detail in het oog moet houden en elk abnormaal telefoongesprek moet noteren 
tot in de details. Hoe weet je dat je gevolgd wordt?” 
Nadat ze een (andere) vriendin naar huis heeft gebracht, knalt Pardaens iets voor vieren ’s ochtends in 
Lembeek met een snelheid van 80 kilometer per uur met haar wagen tegen een brugpijler. Ze is op slag dood. 
Familie en vrienden twijfelen zeer sterk wanneer het Brusselse parket al na enkele dagen oordeelt dat het om 
een banaal weekendongeval gaat. Het ongeval gebeurde op enkele honderden meters van haar woonst, op een 
route die ze normaal toch goed moest kennen.

13. Fabienne Jaupart (18 december 1998-Weduwe van Bruno Tagliaferro-Doodsoorzaak: moord 
(onopgehelderd))

Net als bij haar man (zie 4) komt de dood voor Fabienne Jaupart (34) niet echt als een verrassing. De manier 
waarop misschien wel. Zij sterft in haar bed, nadat de matras vuur heeft gevat. “Men heeft mij ook al bedreigd, 
zeggend dat ik beter mijn mond zou houden”, klinkt het in een achteraf door de Duitse zender ZDF 
teruggevonden tv-opname. Daarin vertelt Jaupart over haar Bruno, en over hoe ze verder zou blijven ijveren 
“voor de waarheid”. 
Haar dood volgt kort na een volgens haar razend belangrijke ontdekking. In een nis in haar woonst heeft ze een 
koffertje vol documenten teruggevonden dat haar man daar kort voor zijn dood moet hebben verborgen. De 
BOB van Namen doet de ontdekking af als volkomen irrelevant. Mede door haar bitterheid om wat haar man 
overkwam en de wijze waarop justitie haar behandelt, is Jaupart zwaar gaan drinken. Ze lijdt tevens aan 
multiple sclerose. In eerste instantie doet het parket in Namen de dood van Jaupart af als zelfmoord, of 
mogelijk als gevolg van het in slaap vallen met een brandende sigaret. Het Naamse parket zit echter eens te 
meer fout. Op de matras blijkt een brandbare vloeistof te zijn gegoten. Ook het feit dat Jaupart net de was in 
de machine had gedaan en aardappelen op het vuur had gezet, wijst niet echt in de richting van zelfmoord. 
Moord dus. Het parket zal een cafévriend van Jaupart arresteren en zal maandenlang volhouden dat hij de 
dader is. De man gaat echter vrijuit, waarna ook het dossier-Jaupart in de stapel van minder urgente zaken 
terechtkomt. 

14. Hubert Massa (13 juli 1999-Advocaat-generaal in Luik-Doodsoorzaak: zelfmoord) 

Enkele uren nadat hij in Brussel samen met vier procureurs-generaal heeft deelgenomen aan een eerste 
vergadering met de nog maar net aangetreden justitieminister Marc Verwilghen, sluit Hubert Massa zich thuis 
op in zijn bureau en zet hij een pistool tegen zijn hoofd. Massa is al sinds 1986 advocaat-generaal in Luik, en 
wordt er beschouwd als een van de vertrouwelingen van procureur-generaal Thily. 

15. Gregory Antipine (15 augustus 1999-Inspecteur gerechtelijke politie-Doodsoorzaak: zelfmoord) 

Dag op dag drie jaar na het losbarsten van de zaak-Dutroux volgt GP’er Gregory Antipine (38) het voorbeeld 
van Massa. De Brusselse GP’er verhangt zich in zijn woning in Borgworm en laat geen afscheidsbrief na. 

16. Jean-Jacques Feront (1 maart 2001-Oplichter en politietipgever-Doodsoorzaak: hartaanval) 

17. Nadège Renard ( 28 maart 2001-Ex-vriendin van Jean-Paul Taminiau-Doodsoorzaak: verkeersongeval) 

Het parket in Charleroi beval een autopsie. Heulin (de moeder van Taminiau) denkt de uitkomst nu al te 
kennen. “Ik ben meteen ter plaatse gaan kijken. Iets na twaalven was de brandweer al de wrakstukken van de 
straat aan het wegspuiten. Ik sta nu niet te roepen dat het een gecamoufleerde moord was, maar ik verwonder 
me wel over het gemak waarmee men de zaak afhandelt. Men heeft blijkbaar nu al beslist dat het ‘een gewoon 
verkeersongeval’ móet zijn.” 

18. Klaus Bahr (Mei 2001-Pornohandelaar-Doodsoorzaak: verkeersongeval) 

4) Toen Dutroux in maart 1998 ontsnapte lazen we in De Morgen van 25 maart : 
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Complottheorieën doen het goed in buitenlandse media 
Het was overal in Europa al Dutroux wat de klok sloeg tijdens de tv-journaals en op de diverse teleteksten. Eén 
van de opmerkelijkste vaststellingen in dit kleine Dutroux-dossier was wel dat volgens de Nederlandse omroep 
de Vlaamse media er rotsvast van overtuigd waren dat Dutroux hulp had gekregen bij zijn ontsnapping. “Het 
klaarblijkelijke gemak waarmee Dutroux kon ontsnappen, lokte nieuwe speculaties uit over mogelijke 
betrokkenheid van ordediensten en politiek in het schandaal”, schrijft Katherine Butler. “De zaak heeft al 
aantijgingen opgeleverd vanwege incompetentie en bescherming door politie en andere overheidsdiensten”, 
heet het in de Financial Times. De financiële krant concludeert dat “het ontslag van de ministers de stabiliteit 
van de coalitieregering bedreigt”. 

De zoektocht naar een verklaring voor de ontsnapping leidde in de berichtgeving al snel naar de suggestie van 
één groot complot. Een verslaggever van de Duitse ARD deed verslag vanuit Neufchâteau, waar zich ook 
gisteren een armada aan satellietwagens en (internationale) journalisten had verzameld. De ARD suggereerde 
een complot en vroeg zich af of de rijkswacht wist van de plannen van Dutroux. Vooral het niet geladen wapen 
van een rijkswachter dat Dutroux wist te bemachtigen, leidde tot speculaties over betrokkenheid van anderen 
bij de ontsnapping. Die complottheorieën duiken in verschillende media op. 
Unquote

29.  harry van groen 

11 Aug 2008 om 12:26 

Juriste,zoals U weet zal ik niet oordelen. 
Zoals U dat stelt met uw referentiekader ,heeft U volkomen gelijk ,dat de heer Balkenende zijn nek heeft 
uitgestoken ,en voor goud is gegaan. 
Het beroerde is altijd ,dat U dat gesprek niet heeft gehoord ,en mijn ervaring ,zeker met de geschiedenis in 
deze ,is dat de chinese premier dat ook niet bevestigd (hij kijkt wel uit) 
Dus U baseert uw mening op wat de heer Balkenende zegt. 
Prima,dat is aan U. 
Maar MIJN ervaring is ,gezien al die stukjes ,dat het hier niet zo democratisch toegaat.Zo kan ik geen advocaat 
krijgen. 
Ik ben vogelvrij verklaard ,zo geen rechten en plichten ,in deze democratie. 
Er is GEEN PERSVRIJHEID hier wat de NVJ ook zegt. 
Mensen rechten?Bij europees Hof van de rechten voor/van de menswordt er obstructie gepleegd,door 
Nederlandse ambtenaren ,zodat de commissie niet eens kennis kan nemen van mijn geschiedenis. 
De klokkenluiderslijn zit vol met minderheden ,die hun recht niet krijgen ,maar gaat U maar eerst deze lijn 
uitspitten ,in het archief ,om te stellendat de premier hier voor goud mag gaan. 
Zo stelt de heer Voorhoeve nu rustig zaken ,verwijzend naar het NIOD rapport,van de heer Blom,wat hij dan 
ook rustig kan doen ,maar U weet niet hoe dat rapport tot stand is gekomen.etc. 
Maar ik maak hier geen lieve lita van,hopenlijk kan U nog meer betekenen voor de juridische misstanden in 
Nederland ,wat toch echt met mensenrechten van doen heeft,dan af te gaan wat POLITCI ZEGGEN ,

30.  Pierre Lebon 

11 Aug 2008 om 12:29 

Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken dus….

31.  AIRVD 

11 Aug 2008 om 13:07 

@Juriste 
Mensenrechten worden in eigen land met voeten betreden. Ooit van PR gehoord, want zo’n hypcriet praatje is 
altijd goed voor z’n PR. Meer is het niet. China houdt z’n 2 miljard mensen openlijk onder controle, in Europa 
gebeurd precies hetzelfde alleen met veel geavanceerde middelen. 
Beetje naïef is reactie wel te noemen.

En natuurlijk gaat Lippens z’n zaak niet terugtrekken want dan lijken ze verdacht, wat ze toch zijn. Ze zullen 
hun macht aanwenden, het netwerk waar ook Demmink lid van is, om zo de uitspraak te beïnvloeden. 
De vraag is; hoe corrupt is Nederland? Van Belgie weten we inmiddels dat het 100% een bananenmonarchie is. 
Met opperpedo Albert II on top.

32.  Daas 

11 Aug 2008 om 13:11 

Gelet op het gehalte aan rechters, juristen zowel als advocaten onder de satanistische kindermisbruikers 
verbaast niets mij meer.

Het is niet handig om alleen op de naief lijkende pokerface van JPB en de vetrokken grijns van amonaanbidder 
HB af te gaan. Gelet op wie zij beschermen. Daar rekenen zij ook op…

33.  Juriste 

11 Aug 2008 om 20:18 

Fortis gaat de zaak terugtrekken, want het is schadelijk voor het imago wanneer de kwaliteitspers en de 
internationale pers er op gaat duiken en mensen zich geroepen voelen om ook nog even een duit in het zakje te 
gaan doen. De enige winnaar is de pers. Wanneer er een rechtszaak komt is dit weer een mooie aanleiding voor 
de publicatie van een boek. 

Toen Quote jaren geleden - nog voor het huwelijk van prins Friso - berichtte over prinses Mabel op de boot van 
Klaas Bruinsma dacht ik dat het een verzinsel was van een paar branieschoppers, maar vervolgens kwam er 
nog meer informatie boven tafel, welke zij geheim had willen houden. Nu was het voor haar niet zo erg, want 
ze is wel getrouwd met de Oranje Prins, maar Balkenende zat er mee in z’n maag. Balkenende moest zijn 
diplomatieke talenten aanwenden en was bang dat er nog meer boven tafel zou komen. 
Dat is in dit geval ook zo. 
Het is niet zozeer Lippens, maar wel zijn hele entourage, welke zich zorgen maakt.
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34.  AIRVD 

11 Aug 2008 om 21:31 

@Juriste 
We zullen zien. Als ze zich terugtrekken zou dat nog meer vragen oproepen in de pers. Maar ik denk dat de 
pers het hele gebeuren 
zou doodzwijgen als het doorgaat. Wat ze nu ook al doen. 
Maar ze zouden zich terug kunnen trekken door te stllen dat klokkenluideronline geen serieus medium is. Maar 
ze hebben zelf al het tegendeel beweerd…

35.  Juriste 

11 Aug 2008 om 22:54 

‘Lippens’ aanblijven slecht voor Fortis’ 
08/08/2008 16:57 

Voormalig Fortisbestuurder Piet Van Waeyenberge vindt dat Maurice Lippens moet opstappen als 
bestuursvoorzitter van de geplaagde bankverzekeraar. 

‘Als hij niet vertrekt, is het slecht voor Fortis’, zo zegt Van Waeyenberge in het portret van Maurice Lippens dat 
deze week in FEM Business is verschenen.

‘Door de recente gebeurtenissen is het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van Fortis zwaar geschokt’, aldus 
Van Waeyenberge. ‘Het gaat mij niet om Lippens persoonlijk, maar ik vind dat het vertrouwen van klanten, 
medewerkers en aandeelhouders moet worden hersteld. Daarvoor is een sterk signaal nodig. Het wegzenden 
van de ceo is niet sterk genoeg.’

Leeftijdsgrens

De familie Van Waeyenberge, die vermogend is geworden in de zuivelhandel, behoort al decennialang tot de 
grotere aandeelhouders van Fortis. Wegens het bereiken van de leeftijdsgrens trad Van Waeyenberge eerder dit 
jaar af als bestuurder van de bankverzekeraar, een positie die in Nederland vergelijkbaar is met commissaris.

Door zorgen rond de financiering van de overname van delen van ABN Amro, miljardenafschrijvingen op 
kredieten en de stagnerende economie is de koers van het aandeel Fortis afgelopen jaar gekelderd. Eind juni 
bleek bovendien dat Fortis een kapitaalinjectie nodig had, terwijl de top van de onderneming herhaaldelijk had 
ontkend dat er een probleem was met de financiële positie.

Medio juli stapte chief executive officer Jean-Paul Votron op. Afgelopen vrijdag legde chief financial officer 
Gilbert Mittler zijn functie neer. Eerder circuleerden al geruchten dat Van Waeyenberge ontevreden zou zijn 
over Lippens’ aanblijven, maar die werden niet eerder door hem bevestigd. 
Bron: Knack.be 
————————————————————– 
Gelet op bovenstaande lijkt het me dat het dagvaarden van een journalist/webmaster nu niet direct bovenaan 
een prioriteitenlijstje zal staan bij Fortis. Ik vraag me af wie Fortis adviseerde om een dagvaarding uit te 
brengen. Wat je vaak ziet bij dergelijke instellingen is dat de eigen communicatie-afdeling wordt gepasseerd en 
dat ad hoc beslissingen worden genomen. 
De zaak wordt vast wel afgeblazen.

36.  Daas 

12 Aug 2008 om 03:08 

Het is in de top van deze organisatie vergeven van de lieden die in het rapport Dutroux meermaals staan 
genoemd en met kindermarteling en satanisme in verband worden gebracht. Eentje minder zal aan de interne 
cultuur(.) van deze sinistere organisatie weinig veranderen.

Bewust pedofielen accepteren in de top van je onderneming is jezelf al bij voorbaat verzekerd weten van de 
corruptie van politie en justitie.

37.  harry van groen 

12 Aug 2008 om 09:45 

Juriste ,U wordt op uw wenken bediend. 
De burgemeester van Haarlem,ZEGT,dat hij een brief op hoge poten naar China heeft gestuurd tav L J Coster 
en boekdrukkunst. 
Het blijkt een leugen,volgens een gemeente ambtenaar. 
Nog even dit :in 1989 zeiden ALLE politici dat het kabinet is gevallen om de reiskostenforfait. 
Als enige in Nederland stel ik dat was corruptie van Delta Lloyd en de gemeente Leiden. 
Spreek ik nu de waarheid ,of 16 miljoen Nederlanders die dat nu zijn gaan geloven? 
U begrijpt wel als deze zaak “juridisch”zou zijn geweest ,dat dat hele grote gevolgen zou hebben gehad ,de 
politiek liegt liever ,in landsbelang. 
Een (niet voor strafbaar te pakken )fascistische deurwaarder ,wordt door het Hof boven de wet geplaatst ,
anders was ook de minister van justitie de pineut geweest ,later is hij om andere redenen wel opgestapt ,wat 
weer een leugen is,maar ja.,De heer Zalm heeft het kabinet laten vallen ,omdat LPF te veel politieke 
tijdbommen had ,zo mollen ed.Dus 2 vliegen in 1 klap ,maar het ging om die deurwaarder/minister. 
De heer Pechtholt zei niet voor niets:zo ga je niet om met mensen ,Mij bedoelende ,maar volgens de politiek 
over uitzending troepen. 
Ik verkocht 7 kranten ,die ik overhield ,alle 7 hadden net iets andere mening dan een ander ,en legde dat ook 
als zodanig uit,wat soms 180 graden anders was ,dan weer een andere krant. 
Zo heb ik geleerd ,zo maar niet iets aan te nemen,wat mensen zeggen ,zo vooral politici niet,maar kijken wat 
ze doen. 
Maar dat is na 25 jaar dus nog steeds niets. 
Ga verder toch maar door ,maar liever niet anoniem,want Wiegel zou zeggen ik strijd met open vizier ,maar 
geen hoor en wederhoor ,terwijl hij een grote sigaar opsteekt ,zodat je z’n hele hoofd al niet meer ziet.

38.  M. 
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12 Aug 2008 om 15:56 

Wat een vreemde ontwikkelingen.

Juriste, ben erg benieuwd of je gelijk hebt, en of Fortis zich idd zal terugtrekken. Ook blijf ik het zeer vreemd 
vinden dat de website ‘Kleintje Muurkrant’ in deze ongemoeid wordt gelaten. Maar, als Fortis zich idd zou 
terugtrekken, dan zullen ze met die actie toch ook de aandacht op zichzelf vestigen, op een -voor hen- 
ongewenste manier?

Pierre schrijft: ‘Ik denk dat de macht van Lippens zo groot is, dat hij Fortis heeft kunnen bewegen eveneens 
een aanklacht tegen Micha in te dienen. 
Dit zou wel eens een strategische fout van formaat kunnen zijn.’

Ik denk dat je daar wel eens een punt zou kunnen hebben. 

Over het feit dat Mischa niet meer reageert; hij schrijft toch al in het artikel : ‘Deze zaak is higly stressed en uw 
webmaster weet niet precies wat hij wel en niet moet (kan, mag, zal, wil) vertellen. ‘

Dat lijkt mij zeer verstandig. Ik denk dat grote voorzichtigheid geboden is.

39.  M. 
12 Aug 2008 om 15:57 

En wat ik nog vergat, dat Stan de Jong niets meer over deze ontwikkelingen heeft bericht vind ik ook vreemd.

40.  M. 
13 Aug 2008 om 14:38 

Nog iets,

in eerste instantie heeft de rechter het verzoek tot uitstel van Micha afgewezen.

Wanneer en door wie en waarom is dan alsnog bepaald dat de inhoudelijke zitting op 21 augustus zal 
plaatsvinden?

41.  harry van groen 

15 Aug 2008 om 13:50 

Aangezien ik kon verwijzen naar deze lijn,als ik word bedreigd ,onrechtmatig wordt behandeld etc ,is het 
vreemd dat al mijn GETUIGENISSEN zijn verdwenen op deze site. 
Ik ben nu helemaal vogelvrij ,zo wordt mijn mond gesnoerd 
Let wel getuigenissen,in deze tellen niet voor democratische rechtsstaten,zo met hun persvrijheden,maar 
verwijzen naar een veel hogere rechter

42.  M. 
15 Aug 2008 om 14:17 

Harry,

van mij zijn er ook reacties verdwenen, en er zit/zat een spamfilter op mijn ip-adres?

43.  harry van groen 

15 Aug 2008 om 18:37 

Nou dat is niet zo ,reacties van ruim 1 jaar geleden ,waarmee de belgen op deze site kwamen.

44.  Rudolf Paul 
15 Aug 2008 om 18:58 

Ik heb zojuist een ip-ban op GeenStijl opgelopen, zo’n “weggejorist en opgerot” berichtje gekregen en m’n 
bijdrage over Joris Demmink aldaar verwijderd. Weet iemand of de GeenStijl redactie ook al neusdiep in de 
anus zit van Joris Demmink, bewerend dat het daar fris en lekker ruikt?

45.  Rudolf Paul 
15 Aug 2008 om 18:59 

p.s. ik heet daar Vossie.

46.  harry van groen 

15 Aug 2008 om 21:03 

Er is een groep (jan) Morkhoven die belgische klokkenluiderslijn opzoekt. 
Zien deze staan:de week van de democratie. 
Zij denken een serieuze site te hebben ,en reageren met veel informaties ,waar wij wat aan hebben. 
Wordt dit van deze site afgehaald ,zodat zij daar niet meer op kunnen reageren. 
Zoeken misschien verder ,maar dan staat er onderaan de site reacties zijn momenteel NIET toegestaan. 
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Meld ik dat ,komt er een reactie van een zekere vossie ,wie dat ook moge zijn ,met iets over een geheel andere 
site Geenstijl ,waar ik in ieder geval niets mee te maken wil hebben ,omdat er TELEGRAAF achter staat ,zo ook 
niet met gesmijt van lichaamsdelen ,maar wat mijn verhaal en de klokkenluiderslijn WEL ongeloofwaardig kan 
maken. 
De klokkenluiderslijn ,waar een rechter zijn referentiekader kan op af stellen ,zit niet te wachten op een 
anoniem persoon ,misschien wel een mol van de regering , 
die zo de lijn en mij in discrediet wil brengen. 
Dat de site is verdwenen ,is nou niet bepaald chique tegen over onze ,toch heel serieuze gasten. 
Dat banken niet meer geloofwaardig zijn dat merken ze nu ,maar de klokkenluiderslijn zal toch echt 
geloofwaardig moeten blijven. 
De mensen worden cynisch tov politici ,logisch want ze denken dat ze populair zijn ,als wij wel op ze moeten 
stemmen,maar ze zijn en blijven ongeloofwaardig ,wat ze eens zal opbreken,in die kartelvormige slangenkuil. 
Mevrouw Halsema had het nog over onze democratische rechtsstaat ,zal ze echt nog wel weten hoe die in 
elkaar steekt?

47.  AIRVD 

16 Aug 2008 om 00:52 

Kan die ‘grappemaker’ van een Harry van Groen(?) niet verwijderd worden? 
Bij voorbaat dank.

48.  AIRVD 

16 Aug 2008 om 00:54 

grappenmaker

49.  AIRVD 

16 Aug 2008 om 01:10 

@Rudolf Paul 
Geenstijl durft geen woord te reppen over Demmink of andere doofpotten zoals 9/11. Ze worden dan ook 
gesubsidieerd door Defensie. Men kan rustig stellen dat Geenstijl een Goebeliaans propagandamedium is. Met 
vaste terugkerende propaganda boodschappen. En daarnaast ventileren en kanaliseren ze de frustraties van het 
volk, al dan niet zelf opgewekt.

50.  harry van groen 

16 Aug 2008 om 06:47 

Beste Jan Morkhoven, 
U ziet het u wordt op uw wenken bediend ,U kent mijn serieuze gedachten,middels aan u gerichte reactie,om 
wel goed te weten met welke hollander u in zee kan gaan. 
Hollanders kunnen vele gezichten hebben ,maar nog vaker lopen ze liever met een masker.

51.  harry van groen 

18 Aug 2008 om 10:34 

Natuurlijk mag men mensen niet smadelijk behandelen. 
Maar het is de vraag of dat een rechter kan bepalen (met belangen verstrengeling etc ) 
Zou er niet een commissie moeten komen ,die daar eert over oordeelt ,of de tweede kamer. 
Omdat er een procedure wegens smaad is opgestart ,januarie al,tegen mij ,waardoor ik beledigd ben,zo ook 
anderen,heb ik de ministers van Binnelandse zaken en Justitie verzocht dat eerst te doen ,desnoods een 
parlementaire enquete, 
Ja als zij daar niet op antwoorden,wat moet het gepeupel dan? 
Zo blijf ik vinden dat als op het laatst een klokkenluiderslijn wordt ingeschakeld ,dat nooit smaad kan zijn,dat 
zou wel al te gemakkelijk zijn. 
Als ik iemand ken die steelt of iemand bedreigt,maar een ieder pleegt obstructie,mag ik hem dan geen dief of 
moordenaar noemen? 
De klokkenluiderslijn moet daarom wel betrouwbaar blijven ,zodat iemand die dat betreft niet door anderen ,
zeker als het niet met het DOEL te maken heeft,kan en mag worden aangesproken. 
Neem de heer Spijker ,buiten dat hij meteen al als gek wordt bestempeld heeft hij alle politici,rechterlijke 
macht al over zich heen gehad ,zo al weinig vrienden meer,als hij nog eens op zo’n klokkenluiderslijn voor gek 
wordt uitgemaakt terwijl de zaak nog steeds niet wordt opgelost(wat dus niet zou mogen of moeten)dat gaat te 
ver. 
Neem de heer Kat ,eerst is hij een zijkert met de fles in de hand ,dan is hij opeens alles. 
Zo is het volgens groen links integer om op te stappen ,terwijl mevrouw Halsema KAN weten dat aanklachten 
bij de politie ,die zij nu gedaan heeft ,anderen daar niet de gelegenheid voor kunnen krijgen. 
Zou het niet integer zijn dan nu maar op te stappen?

52.  Rudolf Paul 
18 Aug 2008 om 10:43 

@ harry vn groen 
Over Fred Spijker gesproken… 
http://www.nujij.nl/meneer-balkenende-is-er-al-een-oplossing-gekomen.3307696.lynkx

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Trek ook aan de bel!

« Affaire-Demmink: spoor Netwerk loopt dood Breaking: Fortis reageert op Lippens-pedogate! »

Lunatic leugenaar Lippens maakt Fortis kapot
Gepubliceerd door Micha Kat 3 september, 2008 in Algemeen. 

wellink.jpg De Nederlandsche Bank moet NU in actie komen! Waar blijft Wellink?

Hij wordt verdacht van het plegen van de meest weerzinwekkende en sadistische zedendelicten 

denkbaar, maar daar blijft het niet bij als we het hebben over Maurice Lippens, de bestuursvoorzitter 

van Fortis, thans de belangrijkste bank-organisatie van ons land. Lippens blijkt ook nog eens een 

pathetische en volstrekt immorele leugenaar die zijn onderneming stap voor stap naar de afgrond 

voert. Een overzicht van het ongekende aantal rampen dat Fortis de laatste weken heeft getroffen 

maar de positie van Lippens -hoe is het in hemelsnaam mogelijk?- nauwelijks blijkt te raken:

26 juni: Fortis kondigt aan 8,3 mrd Euro extra nodig te hebben om solid in business te kunnen blijven 

en de dividend-uitkering in contanten te schrappen. Dit was in directe tegenspraak met wat Lippens 

in april nog zei: ondanks de kredietcrisis en de overname-pijn door ABN Amro ‘wordt niet getornd aan 

het dividend-beleid’.

27 juni: De Libische leider Moammar Khadaffi verkrijgt via een Libisch investeringsfonds een belang 

in Fortis.

29 juni: In paniek door de zeer negatieve reacties op het aankondigen van de noodmaatregelen roept 

Lippens dat er in de VS ‘een complete financiele meltdown‘ aanstaande is. Later moet hij hiervoor 

weer excuses aanbieden.

30 juni: De Islamtische Russische zakenman Suleiman Kerimov stapt in Fortis voor 400 mio Euro. 

Deze Kerimov werd enige maanden daarvoor door Lippens nog omschreven als een ‘maffiabaas’. 

7 augustus: Fortis maakt bekend dat het Chinese Ping-An dat zich voor ruim 2 mrd zou inkopen in 

Fortis Investments en de grootste aandeelhouder zou worden van de bank, nog geen toestemming 

heeft voor de deal van de Chinese toezichthouders. Opnieuw heeft Fortis leugenachtige informatie 

verspreid.

7 augustus: Er verschijnen berichten dat de vermogende klanten van Fortis Investments massaal hun 

geld weghalen.

25 augustus: Lippens blijkt op een van de ‘Fortis-infosessies’ te hebben gelogen over ‘pogingen Euro-

commissaris Neelie Kroes te bewegen’ de verplichte verkoop van onderdelen ABN Amro uit te stellen. 

Kroes zegt nooit door Lippens te zijn benaderd. Later beroept de bestuursvoorzitter zich op het 

gebruik van ‘beeldspraak’. De derde leugen in korte tijd.

27 augustus: Rabobank maakt bekend dat er miljarden binnenstromen van mensen die hun geld bij 

Fortis weghalen omdat het daar niet meer veilig zou zijn. Fortis reageert door te roepen dat 
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Rabobank hiermee ‘de stabiliteit van het Nederlandse financiele systeem in gevaar brengt’ alsof dat 

niet reeds door Fortis en Lippens zelf gebeurt.

31 augustus: In een poging verdere imago-afbreuk te voorkomen laat Lippens bekend maken dat hij 

voor 700.000 Euro aandelen Fortis heeft gekocht, maar dan wel weer tegen een historisch lage koers 

van 8,90.

1 september: Kredietbeoordeelaars Moody’s en S&P verlagen hun ratings voor Fortis.

1 september: Fortis verliest zijn positie in de DJ Stoxx 50, de invloedrijke graadmeter van de 50 

belangrijkste Europese aandelen.

2 september: Fortis Clearing blijkt een dubieuze rol te hebben gespeeld bij het faillissement van optie-

handelshuis Intal.

2 september: Fortis blijkt de 8,3 mrd die het op 26 juni zei nodig te hebben niet binnen te kunnen 

krijgen.

2 september: Een aangekondigde joint-venture tussen Fortis Interparking en het Franse Vinci dreigt 

spaak te lopen waardoor Fortis mogelijk een half mrd Euro misloopt.

11 september: Lippens verliest zijn zelfbeheersing op en chique diner tegenover enkele 

vertegenwoordigers van beleggingsclubs.

11 september: Fortis treft voorbereidingen twee belangrijke onderdelen in de verkoop te gooien voor 

bijna 2 mrd. Euro.

12 september: Fortis blijkt drie hedgefunds te hebben gesloten wegens tegenvallende prestaties e/o 

verslechterende marktomstandigheden.

12 september: Citibank verlaagt het advies voor aandelen Fortis tot hold.

13 september: Fortis besluit het eigen vastgoed ook maar in de uitverkoop te doen; ergens moet geld 

vandaan komen.

Daarnaast blijkt ook nog eens dat Lippens die vanwege zijn eminente relatie met de waarheid en zijn 

buitengewoon hoge ethische standaarden de positie bekleedt van de ‘Belgische Tabaksblat’ zijn eigen 

code schendt:

LIPPENS SCHENDT CODE 

Door: Mathijs Rotteveel (De Pers) 

Gepubliceerd: donderdag 8 november 2007 22:57 

Update: donderdag 8 november 2007 23:07

President-commissaris Lippens van Fortis moet volgens de regels voor goed ondernemingsbestuur al 

lang met pensioen, maar heeft lak aan de code die hij zelf opstelde.

Al meer dan vijfentwintig jaar bezet Graaf Maurice Lippens een stoel in de boardroom van Fortis. Hij 

begon in 1981 bij Fortis-voorganger Assurances Générales, stond in 1990 aan de basis van het Fortis-

concern en was een van de belangrijkste mannen bij de overname van ABN Amro. Volgens de 

Nederlandse én Belgische code voor goed ondernemingsbestuur had de invloedrijke Belg het 

bestuurspluche allang vaarwel moeten zeggen, maar daar trekt Lippens zich niets van aan.

Dat terwijl hij in België voorzitter was van de commissie die deze code heeft opgesteld. Lippens is 

namelijk de Belgische evenknie van Morris Tabaksblat, de oud-topbestuurder die in Nederland aan de 

basis stond van de regels voor goed ondernemersbestuur. Lippens’ commissie besliste – net als 

Tabaksblat in Nederland – dat commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen maximaal drie 

termijnen van vier jaar mogen aanblijven. Dit om de onafhankelijkheid van de commissarissen te 
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waarborgen en om te voorkomen dat de ene commissaris de andere gaat overheersen.

Dat Lippens zijn eigen limiet al met ruim dertien jaar overschrijdt en van plan is daar nog vijf jaar 

aan toe te voegen, vinden ze bij Fortis geen probleem. ‘Ja, de beslissing om de heer Lippens voor te 

dragen voor een nieuwe termijn gaat in tegen de regels’, zegt bestuurslid Gilbert Mittler. ‘Maar wij 

hebben er vertrouwen in dat het zijn onafhankelijkheid niet beïnvloedt. Bij de overname van ABN 

Amro stond hij in de vuurlinie. We kunnen nu moeilijk zeggen: ‘Dank u wel, het is aardig wat u 

gedaan hebt, maar we gaan met iemand anders verder’.’

Hoogleraar corporate governance Jaap Koelewijn van universiteit Nyenrode noemt zijn aanblijven 

‘heel opmerkelijk’. ‘Hij is een van de meest invloedrijke bestuurders van België en moet het goede 

voorbeeld geven’, zegt Koelewijn. ‘Natuurlijk is het net na de overname van ABN Amro niet een goed 

moment om te vertrekken. Maar eerst de regels maken om ze vervolgens zelf te overtreden, dat kan 

echt niet.’

9 Reacties op “Lunatic leugenaar Lippens maakt 
Fortis kapot”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Barbelo Perfect Glory 

3 Sep 2008 om 04:03 

De Nederlandse Bank zal zeker wel iets gaan doen, de vraag is alleen wat gaan ze doen.

We kijken vaak met ontzag terug naar vervlogen tijden in het verleden. 
Zo zal de toekomst ook terug kijken op de jaren van Nu en alles wat zich afspeelt en zal gaan afspelen.

Informatie gaat in een seconde de wereld over en verschuilen van informatie gaat steeds moeilijker.

Dus in deze pedo-netwerken, zullen de rollen van een ieder die daar bij betrokken zijn steeds duidelijker 
worden. 
Van advocaat tot beeld en video bedrijven, banken en al haar geldstromen, van krant tot elke vorm van media 
en journalist, tot aan de werkelijke gebruikers.

Het zal interessant zijn om te zien wat er allemaal naar de oppervlakte komt. 

Al deze mensen hebben een persoonlijke keuze gamaakt om hierbij betrokken te zijn, hoe klein of groot de rol 
ook is.

Het besef dat baby`s en kinderen beschermt moten worden als je ze diep in de ogen kijkt, is schijnbaar niet 
aanwezig bij deze figuren. 
Zij, en alle kinderen, zijn kwetsbaar in de kleine en grote wereld om hen heen.

De toekomst zal terugkijken op deze tijd en onthouden wat er zich excact afspeelde en ook wie erbij betrokken 
waren, en vooral waarom ze erbij betrokken waren.

Troy: Josh Groban - Remember me 
http://www.youtube.com/watch?v=9FAazfFe_pU

2.  EmileZ 

3 Sep 2008 om 08:46 

Beste Micha

Het lijkt mij niet correct, dat jij nu nog zoiets schrijft. 
Immers jij hebt je verplicht om niet meer zulke beschuldigingen te uiten - op straffe van een dwangsom van 
10.000 Euro.

En er is toch in Belgie een onderzoek geweest. Dat heeft blijkbaar toch geen overtuigende aanwijzingen 
opgeleverd. Blijkbaar werde de getuigenverklaring(en) niet als betrouwbaar beoordeeld. Misschien ben je het 
daar niet mee eens, maar zo liggen de feiten.

Als jij een overeenkomst met Fortis/ Lippens aangaat, en jij houdt je daar niet aan, dan zit jij fout.

3.  Pierre Lebon 

3 Sep 2008 om 08:58 

Fortis dient zich nu onverwijld te distanciëren van haar bestuursvoorzitter teneinde de belangen van haar 
cliënten (dus NIET de aandeelhouders) zonder “externe ruis” zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 
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In deze situatie dient het door hoogmoed doordrenkte ego van “graaf dracula/lippens” geen enkel zakelijk 
belang meer. 
Afgezien van zijn dramatische zakelijke missers en misleidings manoevres, hebben de beschuldigingen mbt het 
illustere Lippens duo geen zeer motiverende uitwerking op zijn functioneren mag je aannemen. 
Ik zou dus zeggen: vertrekken, een goeie advocaat inhuren en aan de slag om al die pedofielroddels uit de 
wereld te krijgen. 
Het verhaal gaat, dat hij al eens een zelfmoordpoging heeft ondernomen, wat belet hem om dat voor een 2e 
keer te proberen? Het zal dan deze 2e keer toch wel goed gaan hoop ik??

4.  E-bee 

3 Sep 2008 om 09:18 

@EmileZ.

Waar maak jij je zo druk om? Tussen correct lijken en zijn zit een wereld. 
Waar jij naar verwijst is Belgie. Daar heeft dus GEEN onderzoek plaatsgevonden, zoveel staat WEL vast, alleen 
bij jou niet! 
Dat zijn de feiten ook al ben JIJ het daar niet mee eens. Jij bent gewoon een collega van de graaf vieux porc of 
betrokkene.

5.  Sophie 

3 Sep 2008 om 09:32 

EmileZ is vermoedelijk een naïeve Fortis-belegger die vreest voor een nog sterkere koersval. Doordacht kan je 
zijn interventies niet noemen. Een Lippens-getrouwe zou zulke posts nooit plaatsen. Un forum, c’est quoi ça?

6.  Pierre Lebon 

3 Sep 2008 om 09:33 

Laat maar E-Bee, het is zonder twijfel een trol. 
En waarschijnlijk een trol die achter een scherm zit in een bekend amsterdams advocatenkantoor en Kat fijntjes 
op zijn z.g; verplichtingen blijft wijzen. 
Gewoon negeren die creep!

7.  AIRVD 

3 Sep 2008 om 13:33 

Van mij mag heel dat zooitje in elkaar donderen. Hoe eerder hoe beter. Heel dat gebeuren rond ABN Amro 
stinkt ook uren in de wind. Eerst had ABN niet lang geleden een of andere Italiaanse mafiabank gekocht. Vond 
dat al uiterst vreemd, was dat een soort verkapte betaling van een afpersingsbedrag? 
Dit is natuurlijk speculeren maar heel dat zooitje stinkt.

8.  E-bee 

3 Sep 2008 om 16:23 

Er zit een masterplan achter, alles wordt leeggetrokken. Grote delen van budgetten aan subsidies voor bv. 
stichtingen en (milieu)organisaties blijken ook opvallend vaak bij partners van politici terecht te komen. Deels 
vergroot dat de chaos in de samenleving als zelfstandig vooropgezet doel, deels is het zakkenvullerij. Als je iets 
aan het milieu wil doen is dat niet zo moeilijk maar hier verdienen ze er alleen maar geld aan. Als je ziet hoe 
dat ook gaat met de asielzoekers, het beleid is non-beleid, even kamervragen voor de vorm maar ze doen wat 
ze willen. Subsidies ter bestrijding van de overlast komen grotendeels elders terecht. De overlast neemt dus toe 
maar de politie doet niets. Alweer, in opdracht. Korpsbeheerders zitten daar achter en dus de politiek, zie ook 
Knokke-Heist, maar hier is het niet anders. 
Neem een org als Geenpeace, die staan gewoon even rotsblokken van tonnen op hun gemak op visgronden te 
dumpen, u moet eens iets in het water gooien, en hebben nergens last van. 
Dat bedrijf met naam gelijkend op Fors is er ter beroving van ons allen. Die Maurice zit ook op de 
Bilderbergconferenties dus die weet wel iets van het Masterplan.

9.  Micha Kat 

13 Sep 2008 om 06:11 

UPDATE van het Fortis-feitenoverzicht!

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Lunatic leugenaar Lippens maakt Fortis kapot En daar is de volgende Fortis-leugen al weer… »

Breaking: Fortis reageert op Lippens-pedogate!
Gepubliceerd door Micha Kat 3 september, 2008 in Algemeen. 

telefoniste1.jpg Hoewel pedofielen-partner Joris van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek 

-die thans al een eurootje of 50.000 moet hebben gedeclareerd voor zijn 

pathethische en compleet averechts werkende pogingen Fortis-bestuursvoorzitter Maurice Lippens uit 

de pedofielen-wind te houden- het uitdrukkelijk heeft verboden, hebben we bij Klokkenluideronline 

toch gewoon om tekst en uitleg gevraagd bij de Fortis-persvoorlichters. We blijven ten slotte 

journalisten. We kwamen te spreken met mevrouw Kim Cauberghs in Brussel. “Wat is het standpunt 

van Fortis inzake de beschuldigingen van pedofiel kindermisbruik aan het adres van uw 

bestuursvoorzitter Maurice Lippens?” Cauberghs: “Een lastige. Er zijn gerechterlijke stappen 

ondernomen, dat weet ik wel. Maar voordat ik verder iets kan zeggen moet ik hierover eerst contact 

opnemen met Legal.” Ik heb Kim een email gestuurd (kim.cauberghs@fortis.com) zodat ze mij het 

standpunt van Fortis kan doen toekomen. Moet nog gebeuren overigens. Mail Kim ook!

9 Reacties op “Breaking: Fortis reageert op Lippens-
pedogate!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pierre Lebon 

3 Sep 2008 om 13:28 

zojuist mevr Cauberghs de navolgende mail toegezonden: 
Geachte mevrouw Cauberghs, 
Mag ik Fortis de navolgende vraag stellen? 
Waarom distanciëert Fortis zich niet onverwijld van haar bestuursvoorzitter Graaf Maurice Lippens, teneinde de 
belangen van haar cliënten (dus NIET ALLEEN de aandeelhouders) zonder “externe ruis” zo goed mogelijk te 
kunnen 
behartigen? 
In deze situatie dient het door hoogmoed doordrenkte ego van “graaf lippens” volgens velen, geen enkel zakelijk 
belang meer. 
Afgezien van dramatische zakelijke missers en misleidings manoevres, hebben de aanhoudende 
beschuldigingen mbt het 
illustere tweetal: Leopold & Maurice Lippens geen zeer motiverende uitwerking op het functioneren van de 
Bestuursvoorzitter, althans dat mag je aannemen. 
Ik zou dus zeggen: vertrekken, een goeie advocaat inhuren en aan de slag om al die pedofielroddels uit de 
wereld te 
krijgen. 
Men mag trouwens tevens van een goed Bestuursvoorzitter, met een hoogstaande MORAAL verwachten, dat hij 
zijn 
organisatie expliciet buiten zijn privé beslommeringen houdt, zeker als de onderneming in zwaar weer verkeert. 
Een Fortis reactie wordt door mij op hoge prijs gesteld.

Hoogachtend, 
Peter de Goede

2.  Observator 

3 Sep 2008 om 15:18 
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Het zal misschien niet zo lang meer duren voor Fortis begrijpt dat de waarheid niet meer tegen te houden valt. 
Dat geldt voor Fortis/Lippens’ zakelijk zowel als privé. 
Wat mij betreft ziet Fortis dat dan (veel) te laat in: Fortis is al aan het afkalven, en hóe!

Dé fout die Lippens gemaakt heeft is, dat deze ‘meneer’ in oude tijden denkt te leven, waarin onder meer 
geheimen geheimen konden blijven wanneer men de juiste personen -hoe dan ook- het zwijgen maar oplegde. 
En waarin men bij tijden vrijelijk kon liegen zonder dat er een haan naar kraaide.

Gelukkig bestaat er nu een mogelijkheid tot snelle communicatie van feiten en meningen, waardoor dat 
‘zwijgen opleggen’ -omdat er daardoor tevelen van weten- fysiek onhaalbaar is geworden. 

Zakelijk liegen en liegen over privé-feiten kunnen niet meer onopgemerkt blijven.

De zakenwereld zal zijn werk doen op zakelijk gebied. 
Anderen op het privé-terrein.

3.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 09:14 

Ik heb trouwens de bevestiging dat mijn mail aan Fortis ontvangen en geopend is, maar verder tot nu toe geen 
reactie.

4.  Juriste 

4 Sep 2008 om 13:11 

Fortis heeft last van miscommunicatie. Overigens is de Graaf Lippens geen lid van de oude adel, maar in de 
adelstand verheven. Hij is lid van een zeer vermogende familie, die vermogen vergaarde in de suikerbusiness, 
onder meer in Belgisch Congo. De familie Lippens bezit een vastgoedmaatschappij in Knokke. Lippens is van 
grote betekenis geweest voor Belgische bedrijven en geldt daardoor als beschermer van het Belgische 
bedrijfsleven. Lippens is niet afhankelijk van Fortis. Fortis is Lippens. Dat verklaart ook waarom Fortis en de 
Graaf Lippens beiden genoemd werden in de dagvaarding aan Micha Kat. Er is een onlosmakelijke 
verstrengeling tussen Lippens en Fortis. Mijns inziens is er een leemte in de communicatie en organisatie van 
Fortis. De medewerkster van de persdienst bevestigde dit aan Micha Kat, door te antwoorden dat zij vragen 
moet voorleggen aan Legal.

5.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 13:20 

Juriste, wil jij even naar mijn posting van vandaag kijken onder Micha’s blog Woedend Fortis op oorlogspad 
tegen webmaster? 
Het gaat over de advocaat van Fortis/lippens… 
Mijn dank is groot

6.  M. 
4 Sep 2008 om 17:23 

Zou mevrouw Cauberghs al ontslagen zijn? ;-)  

Niet dat ik haar dat gun ofzo hoor. Maar het is natuurlijk sowieso zeer onprofessioneel dat de persvoorlichters 
van Fortis niet op deze vragen zijn voorbereid. En dat dat ook zo openlijk laten blijken door mee te delen dat 
deze vragen moeten worden voorgelegd aan ‘Legal’.

Ook vraag ik me af wanneer Joris van Manen van deze zaak wordt gehaald, Fortis/Lippens kan toch niet blij zijn 
met de resulaten van Van Manen so far…

7.  Pierre Lebon 

4 Sep 2008 om 23:37 

Nee Juriste, Fortis is niet (meer) Lippens. 
Lippens is absoluut belangrijk, maar kan worden gemist. 
Het investeren van 800K Euro in de eigen onderneming, maakt dit weer wat moeilijk en ook dat wist Lippens 
natuurlijk toen hij deze beslissing nam. 
Bij Fortis hoopt men dat hij zelf de consequenties trekt. 
En dat zal ook ongetwijfeld gebeuren met het elan wat hem eigen is. 
Kwestie van tijd.

8.  alain 

15 Sep 2008 om 15:07 

De vrouw van procureur des konings van brugge, de heer Berkvens heeft bij een fortis filiaal te Gent geloof ik , 
een hoge post. 

Zijn broer werkte ook bij d eFortis.

Berkvens zelf kwam persoonlijk op TV om indertijd de Lippens vrij te spreken van enige inmenging in verband 
met de fraudezaak van de Cie du Zoute.

De directeur van dit bedrijf , die bekende en de stadsecretaris,(die niets losliet) zaten beiden in voorhechtenis.
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Dus, bij lippens kan zijn rechterhand en zijn linkerhand beschuldigd worden van Coruuptie, maar hijzelf weet 
van niets en dit wordt eigenhandig bevestigd door de procureur des konings.?

T’is maar dat jullie weten tegen wie MK moet vechten. 

anders over de Cie du Zoute, het vastgeodbedrijf van Maurice Lippesn en Leopold : 
http://knokke-waakhond.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1&id=7&Itemid=11

1.  Fortis · Tessonome 

Pingback op 3 Sep 2008 om 21:31 
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« Breaking: Fortis reageert op Lippens-pedogate! De Telegraaf-pedofielentest! Meten en weten! »

En daar is de volgende Fortis-leugen al weer…
Gepubliceerd door Micha Kat 3 september, 2008 in Algemeen. 

lippenspedo.jpg Nooit eerder zal een grote financieele instelling zozeer in de greep zijn geraakt 

van list, leugen en bedrog als het Fortis onder de van sadistische pedofilie 

verdachte bestuursvoorzitter Maurice Lippens. Alles wat Fortis zegt of doet wordt als leugen 

ontmaskerd en we kunnen nu wel stellen dat er nog maar een tip te geven is: take your money and 

run! Vandaag blijkt Fortis weer te hebben gelogen over de situatie rond de deelneming van het 

Chinese Ping-An in Fortis Investments. Het gaat om een persbericht hierover dat de onderneming op 

7 augustus deed uitgaan (zie het Fortis-rampenoverzicht). Hierin werd gesteld dat er ‘op zich niets 

aan de hand is’ met de deelname maar dat er ‘nog formele toestemming moet komen’ van Chinese 

toezichthouders. Dit was al een klap in het gezicht van alle betrokkenen, want Fortis heeft altijd 

nadrukkelijk gesteld dat de Chinese deal al in kannen en kruiken was. Maar nu blijkt dat Fortis, in 

tegenstelling tot eigen beweringen hierover, door de Belgische toezichthouders CBFA was gedwongen 

het persbericht te doen uitgaan omdat er informatie was dat de Chinese toezichthouders de deal 

wellicht wilden terugdraaien. We maken de leugen-balans op rond de kwestie Ping-An: 

1. Fortis loog toen het de markt wilde doen geloven dat de Chinese deal rond was.

2. Fortis loog toen het stelde het persbericht uit eigen beweging te hebben doen uitgaan.

3. Het persbericht was op zichzelf ook leugenachtig omdat het verzet van de Chinese toezichthouders 

wel degelijk concreet was (is?) en het zeker niet slechts een administratieve procedure betrof. Een 

woordvoerder van Fortis wierp destijds zelfs de Olympische Spelen in de strijd als verklaring voor het 

‘uitstel’ van de goedkeuring.

6 Reacties op “En daar is de volgende Fortis-leugen 
al weer…”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  E-bee 

3 Sep 2008 om 19:14 

Het schijnt dat die pedocratische types, men noemt ze elders dus illuminati vanwege hun “onzichtbaarheid” en 
dat weet ik inmiddels uit eigen ervaring, goede illiusionistische eigenschappen hebben. Dat zie je iedere keer 
terug bij deze graaf en zijn bedrijf die hij al volgens de eigen regels van goed bestuur lang geleden had moeten 
verlaten. Nergens kom je weg met zo een verleden en zulke leugens maar hij wel. Die aandelen die hij onlangs 
kocht werden meen ik met een historisch lage koers aangekocht. Kassa. Nu is zijn broer geen kleine jongen, 
berucht sadistisch pedocraat en vermoedelijk een van de machtigste mannen van Europa(.) Dus als een 
dergelijke illusionist in de top van deze organisatie zit wat zal dan hier de bedoeling van kunnen zijn?
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En daar is de volgende Fortis-leugen al weer… at Klokkenluideronline

2.  A-nonima 

3 Sep 2008 om 19:24 

Maurice Lippens is een officiele waarnemer van de Bilderbergconferenties, een hele hoge in de hierarchie daar, 
dat alleen al zou mensen wakker moeten schudden!

3.  AIRVD 

4 Sep 2008 om 00:35 

Geenstijl heeft een luchtballonnetje opgelaten om de reacties te testen over kinderporno door een artikel over 
Marcel Vervloesem te plaatsen. De “lastige” kinderpornojager die nu bijna permanent onschadelijk is gemaakt 
door het Belgische establishment. 

Zie hier het staatsbericht, goedgekeurd door Den Haag en Brussel:

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2008/09/belgische_pedo_was_kinderporno.html

En aan de reacties te zien is er werk aan de winkel voor Den Haag en Brussel. Ziet er niet best uit. Zelfs het 
Geenstijl publiek slikt de onzin niet langer.

4.  M. 
4 Sep 2008 om 18:04 

Lippens is niet alleen betrokken bij de Bilderberg organisatie, hij is ook lid van de Trilaterale Commissie.

5.  M. 
4 Sep 2008 om 18:12 

Wat ik nu toch tegenkom!! Een interview met M. Lippens uit 2005, getiteld ‘het geheugen van Maurice Lippens’

Heb het nog niet helemaal gelezen, maar mijn oog viel al op wat ontroerende anekdotes over zijn jeugd.. 
Informeerde Micha onlangs niet naar meer info over oa het gezinsleven van Lippens? Hij doet daar uitspraken 
over in dit interview!):

http://www.trends.be/articles/index.jsp?articleID=38724&sectionID=1313&siteID=4#topPage

6.  E-bee 

4 Sep 2008 om 19:23 

@M. 
Pffffff ik heb het gelezen, is dit een intervieuw of zijn biografie, wat een zwetser is die man. 
Nou ben ik niet gek, veel klopt hier niet. Die man heeft een hele slechte conditie en beginnende altzheimer. En 
als je moet geloven waar die alleen al allemaal jaagt en doet, etc. etc. ik geloof er niets van. Net als de 
berichten die hij de wereld instuurt…
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« Deloitte blijkt opnieuw criminele organisatie Ben Rogmans: fouter dan fout, corrupt en laf »

De banken vallen bij bosjes…. Fortis is next!
Gepubliceerd door Micha Kat 12 september, 2008 in Algemeen. 

northernrock.jpeg Sinds het uitbreken van de credit crunch zijn er in de VS al 14 banken over de kop gegaan. 

De eerste was (2 februari 2007) de Metropolitan Savings Bank in Pittsburgh, de laatste (5 

september 2008) de Silver State Bank in Henderson. Hier de volledige lijst. Uit de Nederlandse media wordt deze 

epidemie zorgvuldig geweerd, maar nu ook Wall Street zwaar besmet is geraakt begint de paniek toch wel woest 

om zich heen te grijpen. Nadat dit jaar Bear Stearns al faalde en ook de twee hypotheek-giganten Freddie Mac en 

Fannie Mae aan het infuus moesten, ligt thans Lehman Brothers op de operatietafel terwijl de wachtkamer wordt 

bevolkt door giganten als Washington Mutual, AIG en Merrill Lynch. Hebben we het toch al gauw over een half 

miljoen medewerkers. Waar houdt deze nachtmerrie op? Een andere vraag: wanneer bereikt de epidemie Europa en 

welke bank zal hier het eerste slachtoffer zijn? De kans dat dat Fortis is moet zeer groot worden geacht. Als je ziet 

wat er op internet over deze bank allemaal rondgaat is het een wonder dat er nog mensen zijn die hun geld 

toevertrouwen aan de boevenbende van de van sadistische pedofilie beschuldigde bestuursvoorzitter Maurice 

Lippens. Hier kunt u bijvoorbeeld lezen hoe Fortis samen met gerenommeerde advocatenkantoren de 

aandeelhouders misleidde met de miljarden-deal die het zou hebben gesloten met het Chinese Ping An. En hier 

staat een amusant verhaal over hoe Lippens zijn zelfbeheersing verliest tegenover enkele beleggersverenigingen. 

In dit artikel lezen we dat Fortis zwaar in eigen vlees moet gaan snijden om in business te blijven.  Alsof er enkele 

maanden geleden, in juni nog, geen ‘alomvattend’ noodplan werd gelanceerd om de boel te herfinancieren! Maar 

dat plan, zoals we reeds eerder berichtten, is reeds gesneuveld. Fortis is thans zelfs gedwongen geraakt het eigen 

vastgoed te verpatsen, in de regel een aanwijzing voor de laatste ademtocht van een onderneming. Er is in de 

Nederlandse geschiedenis nog nooit een bank geweest die het zo bont maakt als het Fortis onder leiding van de 

falende vermeende kinderverkrachter Lippens! Op de site van De Telegraaf wordt Lippens inmiddels openlijk 

uitgescholden:

; 0 0

the master [Offline] 
20:31 18/8/08

0 0

lippens is een gore kinderpornoboer 

samen met zijn broer

hab [Offline] 
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16:55 21/8/08

Zou dat ooit eerder zijn gebeurd met een bestuursvoorzitter van een grote bank? Heel internet staat inmiddels vol 

met pedofilie-verhalen over Maurice Lippens en zijn broer Leopold. In de VS zouden dergelijke lieden geen lang 

leven op het pluche beschoren zijn.

11 Reacties op “De banken vallen bij bosjes…. Fortis is 
next!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

12 Sep 2008 om 13:33 

Die televaag reageerder moest eens weten wat in Anerika allemaal mogelijk is. Dze cantri wer eversing is possibol. Om met de 
woorden van Leopold Lippens te spreken. Hij bedoelt: “the country where everthing is possible”.

2.  E-bee 

12 Sep 2008 om 14:08 

Ook hierin is Amerika het voorbeeld geworden voor Fortis. Dat ze daar geen lang leven zouden zijn beschoren gaat niet op. Het 
zit nu overal. Ze zullen hun zakken wel al gevuld hebben.

3.  K.W. 
12 Sep 2008 om 14:53 

14 banken over de kop? Was het maar waar, de actuele teller staat op dit moment op 282 sinds 2006.

Mooi overzicht daarvan is hier te vinden: 
http://ml-implode.com/index.html

Fortis zal niet vallen, de Haagsche en Brusselse Ego’s op het pluche zullen dat niet laten gebeuren. Zodat wij, belasting-slaafjes 
uiteindelijk de escapades van Lippens cs. mogen financieren. Altijd fijn om te weten.

4.  EmileZ 

12 Sep 2008 om 15:37 

Als je alle dagen zulke “doomsday” verhalen over Fortis schrijft, dan helpt dat zeker niet. 
Ook al valt er misschien eea op management aan te merken de problemen liggen toch anders dan bij Fannie en FREddie, 
WaMu, LEHman, BearStearns e.d.

Niet overdrijven, please….

5.  Pierre Lebon 

12 Sep 2008 om 15:49 

Ach, daar is onze aandeelhouder weer. 
Maar je hebt gelijk; het is anders bij Fortis. 
Het is niet zozeer “omvallen” dan wel “uithollen” waarbij overigens de einduitkomst dan weer niet zo verschillend is: de 
aandelen kunnen bij het oud papier. 
*zich nog een glas heerlijke volrode Bourgogne(2002) inschenkt, bij een temperatuurtje van 23° uit het zonnetje*

6.  michelkraay 

12 Sep 2008 om 18:57 

Die 7,8 miljard dollar van de Lehmen Brothers van eergisteren moet u er nog bij optellen, maar dan komt de schade voor de 
banken van de kredietcrisis afgerond uit op.….. 516 miljard dollar. Hoeveel uurtjes pinnen is dat in bedragen van 1000 dollar, à 
1 minuuut per transactie? 

Dat is volgens Bloomberg het bedrag wat er tot dusverre door het putje is gegaan door de briljante bets van de bankiers. Het 
goede nieuws is dat meer dan de helft boven water is van de door het IMF op in totaal 1000 miljard dollar geschatte schade.

Hier heeft het Bloomberg overzichtje uitgesplitst naar bank en regio: http://img.iex.nl/content/2008/columns/
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7.  Pierre Lebon 

12 Sep 2008 om 22:42 

Dat is veel geld heer Kraay…. ik ga zeker us site bezoeken die me nu nog verteld dat u er aan zit te komen……

8.  Wijze van Zion 

12 Sep 2008 om 22:43 

Appels en Peren. 
Fortis is niet vergelijkbaar met de US (zaken)banken. 
Het meest relevante voor Fortis zijn de liquiditeitsproblemen als gevolg van de kredietcrisis en de overname ABN-Amro. 
Fortis moet in de toekomst ook nog eens heel stevig af gaan schrijven op de opgevoerde waarde van hun nieuw veroverde 
club……dan kom je aan de solvabiliteit. 
Benieuwd hoeveel er van die 25mrd overblijft.

9.  Pierre Lebon 

12 Sep 2008 om 22:44 

US moet zijn: UW 
Alhoewel US in dit verband geen abnormale verspreking is

10.  noshit 

26 Sep 2008 om 22:27 

Vlak SNS niet uit, zat er bij Fannie voor 12,5% in via AXA (inmiddels overgenomen)

11.  noshit 

26 Sep 2008 om 22:29 

Die Lippens brothers bewijzen dat de rechtspraak krom is en niet geldt voor de stinkende meurende elite
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Beleggers bang: Fortis (-17,9%) is numero next! RECTIFICATIE MAURICE LIPPENS »

De ‘valse emails’ van ’slachtoffer’ Fortis
Gepubliceerd door Micha Kat 16 september, 2008 in Algemeen. 

valseemails.jpeg Fortis: wij doen NIETS fout of verkeerd, nee, ze voeren een hetze 

tegen ons!  

Fortis wijt de dramatische koersval van vandaag aan ‘partijen die emails versturen aan 

beurshandelaren met slecht nieuws over de bankverzekeraar’.  Dat het dus maar niet aan de 

‘bankverzekeraar’ zelf ligt dat beleggers er geen gat meer in zien (de enige die nog ergens een gat in 

ziet is bestuursvoorzitter Maurice Lippens) nee, dat ligt dus aan ‘malicieuze partijen’ die natuurlijk 

een ‘hetze’ aan het voeren zijn ‘om Fortis kapot te maken’. Het doet ons een beetje denken aan Joris 

Demmink die opeens ook van dader (door De Telegraaf) tot een ‘slachtoffer van een maffiacomplot‘ 

werd gemaakt. Het tekent niet alleen de hartverscheurende kleinzieligheid van de 

‘bankverzekeraar’ (”ze pesten me!”) en diens labiele bestuursvoorzitter, maar ook de fundamentele 

leugenachtigheid. Het is nota bene al de tweede keer dat ze bij Fortis deze ‘troefkaart’ uitspelen, 

steeds zonder ook maar enig bewijs! Fortis heeft over deze emails spreading misinformation nota 

bene een compleet persbericht uitgegeven maar produceert geen enkel voorbeeld van zo’n email. Als 

dit serieus zou zijn had Fortis al lang aangifte gedaan van deze ‘beursterreur’ die immers 

fucking strafbaar is! Zeker in de huidige bikkelharde stijd om het voortbestaan! Emails hebben een 

afzender, remember? Die kun je opsporen! Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Daarom denken wij dat 

als het om spreading misinformation gaat (en het afschuiven van schuld en verantwoordelijkheid) het 

persbericht van Fortis zelf in aanmerking komt voor de hoofdprijs. Tijd voor aangifte tegen Fortis?

8 Reacties op “De ‘valse emails’ van ’slachtoffer’ 
Fortis”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  harry van groen 

17 Sep 2008 om 10:23 

Zo als U kunt lezen op deze site heb ik al jaren aangifte gedaan ,ook bij Justitie ,politie ,ook in België. 
Ja als een ieder daar obstructie in gaat plegen ,en u kent nu de top van Fortis ,zo de top van Justitie ,hier ,
middels publicaties van de heer Kat ,waarvoor ik zeer erkentelijk ben ,dan wordt het een tantelus kwelling. 
Zo heb ik een woekerpolis/lijfrente die naar 5 jaar geen 100.000 gulden maar 60.000 gulden bleek te zijn ,
terwijl 2 vooraanstaande economen mij mededeelde dat het ook toen ,met deze mixfonds 2.5% per jaar 
rendement had moeten geven.Dus “kosten “in deze zijn diefstal in vereniging ,want ondanks dat dat 01-02-
2007 had uitbetaald moeten worden ,is dat op heden nooit gebeurd.Let wel ook de belastingdienst is zo 
bestolen ,maar de heren Bos/Zalm vinden dat helemaal niet. 
Wie behandelt wie nu smadelijk?

2.  harry van groen 
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17 Sep 2008 om 10:34 

Ik vind niet dat mensen waartegen hetses worden gevoerd ook maar meteen moeten verdwijnen. 
Maar als zij zich niet verdedigen ,dan ga je je afvragen of ze niet zelf dan maar op moeten stappen ,want je ziet 
nu de gevolgen als een bank niet meer “GELOOFWAARDIG”is ,zo het vertrouwen totaal weg is. 
Als ik een werknemer in dienst heb die bijv zou stelen ,dan kan je die toch niet meer in dienst houden . 
Dan is het vreemd dat publieke omroepen gewoon weer de heer Nijpels voor je neer zetten,als “kenner”van 
onze democratie.

3.  AIRVD 

17 Sep 2008 om 11:07 

Ik hoop dat iemand Fortis eindelijk gaat aanklagen voor deze onzin. Weg met de maffiosi, banksters.

4.  Micha Kat 

18 Sep 2008 om 05:56 

http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/
CBFA_neemt_spamberichten_over_Fortis_onder_loep.8066316-433.art

Volgens deze berichten uit Belgie zou het gaan om ‘gewone’ partijen (vermogensbeheerders, investeerders) die 
hun klanten per email newsletters rondsturen waarin mogelijke actuele ontwikkelingen op de beurs worden 
besproken. In zo’n newsletter zou dan gesproken zijn over een nieuwe emissie door Fortis. Een volstrekt 
logische gedachte. Maar Fortis is bijkbaar zo hysterisch, dat het een ’samenzwering’ ontwaart. Lippens is 
langszaam maar zeker gek aan het worden.

5.  Pierre Lebon 

18 Sep 2008 om 09:50 

Kijk nou!! Fortis let inderdaad op de kleintjes en gaat een jachthaventje in Loosdrecht de nek omdraaien…. 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/1953815/__Ottenhome_in_Loosdrecht_strijkt_de_zeilen__.html

6.  harry van groen 

18 Sep 2008 om 17:21 

Nog mooier. 
Een Fortis directeur deelde mij mede dat ik private banking moest doen ,en lenen. 
Nou dacht ik ,ga ik dat lenen voor de andere kant van de Loosdrechtse plassen ,familie grond. 
Opeens ging die vlieger niet op ,ze deden niet aan “recreatie’projecten. 
Nee ,met de notaris erbij hadden zij heel andere ideën ,ze konden middels de erfenis beter jatten ,wat ook 
geprobeerd is.En een andere directeur jatte rustig uit een kluis ,terwijl de politie toe kijkt 
Waar niemand iets mag doen met het plassenschap ,bouwt Fortis gerust een gedeelte van de plas vol.

7.  harry van groen 

18 Sep 2008 om 17:24 

Natuurlijk kan het project gestopt worden ,middels de wet BIBOP ,immers FORTIS is echt aantoonbaar een 
criminele organisatie. 
De hoeren moeten van de walletjes ,Fortis mag van af de walletjes bouwen.

8.  Juriste 

18 Sep 2008 om 20:31 

Dat is beslist geen persbericht dat door een communicatieadviseur is opgesteld. Het persbericht is kennelijk 
ingesproken door de advocaat in de dictafoon van de secretaresse en door haar doorgefaxt naar Fortis. Daarom 
is het persbericht vanuit communicatie-oogpunt waardeloos.
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1.  Barbelo Perfect Glory 

19 Sep 2008 om 02:54 

A World in Change,

Fortis heeft een verandering van logo •

Het maakt zeker uit hoe je tegen de huidige situatie in de wereld aankijkt. 
Zie en voel je de paniek, of zie je de wereld in kleuren of in dualiteit, en daarom een wereld die snel verandert 
naar andere omgangsvormen.

Onze Ancients hebben het voorspelt, dit is de tijd der tijden. Mensen zien dat niet zo vaak als het gaat om het 
leven van elke dag.

Het is bewustzijn dat de wens uitgesproken heeft om zich te manifesteren en zo zul de wereld van extreme 
dualiteit een andere vorm gaan aannemen.

Het is een uitdaging voor allen die geboren zijn, maar de richting is minder dualiteit en meer inzichten en ander 
bewustzijn in technologie, maatschappij en ook het bedrijfsleven.

Maar nog steeds met de vrijheid van keuze, maar wel met de inzicht in dualiteit.

Andere inzichten, sommige bedrijven doen het al, velen blijven hangen in het verleden. 
Het is een trend en je kunt het een megatrend noemen.

Soms noem ik het bewust kapitalisme en voor het bedrijfsleven heb ik daarom een tweetal boeken gevonden, ik 
heb haar ooit horen spreken en moet zeggen dat ik de boek niet gelezen heb, maar ze vertelde precies hoe ik 
het zag,

JOHN NAISBITT PATICIA ABURDENE Mega-Trends 2000 
Pan. 1985. (ISBN: 0330321390). 
& 
Megatrend 2020 
http://www.megatrends2020.com/

Stand Strong, Be Yourself, feel your Soul, relax. See the Banner of freedom and the Banner of Victory.

It is beautiful day to be alive!!!!!!!

Sophia - Goddess Chant 
http://nl.youtube.com/watch?v=O7F5p7n-EYE

Juice Newton-Angel of the Morning 
http://nl.youtube.com/watch?v=GZBqpVkPKSI
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Breaking: nieuw logo Fortis! at Klokkenluideronline

19 Sep 2008 om 08:28 

Het eindigt met : “getting you there”

3.  Inanna 

19 Sep 2008 om 08:42 

Ontwerp: Reclame en Marketingbureau Kat. ;-)

4.  Observator 

19 Sep 2008 om 10:00 

Het geheel doet me denken aan al die fraai gekleurde platte houten vormpjes op de kleuterschool, waarmee je 
allerlei figuren kon leggen. 
Wat betekent dat zelfs de techniek waarmee dit logo is geconstrueerd uitermate toepasselijk is.

5.  Pierre Lebon 

19 Sep 2008 om 12:15 

Dit nieuwe logo symboliseert zonder enige twijfel de eerste prioriteit van de bestuursvoorzitter “Cochon 
Lippens” nml: 
‘Kids Chase’

6.  Inanna 

19 Sep 2008 om 12:21 

Micha, moet je hier nu toch eens kijken! 

Ze hebben het nieuwe logo op de voorpagina geplaatst. ;-)  http://zapruder.nl/portal/artikel/run_fortis_run/

7.  Barbelo Perfect Glory 

19 Sep 2008 om 22:04 

Even, en gewoon, voor de volledigheid,

Megatrends 2000 Patricia Aburdene 
ISBN: 0330321390 
Megatrends 2010 Patricia Aburdene 
ISBN10: 1571745394 ISBN13: 9781571745392 

Het lijkt dat ze de Duitse vertaling van Megatrends 2010 
Megatrends 2020 heeft genoemt, 
ISBN-10: 3-89901-162-7 
ISBN-13: 9783899011623

Mischien leuk als kerstgeschenk voor alle directies in bedrijven die vroeger stabiele graaiers waren, maar waar 
de afgrond nu ook in zicht gekomen is, aangezien veel centjes en status als sneeuw voor de zon aan het 
verdwijnen is.

8.  Samantha 

20 Sep 2008 om 19:05 

Door de blokjesstructuur deed het bovenstaande logo mij direct denken aan het logo voor de Olympische 
Spelen in Londen in 2012… Als men dat huidige logo, waar heel veel kritiek op is, nader bekijkt, doet het 
denken aan een staande figuur (links) die een geknielde figuur (rechts) een kroon opzet. Figuurlijk een 
verwijzing naar – en dus symbool voor - ‘de kroon’ in Londen?.. En dan nog juist in 2012. 

Sam

9.  meowth 

23 Sep 2008 om 19:15 

Here Today, Gone tomorrow!

Hoewel ik het de vriendelijke Belgische buur niet gun (Fortis is daar het Volks-aandeel, hoop ik niettemin dat 
deze tent z.s.m. geliquideerd wordt.

Dit logo is fantastisch :)  Heeft U het zelf gemaakt, meneer Kat?
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Maurice Lippens got it all right: meltdown! at Klokkenluideronline
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« Het einde van de economie (2): analyse Dit zijn de criminele schuldigen aan de crisis! »

Maurice Lippens got it all right: meltdown!
Gepubliceerd door Micha Kat 21 september, 2008 in Algemeen. 

lippens.jpeg Maurice Lippens, de bestuursvoorzitter van Fortis, mag dan worden beschuldigd van 

pedofiele zedendelicten en allerlei andere ellende: ere wie ere toekomt, hij is de 

enige top-bankier geweest die de financiele meltdown in de VS heeft voorspeld! Dat deed hij eind juni 

toen Fortis het noodplan bekend maakte om meer dan 8 miljard extra financiering aan te trekken. 

Lippens beriep zich als rechtvaardiging voor deze onverwachte stap op naderende rampspoed in de 

VS. Hij zei letterlijk: “Twee maanden geleden wisten we niet dat het zó slecht gaat in Amerika. En het 

zal nog veel slechter gaan. Er begint een complete meltdown (ineenstorting) in de VS. We 

verwachten faillissementen onder de 6.000 Amerikaanse banken, maar ook Citigroup en General 

Motors lopen gevaar.” Lippens werd alom weggehoond -ook door deze site- maar haalt nu dus zijn 

gelijk. De Belgische krant De Tijd geeft hem de credits in een stuk met als titel De glazen bol van 

Maurice Lippens.

31 Reacties op “Maurice Lippens got it all right: 
meltdown!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  AIRVD 

21 Sep 2008 om 09:50 

Hij had het over een complete financiele meltdown. Dat heb ik nog niet gezien. Dat een paar banken de 
kredietcrisis niet zouden overleven was allang duidelijk, een meltdown heb ik niet. 
Dus z’n uitspraken kloppen nog steeds niet.

2.  Inanna 

21 Sep 2008 om 14:43 

Denk ik ook. Iedereen wist dat de kredietcrisis nog lang niet voorbij was en Maurice Lippens speelde daar 
handig op in: “Neem deel aan de mega-emissie bij Fortis, want bij ons (in Europa) is uw geld veilig, maar in 
Amerika niet!” 
Zo heb ik het ten minste opgevat…

3.  Juriste 

21 Sep 2008 om 15:38 

Dit werd al een half jaar eerder voorspeld door prof. dr. Jacques Sijben, Emeritus hoogleraar Monetaire 
Economie aan de Universiteit van Tilburg. Lippens wordt geadviseerd uiteraard en bedenkt niets zelf. 

Overigens is Lippens volgens mij ook dikke vrinden met Jan Zuidam, plv voorzitter van de Raad van Bestuur 
van DSM. Is er niets belastends te vinden over Jan Zuidam? Hij schijnt nogal een dommerik te zijn. Jan Zuidam 
was onlangs in de media wegens een ruzie tussen het Ziekenhuis van Sittard (Orbis Concern) en Fortis. Fortis 
heeft miljoenen overbruggingskrediet gestort, omdat de nieuwbouw van het Ziekenhuis budgetoverschrijdingen 
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had. 
Jan Zuidam is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Sittardse Ziekenhuis en bovendien plv voorzitter van 
de Raad van Bestuur van DSM. Hij stelde dat het conflict inzake de budgetoverschrijdingen is opgelost door een 
Chief Financial Officer aan te stellen in de Raad van Bestuur van het nieuwe Sittardse Ziekenhuis.

4.  Micha Kat 

21 Sep 2008 om 16:59 

@Inanna 
Lijkt me niet logisch: mensen die hun geld evt. bij Fortis zouden willen weghalen gaan dat toch niet in de VS 
onderbrengen? 
Het is fascinerend waarom juist Lippens deze ‘ontboezemingen’ over de ‘meltdown’ deed. Ik heb het meer zo 
begrepen, dat Lippens voelt dat zijn eigen bank op het punt van omvallen staat en daarom de ‘totale meltdown’ 
als ‘rechtvaarding’ aanvoert voor zijn eigen falen: ‘we gaan allemaal het schip in! 
Lippens schijnt ook verder nogal labiel te zijn; op internet circuleren zelfs verhalen over een zelfmoordpoging.

5.  tess 

21 Sep 2008 om 19:55 

Maar Micha, Lippens is toch niet dé Fortis in z’n eentje?

6.  Samantha 

21 Sep 2008 om 21:10 

Inderdaad MK: “ontboezemingen” die hij (eventueel) mocht doen. Uiteraard is hij van het plan al lang op de 
hoogte. We zitten in een logische strategie naar een volgende WO. Gewoonlijk leiden de banken, hét instrument 
van de NWO (Illuminati), die in. Inflatie, algemene faillissementen, kleine onafhankelijke banken die failliet 
gaan en al dan niet overgenomen worden door de grote FED’s (private banken - en géén staatsbanken zoals 
mensen nog vaak verkeerdelijk aannemen - opgericht en geleid door de NWO en zijn afgevaardigden). Daarna 
grote banken die zogezegd op de rand van het bankroet balanceren… Paniek op de beurzen en geldverlies bij 
voornamelijk de kleine spaarders, ongeacht of - zoals bij Citybank - de belofte van 100% (!) veilige belegging 
gedaan werd… Nog wat provocaties tussen grote continenten (Rusland is sinds 2006 schuldenvrij en dat zint de 
NWO niet omdat Rusland daardoor onafhankelijk werd van het financiële systeem van de NWO) en landen 
onderling en daarna algemene paniek resulterend in WOIII. Volgens Professor Pianka, gespecialiseerd in 
biologische oorlogsvoering, moet de wereldbevolking teruggebracht worden tot 10% van het huidige aantal. Hij 
verkiest, zoals het een NWO volgeling past, het ebola-virus; lekker gruwelijk! Blijkbaar werd ondertussen zijn 
link via Wikipedia verwijderd… 

Lippens wordt door zijn perversiteiten (eigen aan de NWO), die te zeer belicht worden tegenwoordig, een acuut 
gevaar voor de rest van het verdorven zootje. De parapluutjes en handen boven zijn hoofd worden 
teruggetrokken en gezien de geruchten van ‘zelf’moord, zal de uitschakeling niet lang meer op zich laten 
wachten - en daarmee de link (of sprekende dominosteen…) naar de rest vernietigd worden. Opgeruimd staat 
netjes denkt de NWO. 

Sam

7.  M 

21 Sep 2008 om 21:29 

Het is in elk geval duidelijk dat de huidige beursperikelen zowel de inflatie als de werkloosheid zullen 
aanwakkeren. Dat drukt een nieuwe groep mensen over de armoedegrens. 
Voordeel van deze ontwikkeling voor het Amerikaanse leger is dat er zo een nieuwe kudde oorlogsschapen 
wordt opgelijnd die relatief goedkoop kan worden ingelijfd.

8.  Observator 

21 Sep 2008 om 21:57 

Middelkoop van Rtl voorspelde dit al een paar jaar geleden. 
Hoe heette die site ook weer? 
Hij vond het niet de vraag óf de dollar zou instorten, maar wanneer. 
En als de dollar kapot gaat, gaan ook degenen die zich met dat opgeblazen condoom bemoeiden kapot. 
Simpel toch?

Het wordt tijd de USA-dollar te isoleren en zich te concentreren op eigen kracht, al zal dat heel moeilijk zijn 
gezien de vele in de fantoom-dollar geïnvesteerde belangen.

9.  AIRVD 

21 Sep 2008 om 22:40 

@observator 
U bedoelt Daanspeak.com. Heb dat toendertijd ook gelezen. De site lijkt nu al 2 jaar verlaten te zijn. Maar dat 
artikel over de dollar en Willem Middelkoop moet er nog ergens staan.

10.  Pierre Lebon 

21 Sep 2008 om 22:52 

Dat van die zelfmoordpoging, is overigens niet de eerste keer. 
Direct na de ontboezemingen van Regina Louf, heeft Lippens volgens zeggen ook een poging gedaan. 
Dat hem dat niet gelukt is, vind IK dan weer getuigen van weinig professionaliteit en doorzettingsvermogen. 
Ofschoon ik bijvoorbaat een stronthekel heb aan de man, ben ik vanuit humanitair oogpunt gaarne bereid hem 
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hierin bij te staan. 
Ik geef bovendien 100% garantie op het te bereiken resultaat en doe dat geamuseerd en uit overtuiging! 
Ze hadden toch ook geen compassie met al die kleuters en tieners? of is iedereen hier dat alweer vergeten?

11.  Cornelia 

21 Sep 2008 om 23:15 

Compassie kent hij niet, verafschuwt het, weet het wel te misbruiken.( bv media).

Ik weet dat ze het nooit zullen vergeten, 
Stilte zegt veel.

Cornelia

12.  Samantha 

21 Sep 2008 om 23:49 

@ Observator

Op http://www.willem-middelkoop.nl/ vind je informatie over zijn gelijknamige boek: “Als de dollar valt”. Ook 
voor de rest kun je op die site veel kennis opdoen over financiën en de omkadering ervan. 

De dollar isoleren is een goed idee, maar niet alleen de dollar… De euro hangt ook vast aan het huidige 
systeem, aan de elite. Alle landen en continenten (behalve Rusland dus) zitten met torenhoge schulden aan de 
bankelite (NWO). Oorlogen, door die elite uitgelokt (zij eten van twee walletjes want ze ontlenen geld aan de 
winnaar en aan de verliezer), brengen landen en continenten in nog grotere schulden. Het systeem staat 
gewoon op instorten en niks kan dat nog tegenhouden. Alleen het besef onder de meerderheid gewone burgers 
dat het geldsysteem hen tot slaven maakt. Bij een eerder bericht werd hier ergens een discussie gevoerd over 
‘Money as debt’, maar ik kan die niet direct terugvinden… Wie dat systeem écht begrijpt, weet dat de elite zich 
geen zorgen maakt over de terugbetalingen omdat het toch om ‘nieuw gecreëerd geld’ gaat. Geen echt 
uitgeleend geld. Maar de landen en continenten steken zich wel steeds zwaarder in de virtuele schuld in de 
overtuiging dat hun burgerslaven die wel zullen aflossen… 

@ ARIVD

Daanspeak.com zit sinds september 2006 op: http://www.deepjournal.com/ 

Sam

13.  somber zicht 

22 Sep 2008 om 00:11 

Off topic:

Fortis:

-Koning Willem de eerste stichtte de “Algemeene Nederlandsche Maatschappij ter Begunstiging van de 
Volksvlijt” in 1822 
-Na de belgische revolutie in 1830 werd het belgisch, met franse naam “Société Générale de Belgique” 
-Tot 1850 de belgische staatsbank 
-Tot WOII investering in infrastructuur Belgie en Congo 
-1934 fin. deel opgesplitst in Generale Bank, nu Fortis 
-Generale BAnk / Fortis grootaandeelhouder Société Générale de Belgique

Bilderberg:

-Bernhard bekleedde hoge posities bij zowel Koninklijke Olie als de Société Générale de Belgique 
-De reden dat de jezuit Joseph Retinger Bernhard benaderde voor het organiseren van een geheim 
transatlantisch overlegorgaan was hierin gelegen 
http://web.archive.org/web/20060509215127/http://demopedia.democraticunderground.com/index.php/
Joseph_Retinger

Katholieke draadje: 
-Tony Blair bekeert zich tot het katholicisme 
http://www.guardian.co.uk/politics/2007/dec/23/religion.tonyblair 
et cetera

14.  Samantha 

22 Sep 2008 om 02:08 

@ Somber Zicht

De Belgische koninklijke familie is door Engeland gezonden (al hebben ze een Duitse naam – link link link link 
en misleiding…) omstreeks 1830. In Engeland, The City of London’, staat ‘de troon’ (de kroon) of met andere 
woorden de top(steen) van (de piramide) het banksysteem van de Illuminati (gesticht door Mayer Amschel 
Bauer die zijn naam veranderde in Rothschild). 
De stichting van België heeft zeker een ‘duistere’ financiële reden; zie eveneens Brussel en zijn Europees 
Parlement. 

Bilderberg is een onderafdeling van de Illuminati (NWO). Ook de Belgische prins Filip woonde de 
Bilderbergconferentie reeds bij… om over Lippens maar te zwijgen. 

Dank u voor uw bijdrage Somber Zicht. Het is een aanvullend bewijs maar kan alleen begrepen worden door 
mensen die (min of meer) in die materie thuis zijn, vandaar de bijkomende uitleg. 
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En een Vrijmetselaar die het zo ver geschopt heeft als Blair, bekeert zich onder geen enkel geval tot het 
katholicisme, of ‘t moet de duistere kant zijn, maar daar behoren ze al toe; het satanisme. “De Kroon” bestaat 
namelijk uit 3 onafhankelijke staten in staten: ‘City of London’ plus ‘City of Vatican’ en ‘City of 
Columbia’ (Washington DC). Die in London heeft de internationale financiële controle, het Vaticaan de religieuze 
en Washington de militaire. Alles is één grote misleiding maar komt stilaan tot een ontknoping… 

Sam

15.  somber zicht 

22 Sep 2008 om 08:21 

@Samantha

Waarvoor mijn dank.

16.  AIRVD 

22 Sep 2008 om 08:54 

@Samantha 
Ik ben het grotendeels met je eens. De vrijmetselaars staan echter onder controle van het Vaticaan. Na de 
reformatie heeft het Vaticaan een club opgericht die “vrij” van religie was zodat ze ook protestanten in hun 
plannen konden betrekken. Dus in principe verandert er niet veel voor Blair. 
City of London heeft als wapenschild twee draken. Ook in Nederland komt dat symbool vaak voor, maar denk 
ook aan Drakenstein en de Groene draak. In de bijbel betekent de draak de duivel maar vraag me af wat zij 
ermee willen uitdragen.

17.  AIRVD 

22 Sep 2008 om 12:06 

Micha, je hebt het NOS journaal gehaald. Men noemt je niet bij naam maar heeft het over geruchten die 
verspreid zijn om het Fortis aandeel te laten kelderen. Of gaat het hier om andere geruchten?

18.  Pierre Lebon 

22 Sep 2008 om 12:54 

AIRVD: ik meen te weten dat Fortis vorige week een klacht heeft ingediend mbt een Email ’shower’ met als 
bedoeling de waarde nog verder te laten kelderen… 
Het zou kunnen.

19.  Juriste 

22 Sep 2008 om 14:38 

‘Spaargeld is veilig bij Fortis. En wij zullen onze verplichtingen nakomen’, aldus Verwilst. De financiële crisis 
heeft het vertrouwen van de Belgen in hun bank geschonden. De klappen die de koers van Fortis te verwerken 
kreeg, zorgden deze week voor onrust.

Volgens Fortis-topman Verwilst is een faillissement echter absoluut niet aan de orde. Ook andere Belgische of 
Nederlandse banken blijven volgens de topman buiten schot.

Wel gaf hij in Het Laatste Nieuws toe dat hij in zijn 35-jarige carrière nog nooit zo’n crisis heeft meegemaakt.

Bron: Het Laatste Nieuws.

20.  Observator 

22 Sep 2008 om 15:16 

@ AIRVD 
Ja, zo heette die site toen. 
Samanta gaf ook de nieuwe naam, die ik destijds eveneens kende. 
Beide was ik vergeten.

@ SAMANTHA 
Dank voor de tip betreffende de sites. 
Verder ben ik het met je verhaal eens.

21.  Samantha 

23 Sep 2008 om 03:25 

@ Somber Zicht en Observator: graag gedaan!

@ ARIVD

- Citaat: “Na de reformatie heeft het Vaticaan een club opgericht die “vrij” van religie was zodat ze ook 
protestanten in hun plannen konden betrekken”

De Illuminati zijn satanisten. De duivel (als je er al in gelooft…) is één en al misleiding. Niets is wat het lijkt en 
niets zal zijn zoals het lijkt. Alleen voor zij die niet (willen) ingelicht zijn, is de sluier doeltreffend.
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- Citaat: “City of London heeft als wapenschild twee draken. Ook in Nederland komt dat symbool vaak voor, 
maar denk ook aan Drakenstein en de Groene draak. In de bijbel betekent de draak de duivel maar vraag me af 
wat zij ermee willen uitdragen”

De Illuminati zijn éigenlijk een toneelgroep, maar wel een verdomd goede én doeltreffende. Ze spelen de 
‘Openbaringen’ uit de bijbel na… Zoals je zegt is in de bijbel de draak -> de duivel. Het is dus de visuele 
weergave van wat de Illuminati zijn. De draak is hun symbool zoals Jezus aan het kruis dat van het 
christendom is. Nederland is er vol van: kasteel Drakensteyn nabij Lage Vuursche, sinds 1959 eigendom van 
koningin Beatrix – Rocca dei Dragoni (Italiaans voor Drakensteyn!) in het Toscaanse Chianti, het buitenhuis van 
Beatrix – De Groene Draeck, het zeiljacht(je…) van de Oranjes – en weet je wat op de top van de wieg staat 
waar vele ‘royale’ oranje baby’s in gelegen hebben? Juist: een bronzen draak! De draak (duivel) is macht en 
kracht… De duivel wordt vaak als een draak afgebeeld (al dan niet met vleugels). 

Maar de Illuminati geloven dus ook dat ze afstammen van de Zongod en ISIS. En dàt verhaal linkt aan Babel – 
later Babylon - waar we terug uitkomen bij Openbaring 13:1 en de zevenkoppige draak waarvan Babel, 
Babylon, Perzië, Griekenland, Heidens Rome, Pauselijk Rome en het weer herstelde pausdom onderdelen 
waren. Openbaring 13:1-10 geeft een volledig beeld van de geschiedenis: van Nimrods toren in Babel tot aan 
de stichting van de USA .. na Christus. 

En het is geen toeval dat de adelaar, in de antieke wereld ook een symbool van ‘Lucifer’ (illuminate - duivel) en 
bekend als “Phoenix”, nu wordt gebruikt als embleem voor het bureau van de president van de VS, welk land 
volgens de Bijbelse profetie zal “spreken als de draak”: Openbaring 13:11.

Er gaat ook een ander verhaal waar velen er de ‘reptilians’ bij halen, maar dat zou ons hier net te ver drijven. 
Het “verhaal” lijkt mij persoonlijk in deze te ver gezocht ook. 

Wat je over het getal 3 verteld in de andere discussie, is ook zeer juist. Maar ook het getal 13 is zo’n belangrijk 
getal. Bekijk maar het verhaal van het dollarbiljet om te beginnen met zijn 13 treden piramide, 13 letters 
spreuk ‘e pluribus unum’ (uit velen één), 13 pijlen, 13 sterren in de stralenkrans (vormen tezamen een 
davidsster), 13 blaadjes olijftak (wapen Israël)… 

Illuminati en symbolen zoals de draak, we kunnen er uren over doorgaan! 

Sam

22.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 09:17 

@Samantha 
Ik geloof dat de bijbel zelf ook een product is van de illuminatie. De adelaar of “phoenix” is het symbool van het 
Vaticaan. Reptillians is desinformatie en misleiding. Europa heeft als symbool 12 sterren en de VS is de 13e 
ster. Vandaar dat 13 bij hun zo vaak voorkomt. 
Voor de rest ben ik het grotendeels met je eens. Hoewel, satan en God, goed en slecht zijn subjectieve 
begrippen.

23.  Observator 

23 Sep 2008 om 10:04 

@ SAMANTHA en AIRVD

‘God’ is de naam voor alles wat de zwakke mens niet begrijpt en waar hij bang voor was en is. 
Vele van die zaken, zo niet alle, werden en worden toegeschreven aan ‘God’, wat dus inhoudt dat ‘God’ alsmaar 
kleiner wordt naarmate er ophelderingen over die zaken komen van de kant van de wetenschappen.

Godsdienst is daarbij de vluchtheuvel voor mensen die niet op eigen benen durven of kunnen staan. 
Godsdienst is ook het middel waarvan lieden met verkeerde bedoelingen misbruik maken om mensen te 
manipuleren.

24.  E-bee 

23 Sep 2008 om 10:42 

@Observator. 
Dat is uw mening terzake God en nogal kort door de bocht in algemeenheden. Die niet bestaande God houdt 
iedereen wel lekker bezig… Echter, die discussie beschouw ik hier als off-topic maar zou u verliezen. Het is 
precies wat de Illuminati willen dat u denkt. De Illuminati maken wel handig gebruik van de neiging tot 
goedgelovigheid van de mensen. Het zijn vooral goede illusionisten,zie bv. Lippens.

25.  E-bee 

23 Sep 2008 om 10:59 

@AIRVD 
Interessant. Als dat zo is, WAT is dat dan dat zich toen al hier mee bezig hield?

De bijbel, een selectief samenraapsel van geschriften van aantoonbaar niet-joodse oorsprong en Egyptische/
Perzische e.a. teksten, is vooral van de 4e tot en met de 6e eeuw danig verschreven en aangevuld. Dus 
minstens sinds die tijd was er dus iets wat zich, en vermoedelijk met kennis van zaken die voorspellend 
schrijven mogelijk maakte, al bezig hield met die wereldheerschappij. Te fantastisch? Ik denk het niet.

Maar, wie zijn het en wat wisten zij dan?

26.  AIRVD 

23 Sep 2008 om 12:32 
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@e-bee 
Ik zou het niet precies. Maar denk aan de Romeinen, Grieken en Egypische oudheid.

27.  Observator 

23 Sep 2008 om 15:12 

Ik denk, E-BEE, dat mijn jarenlange (ook vergelijkende) studies en onderzoekingen op het gebied van 
godsdiensten en kerkgeschiedenissen het mogelijk hebben gemaakt dat ik mijn daaruit voortgekomen 
standpunt zo bondig kan formuleren. 
Dat heeft dus absoluut niets te maken met ‘kort door de bocht’. 
En het heeft evenmin wát dan ook te maken met de ‘verlichten’ en hun ‘bedoelingen’.

‘God’sdienst is er voor de angstige, de zwakke, de onwetende, de onnozele, de heerszuchtige, de 
manipulerende en de misdadige.

28.  E-bee 

23 Sep 2008 om 15:20 

De discussie over realiteiten is wat mij betreft hier off-topic maar “gods-dienst”, wat dat ook moge voorstellen, 
wordt inderdaad misbruikt in de huidige situatie als een instrument door de satanist in het Vaticaan om de 
naieve massa te besturen. De massa is wel de meerderheid…

29.  Samantha 

23 Sep 2008 om 16:02 

@ AIRVD

Wat de bijbel betreft, volg ik je in zoverre dat het niet de illuminati waren maar eerdere machtsgeilen. De 
illuminati zijn vrij gedefinieerd. Eerder noemde men die machtsgeilen nogal eens zionisten. En daar komen we 
eveneens bij de dode zeerollen. Men mag echter ook de zionisten niet vergelijken met wat algemeen onder 
‘joden’ verstaan wordt. Het is allemaal vrij ingewikkeld en hier misschien misplaatst. 

Ik bracht de illuminati vooral ter sprake in verband met ‘the bankers’ en pedofilie, voorkennis, belangen- én 
genotsmoord. 

Over de reptilians zijn we het ook eens waar het desinformatie en de logische misleiding betreft. Zoals ik eerder 
ook al liet blijken (als je er al in geloofd…) vind ik God en de duivel ook subjectieve begrippen, vooral 
repressiemiddelen. 

@ Observator

Laat je ook niet misleiden door ‘de wetenschap’!.. Over God lopen onze ideeën niet zover uiteen. God, Allah, 
Jaweh… eeuwen nuttig (geweest) om de gewone mensen (de massa) te onderdrukken. 

Sam

30.  Observator 

23 Sep 2008 om 19:51 

@ SAMANTHA

Nee, ik laat me niet misleiden door ‘de wetenschap’. 
Met mijn opmerking had ik onder meer op het oog zaken zoals de angsten van de primitieve mensen voor 
bliksem- en dondergoden, het ontzag voor de goddelijke regenboog, vuur-aanbidding, zon-aanbidding, planeten 
als ‘goden’, maar ook de hele heksenketel rondom bijvoorbeeld het hindoeisme (o.a. Krisna’s wonderlijke 
geboorte) en het christendom (o.a. Christus merkwaardige terwereldkoming). En nog zoveel meer 
sprookjesachtige zaken. 
Een van de wonderlijkste ‘godsdiensten’ was wel die in Papoea Nieuw Guinea (Irian Jaja), waar men nog 
kortelings in het stenen tijdperk leefde en een waargenomen vliegtuig in stro had nagebeeld en dat aanbad als 
godheid. 
Ach, er is nog zoveel.

Daarbij beschouw ik godsdienst, in onze tijd zo goed als vroeger, als een hersenspoeling van de eerste orde. 
Wie is opgegroeid in een ‘godsdienstig’ milieu krijgt er vanaf de geboorte mee te maken, en ontworstel je 
daaraan dan maar eens op latere leeftijd. 
Dat valt (viel) niet mee, zelfs al beschik je over een flinke intelligentie. 
Misschien dat dat tegenwoordig wat makkelijker gaat dan vroeger, toen de hele maatschappij was verzopen in 
het alomtegenwoordige godsdienstige (dréigende) water.

31.  Cornelia 

23 Sep 2008 om 22:52 

Hun hebben de kennis, bewijs dat God Heerser is. 
Je kunt dat b.v. zien, aan het feit, hoe religie tegenover elkaar wordt gezet. 
Ik weet van een ingewijde, de Kapucijn, dat er verschillende documenten zijn,die uitleg geven over 
verschillende vraagstukken. 
Een van de belangrijkste is de relatie man vrouw.

Het volgende citaat is uit de nauwkeurige vertaling van de ‘ Septuagint’, de vroegst bekende ( circa 250 voor 
Christus) versie van het Oude Testament ( onze standart Hebreeuwse Manuscripten dateren pas van de 
Renaissanse ). 
De vertaling werd in 1960 door de ‘ Falcon’s wing Press uitgegeven. 
uit Spreuken 8: 3-31
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Want aan de poorten van de Machtige heeft Zij plaatsgenomen, en aan de ingang ervan klinkt Haar lied: 
‘In den beginne, eer de Heer de Aarde schiep 
Toen Hij de hemelen bereidde, was ik bij Hem; 
en toen hij zijn Troon op de winden plaatste 
Toen hij aan de zee haar perk stelde, 
en de wateren Zijn gebod niet overtraden harmonieerde ik met Hem. 
Hij verheugde zich in mij en ik verheugde me dag aan dag in Zijn aangezicht,’

Cornelia
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Beleggers bang: Fortis (-17,9%) is numero next!
Gepubliceerd door Micha Kat 16 september, 2008 in Algemeen. 

lippens41.jpeg FINANCIEELE DAGBLAD SPANT SAMEN MET FORTIS 

Wat zou de van sadistische pedofilie beschuldigde pathologische leugenaar, Fortis-topman Maurice 

Lippens, nu aan het doen zijn? Wie biedt? Een bezoek aan een lokale kleuterschool brengen? Een 

spoedoverleg met zijn board of directors met hun 61 nevenfuncties? De vraag is waar er nog over 

gesproken kan worden nu het een ieder duidelijk is dat Fortis a complete failure is, een opgeklopte 

portie gebakken lucht die bijeen wordt gehouden door incompetete en megalomane ‘managers’! 

Vandaag zagen de beleggers dat eindelijk ook massaal in waardoor de koers van Fortis nu tegen de 7 

euro aanhangt  onder de 7 euro gezakt is! Maar Lippens treedt niet af. Op 12 september voorspelden 

we reeds dat Fortis geen lang leven beschoren zou zijn. De vraag is nu: op grond van welke 

informatie laten de beleggers Fortis vandaag zo massaal vallen? Minister Wouter Bos heeft toch 

immers helder en duidelijk gezegd dat de val van Lehmen Brothers ‘geen serieus risico vormt‘ voor 

de Nederlandse banken? Wat kan het dan zijn? Opnieuw: wie biedt? De laatste link verwijst trouwens 

naar een stuk uit het FD. Deze ‘zakenkrant’ werkt nauw samen met Fortis en de bank en de 

‘zakenkrant’ delen zelfs een commissaris, Klaas Westdijk. In deze krant geen woord van kritiek op 

Lippens en zijn bende! By the way, qua samenstelling en incompetentie doet de board van Fortis 

sterk denken aan die van het inmiddels gefailleerde Lehman Brothers….

12 Reacties op “Beleggers bang: Fortis (-17,9%) is 
numero next!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Dr.D 

16 Sep 2008 om 16:22 

Dat zijn waarschijnlijk niet de particuliere beleggers die hun spaarcentjes als sneeuw voor de zon zagen 
verdwijnen. 
De reguliere beleggingswereld heeft dat altijd opgevat als een soort bedrijfsrisico. 
Holland casino is nog open. 
(Zonder financiële inzage weliswaar)

2.  Pierre Lebon 

16 Sep 2008 om 17:03 

Een aandeeltje Fortis voor de prijs van een krentebol. 
Dit stond in 925: aandeel Fortis is STUK. Waardeloos, tinnef, oud papier en kattebakvulling. In de middag van 
deze dinsdag de 15e juli 2008 verloor het aandeel Fortis zeker achttien (18) procent van haar waarde, 
waardoor een aandeeltje Fortis fopbank een grijpstuiverige acht (8) euro waard is. De toch al zo door de 
zwaartekracht getergde AEX zakte daardoor als een Twin Tower op 11 september in elkaar.
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Komt allemaal door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die was namelijk zo handig hardop te zeggen met 
een onderzoek naar de handel en wandel van deze bouwvalbank bezig te zijn. Resultaat: aandelen massaal 
gedumpt en huilende beursjongens (en dat is geen prettig gezicht, zo’n wenende jongen in felgekleurd 
effectenbankpak die zijn pensioen en carrière ziet verdampen). 
Ze schijnen opnieuw (reeds 8,3 Mia) een financiële injectie nodig te hebben

3.  E-bee 

16 Sep 2008 om 17:06 

Is de rectificatie ook gekelderd?

4.  Pierre Lebon 

16 Sep 2008 om 17:16 

Obviously…. Lippens zal nu wel geen tijd hebben om er op te letten. 
Bij Fortis draaien de grijze cellen van het “very old boys network” overuren. 
Als je in het gewone leven een integer, fatsoenlijk mens bent met pricipes dan ben je dat doorgaans zakelijk 
ook, dus dit was allemaal te voorzien. 
Ik wens ze veel ellende!

5.  somber zicht 

16 Sep 2008 om 19:27 

En middels de belastingdienst betaalt iedereen mee.

2 april 2008 15:00 NSB Handelsblatt

‘Nieuwe vrienden’ bieden Fortis helpende hand

“In het rijtje nieuwe vrienden (van Fortis) zijn de belastingdiensten wat ongewoon. Op een winst voor 
belastingen in 2007 van 2,8 miljard euro weet de bank en verzekeraar een bedrag van de fiscus terug te krijgen 
van 235 miljoen euro. ”

http://www.nrc.nl/nieuwsthema/kredietcrisis/article1873894.ece/
Nieuwe_vrienden_bieden_Fortis_helpende_hand

6.  tess 

16 Sep 2008 om 20:00 

In mijn opinie zijn wij gewoon met z’n allen slaven in ‘dienst’ van ‘the old boys network’ en dat gaat dan via 
belastingen en loonmatigingen, onzinnige verpakkingsbelastingen, krankzinnige huurverhogingen etc.

7.  E-bee 

16 Sep 2008 om 20:50 

Klopt, wij zijn Goyim, vee, ze denken dat ze met ons mogen doen wat ze willen. Nu zijn ze ons aan het beroven 
tot waar mogelijk. Fascisten zijn het met een socialistisch masker en gewetenloos.

8.  tess 

16 Sep 2008 om 21:00 

Dus als we niets hebben, dan zijn we ook niet meer te beroven?

9.  tess 

16 Sep 2008 om 21:02 

Fascisten met een socialistisch masker? Ik zie ze niet. Ik zie duidelijk mensen die ongegeneerd pakken wat ze 
pakken kunnen! Ik plak daar geen enkel ander label meer op!

10.  nagalm 

16 Sep 2008 om 22:14 

Hallo allemaal!

Ik ben u allen hier al enige tijd aan het volgen, heb ook velen op deze website geattendeerd ;)  Ik hoorde hier 
in Overijssel ook nog iets over Fortis; luister maar even: 
(wel even naar 28:00 minuten gaan…) 
http://www.rtvoost.nl/media/?id=100&uitz=85106

Naar hoor voor Fortis dat er “valse geruchten in de markt zijn om de koers te drukken…”

Ik zal qua post w.s niet zo actief zijn als u allen hier, maar blijf het volgen!
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11.  esplanade 

17 Sep 2008 om 21:02 

Een samenzwering met het FD? Nah, waarschijnlijk gaat het om de gebruikelijke incompetentie bij die krant. 
Hoe de huidige crisis in de bankensector gevolgd wordt is werkelijk om te huilen.

1.  Martillos Plaza » Blog Archive » Beleggers bang: Fortis (-17,9%) is numero next! 

Pingback op 16 Sep 2008 om 19:59 
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« Joris Demmink: de laatste loodjes, de climax… De banken vallen bij bosjes…. Fortis is next! »

Deloitte blijkt opnieuw criminele organisatie
Gepubliceerd door Micha Kat 11 september, 2008 in Algemeen. 

deloitte.jpeg Deloitte legt zich nog steeds niet neer bij eigen falen en corrupte pseudo-

controle * topman Roger Dassen was hoofdverantwoordelijk en mag de 

dans niet ontspringen 

Hoe vaak hebben we nu al wel niet gewaarschuwd voor de onvoorstelbare ellende die Deloitte maar 

blijft uitstorten over de Nederlandse samenleving? Hoe vaak hebben we niet gewezen op de gierende 

incompetentie, de weerzinwekkende geldzucht, de tenenkrommende hypocrisie en de outright 

criminele inslag van deze grootste provider van business services in Nederland? Heel vaak! Lees ook 

dit stuk, een open brief aan bestuursvoorzitter Roger Dassen waarin we hem smeken nu eindelijk 

eens op te houden met het vernietigen van Nederland! We hebben geen enkele consideratie met 

Deloitte dat uw webmaster als accountancy-journalist zo vaak heeft bedrogen en voorgelogen dat het 

bijna lachwekkend zou zijn -een soort cabaret- als het niet zo triest was. Om veroordeeld te worden 

door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de appelrechter in tuchtzaken tegen accountants, 

moet je het in Nederland heel erg bont maken, want deze club geeft accountants, zeker die van de 

grote organisaties, als het maar even kan het voordeel van de twijfel. Inzake de controle van Ahold 

was dat niet meer mogelijk. Het verbijsterende bij dit alles dit dat de getuchtigde accountant nu juist 

op het Ahold-account was benoemd wegens dezelfde incompetentie en passiviteit waarop hij thans is 

veroordeeld! Volgt u het nog? Want dankzij die passiviteit kon het Ahold-management lekker rustig 

zijn gang gaan bij het cooking the books! Nu kan Deloitte zich gaan opmaken voor een regen van 

rechtszaken en schadeclaims. Misschien komt zo nog wat terug van al die gestolen miljoenen. Lees 

hier een verslag van de zitting die leidde tot de veroordeling van Deloitte waarbij aangetekend zij… 

harmsen.jpeg dat Deloitte bij monde van zijn advocate van Stibbe ongekend hoog van de toren 

blies zoals we dat gewend zijn van de arrogante en wereldvreemde zakkenvullers 

die zogenaamd de boeken van ondernemingen ‘controleren’. Advocate Karen Harmsen van Deloitte 

op de zitting: “Het aantal ongefundeerde stellingen van klaagster (Lakeman) waarop betrokkene 

(Ahold) zou willen ingaan is zo talrijk, dat hij een keuze heeft moeten maken.”

2 Reacties op “Deloitte blijkt opnieuw criminele 
organisatie”
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1.  michelkraay 

12 Sep 2008 om 14:02 
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Deloitte blijkt opnieuw criminele organisatie at Klokkenluideronline

Toen Jaap van Zweden middels Amadeus Producties B.V. een aanzienlijke betalingsachterstand had bij 
Deloitte&Touche, schakelde de accountant het advocatenkantoor van Diepen van der Kroef in om de vordering 
te verhalen. De advocaat liet Mariëndijk Intermediair B.V. narechercheren of er vermogensbestanddelen 
aanwezig waren. 
Uit een begeleidend schrijven van Deloitte&Touche, ondertekend door mr. J.B. van Haaster, blijkt dat 
tenaamstellingen van kentekens en saldi van bankrekeningen op naam van Amadeus Producties B.V. dienden te 
worden achterhaald. Het onderzoek zal ik binnenkort op www.michelkraay.nl publiceren.
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Oproep aan alle terroristen: word professor! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« De Telegraaf spant KG aan tegen de Staat Mega-accountantsfraude Amsterdam toegegeven »

Oproep aan alle terroristen: word professor!
Gepubliceerd door admin 5 juni, 2006 in Politiek. 

GEZOCHT: PROFESSOR IN HET TERRORISME!

De Universiteit Leiden is op zoek naar een (deeltijd) bijzonder hoogleraar ‘terrorisme en 

contraterrorisme’. Kijk hier voor de advertentie. Deze hooggeleerde terrorist zal jonge, talentvolle 

jihadisten-in-de-dop de fijne kneepjes moeten bijbrengen van het construeren van explosieven, het 

uitzoeken van targets en -zeker niet het minst belangrijke- het vermoorden van zo veel mogelijk 

onschuldige slachtoffers. De terrorisme-professor valt -dat is een hele geruststelling- direct onder 

prof. Joris ‘Srebrenca’ Voorhoeve die al jaren volle zalen trekt met zijn collegecyclus Masamoord en 

Luchtsteun. De vraag blijft nu nog alleen: wie gaat deze kar trekken? Wie zal als meest geschikte en 

capabele terrorisme-expert met deze eervolle ereprijs gaan strijken? 

 
Uiteraard roept deze site elke zichzelf rescpecterende terrorist uit binnen- en buitenland op te 

solliciteren. Ook kunnen lezers de namen van kadidaten melden onderaan dit bericht. Thans stellen 

wij reeds voor:

Overste Karremans Unieke ervaring in massamoord en slachting van onschuldige burgers; toch een 

van de belangrijkste doelen van de terrorist. Ook goed bevriend met generaal Mladic die gastcollege 

kan komen geven.

Folkert Jensma De demoniserende hoofdredacteur van NSB Handelsblad is een meester in de 

terroristische propaganda en het oproepen tot moord. Zelfs Amerikaanse journalisten raken onder de 

indruk van zijn demoniserings-gaven.

Samir A. Jonge terroristische wetenschapper die graag experimenteert met explosieven en veel weet 

van terroristische chemie waarin hij een opleiding volgde. Ideaal voor het verzorgen van practica.

Eric. O. Ervaren commando die met zijn poten in het terroristische bluswater heeft gestaan. Veel 

kennis van terrorisme en recht. Toe aan een duidelijke rehabiltatie

Willem Holleeder Interessante outsider; groot kenner van wapens en ontvoeringstechnieken. 

Begenadigd verteller; weet studenten zeker te boeien.

Tot zover enige voorzetjes. We volgen de procedure met belangstelling! We zien deze nieuwe 

professor al zitten voor de camera’s van het NOS Journaal en NOVA om ons uit te leggen hoe de 

terroristische vork precies in de steel zit!
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Ik mis Duivendak in het naamlijstje. 
Gezien de instelling van de meeste “Leidse hooggeleerde heren” komt deze meneer zeker in aanmerking.

2.  Anoniem 

7 Jun 2006 om 10:42 

Als het daadwerkelijk bedoeld zou zijn om inzicht in terreur te verschaffen, weet ik wel 3 gegadigden als 
bijzonder hoogleraar.

1. Hugo Chavez, de enige leider die het opneemt tegen de Imperialistische Terreur.

2. Dr. Michael Parenti, weet je alles te vertellen over: “Terrorism, Globalism and Conspiracy”.

3. Arundhati Roy, iemand uit weer een heel andere kant van de wereld en heeft belangrijke lectures gegeven 
over Corporate Globaliatie, Terreur en het Rijk-Arm verhaal.

Maar ja, kennelijk hebben ze een heel andere bedoeling ermee…
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« Afbraak van het Nederlands politiek bestel Euro-lobby wordt Euro-mafia »

Geloofwaardigheid rechterlijke macht op keerpunt
Gepubliceerd door admin 5 februari, 2007 in Rechterlijke macht. 

OPEN BRIEF AAN MR. M. VAN DE LAARSCHOT, VP RECHTBANK R’DAM

Weledelgestrenge heer Van de Laarschot,

Beseffende dat het in het normale juridische verkeer niet gepast is zich direct tot een rechter te 

richten over een zaak die deze nog ‘onder de hamer heeft’ zijn er een aantal redenen voor mij dit 

toch te doen. Uiteraard richt ik me tot u als voorzittend president in de bodemprocedure die uw 

collega Hans Westenberg, vice-president van de Haagse rechtbank, in april 2004 tegen mij en tegen 

advocaat Hugo Smit is begonnen. Ik meen me tot u te kunnen richten omdat u bij vonnis van 

december 2005 heeft geoordeeld dat mij op geen enkele wijze enige vorm van onrechtmatig 

handelen valt aan te wrijven en ik dus thans geen procespartij meer ben. Maar meer nog richt ik me 

tot u omdat de genoemde zaak dermate a-typisch is en zoveel vragen oproept en consequenties met 

zich meebrengt, dat inmiddels geconcludeerd kan worden dat de complete geloofwaardigheid van 

de rechterlijke macht in Nederland in uw handen ligt. Deze week heeft u in Nieuwe Revu nog 

eens rustig kunnen nalezen dat de genoemde Hans Westenberg alle grenzen van wat voor een 

rechter aanvaardbaar gedrag kan worden genoemd heeft overschreden. U verkeert nu in de weinig 

begerenswaardige positie te moeten vonnissen over een directe collega waarbij de druk die op u 

wordt uitgeoefend deze collega de hand boven het hoofd te houden immens groot is. 

 
*De Raad voor de Rechtspaak, het bestuursorgaan dat kan worden beschouwd als uw eigen 

werkgever, betaalt de advocatenkosten van Westenberg. Nog ernstiger is dat de Raad zich expliciet 

pro-Westenberg heeft uitgesproken en zelfs zover is gegaan expliciet afstand te nemen van uw 

vonnis van december 2005 waarin u mij vrijuit liet gaan. De Raad heeft gezegd dat mijn gedrag 

ondanks uw vonnis ‘niet door de beugel kan’.  

*De voorzitter van de Raad, Bert van Delden, is persoonlijk betrokken bij de affaire-Westenberg. Dit 

maakt de unieke en expliciete inmenging van de Raad in deze rechtsgang nog schrijnender. 

*Mede uit het genoemde artikel in Nieuwe Revu heeft u kunnen opmaken dat de tegenwerking door 

Westenberg van Chipshol deel uitmaakt van een veel breder ‘offensief’ van overheden en aan de 

overheid gelieerde partijen tegen deze onderneming. Mede hierdoor staat de gecorrumpeerdheid van 

Westenberg eigenlijk wel vast, nog afgezien van alle feitelijke onderbouwing hiervan in het dossier. 

Recent kwam in het nieuws dat de rechtbank van Haarlem een compleet college heeft moeten 

vervangen om Chipshol te kunnen tegenwerken. Hierbij moest deze rechtbank zijn toevlucht nemen 

tot leugens om de eigen handelwijze te kunnen verdedigen. Saillant is dat rechters van uw eigen 

rechtbank inmiddels hebben verklaard dat de beweringen van de rechtbank Haarlem niet 

overeenkomen met de waarheid.  

*Rechter Westenberg heeft uw voorzitterschap geridiculiseerd en gedesavoureerd door in uw 

aanwezigheid zonder blikken of blozen meineed te plegen. U weet dat.  
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Geloofwaardigheid rechterlijke macht op keerpunt at Klokkenluideronline

*Aan de integriteit van de rechterlijke macht dienen de hoogste eisen te worden gesteld. Westenberg 

voldoet overduidelijk niet aan deze eisen. U bent nu in de onfortuinlijke (of misschien juist wel de 

bovenmatig fortuinlijke) positie het zelfreinigend vermogen van de rechterlijke macht te tonen en 

een bewijs te leveren van onafhankelijkheid van de rechterlijke macht waaraan steeds meer burgers 

van dit land gaan twijfelen. Sterker: als u Westenberg die nota bene als eiser deze afschuwelijke 

procedure is begonnen en inmiddels dermate in de verdediging is gedrukt dat hij uw rechtbank als 

mafioso vermomd moet betreden uit angst voor exposure ter wille bent door zijn absurde eisen toe 

te wijzen, zult u de angstigste vermoedens van de burger over de afbraak van onze rechtstaat 

bevestigen. 

Op 16 februari zult u weer een zitting voorzitten in deze procedure aller procedures. Op die datum 

heeft Westenberg enkele mensen (we weten nog steeds niet wie) bereid gevonden verklaringen af te 

leggen ten gunste van hemzelf. De kans dat daarbij opnieuw meineed wordt gepleegd is levensgroot 

aanwezig, want u weet als geen ander dat Westenberg in de bijna drie jaar dat deze procedure nu 

voortsleept nog een enkel substantieel argument of bewijs op tafel heeft kunnen leggen. Daarentegen 

heeft hij zich ook in deze procedure weer van zijn ware kant laten zien door zijn wederpartijen te 

bedreigen en te intimideren zoals Hugo Smit die hij heeft gedreigd met een tuchtklacht als hij 

bepaalde voor hem belastende stukklen in het geding zou brengen. Dit staat zwart op wit in het 

dossier. Is zulk gedrag zijdens een rechter ooit vertoond in ons land? Daarnaast zijn er inmiddels 

zoveel publikaties verschenen waarin Westenberg expliciet als leugenaar en manipulator wordt 

neergezet (HP/de Tijd, Telegraaf, Nieuwe Revu) dat het compleet absurd wordt dat hij zijn 

kruistocht tegen mijn publikatie waarin hij slechts in de meest bedekte termen wordt beschuldigd 

voortzet. Hoe zou u een procespartij beoordelen die een zaak begint tegen iemand die een appel 

heeft gestolen uit zijn boomgaard, maar partijen die zijn complete huisraad hebben geplunderd laat 

lopen? Het geeft eens te meer de absurditeit aan van de kruistocht die Westenberg heeft gemeend te 

moeten beginnen.  

Maak daarom in het belang van alles en iedereen in Nederland een einde aan deze zaak door de eisen 

van Westenberg definitief af te wijzen. Hoe weerzinwekkend is het dat een rechter gecorrumpeerd 

raakt, advocaten intimideert en vervolgens, als een van deze advcoaten deze misstand naar buiten 

wil brengen, hem achtervolgt en kapotmaakt (zijn carriere is inmiddels al definitef geknakt) via een 

procedure op kosten van de belastingbetaler uitsuitend en alleen in een poging de waarheid over zijn 

eigen handelen van tafel te krijgen? Dat is buitengewoon weerzinwekkend, temeer zo voor een 

magistraat in wie de samenleving het hoogste vertrouwen zou moeten kunnen stellen. 

Met de meeste hoogachting,

Micha Kat 

journalist
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helaas kan er niet meer anoniem opmerkingen worden geplaatst.Ik begrijp dat er natuurlijk ook misbruik van 
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« Schijnheiligheid troef bij legertop NRC-spijtoptant Luyendijk wordt zomergastheer »

Felix ‘de leugen’ Meurders is corrupt
Gepubliceerd door admin 1 april, 2006 in Media. 

HOE FELIX MEURDERS ZIJN INTERGRITEIT VERKOCHT

Gisteren begon het programma De Leugen Regeert weer. Ik had niet gedacht dat het nog terug zou 

komen. Waarom niet? Omdat ik zelfs de VARA niet in staat zou hebben geacht een programma te 

vullen met bullshit terwijl men zou moeten weten dat de hele media bestaan bij gratie van de leugen, 

de zogenaamde ‘kwaliteitskranten’ voorop. De hele media? I beg you pardon? Is it that bad? Nee, 

lieve mensen, jullie hebben gelijk: het is far worse than that want ook Meuders zelf is as corrupt as 

hell! Ik begrijp dat overigens wel: hoe kun je immers misstanden in de media laten behandelen door 

iemand die zelf clean is en er serious business van zou maken? Als dat zo zou zijn, zouden de media 

nog geen maand langer te leven hebben, want dan zou er bijvoorbeeld een uitzendig moeten worden 

gewijd aan de Club Huis ten Bosch. Nee, om een programma te maken over de ‘leugens in de media’ 

is het een conditio sine qua non dat dat gebeurt door iemand die zelf ‘in het complot’ zit en net als de 

kranten bereid is zijn journalistieke integriteit als een hoer te verkopen voor geldelijk gewin. Want 

dat is precies van Meurders heeft gedaan.

 
De hele kwestie is op onnavolgbare wijze uit de doeken gedaan door de bekende ‘luis in de pels’ van 

juridisch Nederland Paul Ruys. Ik zou haast zeggen, in de stijl van de Amerikaanse cross 

examination: no further questions. In de tussentijd is het natuurlijk weerzinwekkend dat deze 

Meurders als een censor journalisten aan de tand mag voelen als een nationaal geweten. Maar daar 

zijn ze bij de VARA blijkbaar erg goed in: Marcel van Dam (’meneer Fortuyn, u bent een 

minderwaardig mens!’) zet nog steeds de toon. 

Overigens heeft Meuders nog wel gereageerd op de beschuldiging van Ruys; dit verweer staat 

onderaan de brief van Ruys zoals weergegeven in de link. Lees hier de repliek van Ruys op het 

verweer van Meurders.

6 Reacties op “Felix ‘de leugen’ Meurders is 
corrupt”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

1 Apr 2006 om 15:22 

Lees het antwoord van Meurders en het bovenstaande stukje blijkt weer eens enorm over de top, zoals wel 
vaker het geval is.
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Felix ‘de leugen’ Meurders is corrupt at Klokkenluideronline

2.  Anoniem 

1 Apr 2006 om 18:49 

Als Felix Meurders zich laat feteren door de Orde van Advocaten, dan kan ik me moeilijk voorstellen, dat deze 
Felix Meurders een klacht tegen deze Orde van Advocaten kan behandelen.

Ach, het is nogal plausibel: allerlei tv-volk laat zich leuk betalen voor “adviseren”. Het spreekt vanzelf dat 
Meurders ook wel wat wil schabbelen. Het zou wel zo netjes zijn geweest als Meurders gemeld had dat hij ook 
voor de Orde wilde werken. Maar nee, gewoon de mensen aan het lijntje houden….

Zodoende worden belangrijke klachten niet behandeld, en wel volop aandacht voor flauwekul. Tja, die flauwekul 
daar krijg je beslist geen problemen mee… 
Meurders weet wel wat goed voor hem is.

3.  Anoniem 

2 Apr 2006 om 11:17 

Die Felix lijkt mij een leugenaar. 
Als je naar zijn brief (op web-site www.hetvrijevolk.nl) kijkt, dan zie je dat Felix ook niet de identiteit geeft van 
degeen die Ruijs gebeld zou hebben. Overigens lijkt bellen mij niet de aangewezen methode, maar bellen door 
een niet nader genoemde persoon, dat is dus ook niet te verifieren.

Felix weet toch ook wel dat je alleen kunt overtuigen door man en paard te noemen. Dat verhaal van Felix lijkt 
mij onzin.

Felix laat zich betalen door de Orde van Advocaten….

4.  Anoniem 

2 Apr 2006 om 14:18 

Ehh..er zit altijd nog een redactie bij de VARA en Meurders heeft geen vetorecht.

5.  Anoniem 

2 Apr 2006 om 14:29 

Hoe weet je dat Meurders geen vetorecht heeft?

6.  AriëlBruéns 

3 Apr 2006 om 07:56 

Kijk, dit zijn nou eens onderwerpen ! Jammer dat het Felix verhaal wat gedateerd is, maar evenzogoed. Niet 
meer dat halfbakken geneuzel over marsvrouwtjes bij de marine met drie tieten die het WTC en de 
waterstofmotor opgeblazen hebben.
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« Eindelijk genoeg van de misdadige media Bart Mos en Joost de Haas: gijzeling dreigt »

Na Ad Melkert ook Wouter Bos door de sex-zijdeur?
Gepubliceerd door admin 15 november, 2006 in Politiek. 

GAAT ZIJN HOMOFILIE WOUTER BOS OPBREKEN?

Rond de dramatische aftocht van het Nederlandse politieke toneel van Ad Melkert heeft altijd een 

sterke sexuele geur gehangen. Steeds hardnekkiger werden de geruchten dat Ad SM-clubs bezocht 

en dat er compromitterende foto’s circuleerden. Sterker: de NRC Ombudsman heeft meldingen 

gekregen dat dergelijke foto’s ooit bij NRC terecht zijn gekomen maar dat de Wouter Bos-bode deze 

natuurlijk direct in de papierversnipperaar heeft gegooid. Nu dreigt met Wouter zelf iets dergelijks te 

gebeuren: steeds hardnekkiger worden de geruchten dat hij reeds gechanteerd wordt of gaat worden 

met allerlei belastend materiaal over zijn homofiele sexleven. Wat een puinhoop! 

 
Op de redactie van Elsevier woedt al geruime tijd een discussie of er hierover geen artikel moet 

worden geschreven. Maar establishment-Arendo houdt dat natuurlijk tegen. Maar wie weet, het zou 

een goede actie zijn van Elsevier. Wat Wouter natuurlijk ook buitengewoon onsympathiek maakt 

(ervan uitgaande dat hij inderdaad homo is) is dat hij zo machtsgeil is, dat hij bereid is zijn sexuele 

geraardheid naar buiten toe ‘op te offeren’ voor het plaatje van de ideale hetero-gezinsman met 

‘kinderdag’ en al! Wat krijgen we nou? Is de PvdA homofoob of zo? Kan een leider van de PvdA geen 

homo zijn dan? Nee dus; als Wouter premier wil worden zal hij net moeten doen of hij hetero is 

anders trekt Trix het niet. (Weigerde Bea niet ooit naast een homofiele ambassadeur te gaan zitten 

op een of ander diner?) Is het hele leven van Wouter Bos gebaseerd op een leugen alleen 

maar omdat hij zo nodig aan de macht wil komen?? Die arme vrouw van Wouter! Ze is ook vast 

gestopt met werken bij de VARA als opmaat naar het premierschap van haar Wouter en mag nu deel 

uitmaken van deze poppenkast en elke dag met de kinderwagen rondjes lopen in Amsterdam-Noord, 

dat wil zeggen als ‘pappa Wouter’ geen ‘kinderdag’ heeft… Zij is er mooi ingetuimd! En dan nog wat. 

Door zijn poppenkast-huwelijk (deed Ed van Tijn niet net zoiets om burgemeester van Amsterdam te 

worden? Maar Ed is geen homo) is Woutertje natuurlijk niet opeens hetero geworden. Hoe komt hij 

dan nu aan zijn gerief? Moet dat allemaal stiekum? Gaat hij regelmatig naart het Oostblok? Come on, 

er moet echt snel duidelijkheid komen over de sexuele geaardheid van Wouter Bos. Alhoewel… daar 

is het nu natuurlijk te laat voor, als hij tenminste inderdaad homo is. In dat verband zou er eens 

nader journalistiek onderzoek gedaan moeten worden naar hoe Wouter en Barbara elkaar eigenlijk 

hebben leren kennen… De indruk is toch een beetje dat de twee door Paul Witteman aan elkaar 

gekoppeld zijn in een enorme VARA-spindoctors actie om Wouter ‘premierabel’ te maken… Dat moet 

toch niet zo moeilijk zijn met al die journalisten bij de VARA, om daar wat opheldering over te geven?
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de sex-zijdeur?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  straaltje 

15 Nov 2006 om 13:57 

Sorry hoor maar het zou mij een worst wezen of Woutertje draaikont 
nou homo is of niet. Ik denk van wel maar dat doet er dus niet toe. 
Zijn vrouw en hij zijn 2 volwassen mensen en als zij zo graag  
poppenkast willen spelen, nou en…! 
Het gaat er mij om dat het progamma van de pvda mij niet aanstaat 
en dat zij dus hopelijk zo veel mogelijk zetels verliezen.

Hoe zit het trouwens met die aanklacht tegen Westenberg? 
Schiet het al een beetje op met die 100 mensen?

2.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 02:18 

Ik ben weliswaar geen lezer van Weekend, maar in 2002, net in de week dat onze Kroonprins trouwde met 
mejuffrouw Zorreguieta, publiceerde Weekend een artikel over Ad Melkert. Volgens toenmalig hoofdredacteur 
Slee, naast wie ik toen zat tijdens de opname van een radioprogramma, had “Melkert daar nog mazzel mee.” 
Alle aandacht ging nameijk uit naar hoe wit de jurk van Máxima was en niet naar Melkert. Deze liet zich nl. 
volgens Weekend wekelijks afrossen door een ingehuurde SM-kracht. Ook aardig was het om te horen dat dit 
blijkbaar een “publiek geheim” was in politiek Den Haag. Verder hoorde ik dat zodra Weekend en andere 
soortgelijke bladen sappig nieuws over koningshuis dan wel politici publiceerden, de telefoon roodgloeiend 
stond. Volgens Slee wilden namelijk de hoofdredacteuren van de “kwaliteitskranten” altijd PERSOONLIJK 
meteen weten hoe de vork in de steel zat. Ik vermoed dat dit nog altijd zo is.

3.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 08:04 

Dit is een goeie site. Laten we dat zo houden.

Dit artikel over Wouter Bos dat is toch niet relevant. 
Laat de mensen ook een prive-leven.

Zie dit soort artikelen liever niet. Haal het weg !

4.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 09:38 

Maakt mij wel uit want dan is ie te chanteren en kan ie wat mij betreft oprotten als ie er niet eerlijk voor 
uitkomt,en mensen die zich laten afrossen in het weekend wil ik ook niet want wie weet wil die doordeweek de 
burger wel financieel of iets dergelijks afrossen,bah wat zit daar toch een vervelend vies tuig.

5.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 09:53 

Wel heel naieve om te denken dat homo zijn nu tegen je werkt. Ik denk eerder dat het andersom werkt als je je 
niet flink laat uitwonen door een of andere staafmixer tel je niet mee, want je moet natuurlijk wel je plaats 
weten.

Dat hij Homo is, zie je en ruik je zo, daar hoeft hij niet voor te trouwen of te scheiden.

Verder is de politiek sowieso al een leugen en dan kan dit er ook nog wel bij. De bomen zien we toch al lang 
niet meer.

6.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 19:17 

Nou dan lees je ze toch niet!

Is het niet de Linkse Kerk die van een mug graag een olifant maakt bij hun pol. tegenstanders. Trouwens om de 
islamieten te behagen zijn ze zelfs bereid om 
bepaalde rechten die voorheen vanzelfsprekend waren, op te offeren.

Tenslotte wie de islam heeft, heeft de toekomst! Of zou dat misschien toch tegenvallen straks?

Wannes

7.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 19:59 

P.v.d.A. 
Was het ook niet voormelde partij,die de zedenpolitie de nek heeft omgedraaid met alle gevolgen vandien?Geen 
wonder,in aanmerking nemende,wat er in haar top rondloopt.
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8.  Anoniem 

18 Nov 2006 om 13:20 

Balkenende met zijn gearrangeerd huwelijk?

9.  Anoniem 

18 Nov 2006 om 14:53 

Vraag aan Wouter Bos “Bent u nou homo, of niet?”

Antwoord Wouter Bos “Dat gaat u niets aan. […] Ik ben net getrouwd.”

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=TxBIKenhY5I&mode=related&search=

Waarom toch die geheimzinnigheid, Wouter?

10.  Anoniem 

18 Nov 2006 om 15:40 

Wat is “ingetuimd”? Of wordt er misschien “ingetuind” bedoeld? Maakt niet uit hoor, het is hoe dan ook een 
waardeloos artikel.

11.  Anoniem 

18 Nov 2006 om 16:50 

Waardeloos artikel,of waardeloze politici?Het ontbreekt er na de afgelopen weken nog net aan,dat Balkenende,
Bos,Rutte c.s.niet naakt komen op b.v. de Pirelli kalender,alleen al om maar stemmen te vergaren.En de 
hoofdrolspelers aan deze poppenkast worden dan geacht een land vertegenwoordigen.

12.  Anoniem 

18 Nov 2006 om 18:22 

Woutertje zijn bijnaam draaikont had hij reeds in de homoscene maar daar heeft deze bijnaam een iets andere 
betekenis!!!

13.  Anoniem 

20 Nov 2006 om 13:54 

Ach ja, al die geestesgestoorde machtsgeilende politici leven in een geheel eigen wereldje ver van elke 
werkelijkheid… en vooral ver van hun menszijn…

http://www.youtube.com/watch?v=36FQCR0EuP8

Check ook de rest van dat interview met Kay Griggs (van eind jaren 90), die als klokkenluidster een boekje 
open deed over de geperverteerde machten in de VS…

14.  Anoniem 

13 Dec 2006 om 16:51 

Jalouzie is altijd zo zielig. Wouter Bos is een mooie man met een geslaagde carriere en prive-leven. Als jij dan 
niet verder komt in het leven dat belachelijke stukjes op internet schrijven, heb ik diep medelijden. 
Je hoopt, zoals homo’s altijd hopen, dat mooie mannen dezelfde geaardheid hebben. Helaas… get a live!!!!!

15.  Anoniem 

20 Dec 2006 om 14:28 

In principe is het niet relevant of een politicus homosexueel is. Waar het om gaat is dat dergelijke personen 
hiermee gechanteerd kunnen worden als zij dit voor het publiek verborgen wensen te houden. Was Fortuyn ook 
niet heel open over zijn homosexualiteit, juist zodat hij daar dan niet mee gechanteerd kon worden? 

Vergeet niet dat het een erkend gebruik is van bepaalde buitenlandse veiligheidsdiensten om politici in 
corrumperende onstandigheden te filmen en hen dan vervolgens met het beeldmateriaal te dwingen bepaalde 
politieke besluiten te nemen. In principe zou dit zelfs een verklaring kunnen zijn voor de mysterieuze wijze 
waarop sommige politici als een blad in de wind omslaan waar het betreft hun standpunten.

16.  Anoniem 

22 Mrt 2007 om 20:49 

Anoniem reageren is al laf! 
En dan ook nog de doofpot-cultuur propageren?

Schaam je, anoniem!
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« Spindoctors slaan ongekend toe Jan Hoedeman (Volkskrant) manipuleert en bedriegt »

Waarom geen PCM-boycot van CDA en VVD?
Gepubliceerd door admin 18 november, 2006 in Media. 

BALKENENDE EN RUTTE: SPREEK NIET MEER MET PCM-JOURNALISTEN!

door Micha Kat 

De spindoctors van CDA en VVD zullen dit weekeind wel in complete paniek om de tafel zitten om 

zich te buigen over de vraag wat er nu precies is gebeurd rond het ontstaan van de ‘martelingshype’. 

Waar kwam dit precies vandaan? Wie heeft het allemaal veroorzaakt? Hadden ze er niets tegen 

kunnen doen? “Verdomme!” roept Balkenende. “De hype is amper zes uur op gang en kijk: de PvdA 

krabbelt op, zeggen de peilingen!” Panisch kijken de CDA-spindoctors naar het scherm dat roept dat 

de ‘vrije val van de PvdA tot stilstand is gekomen’. Bij de VVD idem dito, zij het dat die partij maar 

blijft zakken en zakken. “Wij krijgen de schuld van de martelingen!” huilt Rutte. “Het is allemaal de 

schuld van Henk Kamp!” Deze effectieve martelings-hype is veroorzaakt door De Volkskrant. Deze 

krant heeft geen bronnen vermeld, het is volstrekt duister door wie De Volkskrant is ingelicht over 

het natspuiten van gevangenen in Irak eind 2003. 

 
De krant spreekt slechts van ‘bevindingen van De Volskrant’. Dit is ernstig. De krant confronteerde 

Defensie met hun huiveringwekkende primeur over het nathouden van gevangenen (o ja, ook de 

verplichte ‘juristen’ die bij verhoren aanezig moeten zijn waren er niet!) en daar kon men niet anders 

dan de ‘bevindingen’ bevestigen: het verhaal was rond! “Nederlandse sodaten martelen in Irak!” De 

auteur van het stuk is Jan Hoedeman. Het erge is dat Hoedeman in de journalistiek een sterke 

reputatie heeft van verzonnen verhalen en propaganda-journalistiek. ‘Een Hoedemannetje’ worden 

dergelijke gespinde verhalen genoemd. Hoedeman was eerder verantwoordelijk voor een compleet 

verzonnen verhaal over pistolen die zouden zijn opgestuurd aan Ad Melkert. Hiermee wilde de PvdA 

destijds een tegenwicht bieden aan de gevolgen van het ‘de kogel kwam van links’ na de moord op 

Fortuyn. Links dreigde namelijk enorm in diskrediet te raken wegens te nauwe banden met de 

kringen rond Volkert van der G. Dus moesten er ook verahalen in de wereld worden gebracht over 

kogels die ‘van rechts’ kamen. Nu kwamen er helemaal geen kogels van rechts, maar Hoedeman 

verzon die kogels gewoon, nee, hij verzon hele pistolen! Rosenmoller zou ook bedreigd zijn. Nu slaat 

Hoedeman dus opnieuw toe met dit ‘martelverhaal’. Het zou me niets verbazen als Hoedeman betaald 

wordt door de PvdA dan wel zeer nauwe banden onderhoudt met de partijtop. Het is trouwens zeer 

opmerkelijk dat Hoedeman niets ‘beters’ (in de zin van ‘ergers’) heeft kunnen vinden dan het 

natspuiten van gevangenen. Natuurlijk gebeurden er in Irak veel ergere dingen! Was het niet zo dat 

onze jongens in Servie en Bosnie met tanks over arme burgers reden, snoepjes aan kinderen 

uitdeelden met explosieven erin, weet ik veel wat? Dat soort dingen staan nota bene in officiele 

stukken! En dan zou er in Irak niets ergers zijn gebeurd dan het natspuiten van gevangenen?  

Zouden de spindoctors van CDA en VVD wel eens hebben geconstateerd dat de kranten van PCM de 

facto propaganda-vehikels zijn van de PvdA? En zouden ze hun woede en frustratie daarover intern 

wel eens hebben geuit, om vervolgens natuurlijk weer door het stof te kruipen voor Hoedemannetjes 
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Waarom geen PCM-boycot van CDA en VVD? at Klokkenluideronline

en de Frankjes Vermeulen en de Raoulletjes du Pre in de ijdele hoop eindelijk toch een wat positiever 

over het voetlicht te komen? Wellicht. Maar waarom besluiten ze daar niet maandag een gezamelijke 

persconferentie te geven en te zeggen: vanaf nu praat niemand van CDA en VVD nog met een 

journalist die werkt voor PCM. De PCM-kranten mogen het lekker zelf uitzoeken. Veel succes, dames 

en heren ‘journalisten’!

2 Reacties op “Waarom geen PCM-boycot van CDA 
en VVD?”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

19 Nov 2006 om 13:12 

Hoewel geen aanhanger van Balkenende of Rutte, vraag ik mij toch af waarom niemand van die club de moed 
heeft om voor de televisie, waar ze allemaal toch zo dol op zijn om voor te verschijnen, NADRUKKELIJK te 
zeggen dat die Hoedenmaker geen een ordinaire leugenaar is.

Wannes

2.  Anoniem 

20 Nov 2006 om 13:18 

Was ein geloel…

Welke idioot gelooft er nu nog dat er een verschil is tussen CDA, PvdA, VVD of andere gevestigde machten… Al 
die partijen dienen de Globalistische Elite van Kapitalisten (Zionistische Rotschildt Banksters cum suis) en niet 
het volk.

Er zit geen enkele volksvertegenwoordiger in de kamer. Wij hebben slechts achterkamertjesleden in de kamer.
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Oproep aan de burgers van Nederland at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« Vice-president Haagse rechtbank pleegde meineed Eindelijk genoeg van de misdadige media »

Oproep aan de burgers van Nederland
Gepubliceerd door admin 7 november, 2006 in Rechterlijke macht. 

DOE AANGIFTE TEGEN CRIMINELE RECHTER WESTENBERG!

De redactie van klokkenluideronline roept de burgers van ons bedreigde Nederland op zich te melden 

via een opmerking onder dit stuk om mede aangifte te doen bij het OM tegen de vice-president van 

de Haagse rechtbank, de crimineel Hans Westenberg die zich schuldig heeft gemaakt aan het delict 

meineed. In onderstaand artikel met links wordt exact uit de doeken gedaan hoe de zaak in elkaar 

steekt. Er is geen enkele twijfel dat Westenberg zich schuldig heeft gemaakt aan meineed maar de 

verhoudingen in ons land zijn zo verziekt dat het voor een individu niet meer mogelijk is hiervan 

aangifte te doen omdat hij dan wordt kapot gemaakt door de rechterlijke macht. Dus is de enige 

oplossing een collectieve aangifte die dan direct de basis kan vormen voor een burgerbeweging die 

verregaande hervormingen nastreeft binnen de rechterlijke macht. 

 
Westenberg verdient het aan de hoogste boom te worden opgeknoopt. Deze crimineel heeft 

meerdere advocaten buiten zittingen geterroriseerd en geintimideerd. Vervolgens werd hierover in 

een boekje een opmerking gemaakt door een van deze advocaten. Wat doet Westenberg? Hij begint 

een bodemprocedure tegen de advocaat die dat zegt en de journalist die het opschrijft. De journalist, 

Micha Kat, is geheel vrijuit gegaan waarbij de rechter zelfs heeft aangegeven dat hij zijn werk prima 

doet. Maar de advocaat gaat nog niet vrijuit hoewel in de procedure die al bijna vier jaar loopt 

zonneklaar aan het licht is gekomen dat zijn bewering klopt. De Rotterdamse rechtbank waar deze 

zaak loopt durft de advocaat niet vrijuit te laten gaan omdat hun collega Westenberg dan in zijn 

hemd staat en er bovendien enorme schadeclaims gaan volgen van alle procespartijen die door 

Westenberg zijn benadeeld. Dus wordt de zaak maar gerekt en gerekt, een schande voor de 

Nederlandse rechtspraak. Maar het allerergste is nog wel dat Westenberg ten overstaan van zijn 

collega’s keihard meineed pleegt door te verklaren dat hij helemaal geen advocaten heeft 

geintimideerd! Westenberg stapelt het ene misdrijf op het andere! Waarom wordt deze website 

trouwens niet vervolgd wegens laster nu Westenberg voor de zoveelste keer als crimineel wordt 

neergezet? Omdat de feiten niet te verlochenen zijn! Dus burgers, meld u aan, dan kunnen we met 

z’n allen deze rotte appel uit de rechterlijke macht wegsnijden en opbergen achter de tralies waar hij 

thuishoort!
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1.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 06:35 

Goed initiatief ! Maar wat is precies de bedoeling: bij deze site aanmelden en mogelijk machtigen, of direct zelf 
naar politiebureau ? 

NB Ben wel bang dat als “de rotte appels uit de rechterlijke macht worden weggesneden”, dat we dan 
niet veel over houden…. 
Ja, de kruimeldiefstalletjes en kleine crimineeltjes krijgen wel een redelijke behandeling, maar bij belangrijke 
zaken dan ligt het anders.

2.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 08:37 

De bedoeling is net naam en toenaam op deze site te verklaren dat u de aangifte mede voor uw rekening wilt 
nemen. De aangifte is al klaar, misschien zet ik die ook wel op de site, maar hij is nogal technisch van aard. Ik 
hoop op 100 burgers! 
Micha Kat

3.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 09:07 

Het lijkt er op, dat judge Westenberg goed fout zit.

Het verbaast me toch, dat dit maar voortduurt. Dat is een schande op zich. 
Aangezien ook ik meerdere malen ben geschoffeerd door rechters als mr Dil-Stork (resulterende in 
onrechtmatige gijzeling) en mr Willems (Arb-den Haag), daarom wil ik wel meedoen met deze aangifte. 

Ir. Alfred Mol

4.  Redactie 

8 Nov 2006 om 09:41 

OK meneer Mol! Spread the word! We gaan de 100 halen en zullen Westenberg laten bungelen! 
Micha Kat

5.  straaltje 

8 Nov 2006 om 14:18 

Helemaal eens. de hoogste boom voor die arrogante Westenberg. 
Ik wil ook wel meedoen.

Ronald van Stralen 
Rotterdam

6.  nicolet 

8 Nov 2006 om 19:13 

ik ken deze rechter niet en kan dus ook geen aangifte doen amar één ding weet ik wel, corruptie, meineed en 
vervalsing van gegevens zijn aan de orde van de dag in het zo mooie rechtssysteem dat door onze vrouwe 
justitia beheerd word. 
zelfheb ik veel te maken met jeugdzorg en echt, er is niks waar ze niet over liegen. 
ze doen zelfs valse aangiftes en wat het erger maakt, de rechters gaan er gewoon in mee. 
staat jeugdzorg voor de rechter te schreeuwen dat ze toch niet doen wat de rechter wil en de rechter doet 
gewoon niets… 
word een artikel van het wetboek van strafrecht overtreden en wil je aangifte doen dan mag dat niet en doe je 
het toch(het is je recht immers) dan word je aangifte geseponeerd voor erook maar iets mee gedaan is.  
zo kan je kind ontvoerd worden zonder dat er ook maar één agent is die een poot uisteekt. 
nederland is ziek, heel ziek en ik word er ziek ván! 
maar wat moet je ertegen doen als geen aangifte mag doen, de rechters corrupt zijn of kinderlijk vertrouwen 
hebben in een instantie die zo corrput is dat zelfs bepaalde figuren er nog wat van kunnen leren en dan, 
wanneer komt er eens een onderzoek dat deze instantie voor de rechter daagt wegens dood door schuld? 
immers, als jij willens en wetens gegevens vervalst of negeert waardoor een kind overlijd, ben je dan niet 
schuldig aan de dood van dat kind? jeugdzorg overkomt dat minstens 85 keer per jaar. en wie doet er wat aan? 
niemand toch. 
nicolet

7.  Anoniem 

8 Nov 2006 om 19:23 

Beste Nicolet 
Als jij ook dit corrupte systeem wilt veranderen, dan is aangifte doen tegen die Westenberg een goeie zet. 
Immers als we 1 criminele rechter (dwz nu Westenberg) kunnen laten veroordelen, dan is duidelijk dat er meer 
crimineel zijn. En dan heb je kans, dat er mogelijk toch wat correcter door rechters wordt opgetreden.

Doe je hier niet aan mee, dan moet je ook niet klagen.  
Just do it !

8.  Anoniem 

Bezoekers

●     6 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165421 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/346/oproep-aan-de-burgers-van-nederland.html (2 of 4) [3/11/2009 1:39:53 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/346/www.klokkenluideronline.nl
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Oproep aan de burgers van Nederland at Klokkenluideronline

9 Nov 2006 om 10:32 

maar hoe kan ik aangifte doen tegen iemand waar ik niets van weet? 
of denk ik nu toch weer iets te naief? 
nicolet

9.  Anoniem 

9 Nov 2006 om 11:28 

Hi Nicolet

Je ziet het verslag hier op de site. 
De advocaat Hugo Smit en zijn deskundige hebben een en ander oa ede verklaard 
Je ziet dat rechter Westenberg expliciet een crimineel wordt genoemd (vanwege meinedige verklaring). 
Er wordt geen aktie tegen Misha Kat ondernomen, die expliciet stelt, dat “rechter Westenberg een crimineel” is. 
Als Westenberg of Justitie nou van mening zijn, dat Misha Kat fout zit, dan was Misha Kat aangepakt. Maw dit 
kun je als erkenning zien.

Wij mogen toch eisen, dat de rechters van onbesproken gedrag zijn. Maw je hebt er recht op, dat de rotte 
appels eruit gegooid worden. Maw ook jij hebt er ook belang bij. 

C’est aussi simple que bonjour - zou ik zeggen. Anyway ik doe mee

10.  Anoniem 

10 Nov 2006 om 16:35 

Ik doe ook mee. Het is stilte voor de storm. Er dreigt volgens een Haagse rechter een wildwest-samenleving als 
burgers via internet recht en openbaarheid zoeken. Als we lezen hoeveel corruptie-zaken er thans lopen, is te 
begrijpen, dat men nerveus wordt in de advocatuur en rechterlijke macht. Er moet m.i. een hele zware bezem 
door Nederland. Ik heb meegemaakt, dat de president van de Rechtbank en Kamer Van Toezicht Op Het 
Notariaat mij aangetekend uitnodigde om 15.00 uur op een zitting te verschijnen voor een zeer zware klacht 
van mij tegen een notaris. Deze notaris en vastgoed-speculant staakt binnenkort zijn praktijk en krijgt een 
hoge functie bij de Rechtbank of Raad voor Rechtspraak, aldus een insider. Ik werd uitgenodigd te verschijnen 
voor de mondelinge, openbare behandeling voor een volle kamer, schreef mr Nietpluis. Dat is merkwaardig, 
omdat hij in dit geval zonder opgave van reden de zaak in het geheim mocht behandelen. De dag voor de 
zitting kreeg ik een faxbericht, dat de zitting van 15.00 naar 16.00 uur was uitgesteld. Ik vertrouwde dit niet, 
doch wist toen niet wat de reden was van het uitstel. Ik wist, dat ik niet mocht verliezen, omdat de bende van 
de notaris mij dan met een smaad-en lasterclaim voorgoed onschadelijk kon maken. Sterker, zelfs achter de 
tralies. De notaris fraudeerde overeenkomsten van mijn bedrijfsverkoop zodanig, dat als ik niets door zou 
hebben gehad, ikzelf wegens valsheid in geschrifte een hoge straf zou oplopen en Later bleek die fax door 
middel van knap knip-en plakwerk zodanig gefraudeerd en waardeloos te zijn, dat er geen rechten aan ontleend 
kunnen worden. Het was dus de bedoeling, dat ik om 16.00 uur voor niets op de Kamer Van Toezicht/ 
Rechtbank zou verschijnen. En dus te vernemen, dat de klacht om 15.00 uur in het openbaar en mondeling in 
een ongegrond-uitspraak is afgehandeld. In een VOLLE KAMER vol met vrienden van de corrupte notaris. Het 
ging hier echt om een grote zaak. Het was erg belangrijk voor de heren, dat ik opgehangen kon worden. Ik trok 
een dag voor de zitting mijn klacht in. Dat vond mijn wederpartij niet leuk uiteraard. Een paar weken later was 
ik het slachtoffer van drie inbraken binnen 1 dag. In mijn kantoor en woonhuizen werd alles overhoop gehaald 
op zoek naar dossiers. Die had ik gelukkig elders veilig gesteld. Daarna ben ik onrechtmatig opgesloten geweest 
in een inrichting waar ik kalm heb afgewacht op mijn bevrijding door vrienden en familie. Het innemen van 
zware medicatie die de arts aan mij opdrong heb ik handig weten te voorkomen. Ik leef tijdelijk ondergedoken, 
omdat ik vrees voor mijn leven. Als er een aanzienlijk aantal reactie’s en verzoeken komen vanuit media, 
burgerij en juridische wereld, met het verzoek mijn zaak opnieuw MONDELING en OPENBAAR toe te lichten op 
VOLLE een persconferentie treed ik uit de anonimiteit.

11.  Anoniem 

11 Nov 2006 om 12:16 

Nou, ik zou beginnen met naam e.d. te vermelden. 
Ook is het nodig om van je case de nodige referenties te melden. welk zaaknr bij welke rechtbank/Hof/ 
Raadvan Discipline.

Begrijp ook niet, waarom jij dan je klacht 1 dag voor zitting hebt “ingetrokken”.

Zet eea met namen van notaris, zaaknr’s e.d expliciet en uitgebreid op het internet.

12.  Anoniem 

13 Nov 2006 om 01:43 

Moskou. 
Gezien de vermelde teksten lijken we af te glijden naar Russische wantoestanden met het Nederlandse 
rechtssysteem, de uitzending van canvas (Vlaamse t.v.hedennacht )over het Russische systeem in aanmerking 
nemende.

13.  Anoniem 

15 Nov 2006 om 14:54 

geachte heer, die mij vroeg waarom ik de klacht tegen een notaris indertijd heb ingetrokken. De ramen van ons 
huis stonden bol van de spanningen. Mijn vrouw en ik wisten, dat we belazerd werden, maar wisten niet hoe. 
Met de klacht hing ons hele bestaan in de lucht. Ik trok dus de klacht in zonder precies te weten wat de 
meestertruc was. Daar kwamen wij een paar dagen later -door een toevallige iingeving- pas achter. De truc was 
om mij te laat te laten komen op de Kamer Van Toezicht Notariaat. Dat verzin je toch niet. Het was sinmpelweg 
de bedoeling, dat ik niet voor mijzelf kon pleiten en een ongegrond-uitspraak zou oplopen. Met alle niet geringe 
gevolgen vandien. Het gaat hier en nu te ver de kwestie uitgebreid op internet te zetten. Ik wacht op het juiste 
moment en brede steun.  
GEBRUIK ALLEN EEN SCHUILNAAM ipv anoniem te schrijven. Dat bevordert de communicatie tussen schrijvers. 
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Oproep aan de burgers van Nederland at Klokkenluideronline

Gaarne overleg en advies. Met vriendelijke groet, 

Johan de W.

14.  Anoniem 

15 Nov 2006 om 15:41 

Als je nu weer heden 15.11.o6 om 14.54 leest hoe een notaris door een President van een Rechtbank de hand 
boven het hoofd wordt gehouden, is het inderdaad verschrikkelijk geworden. Die STICHTING ORGANISATIE 
SLACHTOFFERS AMBTSMISDRIJVEN RECHTERLIJKE MACHT of zoiets, moet er snel komen. Maar hoe? Is het een 
idee Pieter van Vollehoven van Slachtoffer Nederland als beschermheer en subsidiegever te vragen? Als je ziet 
wat Karel de Werd, Fred Spijkers en Johan W. is overkomen. Ongelofelijk.van Slachtoffer Nederland

15.  Anoniem 

16 Nov 2006 om 08:08 

Ja, maar doe eerst mee met aangifte tegen judge Westenberg.

Laten wij aantonen, dat de Nederlandse rechters gewoon vaak fout zijn.  
Als Westenberg veroordeeld wordt, dan is het aanpakken van de volgende weer makkelijker.

Alleen kermen helpt niet…. Doe iets !

16.  Anoniem 

17 Nov 2006 om 00:08 

In antwoord op uw bericht van 16-11-06 08.08, … ik ben het met u eens. Waar kan ik het dossier lezen, staat 
het al op internet? Ik ben nog niet zo thuis in internetten. Met vr.gr Johan de W.

17.  Anoniem 

17 Nov 2006 om 09:35 

het is nu al vreemd dat er al reacties worden weggehaald, wie bepaalt dat ?

18.  Anoniem 

17 Nov 2006 om 09:49 

Dossier Westenberg…

Zie de diverse postings over judge Westenberg op deze site.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Vice-president Haagse rechtbank pleegde meineed Eindelijk genoeg van de misdadige media »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
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De Rammende Rechter spreekt! at Klokkenluideronline
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Trek ook aan de bel!

« Hans Holthuis neemt wel juridische pedo-stap Muller van Spyker komt nooit in de bak! »

De Rammende Rechter spreekt!
Gepubliceerd door Micha Kat 14 augustus, 2007 in Algemeen. 

rammende.jpg Justitie in Nederland heeft er een formidabele vijand bij in de figuur van de 

Rammende Rechter Wiecher Wedzinga. De Rammende reageerde op een ouder 

stuk over hem op deze website en die reactie willen we door deze prominente plaatsing nog eenns 

extra onder de aandacht brengen. Want de Rammende kan schrijven!

“Ik weet inderdaad meer en ik laat mij niet intimideren, zeker niet door justitie. Ik zal doorgaan en 

vechten totdat de onderste steen boven is. Niet onbezonnen, maar bedachtzaam en keihard. 

Volgende week wordt een interview met mij in De Revu gepubliceerd. Daarin wordt o.a. ingegaan op 

wantoestanden bij het Hof Leeuwarden. En binnenkort volgt een interview voor de nieuwe zender 

“Het gesprek”. Ik beloof alvast dat dit interview spraakmakend zal zijn.  

Want ik zit met een luxe probleem. Een belangrijk deel van de top van de strafrechtsketen is zo 

verrot, dat ik het voor het uitkiezen heb. Nederland een rechtsstaat? Laat me niet lachen! Zolang 

figuren als Donner, Hirsch Ballin, Demmink, Sorgdrager, Holthuis, Wooldrik, Borghouts, Brouwer, 

Steenhuis etc. de dienst uitmaken, zijn we niets meer en niets minder dan een justitiële en politiek-

bestuurlijke bananenrepubliek. Dergelijke mensen horen achter de tralies. Natrappen? Zeker. 

Rancune? Zeker. Maar ik verkracht geen kleine kinderen en ik heb nimmer bewust onschuldige 

mensen veroordeeld. Ik heb een vrouw een klap gegeven en dat was fout. Daarvoor heb ik ook 

geboet. En hoe! Maar ik heb ook geleerd. Hoe naïef en dom was ik als rechter. Het OM geloven en de 

politie het hand boven het hoofd houden. Nu weet ik wel beter. Niet iedereen is fout. Maar een kleine 

corrupte kliek verdeelt en heerst. Wanneer macht niet wordt gecontroleerd, corrumpeert zij. Deze 

mensen hebben niet door hoezeer het broeit en gist in Nederland. En zij zullen het ook niet door 

hebben, totdat de boel ontploft. De mainstream van de media en de justitieel-bestuurlijke kliek zijn 

te veel in elkaar verstrengeld. Kritische journalistiek? Ja, op deze site en enkele andere. Verder, ho 

maar! Kinderen misbruiken, bewust onschuldige mensen veroordelen en ondertussen de burgers 

opvoeden met normen en waarden en een commissie in het leven roepen die de rechtsstaat moet 

promoten. Er valt niets te promoten! Er moet een grote schoonmaak worden gehouden. Geen 

klassenjustitie en geschuif met baantjes.”

22 Reacties op “De Rammende Rechter spreekt!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pim 

14 Aug 2007 om 22:39 

Well done Wicher, laat ze maar zweten. Heel Nederland moet weten wat er werkelijk aan de hand is. Dus 
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De Rammende Rechter spreekt! at Klokkenluideronline

iedereen even stoppen met auto’s wassen, boodschappen doen, huizen kopen en in de file staan: realiseer je 
eens even wat hier aan de hand is. Lees Wicher’s verhaal, weeg zijn woorden en bedenk dat als er maar 10 % 
van waar is we een groot probleem hebben. Ernest Louwes kan er van mee praten, zijn mooiste jaren (met 
opgroeiende kinderen) zijn hem afgepakt. Onherstelbaar en het ergste is, de rechterlijke macht, noch het OM, 
ligt hier wakker van van. Go Wicher, en laat je vooral niet intimideren.

2.  mr h.j.a.m. peters 

15 Aug 2007 om 07:27 

Aan U, Heer Wicher, is de rechtelijke macht waartoe u eens behoorde. Aan mij de raad van toezicht Arnhem, de 
tuchtrechters raad van discipline orde van advocaten Arnhem en het Hof van Discipline, het Opperste 
Advocatentuchtrechtcollege. Een voormalig lid van de raad van Discipline Arnhem kan nog even genieten van 
Hof’s pluche. De bom zal barsten. Hou Internet “in de gaten”. Het hele aanzien van de rechterlijke macht “staat 
ter discussie”.

3.  Inanna 

15 Aug 2007 om 11:52 

Niet alleen Ernst Louwes, maar ook Robert Hörchner en zijn vrouw Annelies kunnen hier van meepraten. 
Zie voor het verhaal van Hörchner: 
http://www.nwo-info.nl/2007/08/11/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-34/ 
Lees en huiver! En vraag jezelf even af: 
Zou ik ook zo getapt zijn?

4.  niemand 

15 Aug 2007 om 19:30 

Beter then halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. 

En als ik het goed begrijp wil de heer Wichter nog even een paar stappen verder gaan. Opeens begin ik toch 
een zeker respect voor de heer Wichter te krijgen. 

Dat natrappen en die rancune zijn hier mijns inziens volledig op z’n plaats, ik neem dat de heer Wichter dan ook 
absoluut niet kwalijk en wens hem veel genoegdoening.

Ik ben benieuwd wie er nog meer het zinkende schip gaan verlaten en uit de school klappen. De bezem erdoor!

5.  Ada 

15 Aug 2007 om 23:05 

Wicher is een kanjer, heb hem een beetje leren kennen de laatste tijd. Diepe dalen leveren echte mensen op, ik 
geloof absoluut dat dat opgaat voor hem. Hij geeft iig eerlijk toe (Revu) dat rancune en boosheid een rol speelt 
en dat zegt mij heel veel. Neemt niet weg dat hij veel inside info heeft en dat ik zijn inzet bewonder. Het is 
namelijk niet vrij van gevaar en ook dat beseft hij. Sterkte Wicher, courage!!

6.  Irene 

16 Aug 2007 om 12:04 

Ex-rechter Wicher Wedzinga, die dinsdag 23 mei in Zwolle terecht staat voor mishandeling en poging tot 
doodslag op zijn ex-vriendin, werd ook in 2001 al beschuldigd van mishandeling en bedreiging met de dood.

Dit blijkt uit een aangifte van zijn toenmalige echtgenote, die in het bezit is van NOVA. “Op een gegeven 
moment pakte hij mij bij mijn haren vast en trok mij aan mijn haar naar beneden. (..) Hij zei tegen mij: ik sla 
je kop in elkaar.” 

Wedzinga werd nooit vervolgd voor de mishandeling en zijn werkgever, de president van het gerechtshof te 
Leeuwarden, wist tot afgelopen week van niets. De rechter is volgens het strafdossier manisch depressief. Ook 
dit had hij moeten melden aan het Hof, maar liet dat na. 

Een derde vrouw zegt in NOVA in 2003 door Wedzinga te zijn aangerand. Hij zou zijn positie als rechter daarbij 
ernstig hebben misbruikt. “Hij heeft meermalen geprobeerd om te zoenen of me gevraagd te blijven slapen en 
heeft vaak gezegd: ik heb veel voor jou gedaan bij de officier van Justitie dus jij moet nu iets voor mij doen”. 

NOVA interviewde ook zijn Oekraïense ex-vriendin Tetyana Sagizly, die in oktober 2004 door hem zegt te zijn 
mishandeld en verkracht. “Ik weet niet wat in zijn hoofd omging maar hij zei dat hij nu helemaal niets meer te 
verliezen had en dat hij me nu zou doodmaken. Waarna hij me begon te wurgen.” 

In een brief aan de Groningse politie probeerde Wedzinga de mishandeling en poging tot doodslag in de doofpot 
te laten belanden. “De papierversnipperaar kan in deze zaak, die geen zaak is, goede diensten bewijzen en ik 
ga er vanuit dat het papier daar ook blijft steken en dat de zaak bij de politie blijft hangen.” 

———————————————————

zo iemand krijgt hier dus een podium om allerlei verdachtmakingen geloofwaardiger te maken… “ik heb één 
vrouw een klap gegeven”? maar ja, als het zo uitkomt wordt maar al te graag een oogje dichtgekenepen… dat 
is helaas een universeel gegeven, zo blijkt maar weer. succes met de lynchpartij verder nog

7.  niemand 

16 Aug 2007 om 20:14 

Volgens mij wisten we dit al geruime tijd mijn beste Irene, of bent u nieuw hier? Als iemand oprecht spijt 
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probeert te tonen en daarbij nog wat andere misstanden aan de kaak stelt, dan heeft diegene mijn zegen, dat 
wil echter niet zeggen dat hem gelijk al zijn zonden zijn vergeven.

Zo iemand als U krijgt hier ook een podium, jammer dat u daar zo onverstandig gebruik van maakt. Dit is de 
passage uit uw “propaganda” (mijn excuses maar zo zie ik de gevestigde media nou eenmaal, en dat heeft u 
duidelijk niet zelf geschreven) die echt alarmerend is:

“Wedzinga werd nooit vervolgd voor de mishandeling en zijn werkgever, de president van het gerechtshof te 
Leeuwarden, wist tot afgelopen week van niets.”

Dat betekend letterlijk dat we hier in de bananenrepubliek nederland een levensgroot structureel probleem met 
klassejustitie hebben, ik hoop overigens niet dat dit nieuws voor u is want dit is maar het topje van de ijsberg. 
Zoals de heer Wedzinga zelf ook aangeeft: dit probleem wordt echt niet opgelost met de zoveelste haagse 
stoelendans. Persoonlijk hoop ik dan ook dat de bijnaam de “rammende rechter” nog een hele nieuwe betekenis 
gaat krijgen. 

Zeg nou zelf, wilt u echt dat een stelletje kinderverkrachters (zoals onder anderen die Secretaris-Generaal van 
Justitie Joris Demmink) hier de dienst uit blijven maken?

8.  Maarten 

16 Aug 2007 om 23:05 

Ik neem maar de vrijheid Irene het gras voor de voeten weg te maaien: Wedzinga lijkt mij niet de eerst 
aangewezen figuur als “klokkenluider” op te treden. Over de meeste van de door hem in zijn stukje beledigde 
figuren is in ieder geval nog nooit geschreven:

“Een voormalig rechter van het Hof in Leeuwarden is weer in opspraak. 

Wicher Wedzinga, veroordeeld wegens mishandeling heeft al tijdens zijn schorsing bij het gerechtshof een 
juridisch adviesbureau opgericht.

Hij misleidt daarmee zijn klanten en zijn werknemers door zich voor te doen als advocaat. Ook doet hij 
voorkomen dat de advocaat die hem juridisch vertegenwoordigt, advocaat Peter Plasman, zijn zakelijk partner 
is.

Afgelopen week is opnieuw aangifte gedaan tegen Wedzinga. Ditmaal wegens oplichting en verduistering. De 
oplichting zou gaan om een bedrag van in totaal 12.000 euro. Voor dat geld zou Wedzinga een man, die met 
een slok op achter het stuur was aangehouden, juridisch adviseren. De man was in de veronderstelling dat 
Wedzinga advocaat was. Het betaalde bedrag bestond voor een deel uit honorarium en voor een deel uit geld 
waarmee de boete voor het dronken rijden zou worden betaald.

Advocaat Eenhoorn van de benadeelde bestuurder: “Wedzinga vroeg een honorarium van 7000 euro voor een 
zaak die een ervaren advocaat voor maximaal 1500 euro doet. Wedzinga heeft de zaken anders voorgesteld 
dan ze in werkelijkheid waren.”

Los van deze zaak zegt Eenhoorn van Wedzinga een spooknota van bijna 3000 euro gekregen te hebben voor 
een niet-geschreven advies. “Toen ik hem schreef dat ik er van uit ging dat het hier een vergissing betrof, 
kreeg ik van hem binnen vijf seconden een mail terug waarin hij mij verzekerde dat dat inderdaad het geval 
was. Voor mij was het evident dat hij het gewoon geprobeerd heeft.”

In de reportage van NOVA komen verder twee (voormalige) werknemers aan het woord, die door Wedzinga 
onder valse voorwendselen in dienst zijn genomen. Zij dachten te gaan werken voor de maatschap Plasman-
Wedzinga cs Advocaten. Plasman zegt in NOVA van niks te weten.

Wedzinga kwam onlangs in het nieuws toen hij, in een andere zaak, werd aangehouden wegens chantage. Vorig 
jaar al werd hij tot tachtig uur taakstraf veroordeeld wegens mishandeling van zijn toenmalige Oekraïnse 
vriendin. Wedzinga zelf zegt in de reportage geen commentaar te willen geven, maar verzekert NOVA wel dat 
zijn juridisch adviesbureau goed loopt en ook dat hij nog met Plasman samenwerkt.”

http://www.novatv.nl/index.cfm?ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=4899

9.  niemand 

17 Aug 2007 om 05:09 

Beste Maarten,

Mag ik hieruit opmaken dat ook u liever de voorkeur geeft aan klassejustitie door een stelletje gechanteerde 
pedofielen op Justitie zoals bijvoorbeeld de Secretaris Generaal Joris Demmink? 

En kunt u gelijk ook even een geschiktere persoon benoemen die deze “taak” van klokkenluider dan op zich kan 
en vooral wil nemen? 

Bij voorbaat dank.

10.  Vae Victi! 

17 Aug 2007 om 18:27 

Ik heb zelf een kijkje mogen nemen in de Ambtenaren-keuken van Nederland, maar nergens was de zaak zó 
verrot, zó corrupt en zó onkuis als wat ik daar aantrof!

11.  Zorro 

18 Aug 2007 om 12:27 

“Als iemand oprecht spijt probeert te tonen en daarbij nog wat andere misstanden aan de kaak stelt, dan heeft 
diegene mijn zegen, dat wil echter niet zeggen dat hem gelijk al zijn zonden zijn vergeven.”
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Komt mij teveel als wraakzuchtig over. Pas als hij aan de kant wordt gezet, deugt het systeem niet. Hij had ook 
eerder kunnen opstappen.

12.  niemand 

18 Aug 2007 om 16:32 

“Komt mij teveel als wraakzuchtig over. Pas als hij aan de kant wordt gezet, deugt het systeem niet. Hij had 
ook eerder kunnen opstappen.”

Zegt u nou maar gewoon: Ik heb liever dat pedofilen zoals Joris Demmink de dienst uit blijven maken in de 
nederlandse bananen republiek. Dat is duidelijker en eerlijker.

13.  Maarten 

18 Aug 2007 om 19:36 

Beste Niemand

Het hele verhaal over Demmink is niet onthuld door meneer Wedzinga, dus met dat klokgelui van hem valt het 
wel mee, en er was ook kennelijk helemaal geen klokkenluider nodig om dat verhaal in de publiciteit te krijgen. 
Wel lees ik in de Nieuwe Revu hele verhalen van hem over een rondneukende advocaat-generaal. Interessant 
hoor, zeker als je het afzet tegen de escapades van Wedzinga zelf…

14.  niemand 

18 Aug 2007 om 22:02 

Beste Maarten,

U weet duidelijk van de hoed nog de rand en vervolgens komt u ons hier uitleggen waarover danwel niet de 
klokken geluid mogen worden en vooral door wie. 

Blijft u vooral ook de oude koeien uit de sloot melken, ik kan dit soort gebazel toch niet serieus nemen. Maar 
wat ik me nu wel afvraag: bent u zelf toevallig soms ook pedofiel, of aleen maar werkzaam bij Justitie?

15.  Maarten 

20 Aug 2007 om 02:25 

Geen van beiden zak stront

16.  Zorro 

20 Aug 2007 om 08:40 

“Zegt u nou maar gewoon: Ik heb liever dat pedofilen zoals Joris Demmink de dienst uit blijven maken in de 
nederlandse bananen republiek. Dat is duidelijker en eerlijker.”

Ik begrijp het al: als mijnheer Demmink na zijn hypothetische veroordeling zijn mond opendoet over collega’s, 
staat u hier ook te juichen. Of toch niet?

17.  niemand 

21 Aug 2007 om 07:00 

“Ik begrijp het al: als mijnheer Demmink na zijn hypothetische veroordeling zijn mond opendoet over collega’s, 
staat u hier ook te juichen. Of toch niet?”

Daar heeft u best wel eens kans van. Vooralsnog betekend dat niet dat hem wat mij betreft gelijk al zijn zonden 
zouden zijn vergeven. Komt u dan ook weer gezellig langs om ons te vertellen dat meneer Demink veel eerder 
op had moeten houden met kinderen te verkrachten?

Ik merk overigens dat u er geen enkel bezwaar tegen heeft tegen het feit dat pedofielen de dienst in nederland 
uitmaken, mag ik vragen waarom niet?

18.  Zorro 

21 Aug 2007 om 08:32 

Fantastisch, zoals u anderen weer allerlei woorden in de mond legt. Dit is blijkbaar uw taktiek: de ‘vijand’ zo 
snel mogelijk monddood maken.

Leg om te beginnen dan maar eens uit waarom de rechtelijke macht Wedzinga niet de hand boven het hoofd 
heeft gehouden, en Demmink blijkbaar wel. Wat is hiervan de logica? Kan het misschien ook nog zo zijn dat de 
bewijslast met betrekking tot Demmink domweg te zwak is (ook al vindt u van niet) en die van Wedzinga een 
stuk duidelijker, op grond waarvan de laatste wel is veroordeeld? Is dat niet de normale rechtsgang in 
Nederland? 

Maar nee, dat wilt u niet horen. In uw optiek is Nederland een bananenrepubliek met een corrupte macht en 
dan komt zo’n affaire Demmink u goed uit. Nog mooier is het als een veroordeelde rechter uit de school klapt. 
Dat zijn ‘onthullingen’ wel eens flink gekleurd kunnen zijn, aangedikt en misschien zelfs onwaar, komt blijkbaar 
niet in u op.
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19.  niemand 

22 Aug 2007 om 18:46 

Beste Zorro,

Zolang de pedofielen bij Justitie vrij uit gaan ben ik helemaal niet geinteresserd in de illusies die u heeft over 
een “normale rechtsgang”. Of is het soms een “normale rechtsgang” dat men de hoogse baas van Jusitie 
ongestraft publiekelijk uit kunt maken voor kinderverkrachter? Zou u uzelf met naam en toenaam (onterecht) 
uit laten maken voor pedofiel? Legt u dat maar eens uit.

En als u een beetje opgelet had, dan wist u dat er wel degelijk is geprobeerd de heer Wedzinga de hand boven 
het hoofd te houden. Om “Irene” maar weer even te citeren:

“Wedzinga werd nooit vervolgd voor de mishandeling en zijn werkgever, de president van het gerechtshof te 
Leeuwarden, wist tot afgelopen week van niets.”

Heeft u soms last van kosakoff, dat u dit soort details zo moeilijk kunt onthouden, of is dit een gevalletje van 
beroeps-deformatie?

20.  Jan Bouma 

22 Aug 2007 om 19:36 

Een wat relativerende opmerking aan de scribenten inz. de rammende rechter….; ‘t doet denken aan konijnen 
zo’n betiteling…. maar soit! 
Lezen jullie nu maar even “Bromsnor” (en nog veel meer) op m’n website www.villamithras.com ; wellicht dat 
er daarna een weldadige rust over het land nederdaalt… Nietwaar? “grootedelachtbaregrootinquisiteur-van-het-
Recht? 
JB

21.  Jerow 

25 Aug 2007 om 17:22 

hoi niemand , 
mag ik jou misschien vragen waarom jij jezelf zo opwind ? 
Jou manier van discussie voeren is nogal doorzichtig. 
Ik merk op dat jij mensen met een tegenargument , direct in een hokje plaatst en dat als iemand niet met je 
is , dat ie dan van de baan geveegd moet worden. 
Heeft u bewijzen voordat u een beschuldiging voert ? 
Hiermee kan ik zien dat u werkelijk niets geeft om de normale rechtstaat. 
Zou ik u ook mogen vragen wat uw persoonlijke baat erbij is wanneer Demmink schuldig zou zijn ? 
Ik ben heel benieuwd. 

Verder wil ik wel kwijt dat ik pedofilie natuurlijk verafschuw en dat ik ook wel vind dat de bezem door het 
systeem mag gaan. 
Wedzinga is in mijn ogen de gebeten hond , de afgestoten pion. En dan klappen mensen uit de school. 
Maar dat neemt niet zijn schuld weg. 

Baybasin is een kat in het nauw met rare sprongen. 
Misschien zit er een kern van waarheid in want hij is een machtig iemand met een heleboel connecties. 
Maar laten we eerlijk zijn. 
Al deze ophef vertraagd natuurlijk wel zijn zaak. 

In mijn ogen heeft iedereen wel schuld ERGENS aan , en is dit zeker maar het topje van de ijsberg.

1.  NWO-INFO » Blog Archive » Baybasin haalt Demmink uit de doofpot. (35) 

Pingback op 17 Aug 2007 om 10:45 
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Joris Luyendijk en VPRO helpen Zomergasten om 
zeep
Gepubliceerd door admin 8 augustus, 2006 in Media. 

POLITIEK CORRECT? ZOMERGASTEN IS STAATS-TV GEWORDEN!

Even mochten we de hoop koesteren dat Zomergasten met een ‘echte journalist’ als presentator (na 

alle doorgerookte en geflipte ’schrijvers’) een ‘kwaliteitsimpuls’ zou krijgen, maar die hoop is na twee 

uitzendingen wel de grond in geboord. De avond met Jeltje van Nieuwenhoven was in feite een grote 

uitzending van ‘zendtijd voor politieke partijen’ (voor de PvdA natuurlijk) en die met kunstenaar Joep 

van Lieshout was geen moment interessant. In beide uitzendingen kon of wilde Joris zijn gasten niet 

confronteren. Opvallend was ook dat de mainstream media nauwelijks ruimte inruimden om de 

uitzendingen te recenseren, een schril contrast met de eindeloze pagina’s interviews met Joris 

voordat de serie begon. NRC, Joris voormalige werkgever, maakte gisteren zelfs geen woord vuil aan 

de uitzending. Een aardige recensie is die van Lukasdelinkselul op Geenstijl. Hilarisch was de 

Volkskrant die de tenenkrommend saaie uitzending met Van Lieshout ‘verfrissend’ durfde te noemen. 

Helaas: journalist Luyendijk maakt zijn faam op geen enkele manier waar. Van Nieuwenhoven kreeg 

zelfs geen enkele tegewerping (waarom heeft de PvdA ingestemd met het zenden van troepen naar 

Afghanistan? Wat vindt u daarvan? Het is maar een suggestie), laat staan dat Joris het aandurfde 

haar te confronteren met haar politieke manipulaties en machinaties. 

 
Het zou interessant zijn alle zomergasten uit de geschiedenis eens op een rijtje te zetten. Dat zou je 

zien, alleen al aan de keuze van de gasten, hoezeer het programma is afgegeleden. Uit mijn jeugd 

herinner ik me nog dat het programma echt spraakmakend was en dat je zelfs als adolescent 

ademloos zat te kijken. Er kwamen toen ook nog onbekende mensen met een echt eigen visie die 

soms puur op basis van hun optreden in Zomergasten bekendheid kregen zoals Anil Ramdas. Nu is 

het een volstrekt politiek-correcte parade van bekende en ‘belangrijke’ Nederlanders geworden die 

we meestal al tot in den treure kennen van radio en tv en niets verassends meer te melden hebben 

noch in staat zijn tot het formuleren van interessante en/of verassende visies. Dieptepunt was Jeltje 

die een fragment produceerde over een bibliotheek-bus in Friesland waar ze zelf als jonkie in 

voorkwam. Wat een armoede! Wat een misplaatste egomanie!  

Maar die Joep maakte het nog veel bonter. Deze man was niet in staat tot uit uitdragen van een 

enkele zinsnede die verraste of kon beklijven. Hij was niet bij machte de door hem zelf uitgekozen 

fragmenten te verklaren noch te becommentarieren. Joris liet elke aanleiding tot verdieping liggen, 

waarschijnlijk omdat ook hij aanvoelde dat het denknivo van Van Lieshout een dergelijke verdieping 

bij voorbaat reeds kansloos zou maken. Gelukkig haakten ook de kijkers massaal af: de uitzending 

met Joep scoorde een abominabele 250.000 kijkers, de helft van de uitzending met Jeltje. Met Leon 

‘Auschwitz’ de Winter krijgt Joris een laatste kans zijn reputatie te redden. Zal hij het aandurven deze 

propagandist van het fascistsische Israel het vuur aan de schenen te leggen? Kan hij hem boos 

krijgen? Of nog liever: zal het hem lukken De Winter hysterisch krijsend te laten roepen (pas dan is 
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de uitzending wat mijn betreft geslaagd) ‘jij smerige antisemiet!’? Maar Joris kan het ook over een 

andere boeg gooien. Durft hij het nog te hebben over het stuk van De Winter das Madchen und die 

Monarchie uit de Beliner Morgenpost over het huwelijk tussen PWA en Maxima dat zoveel stof deed 

opwaaien? Of over de wijze waarop hij Zembla van de VARA betichtte van manipulatie en bedrog (klik 

op artikelen 8, 9 en 10 waarin hij de VARA ondermeer een ‘misselijkmakende bende nep-socialisten’ 

noemt) naar aanleiding van de uitzending over Hirsi Ali die uiteindelijk leidde tot de val van het 

kabinet? Spektakel genoeg mogelijk met De Winter. Maar waarschijnlijk wordt het opnieuw een 

avondje saai en politiek correct gebabbel. We shall see.  

Tenslotte: de talloze interviews met Joris voorafgaand aan het begin van de reeks kwam al even ter 

sprake. Opmerkelijk is dat (op een uitzondering na) een enkel medium inging op de omstandigheden 

waaronder hij is weggegaan bij NRC Handelsblad en op de uitzending van Buitenhof waarin hij de 

wereldprimeur had van de Amerikaanse martelkampen in en rond Irak. De enige uitzondering was 

Het Parool. Maar die kleedden de vraag aan Joris in met wat hij vond van ‘de roddels die Micha Kat 

over hem verspreidde’. Joris antwoordde: ‘Een canard!” zonder verder ergens op in te gaan.

14 Reacties op “Joris Luyendijk en VPRO helpen 
Zomergasten om zeep”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Anoniem 

14 Aug 2006 om 09:22 

Totaal niet mee eens, behalve met de opmerkingen over Nieuwenhoven wat wat mij betreft niet aan Luyendijk 
zozeer, maar aan Nieuwenhoven lag.  
Ik vond Joep van Lieshout niet saai. Ik ben dan ook geintresseerd in wat hij maakt en hij mag dan geen 
typische intellectueeel zijn die tot een debat prikkelt, ik heb toch de hele avond gekeken.  
De avond met de Winter vond ik geweldig. Joris Luyendijk presenteerde zich als superieur aan de theatrale de 
Winter, zonder respectloos te worden. Een spannend debat en hopelijk volgen er nog meer dergelijke 
Zomergasten. 
Amsterdam, Barbara Meter

2.  Anoniem 

14 Aug 2006 om 09:47 

Volledig eens met Barbara, de bovenstaande recensie.  
Ik vond zomergasten met Jeltje van Nieuwenhoven een leuke, boeiende avond en gisteravond voelde je de 
spanning tussen die twee. Die Leon de Winter stond toch een paar keer in z’n hemd, toen hij moest toegeven 
zich vooral te baseren op wat hij leest en geenszins van plan is om de mensen zelf te spreken. 
Een verschrikkelijke type, maar dit terzijde. Een zichzelf graag horende en lezende schrijver. Joris Luyendijk 
heeft zich keurig geweerd.

Marianne Annen

3.  Anoniem 

14 Aug 2006 om 11:23 

Ik ben het oneens met bovenstaande recensies. Zomergasten, tot deze afleveringen met/door Joris Luyendijk,
jarenlang mijn favoriete tv programma. Nu heb ik 2 keer achter elkaar om 10.15 afgehaakt en tussendoor 
gezapt. 
Zomergasten is niet een programma om spanning tussen de gast en gastheer te laten onstaan, maar om inzicht 
te krijgen in waarom bepaalde programma’s boeiend zijn voor de kijker.En die kijker daarin mee te nemen. 
De gasten deze keer zijn te voorspelbaar,of niet boeind genoeg en gister wist je vantevoren wat er zou gaan 
gebeuren.Ik vond Luyendijk’s optreden tenenkrommend. Hij zou en moest de Winter in de hoek zetten, en had 
dus niets begrepen van wat de man ervoor verteld had over zijn jeugd.

4.  Anoniem 

14 Aug 2006 om 14:29 

Oneens, wat betreft Leon de Winter. Eens qua Van Lieshout en Van Nieuwenhoven.

Slechts als het om Hirsi Ali ging voelde ik meer voor wat Luyendijk inbracht, in de andere kwesties neig ik sterk 
naar de standpunten van De Winter.

Helemaal zwak vond ik het doorvragen van Luyendijk naar wat De Winter financieel had gedaan voor die 
Afghaanse kinderen. Later gebruikte Luyendijk dit ook nog als argument tegen De Winter: “je wilt niet eens 
zeggen hoeveel je gegeven hebt”. (Nee natuurlijk niet! Laat uw linkerhand niet wten wat uw rechterhand doet.) 
Waarschijnlijk heeft De Winter zelfs heel veel gegeven, maar Luyendijk redeneerde kennelijk: als je het niet 

Bezoekers

●     6 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165421 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  

 
 

logoquizzed.gif

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/315/joris-luyendijk-en-vpro-helpen-zomergasten-om-zeep.html (2 of 4) [3/11/2009 1:40:49 AM]

http://squat.net/beakomt/winter.htm
http://squat.net/beakomt/winter.htm
http://www.elsevier.nl/opinie/weblog/asp/weblogId/4/knooppunt/1103/index.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/315/joris-luyendijk-en-vpro-helpen-zomergasten-om-zeep.html/feed
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp
http://www.quizzed.nl/klokkenluider.asp


Joris Luyendijk en VPRO helpen Zomergasten om zeep at Klokkenluideronline

zeggen wilt zal het wel niet zoveel voorstellen. Ook de opmerking dat Luyendijk alleen zou willen strijden voor 
zijn eigen land stelde me erg teleur in de persoon Luyendijk.

De Winter steekt zijn hoofd boven het maaiveld uit, tegelijkertijd is hij bereid zijn armen uit de mouwen te 
steken voor anderen. Op zijn argumentatie zal heus af te dingen zijn, maar onoprecht komt hij op mij zeker 
niet over. Luyendijks retoriek had iets van het klassieke Zuid-Afrika-argument: je moet er geweest zijn om 
erover te kunnen oordelen. (Ik geloof hier niet zo in - ik was vorig jaar in Syrië en ontdekte juist hoe 
terughoudend de mensen zijn - op iedere hoek van de straat kan een agent van Assat staan. Soms weet je op 
afstand juist meer.)

Ik vind overigens wel dat Luyendkijk het goed doet en wel degelijk ook iets wist te maken van de avonden met 
Van Nieuwenhoven en Van Lieshout. Maar gisteren vond ik juist hem inhoudelijk zwak.

Henk van Putten

5.  Anoniem 

14 Aug 2006 om 14:55 

Oneens, wat betreft Leon de Winter. Eens qua Van Lieshout en Van Nieuwenhoven.

Slechts als het om Hirsi Ali ging voelde ik meer voor wat Luyendijk inbracht, in de andere kwesties neig ik sterk 
naar de standpunten van De Winter.

Helemaal zwak vond ik het doorvragen van Luyendijk naar wat De Winter financieel had gedaan voor die 
Afghaanse kinderen. Later gebruikte Luyendijk dit ook nog als argument tegen De Winter: “je wilt niet eens 
zeggen hoeveel je gegeven hebt”. (Nee natuurlijk niet! Laat uw linkerhand niet wten wat uw rechterhand doet.) 
Waarschijnlijk heeft De Winter zelfs heel veel gegeven, maar Luyendijk redeneerde kennelijk: als je het niet 
zeggen wilt zal het wel niet zoveel voorstellen. Ook de opmerking dat Luyendijk alleen zou willen strijden voor 
zijn eigen land stelde me erg teleur in de persoon Luyendijk.

De Winter steekt zijn hoofd boven het maaiveld uit, tegelijkertijd is hij bereid zijn armen uit de mouwen te 
steken voor anderen. Op zijn argumentatie zal heus af te dingen zijn, maar onoprecht komt hij op mij zeker 
niet over. Luyendijks retoriek had iets van het klassieke Zuid-Afrika-argument: je moet er geweest zijn om 
erover te kunnen oordelen. (Ik geloof hier niet zo in - ik was vorig jaar in Syrië en ontdekte juist hoe 
terughoudend mensen zijn - op iedere hoek van de straat kan een agent van Assat staan. Soms weet je van 
een afstand juist meer.)

Ik vind overigens wel dat Luyendkijk het goed doet en wel degelijk iets maakte van de avonden met Van 
Nieuwenhoven en Van Lieshout. Maar gisteren vond ik juist hem inhoudelijk zwak.

Henk van Putten

6.  Anoniem 

15 Aug 2006 om 00:00 

eens en oneens

De uitzending met Van Nieuwenhoven vond ik zo saai dat na een uur de knop uit ging (dat lag ook wel voor een 
groot deel aan het treurige optreden van de gast). Bij van Lieshout ontpopte Luyendijk zich als een ware 
culturele onbenul. De volkskrant vond dat verfrissend, ik vond het ontluisterend. Het leek meer op een 
interview voor de schoolkrant.  
Toch moet ik zeggen dat luyendijk zich bij leon de Winter van zijn goede kant liet zien. Ik vond het de beste 
uitzending sinds jaren waarvan de spanning tussen beide heren diep in de huiskamer doordrong. Een echte 
thriller waarbij vooral Leon de Winter op mij diepe indruk maakte. Natuurlijk is het arrogante ijdeltuit… maar 
hebben arrogante mensen per definitie ongelijk????

Hans de Man

7.  Anoniem 

17 Aug 2006 om 07:42 

Goddank…eindelijk iemand die het zegt…na de eerste uitzending vond ik het zelfs stil op internet hierover: Joris 
kan er geen reet van. Als de mantel der liefde van recencenten werkelijk bestaat zal Joris in de journalisten wel 
eens teveel vrienden kunnen hebben.. 
N

8.  Anoniem 

19 Aug 2006 om 16:19 

Mee oneens, hoewel het wat betreft Joep waar was dat hij “niet bij machte de door hem zelf uitgekozen 
fragmenten te verklaren noch te becommentarieren.” Joris probeerde het enige malen, maar Joep viel stil. Hij 
vroeg hem zijn keuze voor Kabouter Buttplug te verklaren en hij antwoordde niets inhoudelijk; Joris stelde dat 
hij een provocateur was en droeg voorbeelden aan, Joep ontkende het simpelweg. 

Het fragment van Jeltje en de bibliobus vond ik eigenlijk juist verrassend en informerend. Je moet ook niet 
vergeten dat het programma ook opgezet is om de persoon neer te zetten door middel van televisie 
fragmenten. En er ontstond weldegelijk discussie toen Joris andere interpretaties aanhaalde van het fragment 
over het torentjes overleg.

Maar het doorslaande argument tegen deze recensie is de uitzending met Leon de Winter waarin Joris van 
Luyendijk hem weldegelijk van tijd tot tijd het vuur aan de schenen legt. Hij slaagde er ook in om de angsten 
die Leon de Winter schijnbaar eigen zijn te verbinden aan hun oorsprong, zijn fascinaties en zijn meningen. 
Ondanks dat de Winter op mijzelf soms als onuitstaanbaar over komt, hebben we hem goed leren kennen en 
was zijn uitzending de beste tot nu toe.

Ik ben erg benieuwd naar wat de schrijver van dit stuk van de laatste aflevering vond.
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9.  Anoniem 

22 Aug 2006 om 04:09 

Zijkerd!

10.  Anoniem 

22 Aug 2006 om 16:16 

Je slaat jezelf met het ontkrachten van het Zuid-Afrika-argument om de oren. Als jij in Syrië bent geweest en je 
hebt de alledaagse situatie daar niet in de juiste verhoudingen gezien, dan heb je zeker met de stront van de 
westerse arrogantie in je ogen rondgelopen. Ik ben zelf in Libanon en Syrië geweest en heb daar een schat aan 
ervaring/ informatie opgedaan.

Henk, jouw reactie bevestigt alleen maar het gelijk van het Zuid-Afrika-argument en het ongelijk van kleine 
satan De Winter…

11.  Anoniem 

31 Aug 2006 om 21:38 

Ik vind dat Joris het juist heel erg goed doet, hij heeft zijn eigen stijl. Beetje traag, beetje stil maar wel echt op 
zoek naar de essentie van zijn gasten. Een avondje zomergasten staat niet echt garant voor een wilde rit in een 
roetsjbaan, eerder een kano tocht in een kabbelend riviertje met hier en daar een stroomversnellingkje. Ik snap 
die hetze tegen de beste man niet, maar enfin. 

12.  Anoniem 

22 Okt 2006 om 05:03 

Geweldige serie geweest met een uitstekende presentator die tenminste de kunst verstaat van het luisteren!

13.  Anoniem 

17 Nov 2006 om 20:43 

Alleen al het demaskeren van zelfbenoemde joodse martelaar Leon de Winter maakt het afgelopen seizoen, en 
de bijdrage van Luyendijk daarin tot mooie reeks. 
Als neutrale kijker was het een opluchting niet de hele avond gehinderd te worden door grachtengordel en 
zelfbenoemde kunstenaars gereutel. 
Die Joris moet nog maar een jaartje door, als hij dat zelf wil natuurlijk…

14.  Anoniem 

11 Mei 2007 om 10:57 

Subject: In case you haven’t seen this…

“”Human rights”"

If you haven’t seen this clip, you really must !!!!

> Best Regards,

> http://www.youtube.com/watch?v=uhWgZu6tcZU click on website  
Ik ben van overtuig dat Israel niet goed bezig, maar wat vindt u van deze informatie
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NRC-WEBSITE STAAT STIJF VAN HAATZAAIERIJ

Door Pamela Hemelrijk 

Je leest wel eens over ‘haatzaaiende’ websites die door justitie op de vingers worden getikt wegens 

xenofobische praat, maar de verwensingen en doodsbedreigingen die nu over en weer vliegen op het 

forum van het o zo correcte NRC Handelsblad, dat is nog niet vaak vertoond. De krant wordt nu 

geconfronteerd met de nachtmerrie van elke linkse intellectueel: wat moet je doen als twee 

onderdrukte minderheden elkaar op racistische wijze stigmatiseren? Ze allebei aanklagen wegens 

vreemdelingenhaat? Of ben je dan zelf racistisch bezig? De NRC is hier nog niet uit, zo te zien, en laat 

de regen van verwensingen dus maar op zijn beloop. En het Meldpunt Discriminatie Internet voelt 

zich blijkbaar ook niet geroepen om in te grijpen. De oorzaak van de verbale stammenstrijd is een 

column van een knuffel-allochtoon in de NRC-rubriek Spunk. 

 
Hasna El Maroudi, een moderne Marokkaanse, schreef daarin dat het de Berbers zijn die Marokkanen 

een slechte naam bezorgen. Zij bezigde daarbij de termen ’stinkberber’, ‘barbaars uiterlijk’, 

‘berggeiten’ en ‘onontwikkeld en primitief’. De reacties waren niet mals, zoals u begrijpt (?Ik begrijp 

niet dat de redactie van een kwaliteitskrant als de uwe dergelijke racistische leugens publiceert, en 

niet direct aangifte doet bij de politie. Ik eis dat dit stukje van de site wordt gehaald?…etc.), maar 

hoofdredacteur Jensma antwoordde in hoogsteigen persoon dat het niet aan hem was om te tornen 

aan de vrijheid van de columnist, en al helemaal niet aan die van de knuffel-allochtoon. Hasna is in 

haar ironisch bedoelde formuleringen wellicht ietsje te ver doorgeschoten, schrijft Jensma in een 

krampachtige poging om de kool en de geit te sparen, ?maar ik vind dat niet zo erg. Ironie is een 

lastige stijlvorm.? (U ziet het: Folkert Jensma is een stuk genuanceerder over racisme gaan denken 

sinds hij Pim Fortuyn ? op diens sterfdag nog wel - als xenofoob aan de schandpaal nagelde.) 

Daarna barstte de hel in volle hevigheid los op NRC’s Spunk-site. Het zijn vooral Marokkaanse 

Berbers en Marokkaanse Arabieren die elkaar daar voor rotte vis schelden en met de dood bedreigen. 

Een enkele Nederlandse skinhead mengt zich in het discours (?”Ik ben niet gediend van een 

kleinerend toontje van een kutmarokkaan. Mag jij wel internetten in de gevangenis? Nu even naar de 

plee om mijn reet af te vegen met de Koran?, etc). En een bewoner van het Rifgebergte werpt zich 

zowaar op als vredestichter (?Arabieren en Berbers zijn broeders! We moeten samen de joden 

bestrijden!?) 

Hasna El Maroudi heeft inmiddels besloten met haar column te stoppen, uit angst voor de 

bedreigingen van haar eigen landgenoten. Een kleine bloemlezing uit de tot nu toe 843 reacties op de 

site: 

?vuile kankerhoer, wat denk je wel. jullie kanker stinkarabieren met sars in hun kut.? (afz. berber) 

?kk holladers jullie zijn de vieste mensen op deze wereld ik blijf hussele tot ik een fucking werk krijg 
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ik blijf doorgaan tot dat ik hier in deze kk land met respect behandelt word ik zou maar oppassen 

voordat ik jullie moder beroof ik heb er scheit aan wat er met theo is gebeurt zijn verdiende loon? 

(afz. anoniem) 

?JULLIE KUNNEN WEL ZEGGEN BERBER ZIJN CRIMINELE OK IK BEN EEN CRIMINEEL MAAR IK BEN 

TENMINSTE GEEN TERRORIST NET ALS DE ARABIEREN NET ALS BINLADE ENZ DUS DENK VOORTAAN 

NA VOORDAT JE WAT GAAT ZEGE EN DE HOLLANDERS ZIJN DE ERGSTE ALS IK OP HET NIEUWS 

CHEK JA DIE IS VERKRACHT JA DIE HEEFT HAAR EIGE KIND VERMOORD JULLIE ZIJN ECHT KK VIES 

ERG TFOEEEEE IK SPUUG OP JULLIE ALLEMAAL? (afz. anoniem) 

?wat hebben jullie tegen mocro?s wij mocro?s slopen jullie helemaal dood dus kijk maar uit kk 

nederlanders? (afz. Mocro-Rif) 

?He Hasna, je bent doodgeneukt door een Riffie. Ik weet alles. Arabische dames zijn er om gebruikt 

te worden. Arabieren zijn net beesten, zonder manieren.?(afz. fouad) 

?Ooit hoop ik dat heel Noord-Afrika gezuiverd wordt van alle arabieren. Het zijn net ratten, die overal 

troep achterlaten. Onze trots hebben jullie voor een deel geschaadt. Maar desondanks zullen wij het 

van jullie winnen.? (afz. Amazing Power 4ever) 

?En Jij Kankerbitch Jij Mag De Hoer Van Alhouceima Spelen Met Je Berbers zijn dit Berbers zijn dat. 

Wil Je Zien Wat Een Berber Is. Ga Naar Een Berber En Dus Niet Over Internet Maar Face 2 Face En 

Zeg Hem Dit Verhaal. Die Hele Domheid Van Jou Wordt Er Meteen Uitgeslagen. En Trouwens Ik Weet 

Wat Jij Hebt. Jij Lijd Aan Berberfobie.? (afz. Soldaat van de Rif). 

?arabieren wollah zijn de meest vieze mensen die ik ken echte fucking homo?s marokko verkopen 

aan spanje en dan breekt er oorlog uit en dan durven ze niks berbers zijn pas echt mensen wolah ik 

beschouw jullie als honden als ik ooit een van jullie kk arabieren tegenkom wollah ik spuug niet in 

haar gezicht ook al staat haar snor in brand kk hoeren? (afz. mocroboy) 

?iedereen die nog 1 x iets slechts over berbers zegt gaat dood ze hoere hoere moeder jullie zijn 

abdelkrim elkhattabi zeker vergeten toen hij jullie kk arabieren ook had gered kk mietjes wollah ik 

haat die kk arabieren zo erg he dat ik gewoon wens dat ze allemaal sterven tfoeeeeeeeeeeeeeeeee 

ieee izan?(afz. bilal) 

Tot zover de bloemlezing. Voor een volledig overzicht, zie de site van Spunk 

Kan dat allemaal zomaar op de eerbiedwaardige site van de Slijpsteen voor de Geest? Bij dit soort 

postings vergeleken zijn de sites van Stormfront Nederland en de Nederlandse Volks Unie 

theekransjes! Ik vraag me zelfs af of ik dit proza hier wel kan citeren zonder het Meldpunnt 

Discriminatie Internet op mijn dak te krijgen met een strafklacht wegens racisme! D?r zijn wel 

websites om minder uit de lucht gehaald. Maar ik waag het er maar op, want als de NRC zulke 

teksten mag hosten, waarom klokkenluideronline dan niet? 

E?n ding is zeker: het krampachtige antidiscriminatiebeleid dat onze overheid 20 jaar lang heeft 

gevoerd heeft niet bepaald geleid tot verbroedering, zelfs niet bij de verdrukte minderheden 

onderling. Integendeel, het lijkt er meer op dat een zweer die 20 jaar lang met pleisters en 

compressen aan het oog is onttrokken nu definitief is opengebarsten. 

Zelf heb ik er geen problemen mee dat die teksten op internet blijven staan. Als Marokkaanse 

Nederlanders er zulke denkbeelden op na houden, laten ze dat dan vooral openbaar maken. Dan 

weten we tenminste waar we aan toe zijn met de multiculturele samenleving. Je kunt als overheid 

racistische uitingen censureren tot je een ons weegt, maar aan de onderlinge agressie tussen 

bevolkingsgroepen verandert dat niets. Integendeel: die wordt door de (vaak selectieve) censuur 

alleen maar aangewakkerd.  

Wat je dan w?l tegen deze angstaanjagende escalatie moet doen, dat moet u mij al lang niet meer 

vragen. Want ik zou het bij god niet weten. 
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« Wikipedia wist Demmink, Google deze website De vrije val van advocatenkantoor De Brauw etc. »

Steun van weblog Raoul Heertje
Gepubliceerd door Micha Kat 13 februari, 2009 in Algemeen. 

demminkvampier1.jpg Tegenover de acties op internet om de exposure van Joris Demmink als 

kinderverkrachter te frustreren zoals die van de moderatoren van 

Wikipedia staan ook hoopgevende ontwikkelingen. Neem nou het weblog van Raoul Heertje. Het is 

niet geheel duidelijk in hoeverre de grote Raoul zelf aan de knoppen zit, maar ondertussen ontpopt 

zijn blog zich wel als een ware medestrijder in de hunt for Demmink. Bijgaande fraaie illustratie van 

Demmink als vampier is afkomstig van de site heerlijkeerlijkheertje.nl. Raoul, bedankt! Deze dank 

geldt overigens niet voor de SP waarvan kinderporno-woordvoerder Arda Gerkens zich tijdens het 

debat van gisteren en in de media opnieuw ontpopte als medestander van Demmink. De dappere 

woorden van Krista van Velzen zijn alweer lang geleden!
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Heerlijkheertje.nl? 
Gauw naar toe!

2.  Roelfzema 

13 Feb 2009 om 14:42 

…potlood

3.  karin 

13 Feb 2009 om 14:57 

http://www.heerlijkeerlijkheertje.nl/forum/topics/joris-demmink?page=2&commentId=2591872:
Comment:10869&x=1#2591872Comment10869

4.  Arendsoog 

13 Feb 2009 om 15:10 

Opnieuw heeft Trouw een reactie m.b.t. Joris Demmink geplaatst onder een artikel over het verscherpt 
aanpakken van kinderhandel. Zie: http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2030178.ece/
Justitie_pakt_uitbuiting_harder_aan__.html

De raectie is:

“Laat Hirsch Ballin zich eerst maar eens richten op de al jaren voortdurende mensenhandel en wandel van zijn 
hoogste topambtenaar, de Secretaris Generaal Joris Demmink. Zolang deze man niet voor de rechter is 
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verschenen, of er op zijn minst een onderzoek is gedaan naar zijn criminele activiteiten m.b.t. kinderhandel en 
misbruik, zal iedere maatregel een hypocriete schijnvertoning zijn. Deze houding van de minister bevestigt 
opnieuw het totale failliet van de oude politiek, die zichzelf in stand houdt met een keten van doofpotten en 
afgesloten beerputten. De zogenaamd christelijke minister en zijn baas zijn op deze wijze misselijk makend 
bzeig.”

5.  Juriste 

13 Feb 2009 om 15:15 

“Uitgangspunten: 
We hebben noch een eigen beeld, noch oplossingen, noch antwoorden. 
We pretenderen niet dat er een waarheid is of dat wij die kunnen onthullen. We gaan er niet eens naar op zoek. 
We horen bij niemand. De toon is niet per definitie ironisch, cynisch of moralistisch. We trekken niet ten strijde 
tegen de toneelspelers, maar laten ze juist, met bewondering, in hun volle glorie zien. De spelletjes (slecht 
woord; wat ook kan; mechanismes/acts/scripts waar we in verzeilen) die we allemaal, bewust of onbewust, 
spelen worden getoond. Uiteindelijk hopen we dat we de kijkers zo ontregelen dat ze anders gaan kijken naar 
de werkelijkheid zoals hij tot ons komt. De spelers zijn niet alleen de media en de mensen die in de media 
verschijnen. We doen allemaal mee. (Stille tochten, straatinterviews, ingezonden brieven etc.)” 
Bron: www.heerlijkeerlijkheertje.nl

6.  Juriste 

13 Feb 2009 om 15:17 

Lijkt me geschreven door journalisten. Persoonlijke ontboezemingen kunnen maar weinig mensen zich 
permitteren.

7.  DNH 

13 Feb 2009 om 15:20 

Kom nu eens, schrijvers hierboven en elders op dit blog, met kei- ende keiharde bewijzen aan! 
Bewijzen van kindermisbruik, kinderhandel en kindermoord! 
IK geloof er namelijk niets van!

De eerste die bewijzen kan dat dhr. Demmink een pedofiel is krijgt van mij duizend euro!

8.  Observator 

13 Feb 2009 om 15:43 

@ Juriste 
13 Feb 2009 om 15:17 

Je schrijft over de Heertje-site: “Lijkt me geschreven door journalisten. Persoonlijke ontboezemingen kunnen 
maar weinig mensen zich permitteren”.

Op zich heb je daar volkomen gelijk in, Juriste, ware het niet dat de schrijvers van dit soort -en welke dan ook- 
teksten bijzonder makkelijk achterhaald kunnen worden. 
Zóveel is me inmiddels wel duidelijk geworden, als semi-digibeet in in digi-land.

We zijn soms ten onrecht angstig en bezorgd. ‘Ze’ vinden ons tóch wel! Micha weet dat. Beter dan jij en ik.

Maar nogmaals: in principe heb je gelijk. Een eigen mening hebben is gevaarlijk.

9.  Observator 

13 Feb 2009 om 15:51 

Micha!

Wat heet steunen van een site? 
Heb jij daar belang bij dan? 
Ga maar effe lekker lezen bij onze lieve Heertje. 
Daar wil ik jou een procés aandoen!

10.  Juriste 

13 Feb 2009 om 15:53 

DNH het gaat niet om bewijzen, het gaat om het trekken van een lezerspubliek. 

Hier worden lezers getrokken, die affiniteit hebben met geestelijke stoornissen, pedofilie en aan de onderkant 
van de samenleving verkeren. Ik leerde in de politiek dat een groep mensen in Nederland als de “have-nots” 
wordt beschouwd. Zij hebben geen recht op een menswaardig bestaan en kruipen in hun eigen vuil in 
isoleercellen in psychiatrische inrichtingen. Dat zijn niet 1 of 2 mensen, maar duizenden. De kinderen van de 
have-nots zijn slachtoffers van misbruik in Jeugdinstellingen. Mensen, die in aanraking komen met Bureau 
Jeugdzorg zijn allemaal “have-nots”. Zij vertellen hun verhalen op forums, maar iedereen minacht hen, want zij 
behoren al tot een onderklasse. Niemand interesseert het iets dat kinderen worden misbruikt, behalve als het 
hun eigen kinderen zijn.

Zelf werd ik door de NRC Handelsblad redactie ook al aangezien voor de klasse der “have-nots” omdat ik mij 
bezig hield met de rechten van de “have-nots”. Voor mij was het iets nieuws, want ik had geen weet van de 
wereld der onderklasse van de maatschappij. 

Het is wel chique om je in te zetten voor de mensenrechten in een ver land, maar het is niet chique om je in te 
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zetten voor psychiatrische patienten op de vloer van de isoleercellen in Nederland of de kinderen die door 
Jeugdzorg weggevoerd worden van hun huis. 
Een voorbeeld van eigenmachtig optreden van ambtenaren: 
Bureau Jeugdzorg in Sittard opereert helemaal op eigen houtje en lapt alle wetten aan de laars. De 
medewerkster van Jeugdzorg Sittard reed gewoon naar Belgie om daar bij de school een kind uit de klas te 
halen. Volgens de leerplichtambtenaar is Belgie buitenland, maar volgens Bureau Jeugdzorg is Belgie gewoon 
Nederland en kan Jeugdzorg ook in Belgie scholen binnenvallen om de kinderen wegvoeren. 
Interessante juridische kwestie. Enerzijds is Belgie buitenland en deed de leerplichtambtenaar van Sittard 
aangifte bij de Officier van Justitie dat het kind niet naar school gaat, omdat Belgie als buitenland wordt 
beschouwd. Volgens de Sittardse leerplichtambtenaar is schoolbezoek in Belgie verboden volgens de 
leerplichtwet van 1969 (beetje achterlijk). Anderzijds rijdt de medewerkster van Bureau Jeugdzorg Sittard naar 
de school in het buitenland (Belgie) om het kind uit de klas te halen en uit huis te plaatsen. Je moet wel 
geestelijk gestoord zijn om dit te kunnen begrijpen. 
De dagvaarding van het OM werd ingetrokken en het kind werd niet uit huis geplaatst, omdat schoolbezoek in 
Belgie gewoon legaal is. 
De ene ambtenaar doet valse aangifte en de andere ambtenaar rijdt naar het buitenland (Belgie) en valt daar 
de school binnen. 
De Nederlandse ambtenaren hebben zichzelf voor gek gezet in Belgie. De wachtlijsten van Jeugdzorg zijn 
bovendien gelogen, want er was helemaal geen wachtlijst om in de auto te springen om naar Belgie te rijden 
om daar een kind uit de klas te halen. Als er maar geld is te halen, dan kan alles.

11.  De_Waarheid_is_Waar 

13 Feb 2009 om 15:57 

Beste Micha,

Bedankt voor het pluggen van heerlijk eerlijk heertje, inmiddels is al het beeldmateriaal m.b.t. Joris D door mij 
onder de code naam schrekskuh gedropt.

Die foto heb ik zelf bewerkt met MAGIX Extreme Photo Designer 6, vond hem wel geslaagd.

Kom allemaal eens langs op de site en neem hier dan ook even een kijkje: http://www.heerlijkeerlijkheertje.nl/
profile/schrekskuh

12.  Roelfzema 

13 Feb 2009 om 16:05 

Hetero mannen dromen van de bloedende Demmink op de illustratie. 
Iedereen waarmee ik er over praat, en dat zijn er velen, die geen lafaard is, heeft dezelfde mening: KILL KILL 
KILL

13.  Observator 

13 Feb 2009 om 16:28 

@ Juriste 
13 Feb 2009 om 15:53 

Juriste! 
Wát een goede tekst! 
Hoe wáár, je verhaal!

We lagen misschien wel eens in de clinch omdat ik stelde dat je op déze site teveel persoonlijks inbracht en dat 
is wellicht ook nú het geval. Maar toch….

Is het nu geen goed idee om een eigen site te beginnen die juist op de zaken inspeelt welke jíj hier opvoert? 
Er zijn ook sites, zoals deze van Micha denk ik, die jouw site kunnen promoten en dan heb je een eigen 
klankbord voor je ’specialisme’, laat ik het dan maar even zo, oneerbiedig?, noemen.

‘Ik doe maar even respect zeggen’, om ook eens een modernisme van twijfelachtige aard te benutten.

14.  Observator 

13 Feb 2009 om 16:33 

@ De_Waarheid_is_Waar 
13 Feb 2009 om 15:57 

Kwazullal, DWIW alias vreemde, schrikwekkende koe. 
En ik ben inmiddels zelfs je vriendje geloof ik. 
PRIMA, Primadeluxe zelfs, als ik Dolf Verspoor in zaliger toestand mag memoreren.

Mensen, het wordt ECHT TIJD om Nederland te restaureren.

Gaat dat niet via renovatie, dan maar via afbraak en nieuwbouw. 
TOCH? (citeer: JPB, erkend onzekere)

15.  De_Waarheid_is_Waar 

13 Feb 2009 om 16:34 

@ Juriste

Misschien is Argusoog een goed platform voor het ventileren van uw/je bevindingen.
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Neem maar eens een kijkje hier >> http://argusoog.punt.nl/?home=1

16.  RuudHarmsen 

13 Feb 2009 om 17:00 

Juriste, 13 Feb 2009 om 15:53 

Aha, dus het ging helemaal niet om pedofilie, maar gewoon om een juridische kwestie rond leerplicht. De rest is 
je eigen paranoïde fantasie. Toch? Of toch niet?

Ik begin echt steeds meer aan je geloofwaardigheid te twijfelen. Dat heb ik al lang. Het voelt allemaal niet goed 
wat je vertelt. Het klopt gewoon op een of andere manier niet. Zomaar een gevoel, hardmaken kan ik het niet.

17.  RuudHarmsen 

13 Feb 2009 om 17:01 

Juriste: 
> Als er maar geld is te halen, dan kan alles.

Nu gaat het opeens weer om geld. Eerst ging het toch om kinderen voor pedofiele pleeggezinnen?

18.  johnmans 

13 Feb 2009 om 17:01 

Iedereen kan video’s op Heertje’s site zetten. Vind zijn programma een mooi en goed initiatief. Misbruik het svp 
niet voor Demmink anti-propaganda.

19.  RuudHarmsen 

13 Feb 2009 om 17:03 

Roelfzema, 13 Feb 2009 om 16:05 

Ziek.

20.  RuudHarmsen 

13 Feb 2009 om 17:04 

=== 
Is het nu geen goed idee om een eigen site te beginnen die juist op de zaken inspeelt welke jíj hier opvoert? 
/=== 
Die heeft ze al, wel twee of drie zelfs. Heeft ze zelf al eens hier genoemd.

21.  De_Waarheid_is_Waar 

13 Feb 2009 om 17:04 

@ Observator

Jij mag Dolf Verspoor in zaliger toestand memoreren, dat is wat mij betreft ook Primadeluxe. :-)  
Heb het verzoek tot vriendschap bij je neergelegd op heerlijk eerlijk heertje, ik wacht op uw aanvaarding.

Vriendelijk Groeten

22.  Observator 

13 Feb 2009 om 17:18 

@ De_Waarheid_is_Waar 
13 Feb 2009 om 17:04 

Ben jij nou écht minder snel dan een (daarmee koketterende) bejaarde zoals ik? Die aanvaarding van je 
voorstel tot vriendschap is wat mij betreft al minstens een uur aan de gang! 
Maar je zult het wel druk hebben. Dus maak je niet druk om deze, mijn, opmerking. Even goed vrienden hoor!

Grin grin. grinnik.

Goeie site trouwens, hoor!

23.  Observator 

13 Feb 2009 om 17:22 

@ RuudHarmsen 
13 Feb 2009 om 17:04 

Ik vrees e.e.a. gemist te hebben. (Ben een beetje oud hè?) 
JURISTE, publiceer hier s.v.p. dan nogmaals je site-gegevens? 
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Ik zal er ZIJN.

24.  De_Waarheid_is_Waar 

13 Feb 2009 om 17:34 

@ Observator 

Het heeft kwablijkelijk even geduurd alvorens de aanvaarding bij bekend was, ik zat er zo om te springen met 
jonge goddelijke lijf.

Hartelijk dank voor uw naar mijn idee doch snelle ingrijpen, dat ondanks je/uw leeftijd plaats heeft gevonden.

25.  karin 

13 Feb 2009 om 17:42 

wat een verademing, er bloeit iets moois hier op klokkenluider.

26.  Observator 

13 Feb 2009 om 17:58 

Jazéker, Karin, maar wat moet ik met iemand die mij kwabben verwijt ( ‘kwablijkelijk’) want dat doettietoch? 
terwijl hij zelf omspringt met een jong en goddelijk lijf? 
Ondanks alles blijft hij mijn vriend hoor. Want ideeën gaan bij mij vóór een gewenst uiterlijk. Dán maar géén 
geknuffel met DWIW. Mijn veel jongere echtgenote zal dit trouwens toejuichen, gezien haar uiterst jaloerse en 
dus dodelijke natuur. De Demmink-leeftijd heeft zij goddank (dank U, nietbestaande Heer!) al overschreden.

Ach ja, en sorry hoor, nu vervuil ik deze site alwéér!!

27.  karin 

13 Feb 2009 om 18:06 

àch en met de kwabben zijn we klaar

28.  Observator 

13 Feb 2009 om 19:10 

@ karin 
13 Feb 2009 om 18:06 

Jazeker. Maar met Demmink en bentgenoten als Hirsch Ballin en Donner zijn we vooralsnog helemáál niet klaar. 
Laat staan met de Capellenaar Balkenende.

29.  DNH 

13 Feb 2009 om 20:28 

@Juriste: Bedankt voor je verhaal. 
@Juriste en RuudHrmsen: Ik denk n og het meest mee met Ruud. 
Aan de ene kant een geloofwaardig verhaal, waarvan ook ik wel weet dat de kern waar is, er wordt door 
Jeugdzorg veel te veel en te gemakkelijk ontvoogd en kinderen afgenomen. 
Maar dat tikkeltje té, dat ‘om de kinderen te misbruiken’, dat Jeugdzorg die kinderen aan levert voor 
pedonetwerken. 
En dan onder leiding van Joris Demmink zeker? 
In de kern heb je zeker een goed punt, ik weet hoe laag bij de gronds Jeugdzorg is en de kinderrechten met de 
voeten treden, maar zoals Ruud zegt, dat hele pedofiliegebeuren er om heen, dat georganiseerde, dat 
stelselmatige, het zal mischien best weleenkeer voorkomen, maar met Joris Demmink erbij; dáárvoor moet ik 
bewijzen hebben. 
je verhaal klinkt me nét even iets té overdreven!

Maar ik schuif het niet aan de kant, hou het in mijn achterhoofd. 
Ik weet van de kern van je betoog, dat dat wáár is! 
Dat heb je goed gezegd!

30.  Charles 

13 Feb 2009 om 20:50 

In de zedenalmanak van het ministerie van justitie worden pedoseksuele handelingen geschaard onder het item 
seksueel geweld. De leeftijd is geobjectiveerd: “Ik wist niet dat het meisje maar vijftien was, ze zag eruit als 
achttien” wordt in principe niet als verweer gehonoreerd. Ook indien wederzijdse toestemming bestaat is dit in 
principe geen strafuitsluitingsgrond. Bescherming van minderjarigen wordt van groter belang geacht (lezen we 
op http://nl.wikipedia.org/wiki/Pedofilie

31.  DNH 

13 Feb 2009 om 21:00 

@Charles: be4scherming van kinderen door justitie? Laat me niet lachen, ik ben zelf slachtoffer van 
ontvoogding in mijn jeugd, zogenaamd omdat mijn ouders niet goed voor mij konden zorgen. 
Het zijn allemaal kinderbeulen bij justitie, omdat ze geld verdienen aan het afstelen van kinderen van hun 
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ouders, door ze onder onmesnselijk regime in internaten op te sluiten, waar ze verwaarloosd worden en wordt 
aangepraat dat liefde onder elkaar ‘afwijkend’ is. 
Justitiemedewerkes zijn erger dan Dutroux!

32.  Juriste 

13 Feb 2009 om 21:32 

RuudHarmsen, 
Ik heb geen websites over Bureau Jeugdzorg. Dat is een ander.

Ik vraag mij af op welke wijze de pedofiele herennetwerken aan hun kinderen komen. 

Ik weet toevallig dat Bureau Jeugdzorg op eigen houtje kinderen uit de klas haalt en uit huis plaatst, zonder 
wettelijke bevoegdheid. 
En dat Bureau Jeugdzorg Sittard ook de grens over rijdt en in Belgie kinderen uit de klas haalt. 
Daartegen over stelde ik dat de leerplichtambtenaar in Sittard oordeelt dat Belgie buitenland is en dat een kind 
dat in Belgie naar school gaat, volgens haar niet voldoet aan de leerplichtwet van 1969. 
De leerplichtambtenaar van Sittard doet aangifte bij het OM als een Nederlands kind de grens over gaat en in 
Belgie op school zit. De dagvaarding luidt dan dat het kind helemaal niet naar school gaat, ook al zit hij elke 
dag braaf in de klas.

Ik wilde de tegenstelling aangeven. De leerplichtambtenaar van Sittard zegt dat Belgie buitenland is. De 
medewerkster van Bureau Jeugdzorg ziet geen grens en rijdt naar Belgie om het kind uit de klas te halen om dit 
uit huis te plaatsen. Dit mislukte.

De kwestie is juridisch.

Nu verder filosoferen: Hoe komen de pedofielen netwerken aan kinderen. Gemakkelijk via Bureau Jeugdzorg, 
want die hoeft zich niet aan de wet te houden, vooral niet als hooggeplaatste figuren opdracht geven om een 
kind uit de klas te halen in Belgie. 
Echter, het ging niet om hooggeplaatste figuren. De medewerkster van Bureau Jeugdzorg kon geen bevoegde 
persoon noemen, die haar opdracht had gegeven. Zij mocht het helemaal zelf bepalen, beweerde ze. 
Carte Blanche, dus in de Jeugdzorg. 

Ik heb zelf geen ervaring met Jeugdzorg, anders dan RuudHarmsen suggereert. 

Ik kan alleen maar getuigen dat Jeugdzorg lukraak kinderen uit de klas haalt zonder wettelijke titel, zonder 
rechterlijke beschikking. 
En dat het maar de vraag is waar die kinderen dan heen gaan.

33.  Juriste 

13 Feb 2009 om 21:47 

Ik zal dit wel voorleggen aan de rechter en dan mag hij beslissen welke wetten de Jeugdzorgemedewerkster 
heeft gevolgd bij de mislukte uithuisplaatsing van het kind. Dan hebben we een duidelijk antwoord. Dan vraag 
ik meteen een schadevergoeding voor het kind, want ik ben gespecialiseerd in schadeclaims.

Over de leerplichtwet van 1969 is geen beslissing genomen door de rechter, want het OM heeft de dagvaarding 
precies op de dag voor de zitting in getrokken. Volgens een juriste van het Ministerie van Onderwijs kon het OM 
het minderjarige kind niet vervolgen voor het volgen van het onderwijs in Belgie, omdat er dagelijks 20.000 
kinderen de grens over gaan. Belgie behoort tot de Europese Unie, zodat het vrije verkeer van toepassing is. 
Het lijkt er op dat de jonge vrouwelijke Sittardse leerplichtambtenaar op zoek was naar een stok om de hond 
mee te slaan. Het was misschien wel een eer voor haar om tegenover academisch geschoolde ouders te staan, 
omdat zij zelf in een lage functieschaal zit.

34.  Nihil Dicens 

13 Feb 2009 om 23:44 

Hoi Micha,

Krista van Velzen heeft zelf een strafblad zoals je weet. Ze heeft een maand geloof ik in een Britse gevangenis 
gezeten wegens een actie bij een militaire duikbootbasis. Daar trachtte ze met medestanders met een hamer of 
bijl een duikboot te vernielen. Wat ik zeggen wil is dit: iemand die zelf een veroordeelde misdadiger is, daarvan 
kan je het beste geen hulp van krijgen. Zoek liever mensen die geen misdrijven hebben uitgehaald, maar 
probeer z.g. Untouchables (zoals Eliot Ness er een was) bij elkaar te krijgen.

35.  Juriste 

14 Feb 2009 om 00:42 

Waar is Frank Black gebleven?

Nihil, de SP-ers zijn volgens mij vaak activisten en ketenenen zich vast aan hekken etc. om te protesteren. 

Untouchables zijn er maar weinig. Het zou wel interessant zijn om een lijstje met untouchables te maken. 
Maar dit is wel een aanwijzing:” Amsterdam, 13 febr. Er is in Nederland sprake van klassejustitie. Het zou goed 
zijn als er vaker bestuurders of adviseurs, zoals advocaten en accountants, tot een gevangenisstraf veroordeeld 
zouden worden. Dat zegt advocaat-generaal Peter Greve in een vraaggesprek met deze krant”. 
http://www.nrc.nl/economie/article2151435.ece/Magistraat_vaker_celstraf_topbestuurder

RuudHarmsen, Ongelofelijke dingen gebeuren wel. 
http://www.nrc.nl/binnenland/article2151404.ece/OM_onderzoekt__foute_neuroloog 13 februari 2009.

Ik maak zelf wel ongelooflijke belevenissen mee, inderdaad. Zo was ik ook al eens toevallig betrokken bij een 
vliegtuigkaping. De gezagvoerder zei dat wij niet konden landen in Dubai i.v.m. een kaping. 
Dat kwam mij wel goed uit, want daardoor sloegen wij de tussenlanding over en kwam ik meteen aan op mijn 
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plaats van bestemming, Abu Dhabi.

36.  RuudHarmsen 

14 Feb 2009 om 10:26 

Juriste, 13 Feb 2009 om 21:32 
=== 
Ik heb geen websites over Bureau Jeugdzorg. Dat is een ander. 
/===

Ik geloof er niets van. Je hebt wel diverse andere websites over verwante onderwerpen. Een ervan noemde je 
zelf in een verhaal op je blog bij de Volkskrant, dat wegens klachten gesloten werd. En in blogs daaruit, elders 
op internet, staat precies het soort verhaal dat je hier steeds (in allerlei niet onderling kloppende varianten) 
post.

37.  Verbeet 

14 Feb 2009 om 10:32 

@Juriste 
Wat ben jij toch een vreselijke narcistische fantast. Je moet bij Prive of Story gaan werken. Je bent veel te goed 
om op deze site te moeten zitten. Doe eens gauw soliciteren.

38.  Juriste 

14 Feb 2009 om 10:56 

Hier dan nog even een link naar het nieuws van de naricisitsche fantast:

Rotterdam, 14 febr. Elk jaar worden in psychiatrische jeugdinstellingen honderden kinderen van twaalf jaar en 
ouder opgesloten in een separeercel. Een van de redenen is personeelsgebrek. Dit blijkt uit onderzoek van deze 
krant. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg ging het in 2007 om ten minste 522 onvrijwillige 
separaties van minderjarigen en vorig jaar om 346. Het werkelijke aantal ligt nog hoger; ook 
jeugdzorginstellingen mogen separeren maar zij hoeven dit niet te melden. Psychiaters vinden het „zorgelijk” 
dat deze instellingen dit doen, zonder melding bovendien. http://www.nrc.nl/binnenland/article2152328.ece/
Honderden_kinderen_jaarlijks_de_separeercel_in

Mijn aandacht richt zich op medische misstanden, Verbeet. 

Ik heb mij de haat op de hals gehaald van de GGZ verpleegsters, die hun arbeidsvreugde halen uit het 
toebrengen van leed aan patienten. Ik ontmoette een sadiste in het Sittardse Ziekenhuis, die er van genoot om 
een academicus helemaal kapot te maken.

39.  Juriste 

14 Feb 2009 om 11:12 

Voor leken is het onbegrijpelijk, en lijkt het inderdaad wel gruwelijke fantastie van mij over isoleercellen, maar 
er zijn talloze slachtoffers.

De Volkskrantredactie kreeg vele klachten binnen, omdat ik ook schrijf over emancipatie. Nederland bungelt 
samen met Pakistan onderaan de ladder mbt. vrouwen op hoge posities. 

Het wordt in Nederland als narcistisch beschouwd als een vrouw een eigen loopbaan heeft en aan personal 
branding doet. 
In Nederland moet een vrouw een parttime baantje in loondienst doen en dat heet dan emancipatie. In de 
Arabische Golfstaten kunnen de academisch geschoolde moslimvrouwen fulltime werken. Zij hebben 
huispersoneel. 
Dus mijn ervaring is dat de moslimvrouwen in Arabische Golfstaten verder geemancipeerd zijn dan de westerse 
vrouwen, omdat de westerse vrouw in de eerste plaats een seksobject is.

40.  RuudHarmsen 

14 Feb 2009 om 11:27 

(geen bronvermelding) 
=== 
De kenmerken van de ziekte paranoide psychose zijn: 
[…] 
De patienten weigeren de invalidiserende medicatie te nemen, omdat zij geen ziektebesef hebben. 
[…] 
waarbij de behandelend verpleegsters getuigen TEGEN hun patient. De beoordeling is subjectief, want de 
patient is immers vijand. 
[…] 
De patient krijgt dus de verpleegsters tegen haar. De verpleegsters noteren vervolgens dat de patient 
achterdochtig is jegens de verpleegsters. Hoe zou dat nu kunnen? 
/===

QED.

41.  RuudHarmsen 

14 Feb 2009 om 12:23 

http://www.nrc.nl/binnenland/article2152328.ece/Honderden_kinderen_jaarlijks_de_separeercel_in
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Dat dan weer wel.

42.  rabarberke 

14 Feb 2009 om 12:34 

@juriste

“Ik zal dit wel voorleggen aan de rechter en dan mag hij beslissen welke wetten de Jeugdzorgemedewerkster 
heeft gevolgd bij de mislukte uithuisplaatsing van het kind. Dan hebben we een duidelijk antwoord. Dan vraag 
ik meteen een schadevergoeding voor het kind, want ik ben gespecialiseerd in schadeclaims.”

Je bent gespecialiseerd in off-topic single-issue in herhaling vervallend geneuzel.

43.  E-bee 

14 Feb 2009 om 12:42 

@Juriste

Omdat de westerse vrouw in de eerste plaats een seksobject is…

Dat dan weer wel. Toch goede observatie.

44.  DNH 

14 Feb 2009 om 13:01 

Uit de Telegraaf van 6 februari:

Volgens het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Nederland (AMK) werd afgelopen jaar 21 procent 
psychisch mishandeld, 18 procent affectief verwaarloosd, 12 procent lichamelijk verwaarloosd, 9 procent 
lichamelijk mishandeld en slechts 2 procent seksueel misbruikt.

Slechts twee procent seksueel misbruikt door pedofielen dus, de rest werd door anti-pedofiele heterofielen 
geslagen, genegeerd of gepest/getreiterd. 
Deze mensen (en de rest van Nederland) hebben het 90% van de tijd over seksueel misbruik, kinderporno, 
incest, kinderlokkers, kinderverkrachters, ontucht, internetgevaren, ongewenste intimiteiten enz. enz. 

Een collectieve geestelijke aandoening bedoel ik mee obsessionele aandacht voor pedofilie die ten opzichte van 
ander kinderleed overtrokken en overdreven is, en helemaal geen kinderbelangen dient, integendeel. 
Net als een individuele neuros, bijvoorbeeld smetvrees, dient het honderd maal handen wassen per dag de 
hygiënie geenszins, noch de gezondheid van de patient, en maakt het leven zelfs tot een hel voor hem/haar die 
er aan lijdt.

@Juriste: wat overigens niet wegneemt dat ik je getuigenissen van de vele misstanden bij jeugdzorg uiterst 
serieus neem, en weet dat ze waar zijn. 
Structueel onderhouden pedonetwerken waar Secretaris Generaal van Justitie dhr. Demmink bij betrokken is 
echter betwijfel ik ten stelligst.

45.  DNH 

14 Feb 2009 om 13:05 

@ Ruud Harmsen: Vreemd dat mensen die een grote mond hebben over de schadelijkehdi van pedofiele 
relatie’s over het algemeen hun mond houden over dit soort misstanden van isoleercellen voor kinderen. 
Weet dat de schde die het aanricht bij kinderen erger is dan vrijwillige seksuele experimenten met oudere 
kinderen en volwassenen. 
Het is daarom te betwijfelen of anti-pedofielen hun haatzaaierij werkelijk doen voor het belang van kinderen te 
verdedigen of om andere, door mij bovengenoemde oorzaken. 
Weet dat de kracht van het ‘colective story telling’ ook in onze maatschappij sterk aanwezig is. 
Ze maken elkaar gek zo gezegd!

46.  karin 

14 Feb 2009 om 14:16 

DNH ik word er zo langzamerhand doodziek van dat jij pedofielie goedkeurd om dat het altijd nog beter voor 
het kind zou zijn dan geestelijke mishandeling etc.

Ik kan mij vinden in het feit dat er ontzettend veel leed word berokkend aan kinderen door dat ze ontzichtbaar 
worden mishandeld door bijvoorbeeld tussen ruzieende ouders te moeten verkeren en kinderen die in 
isoleercellen zitten of in penetiare inrichtingen omdat er geen gedegen opvang voor ze is, maar dat iedere keer 
naar voren schuiven om pedofiele acties goed te praten is wel heel erg hypocriet.

47.  Juriste 

14 Feb 2009 om 14:32 

Er zijn zoveel onderwerpen, waarover de klokken kunnen worden geluid.

Mij interesseert rechtspraak.

48.  De_Waarheid_is_Waar 
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14 Feb 2009 om 14:32 

@ DNH

Quote: 
Slechts twee procent seksueel misbruikt door pedofielen dus, de rest werd door anti-pedofiele heterofielen 
geslagen, genegeerd of gepest/getreiterd.

Je bewering klopt niet, helaas weet ik uit ervaring dat kinderen die slachtoffer zijn geworden van seksueel 
misbruik in de regel ook andere vormen van mishandeling en/of verwaarlozing hebben ervaren.

De hetse tegen pedo’s is in mijn optiek soms ook buitenproportioneel maar desalniettemin begrijpelijk gezien de 
ernstige schade die het de 2% berokken, overigens een jaarcijfer.

Uitleg: 
Een kind is iemand van 16 jaar en jonger. 
In die 16 jaar is er per jaar 2% kans om seksueel misbruikt te worden.

Ieder jaar 2% nieuwe slachtoffers, over 16 jaar heen ligt het percentage dus veel hoger dan die 2%.

Deze informatie is gebaseerd op cijfers v/h ministerie van justitie:

Hoe vaak komt seksueel misbruik van kinderen voor? 
Uit landelijk Nederlands onderzoek blijkt dat ruim vijftien procent van de vrouwen voor het zestiende levensjaar 
een negatieve seksuele ervaring heeft meegemaakt met een familielid. Iets meer dan de helft van deze 
slachtoffers is ernstig misbruikt: er waren herhaalde (pogingen tot) verkrachting, er werden andere ingrijpende 
seksuele handelingen afgedwongen óf er was sprake van verschillende daders. In eenderde van de gevallen 
betrof het een eenmalige gebeurtenis, bij eenderde deel ging het om meer dan vijf keer en bij het resterende 
deel om veel voorkomende gebeurtenissen over een lange periode. De daders waren voornamelijk vaders, 
oudere broers en ooms. Eén procent van de (mede-) plegers was vrouw. Daarnaast is 24 procent van de 
vrouwen in hun jeugd geconfronteerd met (meestal eenmalig) seksueel misbruik door iemand die niet tot de 
familiekring behoorde: een oudere jongen, een onderwijzer, een buurman, de vader van een vriendinnetje, een 
volwassen vriend van het gezin of een onbekende man. In bijna de helft van deze gevallen deed de dader een 
poging tot verkrachting of dwong het slachtoffer tot masturbatie. Als we de gebeurtenissen binnen en buiten de 
kring van verwanten combi-neren, blijkt dat bijna 40% van de vrouwen vóór het zestiende jaar een of meer 
ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad. De meest voorkomende leeftijd waarop misbruik vaak voorkomt 
ligt tussen de acht en twaalf jaar. Naar seksueel misbruik van jongens is in ons land nog geen landelijk onder-
zoek verricht. Buitenlandse studies tonen aan dat drie tot negen procent van de jongens misbruikervaringen 
kent, meestal gepleegd door mannen buiten de kring van familieleden.

Hoe veel zaken worden behandeld door het openbaar ministerie? 
Het aantal misbruikzaken dat het openbaar ministerie behandelt is de laatste jaren redelijk stabiel. Het gaat om 
ongeveer 2050 tot 2350 zaken per jaar. Het De kans dat een kind dodelijk slachtoffer wordt van een 
psychopatepleger van seksueel geweld is heel klein.

Bron: http://www.seksueelgeweld.nl/linkinformatie/linkinformatieDetails.php?linkinformatie_id=27

49.  DNH 

14 Feb 2009 om 14:39 

@ Karin: Ik praat pedofilie ook niet goed met jullie eigen misdaden, maar betwijfel of jullie, die zoveel 
kinderleed veroorzaken, het echt goed menen met kinderen of alleen maar een zondebok voor jullie eigen 
misdaden als afleidingsmanouvre zoeken. 
Dat schreef ik al, maar dat wilde je niet zien, he?

@ De Waarheid Is Waar: Ja, kom. 
En 2% per dag is zeker 700 procent per jaar. 
Als al die verhalen over kindermisbruik waar zouden zijn zouden all emannen kinderlokkers moeten zijn. 
Maak dat de kat wijs!

Jullie lopen elklaar van alles wijs te maken. 
‘collective story telling’ noemen ze dat. 
Samen met elkaar tegenstrijdige zaken in de wereld rondstrooien. 
Stelletje kinderbeulen!

Kinderen zijn nog steeds gek op mij en niet op jullie, heur!

50.  RuudHarmsen 

14 Feb 2009 om 14:40 

karin, 14 Feb 2009 om 14:16 
=== 
DNH ik word er zo langzamerhand doodziek van dat jij pedofielie goedkeurd om dat het altijd nog beter voor 
het kind zou zijn dan geestelijke mishandeling etc. 
/===

Verdraaiingsalarm. Dat schreef hij helemaal niet, dat maak jij ervan.

51.  DNH 

14 Feb 2009 om 14:41 

Ja, en oudere vrouwen die jonge mannen zoals ik lastig vallen, dát geloven jullie niet, he? 
terwijl het eerste de beste biologieboekje leert dat vrouwen op mannen vallen en mannen niet op kinderen. 
Dat is een uitzondering.

Maar met zijn alle gek en geobsedeerd door p[edofilie, is elkaar wijsmaken en het net zo vaak herhalen totdat 
jullie het zelf gaan geloven. 
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Ze zeggen het toch allemaal?

52.  RuudHarmsen 

14 Feb 2009 om 14:43 

DNH, 14 Feb 2009 om 14:39 
=== 
@ Karin: Ik praat pedofilie ook niet goed met jullie eigen misdaden, maar betwijfel of jullie, die zoveel 
kinderleed veroorzaken, het echt goed menen met kinderen of alleen maar een zondebok voor jullie eigen 
misdaden als afleidingsmanouvre zoeken. 
/=== 
Jullie? Hoezo jullie? Net zo’n verdraaier als z’n critici, die DNH.

53.  DNH 

14 Feb 2009 om 14:43 

Maar ik hoor nooit van iemand die beweert dat ie kinderen misbruikt. 
Ja, ze zijn zeker allemaal door DNH misbruikt, he? 
Nuwel, ik vál niet eens op die stomme sneetjus!

Ze verzinnen het allemaal omdat ze het zo graag hebben, en het zoooo moeten missen! 
Stomme sneetjus! Hahahaha!

In Engeland nu weer een vader van dertien. 
En maar roepen dat kinderen geen seks willen, he? 
Neen, ze vallen allemaal op elkaar, op mijn vallen alleen ouwe wijven en vieze homo’s! 
Dááág!

54.  DNH 

14 Feb 2009 om 14:45 

En pas dan alleen als ze hun zestiende verjaardag gevierd hebben. 
En in Mexico is het weer veertien. 
Ja, maak dat de kat wijs. 
Of het is misbruik of liefde, en niet hier wel en daar -hetzelfde- niet. 
Nou, van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

55.  De_Waarheid_is_Waar 

14 Feb 2009 om 14:47 

Als we de gebeurtenissen binnen en buiten de kring van verwanten combi-neren, blijkt dat bijna 40% van de 
vrouwen vóór het zestiende jaar een of meer ervaringen met seksueel misbruik heeft gehad. De meest 
voorkomende leeftijd waarop misbruik vaak voorkomt ligt tussen de acht en twaalf jaar.

Wat vind je daarvan DNH, dit zijn gewoon de cijfers v/h ministerie van justitie.

56.  Observator 

14 Feb 2009 om 14:56 

Uiterst correct van Micha en mijns inziens ook verstandig: 
Hij modereert niet en we kunnen dus blijvend kennis nemen van in redelijk normale ogen zelfs abjecte ideeën 
van mensen die hier van tijd tot tijd rondkwijlen.

Maar, maar, maar, is het nou geen goed idee om die pedopropagandist DNH verder maar te laten voor wat hij 
(het) is?

Boosmaken helpt niet, evenmin de pedagogische benadering, psychologische dan wel psychiatrische benadering 
mist de kracht van opsluiting waardoor men dan wel eens bij zinnen kan komen. EN de bijbehorende pilletjes 
natuurlijk.

DNH, ik haat je niet, maar ik vind je behoorlijk ziek.

57.  karin 

14 Feb 2009 om 15:32 

@DNH wie zijn jullie ???? en behoor jij niet tot de JULLIE groep? 
Waarom niet? Wat ben jij dat en/of tot welke groep behoor jij?

58.  karin 

14 Feb 2009 om 16:15 

@Ruudharmsen in vrijwel elke discussie roept DNH dat er allerlei andere mistanden zijn die schadelijker voor 
kinderen zijn. 
Hoezo verdraaiingsalarm?

59.  De_Waarheid_is_Waar 

14 Feb 2009 om 17:47 
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Geen misverstand over DNH!

Hij noemt zich vrijheidsstrijder en voorvechter van kinderrechten onderzoeksjournalist en aardsvijand van 
moordenares en pedohunter/straathoer Yvonne van H.

Dit is de site van DNH, of de site naar waar hij linkt: 
http://dnhnieuws.wordpress.com/

Kan als schokkend ervaren worden!!! 
Hier enkele voorbeelden van wat daar zo al staat:

Yvonne van H. intimideert DNH. 
“Soms krijg ik tientallen emailtjes van haar op een dag binnen. Met de meest vulgaire voorstellen. Ze biedt 
haarzelf met d’r hele gore hebben en houwen aan me aan voor een appel en een ei. En dreigt dat ze me op 
‘haar webstekkie’ als een ‘gevaarlijke pedofiel’ zwart zal maken wanneer ik niet met haar naar bed wil. Met hele 
fotoreportages er bij en alles. Het is te vies voor woorden allemaal. 
Een koe in de wei is nog aantrekkelijker!”

DNH: “Joris Demmink onschuldig aan pedofilie!” 
“Joris Demmink kan zich nooit hebben schuldig gemaakt aan de misdaden diewelke hem door riooljournalisten 
overal op het internet en geobsedeerde pedodollen klakkeloos wordt aangeschreven!” orakelt DNH desgevraagd 
in een interview met de Telegraaf vandaag. 
“In de hele jongensprostitutiewereld heerst een strikte scheiding tussen pedofilie en homofilie, en geen homo 
die zich wilt of ook maar durft in te laten met wat in de volksmond gelijk staat aan kinderverkrachting. Ook al 
willen ze zelf en bieden ze zichzelf voor geld aan, wat regelmatig gebeurd!” 
DNH, autoriteit op het gebied van kennis over pedofilie én jongensprostitutie, vrijwaart de hoogste man op 
Justitie in dit interview van de laffe aanteigingen die hem sinds jaar en dag teisteren en hem, in de ogen van 
het publiek, ‘net zo schuldig als een pedofiel’ hebben gemaakt.

DNH: “Enige gegronde argumentatie vóór pedofilie.” 
Vrouwen blijken nogal eens de neiging te hebben, dwangmatige leugenaars getooid met een ziekelijke neiging 
naar jaloezie als het doorgaans zijn, om hun (ex)vriendjes van seksueel misbruik te beschuldigen. 
Voor hen die niet in allerlei zinloze discussie’s verzand willen geraken met ex-vriendinnen heb ik hier enige 
doorslaggevende argumentatie opgesomd die de meeste jaloerse vriendinnen wel snel op andere gedachten 
zullen brengen. 
Wanneer zij u (valselijk) beschuldigt van seksueel misbruik, in de trant van “Je hebt me misbruikt vroeger”, 
kunt u de volgende antwoorden overwegen diewelke haar en haar dwangmatige verzinsels annex leugens dra 
schaakmat zullen zetten.

Het lijkt me duidelijk wie DNH is en/of waar hij voor staat.

60.  karin 

14 Feb 2009 om 19:04 

@De_waarheid_is_waar Duidelijk hij hoort niet bij JULLIE.

61.  De_Waarheid_is_Waar 

14 Feb 2009 om 19:18 

@ Karin

Dat is nog zwak uitgedrukt, ik heb een hekel aan dit soort zieke geesten als DNH.

62.  DNH 

14 Feb 2009 om 19:55 

D-W-I-W: Er staat nog veel en veel meer op mijn weblog, nu niet vooroordelen ferivieën aan een paar zinnen 
die uit zijn verband zijn gerukt. 
Je kunt ook niet open staan voor iemand zijn mening omdat je dan moet toegeven hoe immoreel je zelf bent.

63.  DNH 

14 Feb 2009 om 19:58 

Observator: Leef maar lekker in je eigen waan dat je de waarheid kent, en vooral niet op mijn steekhoudende 
argumentatie ingaan. 
Dan zou je immers ook moeten erkennen dat je zelf tot de kinderbeulen behoort. 
En als dát niet ziekelijk is….

64.  karin 

14 Feb 2009 om 20:41 

en mijn vraag DHN?

65.  karin 

14 Feb 2009 om 20:41 

Sorry DNH
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66.  De_Waarheid_is_Waar 

14 Feb 2009 om 20:44 

DNH aka Michel H,

Het heeft weinig nut om je te verdedigen, iedereen kan middels je site zien wie en wat je bent en waar je voor 
staat.

Hier je eigen filmpje DNH:

Titel: Michel Hoff aka DNH leest voor uit eigen schijtwerk 
http://www.youtube.com/watch?v=fzhQ_yXP8TY

67.  Charles 

14 Feb 2009 om 20:56 

@DNH 
Je bedoelt het misschien goed, maar het probleem is dat je het wat lullig brengt. Gevolg is dat je niet serieus 
genomen wordt, zo werkt dat nu eenmaal. Je zou je site eens grondig kunnen herschrijven. 
Zelfde insteek van mijn part maar dan een beetje netter. En als maar 2 procent van de kids door pedofielen 
gepakt wordt (citaat Telegraaf hierboven) dan kun je dat hoofdstuk wel overslaan op je site. 

Nog beter: probeer je eigen sores er buiten te houden, daar wordt het vast een stuk leesbaarder van. Succes 
ermee!

68.  Verbeet 

14 Feb 2009 om 21:10 

Ik ben ooit op deze site gekomen omdat mijn aandacht werd getrokken naar de smeerkees en staatsgevaarlijke 
Joris Demmink. Ik heb vaak vrienden, kennissen en familie gewezen op deze site. Ik heb ook talloze keren in 
mijn posts op Elsevier.nl, GeenStijl.nl enz gewezen op klokkenluideronline.nl. 
Gezien de bagger van allerlei vreemde, vaak zieke en narcistische vogels die hier hun gier over dit forum 
spuiten, ben ik gestopt met het propageren van deze site. Ik kan niemand meer uitleggen dat de zaak 
Demmink hier goed wordt aangepakt. 
Ikzelf probeer nog wel de waardevolle postings eruit te pikken, maar voor de rest begin ik niet eens met lezen 
als ik bepaalde namen boven de postings zie staan. 
Ik heb Micha Kat al diverse malen opgeroepen om schoonmaak te houden, maar blijkbaar ziet hij daar de 
noodzaak niet van in. Ik vrees dat daardoor het belang van deze site binnen niet al te lange tijd zal zijn 
vervaagd. Ik vind dat jammer.

69.  buscadordelaverdad 

14 Feb 2009 om 21:19 

Je wil of kan gewoon niet luisteren secreet, want als Micha van jou nsb-netwerk afhankelijk zou moeten zijn, 
dan ben ik de 1e die jou een zometeen nekschot komt geven narcistische nietsnut! /denk daar maar een aan 
facistoïde zwakzinnige… (ik kon het gewoon niet laten GVD!) 
http://www.jewishcrimenetwork.com/audio/slaughterhouse01.mp3

70.  Herman van Houten 

14 Feb 2009 om 21:38 

Laat iedereen toch vrij posten hier, wie graag censuur wil moet maar naar de NRC, Geenstijl of overige 
pedowebstekken gaan. 99,9% van de webstekken in Nederland is al Demmink Controlled Territory.

Het zou prachtig zijn als Joris Demmink hier persoonlijk komt posten (het kan zijn dat hij DNH of RuudHarmsen 
is, maar dat denk ik niet)

71.  DNH 

14 Feb 2009 om 21:40 

@ Karin: Sorry, meid, ik was je vergeten. 
Goed, oké, tot welke club ik behoor? 
Welnu, wel tot een zeer geheime, en ik wil je er van vertellen enkelt en wanneer jij me belooft niks verder te 
vertellen, anders hangen ze me op en zien jullie het grote Genie hier nooit weer. 
Zeg dan maar gedag met je handje tegen genieten van zijn intelligente stukken en doordachte theorieën 
diewelke door iedereen op het web zo gewaardeerd worden.

Ik kom van de planeet XC991200, zes lichtjaren reizen van hier. 
Bij ons is de maatschappij veel verder dan bij jullie, omdat we elkaar gedachten kunnen lezen en veel 
gestudeerd hebben omtrent goed en kwaad, waardoor we inzien dat wat goed voor onszelf is ook goed voor 
iedereen is. Er heerst dus ook geen criminaliteit of verwaarlozing, honger, verdriet of eenzaamheid bij ons, 
zoals bij juliie. 
Ook oorlog of gevangenissen zijn bij ons overbodig. 
Kinderen worden geleerd al van jongs af aan kunst en wetenschap te bestuderen, wat ze allemaal zeer graag 
doen, en zo ontwikkellen wij onszelf steeds meer, niet omtwille van een economisch doel, maar om dat we 
inzien dat we allemaal beter worden van gezamelijke intellectuele en gevoelsmatige ontwikkeling. 
Daarom is het bij ons een zeer prettig leven.

Om nog wijzer te worden dan we al waren hebben we enkele ruimtereizen gemaakt naar planeten waarvan we 
wisten dat er intelligent leven was, en één daarvan was jullie planeet. 
Ik werd aangewezen om hier onderzoek te komen doen naar de oorzaken van jullie domheid en egoïsme, welke 
de oorzaak van jullie verdriet en ellende is. 
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Ik ben nog bezig met mijn studie maar kom spoedig naar buiten met een verklaring die plausibel is voor jullie 
aardwezens en die jullie gelukkiger maken dan jullie nu zijn.

Tot die tijd zwerf ik maar een beetje op het antieke internet, om jullie alvast in te wijden in de alomvattende 
wijsheid en intellect van de cosmos en de cosmische liefde, welke is de enige wet.

Jullie hier op Klokkenluideronline.nl hebben het grote geluk dat ik jullie een bezoekje breng. 
Fijn, hé?

72.  DNH 

14 Feb 2009 om 21:41 

@ Charles: Dank je voor de tip.

73.  DNH 

14 Feb 2009 om 21:44 

@ Verbeet: Verbijt je niet te veel in in jouw ogen ’slechterikken’, want ook jij bent niet al-ziend of onfeilbaar. 
En ook Joris is, al zou alles waar zijn wat van hem gezegd is, maar een mens die straks ook, net als jij 
trouwens, voor de Cosmische God verschijnen moet om zijn beloning af te wegen tegen zijn straf. 
En niemand houdt het Alziend Cosmisch Oog voor de gek, ook J.D. niet. 
Maak je niet al te druk dus!

74.  Charles 

14 Feb 2009 om 22:19 

@ DNH 
Ha-ha, leuke proza voor Karin! Als je je talent nu ook eens inzet voor je eigen site! 
Alhoewel, dat je er nog niet uit bent waarom er op deze plaanet, je had trouwens beter op een andere kunnen 
uitstappen, zoveel “domheid, egoïsme, verdriet en ellende is” pleit niet echt voor het intellect op je planeet 
XC991200. Want dan had je toch kunnen weten dat het hier 99 procent aangeboren problemen zijn waar maar 
weinig aan te doen is, inclusief dat van JD. 
Trouwens, wanneer loopt je retourtje af?

75.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 11:41 

Verbeet, 14 Feb 2009 om 21:10 
=== 
Ik ben ooit op deze site gekomen omdat mijn aandacht werd getrokken naar de smeerkees en staatsgevaarlijke 
Joris Demmink. Ik heb vaak vrienden, kennissen en familie gewezen op deze site. Ik heb ook talloze keren in 
mijn posts op Elsevier.nl, GeenStijl.nl enz gewezen op klokkenluideronline.nl. 
Gezien de bagger van allerlei vreemde, vaak zieke en narcistische vogels die hier hun gier over dit forum 
spuiten, ben ik gestopt met het propageren van deze site. Ik kan niemand meer uitleggen dat de zaak 
Demmink hier goed wordt aangepakt. 
/===

Helemaal mee eens. De bedroevende kwaliteit van de reacties haalt die van de artikelen (die vaak overdreven, 
maar toch raak zijn) omlaag. Dit bemoeilijkt ook mijn niet aflatende pogingen om bij de Tweede Kamer serieuze 
aandacht voor de kwestie Demmink te vragen. Als men daar de links al volgt, zal men al snel denken “o ja, zo’n 
site!”, en dan afhaken en niet verder lezen. Omdat ik dan de link had verschaft, haalt dit ook mijn eigen 
geloofwaardigheid ten onrechte onderuit.

Vandaar mijn welgemeende advies aan Micha: wis alle reacties (ook de mijne, geeft niks), laat je eigen 
artikelen staan (alleen even zelf een naschriftje eronder zetten bij dat vals alarm laatst over de Kamervragen), 
en sluit verder de site voor reacties. 

Dat zal de geloofwaardigheid zeer ten goede komen en je bent meteen van dat probleem met Google af.

76.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 11:43 

buscadordelaverdad, 14 Feb 2009 om 21:19 

En onze waarheidszoeker onderstreept meteen erna weer hoezeer Verbeet gelijk had.

77.  DNH 

15 Feb 2009 om 12:04 

@ Charles: Nuja, ik ben er wel enigszins uit, maar het probleem is dat het ‘de oorzaken van het onrecht in de 
wereld’ en de wijze om die uit te bannen zo verrekte moeilijk is om duidelijk te maken én te bewijzen! 
Datzelfde kwaad namelijk wilt niet dat ik dit doe ze wilt niet ontmaskerd worden en zogezegd -daarom is het 
internet ook zo belangrijk- censureerd ze door propaganda mijn informatie omtrent het hoe en waarom van het 
goed en kwaad en haar wortels.

Dus de mens zélf, diegeen die ik helpen wil, en bereiken, is de tevens het obstakel tot die hulp en dat bereik. 
Dat maakt mijn taak zo moeilijk.

Veel liever was ik op mijn thuisplaneet gebleven.. ;)
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78.  johnmans 

15 Feb 2009 om 12:49 

Dit bericht siert nu twee dagen de homepage hier, maar de suggestie dat Raoul Heertje met Demmink bezig is 
natuurlijk onzin. Ook niks over te vinden op zijn website, anders dan mensen in zijn forum uit zichzelf wat over 
roepen. 
Gaat zijn programma ook niet over.

Micha, je probeert mijns inziens te vaak ‘nieuws’ te maken dat er helemaal niet is.

79.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 13:30 

johnmans, 15 Feb 2009 om 12:49 

Mee eens. En mocht Raoul Heertje al overwegen zich ermee te gaan bemoeien, wat helemaal niet uitgesloten 
is, want hij houdt wel van een onorthodexe aanpak; dan geeft zulke niet rechtgezette onzorgvuldigheid (een 
vergissing of misverstand is niet erg, maar corrigeer het dan even!) hem natuurlijk alle aanleiding om te 
denken “ik laat me niet op zo’n manier voor andermans karretjes spannen”. 

En dat zou weer een gemiste kans zijn.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Net sluit zich rond boevenbende Deloitte Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden »

Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat
Gepubliceerd door Micha Kat 11 april, 2008 in Algemeen. 

topadvocatuur.jpg De Haagse rechter Westenberg die reeds vier jaar tegen de klippen op (en 

tegen beter weten in) procedeert tegen Micha Kat, de webmaster van deze 

site, heeft recent zijn memorie van grieven ingediend, zeg maar zijn hernieuwde aanval op de 

journalist, thans in hoger beroep. Hij legt zich niet meer bij het voor hem vernietigende vonnis van 

de Rotterdamse rechtbank dat oordeelde dat Kat niets te verwijten valt en zelfs expliciet uitspreekt 

dat de omstreden uitlating over Westenberg in zijn boek Topadvocatuur uit de mond van advocaat 

Hugo Smit rechtmatig was. Voor Kat is dit allemaal behoorlijk eng en bedreigend nu de zaak tot 

uiterste hoogten wordt opgespeeld en politieke dimensies krijgt. Hij deed reeds een beroep op de 

Nederlandse Vereniging van Journalisten voor met name morele ondersteuning, maar de vakbond 

houdt de kaarten tegen de borst. Kat vond wel steun bij gebiedsontwikkelaar Chipshol in deze 

procedure; Chipshol was immers in de door Kat in zijn boek beschreven rechtsgang bij uitstek de 

(door Westenberg) benadeelde partij en dus is het van het grootste belang voor Chipshol dat de 

machinaties van de rechter worden blootgelegd. Dat lukt uitstekend: als gevolg van de door 

Westenberg zelf ingezette aanval tegen Kat die ‘op onrechtmatige wijze zijn integriteit als rechter (die 

hij dus niet heeft) zou hebben bezoedeld’ zijn reeksen belastende feiten over hem aan het licht 

gekomen. 

Maar zolang Westenberg in bescherming wordt genomen door de Raad voor de Rechtspraak (die ook 

zijn procedure betaalt) en de minister van Justitie (’foute rechters bestaan niet’) en de strijd zich 

verhardt leveren die belastende feiten (zie ondermeer onderstaand overzicht) Kat weinig op.

Welke punten brengt de rechter thans naar voren in zijn grieven? Het gaat om drie hoofdpunten:

*Allereerst stelt hij dat het boek Topadvocatuur ‘geen journalistieke productie is’ en daardoor niet 

aanmerking komt voor ‘het volle beschermingsregime van artikel 10 EVRM’. Altijd prettig en 

behulpzaam als partijen die door de journalistiek dienen te worden gecontroleerd en tegen de lamp 

lopen als reactie definities gaan geven van wat journalistiek volgens hen zou moeten zijn. Als partijen 

die een procedure van Westenberg verliezen gaan roepen dat Westenberg ‘in de procedure in kwestie 

geen recht van spreken heeft omdat hij hier niet optrad als rechter’, hoe zou Westenberg daarop dan 

reageren?

*Vervolgens maakt Westenberg een heel punt van de relatie tussen Kat en Chipshol waarbij hij de 

indruk tracht te wekken dat Kat zich in zijn boek heeft laten gebruiken als spreekbuis van Chipshol 

dat via Hugo Smit de aanval op hem zou hebben willen openen. Deze aantijging gaat geheel voorbij 

aan de enige vraag waar deze procedure over gaat: heeft Westenberg voorafgaand aan een cruciale 

zitting in de Chipshol-rechtsgangen de advocaat van Chipshol nu wel of niet geintimideerd? Maar 

liefst drie getuigen hebben onder ede verklaard dat zulks het geval is en bovendien is er 

ondersteunend bewijs in de vorm van stukken. Maar ook feitelijk is deze aantijging gemakkelijk te 
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weerleggen omdat er tijdens de totstandkoming van het boek nog helemaal geen relatie tussen Kat 

en Chipshol bestond; het hoofdstuk in kwestie ging over de zaak van Hugo Smit tegen Coopers & 

Lybrand en in het geheel niet over Westenberg en diens rol in de Chipshol-procedures. Op het 

moment van schrijven in 2003 had Kat zelfs nog nooit van Westenberg gehoord zoals uitvoerig 

betoogd in eerste aanleg. De aantijging in in feite bizar nu Kat juist door toedoen van Westenberg ‘in 

de armen is gedreven’ van Chipshol. Chipshol stelde hem mede in staat deze zaak voor de rechter uit 

te vechten.

*Kat had niet mogen afgaan op advocaat Smit als ‘gezaghebbende bron’ zonder zelf ook 

feitenonderzoek te doen. Zoals betoogd is er wel feitenonderzoek gedaan en heeft Kat de beschikking 

gehad over stukken die de uitlatingen van Smit op overtuigende wijze onderschrijven (deze stukken 

zijn te lezen via de link in onderstaand overzicht op de datum 6 september 2004). Daarnaast is het 

absurd een advocaat die bij uitstek bij een zaak betrokken was en de plicht heeft immer de waarheid 

te spreken (zeker als het gaat om uitlatingen in de media) als ‘niet gezaghebbend’ te diskwalificeren. 

Het idee dat een topadvocaat (Smit was toen nog partner bij Simmons & Simmons) op leugenachtige 

wijze dingen zou gaan roepen over een rechter is beyond any reality.

Alarmerend is dat Westenberg in zijn memorie van grieven tal van stukken bijvoegt die alleen 

afkomstig kunnen zijn uit de archieven van de grote tegenstander van Chipshol in de gewraakte 

procedure, Forward Business Parks (de partij die door Westenberg enorm is bevoordeeld met absurde 

uitspraken) of uit de archieven van Stibbe, het kantoor dat Forward bijstaat. Zoals bekend is Stibbe 

ook het kantoor dat al jaren de oorlog aanvoert die Schiphol tegen Chipshol voert. Hiermee toont 

Westenberg zijn partijdigheid eens te meer aan: in zijn aanvallen op Kat (en Smit) moet hij steeds 

zwaarder gaan leunen op de partij die door hem op onrechtmatige wijze werd bevoordeeld.

Een chronologisch overzicht van de zaak-Westenberg

2 april 2004: journalist Micha Kat krijgt sommatie van Hans Westenberg om binnen tien dagen aan te 

geven waarop hij zijn mededeling over hem in zijn boek Topadvocatuur baseert.

20 april 2004: Micha Kat en advocaat Hugo Smit, dan nog partner bij het topkantoor Simmons & 

Simmons Trenite, worden gedagvaard.

6 september 2004: Westenberg probeert cruciale belastende stukken over hem buiten het geding te 

houden en intimideert daartoe zijn wederpartij Hugo Smit. Hier zijn de stukken in kwestie te lezen: 

Buruma Maris 1, Buruma Maris 2, Schaap & Partners 1, Schaap & Partners 2, Schaap & Partners 3.

8 oktober 2004: conflict escaleert op een comparitie die was bedoeld om de partijen nader tot elkaar 

te brengen.

16 januari 2005: De Rotterdamse advocate Marianne Dumont legt verklaring af tegen Westenberg: 

ook zij werd verregaand geintimideerd door de rechter.

24 januari 2005: Pieter Lakeman, bedrijfsonderzoeker van naam en faam, legt verklaring af tegen 

Westenberg.

30 maart 2005: Westenberg zegt dat advocate Marianne Dumont een leugenachtige verklaring heeft 

afgelegd.

4 juli 2005: A. van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, aangeschreven over 

mogelijk corrumperende nevenactiviteiten van Westenberg.

31 oktober 2005: pleidooien voor de rechtbank Rotterdam. Westenberg valt fotograaf van HP/de Tijd 

aan.

25 november 2005: HP/de Tijd komt met verhaal De Vechtende Rechter van de hand van Thieu 

Vaessen.
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Rechter Westenberg in hoger beroep tegen Kat at Klokkenluideronline

7 december 2005: aan het licht komt dat Westenberg procedeert op kosten van de belastingbetaler 

via een geheim fonds van de Raad voor de Rechtspraak. Kat probeert hier meer duidelijkheid over te 

krijgen via een WOB-procedure.

14 december 2005: Kat behaalt een complete overwinning op Westenberg: de uitlating in zijn boek 

kan op geen enkele wijze onrechtmatig tegen Westenberg zijn. Advocaat Hugo Smit krijgt een 

bewijsopdracht in het kader waarvan getuigen zullen moeten worden gehoord. De enige krant die 

aandacht besteedt aan de overwinning van Kat is De Telegraaf in een kort stuk van de hand van Bart 

Mos.

22 december 2005: WOB-verzoek van Kat om nadere informatie over het ‘fonds’ dat rechters blijken 

te kunnen gebruiken om te procederen afgewezen.

17 maart 2006: Westenberg kondigt al vast aan in hoger beroep te gaan als hij niet wint van Smit.

7 mei 2006: SP-kamerlid Jan de Wit wil uitleg van Van Delden over het geheime ‘fonds’ dat de 

proceskosten van Westenberg betaalt.

12 mei 2006: eerste getuigenverhoor; Westenberg pleegt meineed.

24 mei 2006: Kat krijgt brief in handen van A. van Delden aan SP-kamerlid De Wit waarin Van 

Delden afstand neemt van het vonnis van de Rotterdams rechtbank waarin Kat vrijuit gaat en stelt 

dat wat Kat opschreef ‘niet door de beugel kan’.

30 mei 2006: Raad voor de Rechtspraak distantieert zich officieel van het vonnis pro-Kat van de 

Rotterdamse rechtbank.

15 september 2006: tweede getuigenverhoor. Dumont blijft bij haar eerdere verklaringen op schrift.

31 januari 2007: Nieuwe Revu komt met coververhaal De Liegende Rechter van de hand van Stan de 

Jong. De coverfoto is gemaakt op het moment dat Westenberg op 12 mei 2006 de rechtbank 

binnengaat voor het eerste getuigenverhoor waar hij meineed zal plegen. De fotograaf werd 

verregaand geintimideerd en moest zijn foto’s van de bewaking deleten, maar wist deze te behouden.

16 februari 2007: derde getuigenverhoor. Westenberg beschuldigt nu een collega van de zaken 

waarvan hij zelf wordt beschuldigd. De voorzitter meldt in het proces-verbaal van deze ronde 

getuigenverhoren dat er een nieuwe (schriftelijke) ronde gaat komen.

14 november 2007: Westenberg kondigt hoger beroep aan tegen Kat.

23 januari 2008: Hugo Smit wordt veroordeeld; zijn uitlatingen over Westenberg tegen Kat zijn 

onrechtmatig en hij moet een schadevergoeding betalen.

20 maart 2008: Westenberg dient zijn stukken in inzake het hoger beroep tegen Micha Kat.
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1.  henk 

11 Apr 2008 om 21:56 

on-ge-lo-fe-lijk
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12 Apr 2008 om 12:16 

Succes ermee, zowel Micha als Chiphol!

3.  Ruud Vlaardingerbroek 

13 Apr 2008 om 09:53 

Micha,ik wens je veel sterkte toe in de komende tijd. 
Mensen als jij hebben we nodig om wantoestanden in de maatschappij aan de kaak te stellen. Hou vol.

Ruud

4.  Emile 

14 Apr 2008 om 07:19 

Ach, Westenberg gaat in appel om gezicht te redden… 
Ook al zal hij er zelf niets van verwachten, dan nog kan Westenberg stellen, dat hij in beroep is gegaan enz.

Het is tijdrekken, hopen dat anderen het erbij laten zitten. 
Wellicht helpt het Hof ook mee door eea flink te rekken. 

In ieder geval staat Westenberg mooi voor lullo. 
Het zegt ook wel wat, dat deze (foute) man jarenlang Kort Geding rechter is geweest. Goed fout… en niemand 
deed er wat aan….

5.  juwita 

25 Aug 2008 om 14:58 

Ik ben toch oook benieuwd of Hugo Smit (vermoedelijk zonder subusidie van de Ned. Orde van Advocaten ;-))
zijnerzijds ook hoger beroep heeft ingesteld tegen het vonnis van de Rechtbank Rotterdam. 

Even een citaat uit onverwachte hoek: 
The World Bank Observer Volume 18 nr. 1 (2003) P. 62

Judicial systems around the world are perceived to be in crises(….)and judicial systems are plagued by 
dishonest judges.

6.  juwita 

26 Aug 2008 om 09:36 

Deze beide rechtszaken, d.w.z. Smit versus Westenberg en Westenberg versus Kat, verdienen het tot aan de 
Hoge Raad en derhalve in het volle licht van de openbaarheid te worden uitgevochten. Alleen op die manier kan 
aan den volke getoond worden hoe de rechtspraak in Nederland functioneert of disfunctioneert. In het laatste 
geval kan dit mogelijk een bijdrage leveren aan het alsdan blijkende gebrekkige zelfreinigende vermogen 
binnen de rechterlijke macht.

7.  Martin Dorr 

22 Sep 2008 om 07:45 

Deze Westenberg waarvan ik zelf heb mogen ervaren dat het een leugenaar is die zijn collega’s onwaarheden 
op de mouw spelt om zijn spookdenkbeelden er doorheen te krijgen moet echt hoognodig aan de paal. Gelukkig 
ben ik recent benaderd door een journalist die daarbij zal helpen.Dat is in het belang van iedereen die een 
rechtvaardigheidsgevoel heeft. 
Toe hij nog in Haarlem bij de rechtbank was heeft hij door aantoonbare leigens kans gezien mij 18 maanden te 
laten gijzelen! 
Zonder enig resultaat . Met de uitspraak o.a. : U maakt mij niks, ik ben voor het leven benoemd. Ik heb hem 
beloofd niet te zullen rusten voordat hij eruit getrapt zal worden. Het lijkt me zinnig ook via de krant en 
advokatuur een mailing en advertentie te maken met een oproep tot ervaringen met andere gedupeerden. 
Een rechter zonder aanzien kan immers wel gaan lijkt me. 
Ik hoor graag reaktie’s

8.  E-bee 

23 Sep 2008 om 11:41 

U heeft gelijk, maar het hele systeem is verrot. Net als bij Lippens, Demmink e.a., helpt het persoonlijk 
verwijderen van individuen niet. U wordt nog Don Quichotte. Zie de site van Karel de Werd, De Oppositie.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Net sluit zich rond boevenbende Deloitte Zaak-Spijkers: journalist moet bloeden »
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« Net rond Demmink sluit zich zonder mededogen Steun van weblog Raoul Heertje »

Wikipedia wist Demmink, Google deze website
Gepubliceerd door Micha Kat 13 februari, 2009 in Algemeen. 

censuur.jpeg Internetencyclopedie Wikipedia heeft recent het uitgebreide artikel ‘Affaire Joris 

Demmink’ verwijderd. Dit nadat eerder het lemma ‘Joris Demmink’ ook reeds was 

verwijderd. Het thans verwijderde artikel had meer dan 30 referenties naar media als kranten, 

weekbladen en actualiteitenrubrieken alsmede naar officiele juridische stukken zoals aangiftes. Als 

reactie is thans in het artikel ‘Joris Demmink’ enige summiere info opgenomen die hem in relatie 

brengt met kindermisbruik. 

Daarnaast is gebleken dat zoekmachine Google alle verwijzingen naar deze website uit de 

zoekmachine heeft verwijderd. Daaraan ging een email vooraf van de afdeling Google Search Quality 

die als volgt luidde:

From: Google Search Quality <noreply@google.com> 

Subject: Verwijdering uit de Google-index 

To: xxx 

Date: Tuesday, February 10, 2009, 12:49 PM

Geachte eigenaar of webmaster van klokkenluideronline.nl,

[De email van Google is weggehaald]

De indruk ontstaat dat we hier te maken hebben met een bewuste sabotage-actie vanuit de 

farmaceutische industrie die een reactie zou kunnen vormen op de felle artikelen over deze branche 

op deze website. Klokkenluideronline werd reeds eerder geconfronteerd met sabotage door de pillen-

producenten.

38 Reacties op “Wikipedia wist Demmink, Google 
deze website”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  groot 

13 Feb 2009 om 08:45 

Humoristische voetnoot: de Wikipedia censor Jacob Hogendijk raakt nu echt helemaal het noorden kwijt.

” 
Kort vraagje

Joepnl, zet je ook wel eens berichtjes op die site klokkenluideronline? Over wikipedia en zo? Jacob overleg 10 
feb 2009 11:01 (CET)
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Volgens mij was daarvoor al iemand anders “ontmaskerd”, ik heb nog nooit iets gepost op Klokkenluideronline. 
Hoezo? Joepnl 10 feb 2009 11:21 (CET)

Omdat de Joep aldaar vooral vaak post over wikipedia, en jij alhier fel streed voor behoud van lemma’s als 
Micha Kat [5]. Overlegpaginas nuweggen zou je alleen onder het kopje privacy kunnen zien. De privacy en naw 
gegevens van wikipedianen is bij KlokkenluiderOnline op straat wordt gegooid. Maar ik ben blij dat je er niets 
mee te maken hebt. Jacob overleg 10 feb 2009 12:07 (CET)

Pfff. En dan zouden de beschuldigingen van Kat jegens Demmink stemmingmakerij zijn. Joepnl 10 feb 2009 
12:17 (CET)

Wth is hier de relevantie van JacobH? Kun je niet inhoudelijk reageren, moet je weer proberen de boodschapper 
met poep te besmeren met je suggestieve opmerkingen? Beetje modonwaardig gedrag van je dit getroll, maar 
dat waren we natuurlijk al gewend. Thoth 10 feb 2009 13:15 (CET)

Ik voor mij vind het wel plezierig te weten dat Joepnl niet degene is die onder de naam Joep heeft bijgedragen 
op die site (al zie ik de relevantie met het nu-weggen van OP’s ook niet). Notum-sit 10 feb 2009 13:19 (CET)

Ik ging er (per abuis) vanuit dat de Joep die zich daar met Joris Demmink en Wikipedia bezig hield dezelfde 
Joep was die zich hier onder meer met Demmink en KlokkenluiderOnline bezig hield. De relevantie is als volgt. 
Een overlegpagina nuweggen heeft alleen zin als je omwille van privacy geen sporen achter wil laten. En het is 
juist de privacy die op klokkenluideronline ernstig geschonden is door ongevraagd namen, fotos, adressen en 
telefoonnummers van wikipedianen te publiceren. Dus in het scenario dat iemand op site A meewerkt aan 
privacyschending, en op site B om bescherming van zijn eigen privacy vraagt dan is dat zeker een kwestie die 
ik aan zou willen kaarten. Enfin, blij dat ik er naast zat. Jacob overleg 10 feb 2009 13:35 (CET)

Het is je vergeven hoor :)  Overigens ging het niet om mijn OP maar deze die gisteravond niet genuwegged 
mocht worden. Joepnl 10 feb 2009 13:48 (CET)

Ik behoud mij het recht om PA’s en botberichten op mijn OP direct te wissen. Pieter2 10 feb 2009 16:18 (CET)

Voor de zekerheid maar even: Ook ik heet Joep en hield me met de discussie lemma’s Joris Demmink bezig. Ik 
ontdekte toevallig een uurtje geleden inderdaad dat er ook een Joep bij klokkenluideronline discussieert (ik was 
op zoek naar wat die privacyschendingen nou precies inhielden; nog niet gevonden). Die Joep ben ik dus ook 
niet. En ik houd ook niet van de stijl van discussiëren daar. Van de stijl van discussiëren hier ter plekke 
trouwens vaak ook niet. Er komen trouwens steeds meer Joeps in de wereld merk ik. groet –joep zander 10 feb 
2009 21:11 (CET)

Joep is ook gewoon de beste naam die er is, maar dat terzijde. Joepnl 11 feb 2009 02:39 (CET)

“

2.  Roelfzema 

13 Feb 2009 om 09:55 

Eergisteren plaatste ik hier een commentaar over een andere website, waar dit ook gebeurde. Dat was in 2008, 
waar The Unhived Mind nog steeds gebant is op Google. Ik ben destijds de zoekmachine Gigablast gaan 
gebruiken, maar die is uit de lucht gehaalt. Yahoo heb ik ook vaker gebruikt sindsdien. Op bepaalde 
zoekwoorden is alle eerlijke informatie dichtgetimmerd, net als de Nederlandse media, voordat er internet was. 
Onlangs hoorde ik van een andere zoekmachine, een Amerikaanse meta search engine, die iets betrouwbaarder 
is. 
http://clusty.com/ 
Google doet dit bij alle websites die lekken over de geheime agenda van de Contrareformatie. 
Het lijkt mij dat het marktaandeel van Google onterecht is. 
Zegt het voort, zegt het voort!

3.  Roelfzema 

13 Feb 2009 om 10:23 

Ik merkte dat Gigablast weer in de lucht is. 
Klokkenluider online staat daar nog op de eerste pagina. 
http://gigablast.com/search?k5t=432926&q=demmink

4.  Charles 

13 Feb 2009 om 10:47 

Micha, alle farma artikelen er af halen en je weer aanmeelden.

5.  DNH 

13 Feb 2009 om 11:24 

Een dankbriefje naar Serge Brin deed voor mij wonderen: 
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=demmink dnh&meta=

Charme, mensenkennis en wat diplomatie, Micha, en je hebt de halve wereld! 
Niet van dat stugge, tegendraadse. 
Je kunt de wereld niet verbeteren als de wereld niet verbeterd wilt worden!

6.  DNH 

13 Feb 2009 om 11:38 

Bezoekers

●     4 momenteel online

●     107 gezamenlijk maximum

●     1165422 totaal aantal bezoekers

Test uw klokkenluider-
kennis!  
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Goede link moet natuurlijk zijn: 
http://www.google.nl/search?hl=nl&q=demmink dnh&meta=

7.  DNH 

13 Feb 2009 om 11:39 

Juist, ja. 
Met een plustekentje tussen ‘demmink’ en ‘dnh’.

8.  johnmans 

13 Feb 2009 om 11:57 

Verspil nou ajb geen tijd en energie aan al die wiki’s, hyvesdingen, petities.nl etc. De bedoelingen zijn aardig, 
maar het creëert en bereikt voornamelijk groepjes mensen die vooral veel online met elkaar bezig zijn. 
Demmink cs liggen daar echt niet wakker van. 
Zaken als Demmink gaan pas rollen als grote internationale media er in duiken en als er bewijsbare 
verdenkingen naar politici zijn (niet van pedofilie, maar van meewerken aan cover-ups). 
Focus daar je energie op, levert meer op dan al schoolpleingeneuzel over wiki’s.

9.  Relativeerder 

13 Feb 2009 om 12:38 

Punten voor johnmans, eindelijk iemand die het ook snapt.

Het enige dat misschien even herzien moet worden is petities.nl, daar gaan we denk ik wél wat aan hebben.

Verder wordt de hyve iets teveel door overgeprikkelde mensen bezocht.

10.  johnmans 

13 Feb 2009 om 13:17 

Vind petities.nl geen onding, maar voor die 40.000 is de groep geïnteresseerden veel te klein.

11.  De_Waarheid_is_Waar 

13 Feb 2009 om 14:08 

Het was mij gisteren al opgevallen dat het googlen naar klokkenluider niet de door mij gewenste resultaten 
opleverde, dat vond ik erg raar. 
Nu weet ik dan wat de oorzaak daarvan is, was nog even bang gisteren dat de pagina was afgebrand maar 
gelukkig dat hij er nog is.

Dan nog een tip voor hen die meer over Joris D willen zien: 
http://www.heerlijkeerlijkheertje.nl/profile/schrekskuh

12.  RuudHarmsen 

13 Feb 2009 om 16:48 

Micha schreef: 
=== 
De indruk ontstaat dat we hier te maken hebben met een bewuste sabotage-actie vanuit de farmaceutische 
industrie die een reactie zou kunnen vormen op de felle artikelen over deze branche op deze website. 
Klokkenluideronline werd reeds eerder *)geconfronteerd met sabotage door de pillen-producenten.

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/908/het-farmaceutisch-complot-7-wraak.html 
/===

Daar stond toen ook al dit commentaar onder: 
K.W., 2 Aug 2008 om 08:33 
=== 
Micha, dit heeft niets met Big Pharma van doen, maar alles met ordinaire spammers. 
/=== 
en ik denk dat K.W. gelijk had. 

Het echte probleem is dus dat op je site iedereen, dus ook een spamrobot, zonder enige restrictie commentaar 
kan plaatsen. Dit zou te voorkomen zijn door alleen commentaar van geregistreerde gebruikers toe te laten, of 
door een van die bekende mechanismen waarmee mensen kunnen bewijzen dat ze mensen zijn, bijvoorbeeld 
instructie met een random getal in Nederlandse woorden aanbieden, waarbij je dat getal dan in cijfers in een 
vak moet invullen.

Om hier meteen pharmasabotage of kwaadwilligheid van Google achter te zoeken, gaat mij echt te ver. Gewoon 
je eigen site beter beveiligen, dat is de remedie.

(Of gewoon de hele commentaarmogelijkheid uitschakelen, want de artikelen zelf zijn vaak zinnig en 
interessant, maar het commentaar van anderen grotendeels gewauwel. Maar dat is slechts een persoonlijk 
mening.)

13.  De Mink 

13 Feb 2009 om 18:42 
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Micha, je bent het spoor totaal bijster. Spambots zien als “een bewuste sabotage-actie vanuit de 
farmaceutische industrie die een reactie zou kunnen vormen op de felle artikelen over deze branche op deze 
website” is nog naiever dan een maagd van dertien.

Je stuurt zeker ook een reply op alle mailtjes over ‘penis enlargement’ dat je die niet nodig hebt?

Het is dat je kaal bent maar je zou eigenlijk van schaamte alle haren uit je hoofd moeten trekken. Niet zo gek 
dat je tot nu toe geen succes hebt kunnen boeken in de zaak-Demmink. Dit soort reacties bewijst dat je 
eigenlijk geen idee hebt waar je het over hebt.

Desalniettemin blijf ik je site met plezier volgen. Met de nadruk op ‘plezier’.

14.  Theike 

13 Feb 2009 om 19:28 

@De Mink: Stel de farmaceutische industry is zo corrupt als Micha stelt dat het is, dan is het niet geheel 
ondenkelijk dat zo’n partij mensen inhuurt om zulke praktijken uit te laten voeren. 

Over Google denk ik inderdaad dat dit een beleidsactie is. 
Echter houd ik het volgende ook voor mogelijk. 
> 
Stel dat de ene pedo de andere een handje wil helpen, en er zou zomaar een pedo bij Google kunnen werken 
aangezien Pedo’s, hoe gestoord ook, tenslote ook mensen zijn. En aangezien Google nog niet helemaal op AI 
draait zou het dus mogelijk kunnen zijn. 
Efin. 

Verders, goed werk Micha

15.  joep 

13 Feb 2009 om 19:39 

@de Wikipedia censor Jacob Hogendijk:

ha Jacob, je stelt: “Ik ging er (per abuis) vanuit dat de Joep die zich daar met Joris Demmink en Wikipedia 
bezig hield dezelfde Joep was die zich hier onder meer met Demmink en KlokkenluiderOnline bezig hield. ”

Wellicht zijn er nog meer zaken waar je abuis mee bent op de Wikipedia, en met jou nog een aantal 
moderatoren = censors?

zie trouwens ook:

http://www.leugens.nl/2009/02/08/bonje-tussen-amnesty-en-wikipedia/

en

http://www.amnesty.nl/bibliotheek_vervolg/aia_feb09_wiki

het is niet voor niets dat integere mensen uit de Wikipedia stappen:

http://webwereld.nl/nieuws/54617/coup-bij-wikimedia-nederland.html

wellicht dat Google Knol voor NL een betrouwbaarder alternatief voor Wikipedia wordt? 
http://knol.google.com/k

groetjes, Joep 
(en niet meer paronoide zijn he?)

16.  Frank Black 

13 Feb 2009 om 20:33 

Micha, het gemakkelijkste is om een ‘Google friendly’ kopie van uw website te maken en deze te plaatsen op 
klokkenluideronline2.nl of micha.klokkenluideronline.nl. dat kost u weinig tijd en geld.

hoewel er getwijfeld kan worden aan het motief en eveneens aan de ernst van de gevolgen van hetgeen Google 
bezwaarlijk acht, is het van belang om een correcte kloon te bouwen.

er is nu teveel belangrijke informatie, afkomstig van uw site, die nu aan de aandacht ontsnapt van google 
gebruikers. ook belangrijke informatie in de commentaren.

17.  Frank Black 

13 Feb 2009 om 20:57 

overigens zijn alle ‘jorisdemmink’ domeinnamen nog vrij. snel zijn, anders registreert Harro ze. als je de 
‘Google friendly’ kloon daar plaatst krijg je gegarandeerd de meeste aandacht in de zoekresultaten

niet vergeten om ze bij verschillende registrars en in verschillende landen te registreren

jorisdemmink.nl 
jorisdemmink.com 
jorisdemmink.net 
jorisdemmink.org 
jorisdemmink.be 
jorisdemmink.nu 
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jorisdemmink.biz 
jorisdemmink.info 
jorisdemmink.eu

18.  Herman van Houten 

14 Feb 2009 om 00:16 

Het is onvoorstelbaar maar waar, Wikipedia heeft een verbod opgelegd aan redacteuren om op 
klokkenluideronline.nl te posten!

De Wikipedofielen spreken zelfs van iemand die “betrapt” was op het posten alhier!

19.  groot 

14 Feb 2009 om 10:03 

@Herman van Houten 14 Feb 2009 om 00:16 

Niet te geloven!

De leden van de Wiki-Kulturkammer zijn erg geschrokken dat hun ware gezicht is getoond, inclusief hun ware 
naam. 
Informatie verzieken is leuk, zolang het maar anoniem kan gebeuren, nietwaar?

De dubbele moraal van Wikipedia blijkt ook maar eens uit hun lemma over “Geen Stijl”. Waar Wikipedia zelf 
morele wroeging de namen van de “Fleischbaums” prijsgeven.

20.  joep 

14 Feb 2009 om 12:22 

Bij wiki is het rumoerig in de kroeg: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg

Ben ik de enige die het patroon ziet? Het zijn namelijk altijd dezelfden die zich met “moeilijke” personen 
bezighouden. Wie is hier oorzaak en gevolg, mij lijkt het duidelijk dat met name diegenen die zich met moeilijke 
personen bezighouden de problemen veroorzaken, want als de moeilijke persoon weggemobt is, gaan ze 
gewoon op zoek naar een volgend slachtoffer. Aan de andere kant: de gemeenschap heeft duidelijk aangeven 
zich onbetamelijk gedrag wenst te laten bevallen, zoals bleek in het afzettingsproces van CaAl. De 
gemeenschap wil helemaal niet anders, dan de dagelijks soap-opera alhier en ook moderatoren willen helemaal 
niks anders dan verder hun spelletje spelen. De moderatorengroep is niet alleen rot in zijn binneste, maar het 
rotten heeft zich uitgebreid tot de gehele groep. Een weldenkend mens kan het terugplaatsen van een artikel 
als Walter van Kalken met een stand CaAl: andere moderatoren 1:5 en de stand CaAl: gemeenschap 1:7 niet 
gedaan wordt (o.a. Effeietsanders verschuilt zich laf achter andere moderatoren, terwijl hij toch die peiling heeft 
opgezet en de consequentie niet aanvaardt). Van een fatsoenlijke groep kan je dus niet spreken, de moderator 
(ja allen !) is vooral koppig en machtswellustig en heeft geen benul van wat juist is. Elke gemeenschap krijgt de 
leiders die het verdient, dus of je doet er wat aan als gemeenschap (en zet betroffen moderatoren af) of je doet 
er niks aan: maar hou dan gewoon je kop en laat die groep dat doen wat ze als beste kunnen (mobben en 
uitlokken): met de visie en ook met een on-line encyclopedie maken heeft dergelijk gedrag niks te maken: ik 
ben benieuwd wie het volgende slachtoffer zal zijn. Pjetter 13 feb 2009 16:30 (CET) 
Een dergelijk doemdenken is funest voor de encyclopedie. Stel dat er een aantal moderatoren wordt afgezet. 
Zie je het voor je? Desysop na desysop tot de betreffende mods verdwenen zijn. Een zeer langdurige pijnlijke 
kwestie. Ook het positieve dat ze doen,verdwijnt met hen. Een Wikipediaskelet zonder vlees. Er rest ons dan 
slechts gebruikers en mensen zoals Pjetter, met hun negatieve insteek, onder het mom van wel weten wat er 
loos is. Een onmiddellijk gevolg is dat een aantal medestanders van hun eveneens afhaakt omdat ze het met de 
gang van zaken niet eens kan zijn. Is dat wat we willen? Een uitstroom van gekwalificeerde medewerkers? 
Pieter2 13 feb 2009 16:40 (CET) 

dus op naar http://knol.google.com/k

of op zijn wiki’s: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_Knol

21.  Observator 

14 Feb 2009 om 15:01 

@ Frank Black 
13 Feb 2009 om 20:57 

Frank, waarom heb ik jou ooit aangevallen op een overdadig citeren? 
Wás dat wel zo belangrijk? Ik kon toch scrollen?

Ik schaam mij daarover, nu je ons wijst op de mogelijkheid sluwerikjes te snel af te zijn. Wie had daaraan 
gedacht? 
JIJ. 
Dank.

22.  Haeduaan 

14 Feb 2009 om 21:25 

Ok, als moderator bij Wikipedia vind ik best veel onzin op klokkenluideronline staan. Maar ja, natuurlijk klopt de 
kritiek op Wikipedia wel degelijk. Groet.

23.  De_Waarheid_is_Waar 
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14 Feb 2009 om 22:35 

@ Frank Black 
13 Feb 2009 om 20:57

Goed idee, van dat soort inbreng kun je nog wat leren. 
Soms zijn de oplossingen dichterbij dan je verwacht.

24.  Nanno 

15 Feb 2009 om 00:08 

Check in dit artikel de link “er is geen link meer te bekennen” en je krijgt FORBIDDEN voor je kiezen door 
google… 
http://www.heetmail.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=1

25.  Nihil Dicens 

15 Feb 2009 om 01:43 

Ergerlijker vind ik het ook dat we een regering hebben die stilletjs de burger manipuleert, zonder dat die 
bevolking daar erg in heeft.

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2008/07/overheidsmanipulatie.html

26.  Nihil Dicens 

15 Feb 2009 om 01:44 

In samenwerking met deze link:

http://petrusblog–incaudavenenum.blogspot.com/2009/02/waarom-manipuleert-rtl-4-de-kijker.html

27.  Philip Jonkers 

15 Feb 2009 om 12:58 

Is er iemand zo brilliant geweest om een kopie te maken van de vermelde Wikipedia pagina voordat het uit de 
lucht gehaald werd?

28.  RuudHarmsen 

15 Feb 2009 om 13:44 

Re: Philip Jonkers

Gelukkig zit in Wikipedia zelf ingebakken dat alle eerder versies van bestaande pagina’s (dus helaas niet van 
totaal gewiste!) reconstrueerbaar blijven. Zie bijvoorbeeld

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joris_Demmink&limit=500&action=history 
waaruit er als voorbeeld één genomen die er puur in bytes lang uitziet: 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Joris_Demmink&oldid=15383163

29.  Observator 

15 Feb 2009 om 14:03 

@ Nihil Dicens 
15 Feb 2009 om 01:43 

Je zegt véél hiermee, en onderstreept onder meer het verhaal van de kleren van de keizer zowel als mijn 
stelling: ‘Slechtheid bestaat bij de gratie van domheid’. 
In wat mildere buien vertaal ik ‘domheid’ in onverschilligheid gekoppeld aan onnozelheid en onwetenheid, en 
dát weer gekoppeld aan een te groot vertrouwen.

30.  joep 

16 Feb 2009 om 20:43 

“kanttekening” zet op Wikipedia een analyse neer:

– start – 
Objectieve beoordeling van relevante artikelen/voorbeeld doet volgen 
Beste gebruikers van Wiki, enige maanden nu volgen wij nu de bijdragen op Wiki. Het valt ons op dat sommige 
pagina’s met een vlotte beweging worden verwijderd terwijl andere pagina’s, qua vergelijkbare waarde en 
inhoud er kennelijk gewoon zijn doorgekomen. Voorbeeld zijn de bijdragen die zijn gerelateerd aan personen. 
Ook valt ons op dat er op de overlegpagina’s steunbetuigingen staan aan elkaar. Mensen die erg actief zijn op 
Wiki, en die “vrienden” worden van elkaar. Dat is logisch, dat zit in de mens, maar het bevordert subjectiviteit. 
De een maakt een verwijderingsvoorstel en de ander kopt deze er een paar weken later in. Is het niet een idee 
om in het kader van gelijkheid, alle pagina’s door te nemen op kwaliteit? Ook de huidige pagina’s, die al langer 
bestaan? Deze zijn namelijk op dit moment voorbeeld voor andere, nieuwe schrijvers. Die worden dan op de 
vingers getikt, terwijl ze naar voorbeeld hebben gehandeld. Het zou een hele klus zijn, maar het bevordert de 
geloofwaardigheid van de huidige bijdragen. Zo niet, dan zou het idee kunnen ontstaan dat er een vriendenclub 
bestaat die graag de rode pen hanteert en niet zozeer het meeste inzicht heeft in de specifieke materie. Dat 
kan ook niet, en dat is ook niet erg. Men kan niet overal verstand van hebben. Is het een idee om met 
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betrekking tot bepaalde gebieden (bijvoorbeeld kunst, wetenschap etc) mensen aan te wijzen die gebleken 
kennis bezitten en een goede inschatting kunnen maken van de relevantie van nieuwe artikelen? Opdat 
interessante bijdragen niet nodeloos in de prullenbak verdwijnen en andere artikelen er doorheen glippen. 
Afzender: Kanttekening (afzender: 15 feb 2009 20:35 Kanttekening (overleg | bijdragen | blokkeerlogboek))

Wie zijn “wij”? Een of andere wikipediaan en zijn sokpop? Of Adriaan van Campen? - Quistnix 15 feb 2009 
20:57 (CET) 

Tsjaa.. het blijft natuurlijk MENSENwerk. ;)  Koektrommel 15 feb 2009 22:07 (CET) 
Nogal summier rapportje voor maanden werk. Ik kan het zo niet echt serieus nemen, sorry. Fontes 15 feb 2009 
22:21 (CET) 
Wat Koektrommel al aangeeft, het blijft mensenwerk. Hoewel de opmerking voor mij nogal onvolledig en niet 
geheel duidelijk is (wie is “wij”, hoeveel maanden onderzoek, is er een rapport, wat is de aanleiding etc.) snap 
ik niet dat u mensen wilt aanwijzen “die gebleken kennis bezitten”. Op Wikipedia stelt een gemeenschap van 
gebruikers enkele regels op en bepaalt zij welke onderwerpen relevant of irrelevant zijn voor een encyclopedie. 
Die gebruikers menen allemaal dat ze “kennis bezitten”, anders dragen ze niet bij. De mensen die u wilt 
aanwijzen kunnen toch ook niet bepalen wat relevant is, want ook zij hebben ongetwijfeld allemaal een andere 
kijk op wat een encyclopedie is. “Relevant” is denk ik subjectief, daar worden we het toch nooit over eens. 
Groet, Tom 15 feb 2009 22:58 (CET) 
Zullen we proberen wat positiever te reageren? 
Dag Kanttekening. Zou je wat meer kunnen vertellen over wie jullie zijn en wat jullie initiatief inhoudt? Groet, 
BoH 15 feb 2009 23:08 (CET) 
Beste Wiki gebruikers, er is geen sprake van maanden werk, en ook niet van een zwaar georganiseerde 
commissie. Een groepje van drie heeft wat artikelen gevolgd, dat is alles. Verder blijkt iedereen anoniem te zijn 
hier. Wellicht geen overbodige luxe gezien de lichte ontvlambaarheid van sommigen. Verder veel succes met 
jullie mooie en arbeidsintensieve werk. Petje af. Kanttekening.

Het zou u sieren de sok van uw hand te halen, als u begrijpt wat ik bedoel. Fontes 16 feb 2009 00:01 (CET) 
Waarschijnlijk een soort van profielwerkstukje van enkele scholieren dus. Dat soort waardeloze info had ik 
liever niet gelezen aangezien ik mijn tijd graag aan nuttiger zaken besteed. Rododendron 16 feb 2009 10:41 
(CET) 
Ja inderdaad mee eens. Een rapportje voor de schredder. Kan iemand dat zo nog even inkoppen? Anders glipt 
het er door heen. …..jeroen….. 16 feb 2009 19:08 (CET)

– einde —

wat wel leuk, maar eigenlijk dieptriest, om te zien is: 
- men leest elkaars bijdrage half; gaande de discussie ontstaat er uit het niets een rapport, dat daarna daalt (?)
tot het niveau van een profielwerkstukJE. 
- men projecteert de beelden op een sokppopper; dat is geloof ik nog erger dan een vandaal? 
- en het wellicht constructief bedoelde voorstel wordt afgeserveerd.

Rododendron mag ook wel op de volglijst voor blont gedrag ;-)

31.  joep 

16 Feb 2009 om 20:51 

@Philip Jonkers 15 Feb 2009 om 12:58 
Speciaal voor je gered, de Affaire Joris Demmink, 
ooit gepubliceerd onder de GDFL licentie op wikipedia NL, wegens censuur vrwijderd:

De Affaire Joris Demmink duidt op verschillende affaires die vanaf 1998 rond Joris Demmink hebben gespeeld. 
Joris Demmink is sinds 2002 secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, hij is verschillende malen in 
opspraak geraakt omdat hij beschuldigd werd van seksueel misbruik van minderjarige jongens.[1] Verschillende 
media (tv, bladen en internet) besteedden aandacht aan de beschuldigingen, ook leidden de aanhoudende 
beschuldigingen tot Tweede Kamer-vragen. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en de Rijksrecherche 
bleek dat er geen sprake was van strafbare feiten, het is dan ook nooit tot vervolging gekomen. De 
beschuldigingen aan het adres van Demmink zijn weersproken door de opeenvolgende ministers van Justitie 
Piet Hein Donner en Ernst Hirsch Ballin.

== Inhoud == 
1 Pedofielennetwerk 
2 Rolodex-onderzoek 
3 Anne-Frankplantsoen 
4 Aangifte door Baybaşin 
4.1 Tussentijds kort geding Baybaşin 
5 Kamervragen 
6 Acties tegen Demmink 
7 Baybaşin eist vervolging 
8 Externe links 

== 1 Pedofielennetwerk == 
In april 1998 besteedde de actualiteitenrubriek Netwerk twee uitzendingen aan een pedofielennetwerk. Dit 
pedofielennetwerk zou bestaan uit een groep criminelen die jonge kinderen uit Oost-Europa smokkelde om ze in 
het Westen in te zetten in de seksindustrie. In de uitzending van Netwerk waren onder andere telefoontaps te 
horen, gemaakt tijdens de zogenoemde Rolodex-zaak (een zaak tegen verspreiders van kinderporno). In de 
taps is te horen hoe een, volgens Netwerk, topambtenaar kinderen bestelt voor het weekend. Deze ambtenaar 
werd in de taps Joris genoemd. Al snel viel de publieke verdenking op topambtenaar Joris Demmink van het 
ministerie van justitie. Justitie ontkende echter dat het om Joris Demmink zou gaan en stelde dat al in 1994 
een intern onderzoek naar de in de taps genoemde ambtenaar was verricht, het zou volgens een woordvoerder 
van justitie om een persoonsverwisseling gaan: het onderzoek richtte zich destijds op een andere hoge 
ambtenaar die werkzaam was voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ook Joris zou heten.
[2] Deze ‘juiste’ Joris werd veroordeeld tot 240 uur dienstverlening en een half jaar voorwaardelijke 
gevangenisstraf, aldus justitie.

== 2 Rolodex-onderzoek == 
In het hiervoor genoemde Rolodex-onderzoek kwam de naam van Demmink ook naar voren, samen met de 
namen van een aantal andere hoge ambtenaren waaronder twee officieren van justitie. Het Rolodex-onderzoek 
werd om onduidelijke redenen stopgezet omdat er onvoldoende bewijs zou zijn, terwijl er duizenden foto’s en 
video’s voorhanden waren. Journalist Lex Runderkamp zou later stellen dat Demmink een vreemde rol speelde 
binnen dit onderzoek, zo zou Demmink volgens Runderkamp justitiële informatie naar de hoofdverdachten 
hebben gelekt, waardoor de verdachten de gelegenheid hadden bewijs te verdonkermanen. Dit stelde 
Runderkamp in 2004, in een pleitnota in een andere zaak (zie hierna onder: ‘Anne Frankplantsoen’). [3] [4]
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== 3 Anne-Frankplantsoen == 
In oktober 2003 publiceerden de Gaykrant en Panorama een verhaal waarin ze stelden dat Demmink seksueel 
contact had met minderjarige jongens in het Anne Frankplantsoen te Eindhoven.[5] Het ministerie van justitie 
noemde de aantijgingen vals[6] . Volgens de toenmalige Minister van Justitie Piet-Hein Donner betrof het 
leugens. “Er is geen spoor van rook, laat staan vuur”, aldus Donner.[7] [8] Na publicatie voerden de 
hoofdredacteuren van de Gaykrant en Panorama twee gesprekken met Demmink en diens raadsman. Naar 
aanleiding van deze gesprekken trokken beide bladen hun beschuldigingen in [9]en publiceerden ze op 5 
november 2003 een rectificatie, hun bronnen zouden onbetrouwbaar zijn geweest: Op grond van nieuwe 
informatie die ons na publicatie heeft bereikt en ook naar aanleiding van gesprekken die met de topambtenaar 
zijn gevoerd, moeten wij concluderen dat onze oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd 
gewekt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken. Voor zover de 
integriteit van deze topambtenaar daardoor onderwerp van discussie is geworden, bestaat hiervoor geen 
aanleiding. In het kader van volledige berichtgeving dient dit gezegd te zijn. [10] Op 5 november 2003 maakte 
het NOS-journaal melding van de schikking tussen Demmink, de Panorama en de Gaykrant. Hierbij meldde het 
NOS-journaal: De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de 
rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met 
Panorama en Gaykrant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s 
en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten. 
[11] Hierop diende Demmink een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen journalist Lex Runderkamp 
en hoofdredacteur Hans Laroes, beiden van het journaal. Demmink stelde dat hij nooit had gezegd dat hij de 
jongens met wie hij seks had niet om de leeftijd vroeg, door dit te melden maakte het journaal hem verdacht, 
aldus Demmink. Het journaal kon niet bewijzen dat Demmink de gewraakte uitspraak had gedaan, daarom 
werd de klacht van Demmink door de Raad voor de Journalistiek gegrond verklaard en moest het journaal 
rectificeren.[12]

Op 14 oktober 2003 deed een voormalige jongens-prostituee aangifte tegen Demmink, hij kende Demmink uit 
het Anne Frankplantsoen en beweerde seksueel contact te hebben gehad met Demmink toen hij nog 
minderjarig was. In een uitzending van Nova van 15 oktober 2003 noemde de advocaat van Demmink de 
aangifte onjuist en ongeloofwaardig. [13] [14] Volgens justitie betrof het een valse aangifte, op 16 oktober 
2003 trok de jongeman zijn aangifte in en bekende hij dat de Panorama hem betaald had om aangifte te doen. 
Op 17 maart 2004 besteedde TweeVandaag aandacht aan de zaak, in de uitzending stelde de jongeman, Frank 
L., dat Panorama hem geen geld had geboden en dat het openbaar ministerie met het persbericht over de valse 
aangifte naar buiten kwam op het moment dat hij nog verhoord werd. Uit het proces-verbaal van het verhoor 
van Frank L., dat ook in de uitzending aan bod kwam, bleekt echter dat Frank L. wel had bekend dat hij betaald 
was. [15] Begin maart 2004 maakte Jusitite bekend dat zij Frank L. zouden vervolgen wegens het doen van 
valse aangifte, op 22 juli 2004 werd hij veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijk.

== 4 Aangifte door Baybaşin == 
In 2007 kwam Demmink opnieuw in opspraak onder andere vanwege vermeende pedofiele contacten. Hüseyin 
Baybaşin, een naar eigen zeggen onterecht tot levenslang veroordeelde Koerdische zakenman/drugshandelaar, 
deed aangifte tegen Demmink wegens pedofilie, wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een 
criminele organisatie. [16] De Koerd beweerde onterecht in de gevangenis te zitten, hij zou het slachtoffer zijn 
van een complot tussen Demmink en de Turkse overheid. De Turkse overheid zou Demmink onder druk hebben 
gezet om Baybaşin tot levenslang te laten veroordelen. De Turkse overheid kon Demmink chanteren, aldus 
Baybaşin, omdat de Turken zouden beschikken over bewijs dat Demmink zich schuldig had gemaakt aan 
kindermisbruik. Dit bewijs zou bestaan uit tapverslagen, getuigenverklaringen, foto’s en video’s. Als Demmink 
niet zou meewerken aan een levenslange veroordeling van Baybaşin, dan zou Turkije om uitlevering van 
Demmink vragen, aldus Baybaşin. De Turkse regering, zo beweerde Baybaşin, wilde van hem (Baybaşin) af 
omdat hij kon bewijzen dat de Turkse regering betrokken was bij drugshandel en omdat hij een belangrijk lid en 
financier was van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. De bewijsvoering in de zaak van Baybaşin was 
inderdaad lang discutabel geweest.[17] Na een intern onderzoek besloot het openbaar ministerie om Demmink 
niet te vervolgen. [18] Het onderzoek had uitgewezen dat er geen sprake was van enig strafbaar feit, aldus het 
OM. De aangifte van april 2007 was, zo meldde het OM, grotendeels gebaseerd op een mysterieus aanvullend 
rapport dat volgens de advocaten van Baybaşin afkomstig was van de Turkse overheid, maar de advocaten 
konden geen duidelijkheid verschaffen over de authenticiteit van het document. Zo bleef, volgens het OM, 
onduidelijk wie de opstellers van het rapport waren. Een stelling die door de advocaten van Baybaşin bestreden 
werd.[19] De advocate van Baybaşin beweerde dat het OM ernstig tekort was geschoten en dat het onderzoek 
niet deugde. Onder andere naar aanleiding van deze uitspraak concludeerden verschillende media dat dossiers 
tegen topambtenaren stelselmatig in de doofpot belanden. [20] [21]

== 4.1 Tussentijds kort geding Baybaşin == 
Een week nadat Baybaşin in april 2007 aangifte deed tegen Demmink, bezocht Demmink de gevangenis waar 
Baybaşin verbleef. Volgens de Koerd deed Demmink dit om hem te intimideren, volgens Demmink was er 
sprake van een regulier werkbezoek.[22] [23] Baybaşin spande hierop in mei 2007 een kort geding aan tegen 
Demmink waarin hij eiste dat Demmink zich niet langer met hem en zijn zaak zou bemoeien. In de kort geding 
zaak tussen Baybaşin en Demmink besliste de rechter in juni 2007 in het voordeel van Demmink, van 
intimidatie zou geen sprake zijn. [24]

== 5 Kamervragen == 
Naar aanleiding van de aangifte van Baybaşin en het daaropvolgende onderzoek door het OM werden er in de 
Tweede Kamer vragen gesteld over Demmink door de SP, VVD en de PVV.[25] [26] In juli 2007 verklaarde 
minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin dat er geen enkele grond was voor de beschuldigingen van pedofilie aan 
het adres van Demmink. Ook van een complot tussen de Turkse overheid en Demmink zou geen sprake zijn, 
aldus Hirsch Ballin in de Tweede Kamer, de minister baseerde zich hierbij naar eigen zeggen op het oriënterend 
onderzoek van het OM.[27]

== 6 Acties tegen Demmink == 
Op 10 juli 2008 werden er door journalist Micha Kat op de radiozender Arrow Classic Rock oude en nieuwe 
onthullingen gedaan over Demmink. [28] [29] De uitzending werd door Arrow Classic Rock verboden omdat het 
teveel op een lastercampagne leek. [30] Begin november 2008 kwam er onder invloed van de stukken van 
Micha Kat via Hyves een poging op gang om Demmink aan te klagen wegens pedofilie middels een petitie, ook 
probeerde men de landelijke pers en Peter R. de Vries over te halen om aandacht te besteden aan de zaak, 
onder andere met met emailacties. Eind december 2008 hadden zich 6000 leden aangemeld. Micha Kat en de 
mensen achter hem vinden dat de politiek en de media het onderwerp Joris Demmink negeren.

== 7 Baybaşin eist vervolging == 
In mei 2008 startte de advocate van Baybaşin, Adèle van der Plas, een artikel 12-procedure tegen de Staat bij 
het gerechtshof in Den Haag. In een artikel 12-procedure vraagt de eiser de rechter te bepalen dat het 
openbaar ministerie iemand moet vervolgen. Van der Plas vroeg het Hof om het OM te dwingen tot 
strafrechtelijke vervolging van Demmink en de Bredase officier van justitie Hugo Hillenaar over te gaan. Beiden 
zouden schuldig zijn aan de (volgens Van der Plas onterechte) veroordeling van Baybaşin. Van der Plas zei 
bewijs te hebben dat Demmink en Hillenaar een vals strafdossier hadden opgemaakt tegen Baybaşin, onder 
andere zouden de taps op basis waarvan Baybaşin veroordeeld werd, vervalst zijn.[31] Op 17 oktober 2008 
verklaarde het Haagse Hof Baybaşin niet-ontvankelijk in zijn klacht tegen Demmink. Voor zover er al sprake 
was van seksueel misbruik, was Baybaşin daar zelf geen slachtoffer van geweest, hij was dus geen 
belanghebbende in de zaak. Alle andere door Baybaşin aangevoerde feiten tegen Demmink en Hillenaar 
beoordeelde het Hof als ongegrond, onvoldoende concreet en/of onvoldoende onderbouwd. Hiermee kwam de 
mogelijkheid tot strafvervoling van Demmink voor de door Baybaşin aangevoerde feiten te vervallen. [32] [33]
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== 8 Externe links == 
Feitenoverzicht affaire Demmink volgens Micha Kat www.klokkenluideronline.nl

Referenties: 
1 Een hardnekkige fluistercampagne, Volkskrant, 14 juli 2007 
2 Joris A. t/m D., Crimesite 
3 Pleitnota NOS-journaal 2004, 2004, pagina 3 
4 ‘Topambtenaren in pedonetwerk’, Telegraaf, 16 juni 2007 
5 OM vraagt Gaykrant om informatie, Nova, 8 oktober 2003 
6 Topambtenaar stelt Gaykrant en Panoram aansprakelijk, Nova, 15 oktober 2003 
7 Een hardnekkige fluistercampagne, Volkskrant, 14 juli 2007 
8 Pleitnota NOS-journaal 2004, 2004, pagina 4 
9 Bladen trekken beschuldigingen tegen topambtenaar in, Nova, 5 november 2003 
10 Panorama en Gaykrant trekken beschuldigingen in, Nova, 5 november 2003 
11 Fragment NOS-Journaal, NOS-journaal, 5 november 2003 
12 J. Demmink tegen L. Runderkamp en H. Laroes (NOS Journaal), Raad voor de Journalistiek, 29 juni 2004 
13 Aangifte tegen topambtenaar Justitie, Uitzending Nova, 15 oktober 2003 
14 Aangifte Frank L. tegen Demmink, 14 oktober 2003 
15 Vervolging man die topambtenaar aangaf, TweeVandaag, 17 maart 2004 
16 Aangifte van Hüseyin Baybaşin, april 2007 
17 Aftappers in het nauw, Groene Amsterdammer, 22 juni 2002 
18 Demmink: Geen maatregelen, wel onderzoek, EenVandaag, 13 april 2007 
19 Geen strafrechtelijk onderzoek na aangifte Baybasin, De Pers, 13 juli 2007 
20 ‘Zedendelicten topambtenaren in de doofpot’, Nu.nl, 13 juni 2007 
21 ‘Topambtenaren in Pedonetwerk’, Telegraaf, 16 juni 2007 
22 Kort geding tegen hoogste ambtenaar Justitie, Elsevier, 3 mei 2007 
23 Kort geding tegen secretaris generaal van Justitie Joris D., EénVandaag, 3 mei 2007 
24 Turk verliest kort geding tegen topambtenaar, Elsevier, 25 juni 2007 
25 Opnieuw ophef over secretaris-generaal van Justitie Joris D, EenVandaag, 13 juni 2007 
26 Kamervragen VVD, VVD, 3 mei 2007 
27 ‘Geen bewijs kindermisbruik door topambtenaar’, Elsevier, 14 juli 2007 
28 Curry’s Wake Up Call van 10 juli 2008, yourwakeupcall.hyves.nl, 19/07/08 
29 Vanochtend op Arrow Classic Rock: the Demmink-attack, Het Vrije Volk, 19/07/08 
30 Adam Curry verlegen met beschuldigingen, Leugens.nl, 19/07/08 
31 Opnieuw vervolging geëist van twee topmedewerkers van justitie, Vrij Nederland, 3 juni 2008 
32 Hof: geen strafvervolging Demmink, Persbericht Advocaat Van der Plas, 27 oktober 2008 
33 Uitspraak van het Gerechtshof te Den Haag, 17 oktober 2008

32.  groot 

16 Feb 2009 om 21:08 

@ joep 16 Feb 2009 om 20:43 

.. waaraan kan worden toegevoegd dat de censuur- dames en heren inmiddels in hun broek schijten voor hun 
eigen schaduw. 
“Niet in de Kroeg, .. helemaal niet op het Internet”, zoals Maarten Vonder’s alias het in de kroeg verwoordt.

Wat het daglicht niet kan verdragen, wordt meteen achter de gesloten deuren van de Kulturkammer gemoffeld: 
“wat doet deze discussie in de Kroeg? Bij nader inzien lijkt een vraag me voldoende. Achterkamertje, graag. - 
Art Unbound 10 feb 2009 04:26 (CET)”

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:De_kroeg

33.  groot 

17 Feb 2009 om 05:44 

Het achterkamertje bevindt zit op: 

irc://irc.freenode.net/wikipedia-nl-achterkamertje

Feel free to eavesdrop, eh , to drop in. 

:-)

34.  groot 

17 Feb 2009 om 22:20 

Wikipedia Kultuurkamer “Doet” Chipshol

Gericht aan de alias van Jacob “De Hun” Hogendijk:

KWOOT 
Chipshol-affaire

Geachte JacobH, ik ben niet goed thuis in de Wikipedia-omgeving dus hopelijk ben ik aan het goede adres. Mij 
is opgevallen dat de pagina over gebiedsontwikkelaar Chipshol onlangs ingrijpend is gekortwiekt. Ik vind dit 
opmerkelijk omdat de tekst een -overigens zeer summiere en feitelijke- weergave bevatte van een zaak die de 
gemoederen van de Nederlandse politiek en ook de media al jarenlang bezighoudt. Ik heb de zaak Chipshol vrij 
nauwlettend gevolgd en ik beoordeel de verwijderde tekst als objectief en zeker encyclopediewaardig. Er werd 
verwezen naar enkele gerechtelijke uitspraken en schikkingen, die gezien de vele miljoenen die ermee gemoeid 
waren, volgens mij beslist vermeldenswaard zijn. Ik zou dan ook willen pleiten voor het terugplaatsen van de 
pagina. Als er een gegronde reden is geweest de pagina in de vorige opzet te verwijderen, ben ik graag bereid 
met inachtneming daarvan mee te werken aan het terugplaatsen van correcte informatie, mocht dat op prijs 
worden gesteld. Gerardpu 16 feb 2009 23:18 (CET) 
UNKWOOT

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:JacobH#Weer_een_collega_ontmaskerd.21
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35.  joep 

18 Feb 2009 om 19:15 

Speciaal gered, de Chipshol-Affaire; 
ooit gepubliceerd onder de GDFL licentie op Wikipedia NL, wegens censuur verwijderd

Chipshol wil rond Schiphol een woon- en werklocatie realiseren, in 1993 was daartoe al 6 miljoen m² grond 
gekocht. In de zuidoosthoek van de luchthaven werd een businesspark met daarin een eigen hoofdkwartier is 
gevestigd. Het bedrijf heeft momenteel (2006) twee gebiedsontwikkelingen in voorbereiding, te weten Chipshol 
Park Fase II (ca. 150.000 m² kantoren) en Schiphol City, een business city van ca. 2 miljoen m².

Schiphol en de provincie Noord-Holland hebben echter ook ontwikkelingsplannen rond Schiphol. Samen met de 
gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam richtten zij in 1987 een eigen ontwikkelingsbedrijf op, Schiphol 
Area Development Company, dat zich in feite alleen met het uitgeven van grond rond Schiphol bezighoudt.

Sinds 1995 komt Chipshol herhaaldelijk in het nieuws door conflicten tussen deze partijen en ook met 
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en VROM, over het 30 hectare grote businesspark Groenenbergterrein 
waar door de overheid een bouwverbod werd afgekondigd. De rechtbank Haarlem veroordeelde in 2004 en 
2005 zowel de provincie als Schiphol tot vergoeding van alle door Chipshol geleden schade. In 2007 kwamen 
Chipshol, de provincie en de gemeente Haarlemmermeer tot een schikking. In april 2007 besloot de rechtbank 
in een tussenvonnis dat Schiphol een schadevergoeding van ongeveer 19 miljoen euro zal moeten betalen aan 
Chipshol. Dat is veel lager dan de 97 miljoen die de onderneming Chipshol heeft geëist. Als de 
schadevergoeding in het definitieve vonnis is vastgesteld, zal Chipshol in hoger beroep gaan.

Vanuit Schiphol wordt er gesteld dat de grond rondom de luchthaven slechts waarde vertegenwoordigt dankzij 
de luchthaven en dat de toegevoegde waarde dan ook binnen de onderneming Schiphol moet blijven. Zowel de 
gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam als het Ministerie van Financiën (Nederland) en Verkeer en 
Waterstaat zijn in deze redenering meegegaan en steunen Schiphol hier in.

Kamerlid Adri Duivesteijn (PvdA) vroeg in juni 2005 om een onafhankelijk onderzoek,[1] hij vermoedt een 
samenspanning tussen overheden en Schiphol. Het dossier is volgens hem nog het beste te typeren als Kafka. 
Voor de PvdA en Groenlinks was de Chipshol-affaire aanleiding voor kamervragen.[2]

Op 30 januari 2008 besliste de rechtbank in Haarlem dat Schiphol alsnog 19 miljoen euro schadevergoeding 
moet betalen aan de projectontwikkelaar Chipshol.

== Externe links ==

Website van Chipshol http://www.chipshol.com/

Website over de strijd van Chipshol vs. Schiphol en diverse overheden http://www.schipholwanbeleid.nl/

Referenties: 
1] Onafhankelijke deskundige op zaak Chipshol Adri Duivesteijn 28 november 2005 http://adriduivesteijn.pvda.
nl/renderer.do/menuId/242059/sf/241717/returnPage/241717/itemId/76268/realItemId/76268/
pageId/241717/instanceId/242066/

2] Antwoord op kamervragen door staatssecretaris Verkeer en Waterstaat Schultz van Haegen 18 november 
2005 
http://www.nieuwsbank.nl/inp/2005/11/18/R253.htm

36.  groot 

22 Feb 2009 om 12:23 

Op Wikipedia wordt gestemd over een nieuw lid voor de kultuurkamer.

Kamaraad “Woudloper” bakt ze het bruinst. 
Kandidaad “Woudloper” steekt zijn tong het diepste in de aars van de zittende kultuurkamer- dames en heren. 
Volgens meneer Woudloper loodst loodst klokkenluideronline namelijk NAZI-PROPAGANDA binnen in de 
Wikipedia: 

KWOOT 
.. Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij ..nazi-propaganda .. binnenloodsen in de Wikipedia ..

Die gebruiker is waarschijnlijk de Joep die actief is op het populistisch-rechtse forum “klokkenluiders”. Ik 
vermoed eerder populistisch rechts dan extreem-rechts. Klokkenluiders is een site van de bekende vandaal en 
Wikipediahater [[Misha Kat]]. De site is eerder bezig geweest met het “ontmaskeren” van Wikipedianen door 
namen en adressen te publiceren waarmee ze proberen het bewerken voor sommige actieve gebruikers 
onmogelijk te maken. Iedere gebruiker waarvan bewezen kan worden dat ze aan dit soort praktijken 
meewerken moet wat mij betreft voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden. Overigens heeft Joepnl ontkent 
dezelfde Joep te zijn die op klokkenluiders actief is. {{Gebruiker:Woudloper/Handtekening}} 21 feb 2009 11:26 
(CET)

UNKWOOT

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Overleg_gebruiker:MoiraMoira&diff=prev&oldid=15732266

Ik verwed een fles Glenfiddich dat Woudloper als volgende achter de gesloten deuren van de Wikipedia 
Kulturkammer gaat plaatsnemen!

Oh ja, weet iemand wat meer over deze Woudloper?

37.  Ruggiero 

23 Feb 2009 om 11:11 
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Wikipedia wist Demmink, Google deze website at Klokkenluideronline

een uitwisselstudent faculteit geowetenschappen uu naar uni bern vakgebied sgpl/fg? altijd lastig traceren ;-)

38.  groot 

23 Feb 2009 om 19:00 

Bruinwerken werkt!

Het heeft de “Kulturkammermitgliedern” behaagd “klokkenluideronline sluist NAZI-propaganda Wikipedia 
binnen” Waldwandern alvast voorzichtig “Der Sieg zu widmen”. 

Kandidaat ↓ Voor ↓ Tegen ↓ Totaal (=100%) ↓ % voor ↓ % tegen ↓ 
Woudloper 91 1 92 99% 1% 
Taketa 41 16 57 72% 28% 
Paul B 80 4 84 95% 5% 
Basvb 48 9 57 84% 16% 
Oscar 55 24 79 70% 30%

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Arbitragecommissie/Stemlokaal/Verkiezing_februari_2009/Uitslag

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Net rond Demmink sluit zich zonder mededogen Steun van weblog Raoul Heertje »

Klokkenluideronline maakt gebruik van WordPress en K2
RSS berichten en RSS reacties
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Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« IN DUITSLAND KAN HET WEL! Nieuw bewijs voor schuld van Joris Demmink »

Kees Driehuis over zaak-Can: “Geen mening”
Gepubliceerd door Micha Kat 19 januari, 2009 in Algemeen. 

driehuis1.jpg Zembla-hoofdredacteur Kees Driehuis heeft laten weten ‘geen mening te hebben’ 

over de doodsbedreigingen door Joris Demmink aan zijn redacteur Sinan Can.

Lees hier en hier de eerdere stukken over de onvoorstelbare rol van Zembla in de affaire-Demmink.

21 Reacties op “Kees Driehuis over zaak-Can: “Geen 
mening””
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Wim Heitinga 

19 Jan 2009 om 19:04 

Kees Driehuis heeft dus geen mening/geen commentaar. Wat mij betreft is dat dan voldoende bevestiging voor 
de gemaakte uitspraken van Burhan Kazmali.

2.  Michi 
19 Jan 2009 om 19:34 

Inderdaad. Dit is volgens de wet geen bewijs, maar het spreekt boekdelen.

3.  donkey 

19 Jan 2009 om 20:11 

Ik ben bang dat ik me bij je moet aansluiten wim! 
Erg jammer dit want ik had Driehuis hoger ingeschat, na vandaag kijk ik toch anders tegen hem aan. Ik vind de 
aantijgingen tegen D. eigenlijk spectaculairder dan de bouwfraude, het is net een spannend boek! Eerst 
twijfelde ik nog heel erg aan de schuld van D. , maar dit soort gedragingen maakt het voor mij steeds 
duidelijker. 
Een echte journalist zou aantonen dat Micha Kat laster pleegt, of dat D. daadwerkelijk schuldig is! Zeker als 
deze een collega met de dood heeft bedreigd!

In reactie op de onrust op de site de laatste dagen, wil ik nog even opmerken dat het mij beter lijkt als we onze 
energie inderdaad bundelen. De mensen die nog altijd sceptisch zijn moeten micha blijven pushen om met 
meer bewijs te komen en hem kritisch ondervragen over de onderwerpen die hij aandraagt.

De personen die geloven dat d. inderdaad schuldig zou kunnen zijn moeten zich concentreren op het 
verspreiden van het nieuws onder de bevolking en aanhoudende acties, zoals het blijven aanschrijven van 
politiek en media. Iedereen die dit niet doet, is er naar mijn mening mede schuldig aan dat deze kwestie nog 
langer voortduurt.

De tijd die je in een negatieve reactie stopt, kun je beter gebruiken om Micha Kat een goede vraag te stellen of 
om anderen op deze site te wijzen. M.b.t. het moderaten denk ik dat het heel belangrijk is dat iedereen zijn 
mening kan uiten, zolang het maar niet oproept tot haat of geweld. Je weet maar nooit uit welke hoek 
informatie kan komen. Het is in deze zaak soms lastig te zeggen of iets off topic is, er zijn zoveel connecties te 
leggen. 
Daarom denk ik dat het belangrijk is dat we ons concentreren op de bewijslast die aantoont dat bepaalde 
personen bij de zaak D. betrokken zijn, zodat we deze daadwerkelijk aan kunnen pakken! 
We moeten toch ergens beginnen!
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De eerste vraag moet zijn of Demmink in functie kan blijven terwijl er dergelijke beschuldigingen zijn en hij 
door zijn positie evt. invloed op het onderzoek kan uitoefenen. De tweede is of hij schuldig is en wie er nog 
meer bij zijn betrokken.

4.  RuudHarmsen 

19 Jan 2009 om 20:57 

=== 
Kees Driehuis heeft dus geen mening/geen commentaar. Wat mij betreft is dat dan voldoende bevestiging voor 
de gemaakte uitspraken van Burhan Kazmali. 
/=== 
Dat lijkt mij ook. Als het allemaal gelogen zou zijn, dan laat je zoiets als gewetensvolle en bekende 
programmamaker (met tot nu een goede reputatie, dacht ik toch?!?) toch niet over je kant gaan! Dan reageer 
je toch in elk geval met een “er is niets van waar”. 

Wie zwijgt stemt toe. Juridisch inderdaad geen bewijs (iedereen is onschuldig tenzij door een rechtbank anders 
bewezen verklaard), maar menselijk gesproken zit het wel zo. Driehuis’ zwijgen is uiterst verdacht.

Ik heb ook nog zitten denken aan alternatieve verklaringen, want: 

1) Het gaat natuurlijk om hear-say evidence (kennis van horen zeggen): 
Micha Kat beweert op zijn website dat Hüseyin Baybaşin van Burhan Kazmalı gehoord heeft, dat Sinan Can zei 
dat Demmink hem bedreigd heeft. Het kan natuurlijk zijn dat ergens in die keten iemand zit te liegen of de boel 
verdraait. 
Maar waarom dan? Wie heeft daar belang bij? Ook dan een raar en zorgwekkend verhaal, dat nader 
onafhankelijk onderzoek verdient.

2) Of stel dat de Telegraaf een tijd geleden gelijk had. Stel er zit een maffia-organisatie achter die Demmink 
(als grote maffiabestrijder? nooit iets over gehoord!) onschadelijk wil maken. Dan zou Burhan Kazmalı door de 
maffia moeten zijn omgekocht of worden bedreigd of gechanteerd om te liegen over Sinan Can? En die speelt 
het mee om het verhaal belastend voor Demmink te laten lijken, terwijl die in werkelijkheid brandschoon is? En 
wat is dan de rol van Kees Driehuis? 

Nogal onwaarschijnlijk verhaal wordt dat zo, moeilijk te begrijpen. Maar ook dan: zorgwekkend en uiterst 
ongewenst. Zulke inmengingen wensen we in Nederland niet in de vrije pers (waarin pers = alle media, dus 
incl. tv). Ook dan: nader onafhankelijk onderzoek dringend gewenst. 

De enige instantie die dat kan (zelf doen of eisen dat het gedaan wordt) is de Tweede Kamer. Heb ik ze ook 
voorgehouden. Nog geen enkel antwoord. Vanwege de vreemde technische kronkels met postmaster at tweede 
kamer vandaag heb ik de berichten van het weekend voor de zekerheid nog maar eens via andere kanalen geë-
maild. Ik ben benieuwd. 

Nogmaals: geen antwoord van de Tweede Kamer is ook een antwoord. Als er niks komt ga ik de Eerste Kamer 
benaderen.

5.  RuudHarmsen 

19 Jan 2009 om 21:04 

Donkey: 
=== 
Ik vind de aantijgingen tegen D. eigenlijk spectaculairder dan de bouwfraude, het is net een spannend boek! 
Eerst twijfelde ik nog heel erg aan de schuld van D. , maar dit soort gedragingen maakt het voor mij steeds 
duidelijker. 
/===

Zie ik ook zo. Hoezeer de ontuchtaangiftes op het menselijk vlak natuurlijk ernstiger zijn, is met deze 
bedreigings-/omkoopzaak voor mij een grens overschreden. Je zou toch verwachten dat bij zulke ernstige 
beschuldingen Demmink meteen geschorst en zelfs gearresteerd zou worden, minstens voor ondervraging; en 
ook diverse andere personen (Driehuis, Can, mensen uit de leiding van de VARA) door de politie ondervraagd 
worden? Maar dat gebeurt dan niet in Nederland. Er gebeurt helemaal niets. Men neuzelt verder over wat een 
minister wel of niet aan de Telegraaf verteld heeft over Afghanistan 2010. Ook zeker belangrijk, maar nu, in het 
licht van deze nieuwe Demmink-onthullingen, even totaal niet aan de orde.

Dat is dan weer mijn mening, waar dat zal ik volgens Tweede Kamerleden wel helemaal verkeerd zien. Alleen, 
dat zeggen ze niet tegen me. Ze zeggen namelijk helemaal niks. Ze leggen niets uit. Ze zwijgen. Hoe kan dat? 
Waar zijn die mensen mee bezig?

6.  Frank Black 

19 Jan 2009 om 21:06 
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7.  Frank Black 

19 Jan 2009 om 21:16 

Naam Schouten 
Voornamen Petrus Antonius Josephus 
Roepnaam Peter 
Geboortedatum 17 maart 1948 
Geboorteplaats Den Haag 
Woonplaats Rijswijk (ZH) 
Postcode 2286 GE 
Adres Henri Dunantlaan 163 
Telefoonnummer 070-3231488 

Ministerie van Justitie (1986-1993) 

Betrof bij het bureau vervoer : het leiding- geven en de coördinatie van het vervoer van zowel hoge 
ambtenaren als bewindslieden en het leidinggeven en de coördinatie van het vervoer van gedetineerden 

http://www.concreetinkoopadvies.nl/docs/Curriculum Vitae Peter 2.doc

8.  Frank Black 

19 Jan 2009 om 21:29 

In his discussion document Towards a reporting code for child abuse? (Op weg naar een meldingcode 
kindermishandeling?, 1996) Schoof states that the reporting code is regarded as a moral obligation to act on 
one’s knowledge about a case of child abuse. He bases this position on interviews with experts who situate the 
reporting code between a professional code of conduct (individual level), a protocol (organization level), and 
instruction and the promotion of expertise. A legal obligation to report was widely rejected in 1996 for reasons 
stated earlier, but in the meantime there has been something of a shift in the attitude towards tackling child 
abuse. As far back as 1997, research among youth and care workers (Van Burik, 1997) revealed that over half 
of the respondents were in favour of introducing an obligation to report. A survey held in 1999 (De Jong et al., 
1999) showed that 65% of general practitioners and paediatricians in the Netherlands were in favour of an 
obligation to report in cases of child abuse. 

A study carried out among professionals in 1997 (Van Burik) showed that one third of the respondents never or 
almost never reported their suspicions of child abuse. It emerged that almost half of the respondents working in 
the social-cultural sector and in playgroups never discussed their suspicions with an ARCAN. The main reasons 
for this were that the respondents had solved the matter themselves or had contacted other parties or 
organizations. Given the method used to select the respondents in this study, the results cannot be generalized 
to the total populations of professionals and professional care workers. Nevertheless, its findings raise doubts 
about the quality of the line of action taken. The opportunities for ‘solving’ child abuse cases within such 
contexts as child daycare are limited. This is confirmed by a yet to be published survey conducted in 2001 by 
the Netherlands Institute for Care and Welfare / Centre of Expertise on Child Abuse (NIZW / Expertisecentrum 
Kindermishandeling) among organizations and professions dealing with children from birth to the age of four 
(Baeten et al., 2001). Respondents in this study indicated that they experienced a great many obstacles when it 
came to acting on suspicions of child abuse. In many cases they encountered problems when trying to talk to 
the parents about their suspicions. The lack of hard evidence, the fear of wrongfully accusing parents and the 
fear of aggression on the part of the parents were all found to contribute to this problematic atmosphere. This 
study also revealed that a relatively large number of respondents indicate relatively few cases of child abuse in 
relation to the frequency and intensity of their contact with children. This is the result of a lack of skill, time and 
knowledge. 

http://www.ouderemigranten.nl/Youthpolicy/docs/word/MoreThanJustReporting.doc

9.  Frank Black 

19 Jan 2009 om 21:35 

Raad voor de Kinderbescherming (Ministerie van Justitie) 

In de 20 jarige loopbaan bij de Raad voor de Kinderbescherming ben ik werkzaam geweest in vier verschillende 
functies in Zwolle, Lelystad, Almelo, Arnhem en Den Haag. 
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lid stuurgroep Platform Waarden en Normen (2004-heden)

1997-1999 Lid van de werkgroep “OrganisatieCultuur” bij het ministerie van Justitie die tot opdracht had om de 
secretaris generaal te dienen met adviezen met het oog op cultuurverandering bij het Ministerie van Justitie 

http://www.lvgs.nl/Media/download/2042/Curriculum vitae 2008.doc

10.  RuudHarmsen 

19 Jan 2009 om 21:41 

donkey, 19 Jan 2009 om 20:11 
=== 
De personen die geloven dat d. inderdaad schuldig zou kunnen zijn moeten zich concentreren op het 
verspreiden van het nieuws onder de bevolking en aanhoudende acties, zoals het blijven aanschrijven van 
politiek en media. 
/===

Ik hoef niet van de schuld van Demmink overtuigd te zijn (ben dat ook niet, maar ook niet van zijn onschuld) 
om toch te vinden dat onafhankelijk onderzoek naar de vele beschuldigingen nodig is. En dan NIET terwijl de 
verdachte ZELF aan het hoofd staat van de onderzoekinstantie, namelijk met OM, dat uiteindelijk onder het 
ministerie van Justitie valt.

Dus moet Joris Demmink in elk geval geschorst worden (en liefst in voorarrest geplaatst, en door de politie 
verhoord), zolang het onderzoek loopt. Dit GELDT OOK indien hij onschuldig is. 

Het gaat erom de schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Die uitdrukking heb ik van politici geleerd. 
Waarom wordt dat principe dan hier niet toegepast?

Het gaat er ook om de schijn van klassenjustitie te vermijden. Gewone verdachten worden wel meteen 
vastgezet en verhoord, zelf bij minder aangiften en beschuldigingen. 
Ook dat probleem schijnen politici totaal niet te zien. Dat is toch raar?

11.  Frank Black 

19 Jan 2009 om 22:05 

2002

De Vrije Universiteit in Amsterdam krijgt op 1 december als eerste in het land een leerstoel Rechten van het 
Kind. De eerste hoogleraar op die post wordt de Dr. J.C.M. (Jan) Willems. 
http://www.unimaas.nl/default.asp?template=werkveld.htm&id=3557A05360I5O1B774N7&taal=nl

De leerstoel is een primeur voor Nederland en een initiatief van de Stichting Defence for Children International 
Nederland, een zelfstandig onderdeel van de internationale organisatie die wereldwijd, door middel van 
onderzoek, voorlichting en actie, ijvert voor de rechten van kinderen. 

Willems is ook medeoprichter en bestuurslid van de Stichting RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak 
Kindermishandeling) RAAK beschouwt kindermishandeling als een symptoom van ernstig te kort schietende 
gemeenschapszorg voor - en bemoeienis met - opvoeding, hetgeen leidt tot omvangrijke psychosociale schade 
die een directe aanslag vormt op de gezondheid en de ontplooiingskansen van mensen, op de economie en de 
sociale binding en solidariteit in de maatschappij. 

http://www.nieuwsbank.nl/inp/2002/11/22/R100.htm 
http://www.stopkindermishandeling.nl/raak/index.htm 
http://www.defenceforchildren.nl/

12.  Frank Black 

20 Jan 2009 om 10:05 

richt u op

KOALA

The investigation began when a child abuse video - made in Belgium - was discovered in Australia. A Belgian 
perpetrator and two victims were identified. Consequently, the sole producer of the material, a 42 year old 
Italian national, was arrested. He was running a website on which he sold over 150 self-made, sexually explicit 
videos of young girls. The business had been running for eighteen months and generated considerable profits 
from around 2,500 customers worldwide.

The abusive material was mainly produced in the man’s private studio. Some material was filmed in Belgium 
and the Netherlands. One of the video’s sold by the Italian suspect shows a father sexually abusing his 
daughters of 9 and 11 years of age. ‘Customers’ of this website were able to order tailor made videos and some 
even travelled to the studio in order to watch and record the abuse, making their own private videos.

Shortly after the Italian child sex offender was arrested in Bologna, the Italian authorities forwarded all 
digitalised material, including ‘customer’ details to Europol and Eurojust. From here, the material was 
disseminated to the countries in which customers were identified. 
http://www.ceop.gov.uk/mediacentre/pressreleases/2007/ceop_05112007.asp

Alleen “school teachers and swimming instructors”? 
http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=news&news=pr071105.htm

Alleen “teachers, doctors, lawyers and computer experts”? 
http://verdwijningen.skynetblogs.be/post/5207734/operation-koala

Operation Koala, particle of the Zandvoort network! 
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http://www.droitfondamental.eu/07-zandvoort-KOALA-GB.html

NEON

Het is echter een misverstand dat alle of 
grote aantallen van deze criminelen op de hoogte zijn van moderne technieken om beeldmateriaal te 
versleutelen, dan wel de identiteit van de verzender en ontvanger te verhullen, getuige onder andere 
de grote internationale NEON-zaak uit 2004 (met een doorloop in 2005) waarbij 440 personen in 
Nederland zijn geïdentificeerd op basis van creditcardgegevens die zijn gebruikt bij de aanschaf van 
kinderporno. 
http://www.justitie.nl/images/kinderporno en misbruik_5421_tcm34-15263.pdf

—

Terwijl de voltallige internationale pers uitgebreid verslag doet van deze galante gebeurtenis, wordt op de 
tweede verdieping van Huis ter Duyn driftig doorvergaderd. Onder voorzitterschap van directeur-generaal 
Vreemdelingenbeleid en Internationale Zaken J. Demmink van het ministerie van Justitie bespreekt ‘de Groep 
op Hoog Niveau’, de zogeheten High Level group, het Europees actieplan voor de georganiseerde misdaad.

Het betreft hier een ambtelijke werkgroep binnen de Derde Pijler van de Europese Unie, een tranche die in het 
geheim functioneert. Binnen dit echelon worden de orders uitgedeeld door de illustere Brusselse commissie K4. 
K4 trad in november 1993 in werking als opvolger van de Trevi-groep. Deze commissie waakt over de 
samenwerking tussen politie en inlichtingendiensten en ziet toe op zaken als indamming van immigratie en 
fraude op internationaal niveau. Een deel van de in Noordwijk vergaderende ambtenaren kende elkaar ook al 
van een ander onderhandelingscircuit, rond de herziening van het Verdrag van Maastricht, de zogenaamde IGC-
conferentie.

In beide gevallen speelt Europol, de omstreden pan-Europese politiedienst waarvan het hoofdkwartier drie jaar 
geleden in het oude gebouw van de Centrale Recherche Informatiedienst aan de Haagse Raamweg werd 
gevestigd, de hoofdrol.

http://www.euronet.nl/~rembert/echelon/sluipend.htm

13.  Waarheid 

20 Jan 2009 om 10:51 

De zaak Demmink is erg gecompliceerd door de vele links ernaar naar toe en er vanaf! Zo stuitte ik recent op 
een interview tussen Eric Jon Phelps en Rick Martin, over de verbondenheid van de wereldlijke Jezuiten order en 
pedofilie. Ik schreef hem een email en dit was zijn reactie:

Dear C,

Thank you for contacting me.

To make the connection to the Jesuit Order ruling the Netherlands, note the high level Freemasons in your 
government. Note also the connections of the royals to the Roman Hierarchy and the Jesuits in the country. As 
you connect those dots, the Order will emerge as a player in the pedophile network as the case is here in the 
US. You also need to purchase my ebook Vatican Assassins III and my Power Point to get grounded in past and 
present Jesuit history.

May the Lord bless you in your efforts to both discover and tell the truth.

Sincerely in faith,……. 
dus ik ben aan het researchen geslagen….dit dringt inderdaad door tot de alerhoogste machten niet beperkt tot 
Nederland alleen…….

14.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 11:59 

@waarheid

Spijker op zijn kop. Die ellende is allemaal terug te voeren op de katholieke kerk, de vrijmetselaars en de 
jezuieten.

Het katholicisme is verantwoordelijk geweest voor zoveel ellende dus dit past er prima bij. Deze sekte heeft ook 
niets te maken met het christendom en het evangelie.

15.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 12:13 

http://www.google.com/search?q=jezuieten pedofilie&rlz=1I7GGLD_nl&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7

16.  E-bee 

20 Jan 2009 om 12:26 

Hitler organiseerde zijn SS naar het model van de jezuieten, het Vaticaan is een satanische priesterbeweging 
van kinderofferaars, het oude Romeinse Rijk met zijn occulte Babylon mystiek. Met Christendom heeft het niets 
te maken, het zijn dezelfde satanisten die occulte bijeenkomsten houden in kastelen in de Ardennen, Bohemian 
groves, en die genoemd worden in de X-files. www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal.htm

17.  E-bee 

20 Jan 2009 om 12:34 
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Bohemiangrove-links. veel kastelen in de Ardennen waar deze bijeenkomsten worden gehouden, hier ook de 
agenda van ze met hun feestdagen en de offeringen. 
www.bibliotecapleyades.net/cienciareal/cienciareal20.htm www.bibliotecapleyades.net/
esp_sociopol_bohemiangrove.htm

18.  E-bee 

20 Jan 2009 om 16:11 

Het is bewezen dat er uitgebreide onderling gelinkte pedofielen netwerken zijn, uitvoerig gedocumenteerd, 
waarnaar geen enkel onderzoek wordt gedaan. In die netwerken worden ook belangrijke personen gechanteerd. 
Bij het minste of geringste chanteert die zelfde overheid onschuldige burgers om hun fascistische 
machtsmisbruik te bewerkstelligen. Men heeft alleen eigenbelangen en noemt het zo “dat zij een beleid uit te 
voeren hebben” ondertussen de kluit bedonderend. Vaak zijn dat ook zeer vooraanstaande personen die een 
misvormd gevoelsleven hebben, dus moreel gestoord zijn. Volgens de Daily mail vanmorgen, zijn detectives 
weer op een pedo-netwerk gestuit. Madeleine McCan detectives uncover Spanish child porn network. Haar 
ouders hebben nog steeds detectives die er mee bezig zijn… 
www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1121703/Madeleine-detectives-uncover-Spanish-child-porn-
network.html

19.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 20:01 

Het klinkt misschien te gek voor woorden, maar als de wereldlijke macht het laat afweten is er alleen nog de 
kracht van het geloof. Aangezien van onze eigen kerken niets hoeven te verwachten, kunnen we deze curieuze 
zaak best voorleggen aan een invloedrijke imam. 

Misschien durft zo iemand wel een uitspraak te doen.

Als ik me niet vergis gaat zoiets wel effect sorteren.

20.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 20:04 

Het klinkt misschien te gek voor woorden, maar als de wereldlijke macht het laat afweten is er alleen nog de 
kracht van het geloof. Aangezien van onze eigen kerken niets hoeven te verwachten, kunnen we deze curieuze 
zaak best voorleggen aan een invloedrijke imam. 

Misschien durft zo iemand wel een uitspraak te doen.

Als ik me niet vergis gaat zoiets wel effect sorteren.

21.  rabarberke 

20 Jan 2009 om 20:16 

Je zou de zaak aan een imam kunnen voorleggen en de link maken naar de jezuietenorde :-)  

Een beetje imam spreekt hier schande van en als ‘n imam dat doet staat de helft van Amsterdam op zijn 
achterste poten.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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1.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 00:46 

Even een kritische noot: De taps zouden vals zijn volgens vier deskundigen maar waar hebben zij dit op 
gebaseerd? Zij hebben geen origineel onderzoeksmateriaal behalve de uitgetypte verslagen (volgens mevrouw 
van der Plas). Aan de hand daarvan kun je natuurlijk nooit vaststellen dat de taps vals zijn. 
Als dit zo is begint dit verhaal toch echt barsten te vertonen. Want dan ga ik me afvragen wat voor ‘deskundige’ 
dit wel niet zijn. Indicaties, aan de hand van uitgetypte verslagen, dat het vals zou zijn?

2.  janick 

14 Nov 2008 om 07:35 

@AIVRD, 
volgens jou hebben de deskundigen alleen uitgetypte verslagen. Hoe weet jij dat nou weer zo zeker? Dus ik 
denk dat deze deskundigen wel degelijk de taps onderzocht hebben. Zo dom zijn de toch nou ook weer niet? 
Is er niet iemand die met een billboard reclame kan maken voor de site klokkenluideronline.nl aan de Turfmarkt 
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(ministerie van justitie), 
met bijvoorbeeld de tekst

Lees alles over 
S.G. Joris Demmink 
onze nationale kindervriend 
op 
Klokkenluideronline.nl

En dan wederom een enquete onder ambtenaren, 
gepubliceerd op klokkenluideronline, 
met daar cijfers hoeveel ambtenaren zijn site hebben bezocht.

3.  stenenstapel 
14 Nov 2008 om 08:09 

@AIRVD: op de site nwo-info en in het rapport-Langendoen staan interviews met degene die de taps vervalst 
heeft.

4.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 10:42 

@janick @stenenstapel 
Mevrouw van der Plas zegt in dit filmpje dat de OM de taps niet heeft vrijgegeven en dat deskundige aan de 
hand van uitgetypte verslagen valsheid vermoeden. Dat is wat er wordt gezegd in dit filmpje. 

Mocht dit niet kloppen, graag links naar dat rapport van Langedoen en naar stukje van NWO. 
Mocht dat wel zo zijn dan begin ik ernstig te twijfelen in deze zaak. 
Ik wil bewijsmateriaal graag kritisch kunnen bekijken. Want stel dat er wel sprake is van een Turks complot om 
Baybassin vrij te krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet alle feiten ken, maar als ik dit filmpje zie begin ik 
ernstig te twijfelen en rijzen er meer vragen op.

5.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 10:53 

Het verhaal is: De Turkse overheid (politie) heeft voor valse taps gezorgd om Babybassin in het gevang te 
krijgen (dmv chantage van Demmink) vervolgens hangt diezelfde overheid het aan de grote klok door alles aan 
een journalist te vertellen en vervolgens gaan de Turkse agenten die voor de valse taps hebben gezorgd 
getuigen. Sorry hoor, maar hier klopt iets niet.

6.  Observator 

14 Nov 2008 om 11:09 

AIRVD, waren het wel dezélfde overheden die voor valse taps zorgden en die nu schoon schip lijken te willen 
maken?

7.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 11:32 

@Observator 
Dat zou een goede vraag zijn. Maar de overheid die voor de valse taps zorgde en ‘chantage’ (ik heb altijd al 
geloofd dat er geen sprake zou kunnen zijn van chantage, dat zou niemand tolereren en nooit onopgemerkt 
kunnen zijn gebleven) zou er dan minstens voor gezorgd hebben dat het niet naar buiten zou kunnen komen. 
Bijvoorbeeld door het gebruik van loyale agenten. 
Nu hangt de Turkse overheid het aan de grote klok inclusief de agenten die eraan hebben meegewerkt. Terwijl 
je zou denken dat ze hun mond zouden houden, zij willen immers de koerdische Baybasin achter de tralies 
hebben.

8.  Observator 

14 Nov 2008 om 11:41 

AIRVD, die vraag ís al beantwoord in ‘Part 4′ Even na 1:20 in dat filmpje heeft VdPlas het over ‘een nieuwe 
Turkse regering’.

9.  censuur 

14 Nov 2008 om 11:54 

@ airvd

Ik snap je kritische houding, en dat is heel verstandig en gezond. 

Want geheel duidelijk en concreet is AvdP niet als Micha er om vraagt… Maar ze zegt bv ook: 
“Maar één deskundige, en dat is een Israelische deskundige, die héél véél kennis heeft, eigenlijk de meest 
deskunidige, die zegt: Op basis van wat ik heb gezien kan ik al met mijn geavanceerde apparatuur zeggen: dit 
is in elkaar gezet en gemanipuleerd. En dat geldt voor(onverstaanbaar)gesprek (onverstaanbaar).”

Nu lijkt het mij uiterst onwaarschijnlijk dat DE expert slechts op basis van “uitegetypte verslagen” uitspaken 
doet over zijn onderzoek, gedaan met zijn “geavanceerde apparatuur”. Getypte veslagen “lees” je immers… Of 
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hij moet een geavanceerde bril hebben ;)  
Verder besteed Wil van de Pol een hoofdstuk, kleine 30 pagina’s, aan de Baybasin zaak en de taps in het boek 
“Onder de tap”, ISBN 9050187005. Ik heb nu geen tijd om het geheel opnieuw te gaan lezen en te quoten, 
maar ik zou graag een klein stukje uit het boek citeren: 
“Bakker-Schut en Van der Plas slaagden erin op het allerlaatste moment getuigen en deskundigen te vinden die 
in staat waren buiten het NFI om zelfstandig onderzoek te doen naar de telefoongesprekken op de bandjes.”

Het ging om: 
Martien Kuylmans, was nauw betrokken bij het ontwikkelen van het tapsysteem van de politieregio Amsterdam-
Amstelland en later hoofd beveiliging UPC.

en: 
Hans van de Ven, hoofd signaalanalyse MIVD en werkte geruime tijd bij bedrijven die tapsystemen ontwikkelen.

Ze constateerden “in een aantal rapportages dat de opnemen op de bandjes ernstige onregelmatigheden 
vertoonden.”

verder schrijft vd Pol nog: 
“De deskundigen hadden net als Baybasin de beschikking gekregen over een aantal cassettebandjes waarop 
gesprekken van de permanente opslag (een optische schijf) waren gekopieerd. Ze stelden meteen met nadruk 
dat nadere analyse op het modermateriaal noodzakelijk zou zijn om definitieve uitspraken te kunnen doen. Pas 
dan zouden zij kunnen vaststellen of de gesprekken zijn gemanipuleerd of niet. Dat nadere onderzoek heefttot 
op de dag van vandaag niet kunnen plaatsvinden, omdat het OM het originele materiaal (oplsgmedia) nooit ter 
beschikking wilde stellen.”

Hierover zegt vd Plas dat ze al 7 jaar!!! hieromtrent aan het procederen zijn… Omdat ze nu de 4 deskundigen 
slechts de kopieen hebben kunnen laten onderzoeken…

Alle citaten uit “Onder de tap” zijn te vinden op pagina 20 en 21.

Hopelijk geeft dit je iets meer duidelijkheid.

10.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 12:08 

@censuur 
Bedankt voor je uitleg. Dus de onderzoekers hebben wel de beschikking over kopieën van de originele taps. Dat 
wilde ik even weten. En het is natuurlijk wel weer vreemd dat het OM de taps niet vrijgeeft, of doen ze dat 
soort dingen normaliter niet. Ben daar niet zo bekend mee.

Dan nog denk ik dat er geen sprake van kan zijn van chantage. Kan ik me niet voorstellen, hoogstens van 
wederzijdse diensten aan elkaar.

11.  AIRVD 

14 Nov 2008 om 12:12 

Wederzijdse diensten in de zin van: wij hebben je ooit kindertjes geleverd nu willen we wat van jou (of van 
jullie wat hij is zeker niet de enige). Maar chantage, nogmaals, acht ik persoonlijk uitgesloten.

12.  Inanna 

14 Nov 2008 om 12:23 

AIRVD: de chantage gaat niet over Mustafa Y, het kind dat door een politieman aan Joris zou zijn geleverd. De 
chantage gaat over een seksfeest in Bodrum. Daar werd geschoten, de politie kwam kijen en met trof daar ook 
Joris D. 
Verder vind ik dat je erg slecht luistert en veel te snel oordeelt. Mr. Adèle zegt duidelijk dat ze een kopie van de 
taps heeft gekregen. Maar het origineel krijgt ze nog steeds niet. De vier instanties die die tape onderzochten, 
moesten het dus doen met een kopie. Daarom kunnen hun uitspraken minder stellig zijn…

13.  janick 

14 Nov 2008 om 12:44 

@Inanna, Uit het achtergrondlawaai, de sprekers, de kliks (hard, zacht,etc.), kun je ook bij copien bepalen of 
een opname samengesteld is uit meerdere opnames. De stelligheid hangt samen met het karakteristieke van de 
verschillende opnames en de signaal ruisverhouding op de tapes. Bijvoorbeeld als de signaal ruisverhouding en/
of het karakteristieke verschil klein is, dan is die stelligheid laag en vice versa. 
Dat weten die deskundigen, die die tapes correct hebben onderzocht. Er is er ook een, waar wel naar geluisterd 
is, die geheel onbekend is in de wereld van de deskundigen (geen wetenschappelijke publikaties of lid van een 
wetenschappelijk! genootschap) op dit gebied.

14.  Undercover 

14 Nov 2008 om 20:03 

AIRVD@14 Nov 2008 om 00:46

De taps zijn deels te beluisteren in een oude Zembla uitzending die hier te vinden is http://video.google.nl/
videoplay?docid=7756678317587935481

Interresant is ook de uitzending over Frank L. die ook eens aangifte deed tegen Joris en waarbij nog voor hij 
klaar was met zijn verklaring al op teletekst te lezen stond dat deze vals zou zijn.
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http://video.google.nl/videoplay?docid=4271180870734329861

15.  Inanna 

14 Nov 2008 om 20:48 

Undercover, dank je wel voor de links! hartstikke interessant!

16.  Undercover 

15 Nov 2008 om 23:44 

Inanna geen dank. Deze zal je ook wel interresant vinden. Een interview met Krol over de publicaties in Gay-
krant en Panorama over de “hooggeplaatste ambtenaar” die kinderen misbruikt en feestjes organiseerd in 
Weert. http://video.google.nl/videoplay?docid=7094352856383935909&q=source:016561389775715932736

17.  Undercover 

16 Nov 2008 om 19:21 

Undercover 
16 Nov 2008 om 16:23 

“Je reactie wacht op instemming”

Huh? Was daar iets mis mee?

18.  Undercover 

17 Nov 2008 om 09:32 

En hier nog een oudje. Een reaactie op de aangifte van Frank L. door de advokaat van hem wiens naam we niet 

zullen noemen :)  
http://video.google.nl/videoplay?docid=-2767919244564096914

19.  tess 

23 Nov 2008 om 23:13 

Maar weer eens een vraag gesteld aan Krista van Velzen:

62. 

Beste Krista,

Weet jij of er nog iets gedaan gaat worden aan de zaak Demmink?

Ik kwam onlangs een interessant filmpje tegen:

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1253/joris-demmink-the-movie-part-3-justice.html

Is er nu helemaal niemand in Den Haag die op z’n minst het fatsoen heeft om hier serieus op in te gaan?

Reactie door Tess — maandag 24 november 2008 @ 0:05

Website Krista van Velzen SP: http://kristavanvelzen.sp.nl/weblog/2007/06/14/is-er-wat-aan-de-hand-met-die-
topambtenaar/#comment-97623

1.  Is Joris Demmink vogelvrij verklaard? · Tessonome 

Pingback op 30 Nov 2008 om 10:49 
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29 Reacties op “Joris Demmink, The Movie Part 4: 
Blackmail”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  censuur 

14 Nov 2008 om 01:23 

Goed te horen dat er NOG een oud slachtofferd van Demmink waarschijnlijk een aanklacht gaat indienen!

Daarnaast schrok ik er van (hoe naief eigenlijk) dat Hirsh Ballin door de Turkse minister van Justitie zélf is 
ingelicht zeg. Het neemt met de dag bizardere vormen aan…

Tnx voor de 4 delen Micha!!!

2.  Wim Heitinga 

14 Nov 2008 om 07:02 

Hulde Micha! 
Deze reportages zouden eigenlijk door de publieke tv-zenders uitgezonden moeten worden. Maar helaas, deze 
media staan onder de controle van de overheid. Bovendien blinken de Nederlandse journalisten niet uit in de 
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kenmerken moed, heldhaftigheid, moraal én ethiek. Kenmerken die wel up U van toepassing zijn. 
Wij in Nederland mogen dan ook dankbaar zijn dat er nog één onafhankelijke én integere onderzoeksjournalist 
bestaat die echte misstanden in onze samenleving aan de kaak durft te stellen. 

Tot slot een welgemeend advies Micha! Wees extra voorzichtig en blijf te allen tijde op je hoede, want die 
oorverdovende stilte vanuit het kamp Demmink doet mij het ergste vrezen.

3.  victor 

14 Nov 2008 om 08:17 

Hallo SP, hallo Krista van Velzen en hallo mr Jan de Wit,

Zijn we er nog? Wakker worden en niet gaan zitten wachten tot de kwestie misschien is overgewaaid. Dat zal 
niet gebeuren. Er moet geruimd worden in Nederland. Pak die kans.

4.  E-bee 

14 Nov 2008 om 09:15 

“Dat wij een hoogste man op Justitie hebben zitten die chantabel is voor het buitenland. Voor een rechtsstaat 
als NL is dat levensgevaarlijk”. 
En: 
“Als je in NL de waarheid vertelt loop je tegen 5 muren aan”

Het hebben van een rechtsstaat is een illusie die in stand wordt gehouden door de media. Het politieke debat 
wordt onder controle gehouden door de verdeling in links en rechts waarin zelfs sommige zgn. 
“misdaadverslaggevers” lijken te zijn gespecialeerd en andere in mediashows de aandacht af proberen te leiden 
van de realiteit.(PRdeV)

Micha Kat is de enige die hier echt iets aan doet in NL.

5.  RuudHarmsen 

14 Nov 2008 om 10:19 

Goeie actie. Ik heb meteen links geplaatst naar de filmpjes: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070419.htm#Hyves

6.  Observator 

14 Nov 2008 om 10:38 

Zelden zoveel voor iedereen, dus nu óók voor de minder tot lezen geneigde mensen, toegankelijke informatie 
op een rijtje gezien als met deze filmpjes! 
Micha, complimenten!

En nu maar afwachten in welke bochten Hirsch Ballin zich weer zal gaan draaien. 
Het zou beter zijn als hij het voorbeeld van Vogelaar volgde.

7.  Inanna 

14 Nov 2008 om 10:44 

Prachtig, Micha! Daar ben ik echt blij mee!!

8.  Dr. Quantum 

14 Nov 2008 om 11:59 

Bedankt Micha en alle andere mensen die hieraan hebben meegewerkt !

Heb er op de TERRASFILOSOFEN-hyve nu ook een special van gemaakt 
http://www.mpfg.hyves.nl/

9.  Charles 

14 Nov 2008 om 12:01 

Geweldige Movies! Op naar de volgende actie. Met de camera naar het Binnenhof?

10.  loudon 

14 Nov 2008 om 13:32 

Micha, heel goede aktie.

Inderdaad en nu naar het Binnenhof.

Het lijkt erop dat Demmink op zijn beurt weer wat weet over anderen die hem dan weer in bescherming nemen. 
Zo wordt een geen recht gesproken in Nederland. 

Dit moet door Balkenende cs doorbroken worden.
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Stappenplan: 
1. Demmink moet geschorst worden 
2. Krijgt een eerlijk proces in Turkije en wordt natuurlijk ook 
snel uitgeleverd aan dat land. 
3. Geen proces in Nederland want er wordt in Holland te veel 
geritseld

Als Turkije begaan is met het lot van kleine Turkse kinderen die door pedo’s misbruikt worden dan vragen ze 
om uitlevering van 
pedo-rast Demmink.

4. De Turkse ambassade zou ook geactiveerd moeten worden.

Op de schaal van Beaufort valt dan wel te verwachten dat Joris 
alvast een ticket enkeltje bij D-reizen (turkije) kan bestellen. 
Dit keer met echt paspoort. 
In de bajes daar maken ze van van Joris een echt vrouwtje; en da’s alvast winst voor deze dominante anti-kind-
mens.

11.  M. 
14 Nov 2008 om 16:08 

Micha, 

complimenten voor deze filmpjes. Ben ze net aan het bekijken, nu deel 3, en heb een collega van me ook laten 
meekijken.

Ik moest af en toe ook erg om je lachen, vooral bij filmpje 2 toen je werknemers interviewde. 

Heb inmiddels ook Peter R de Vries gemaild en gevraagd actie te ondernemen. Niet dat ik de illusie heb dat hij 
dat ook zal doen, maar hoe meer mails hij binnen krijgt over Demmink, hoe beter.

12.  marcel 
14 Nov 2008 om 16:36 

Geweldige videos!De naam van de Turkse journalist kon ik niet goed verstaan. Kasmani, Kasmari, Kazmani, 
Kazmari? Uuh, heeft er iemand een tip op welke naam ik het beste kan googelen en met welk ander trefwoord 
erbij (Demmink, etc) ik op interessante verhalen kan stuiten?

13.  RuudHarmsen 

14 Nov 2008 om 17:00 

Marcel, 

De journalist heet Burhan Kazmalı, of voor wie de Turkse i zonder punt niet kan, dan maar Kazmali.

Staat ook vermeld bij mijn uitgebreide linkenoverzicht op: 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070419.htm#later

Dat verwijst o.a. weer naar het feitenoverzicht van Micha Kat: 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/755/affaire-joris-demmink-het-feitenoverzicht.html

14.  Inanna 

14 Nov 2008 om 17:31 

Beste Marcel, Burhan Kazmali is hoofdredacteur van de Yalova Cizgi, de grootste streekkrant van Turkije. Hij 
heeft de zaak grondig onderzocht en er een reeks van artikelen over geschreven. 
Hij wilde vorig jaar zomer naar Nederland komen om te getuigen, maar hij werd tegengehouden op het 
vliegveld van Istanbul. Ze pakten hem zijn paspoort af en hij kreeg het pas terug toen zijn visum was verlopen. 
Tot op heden heeft hij geen nieuw visum gekregen.

Lees over hem deze artikelen: 
http://www.nwo-info.nl/page/2/?s=Burhan Kazmali

En dan vooral deze: 
http://www.nwo-info.nl/2008/06/03/langendoen-en-burhan-kazmali/ 
en deze: 
http://www.nwo-info.nl/2008/06/19/joris-demmink-en-de-jonge-mustafa/

15.  rabarberke 

14 Nov 2008 om 18:13 

Maareh, geen reactie van de rest van die rozenkruisers daar in Den Haag?

16.  ger 

14 Nov 2008 om 19:31 

Ik heb Peter R. de Vries al een sijntje gegeven. 
Peter doet er verder niets mee want Joris Demmink is een te grote vis voor hem. Helaas.
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17.  Observator 

14 Nov 2008 om 20:42 

Ook ik, Ger, heb Peter een zijntje gegeven. 
Dat moesten meer mensen doen. 
Es kijken of er reactie op komt. 
Want of hij er niets mee doet is natuurlijk de vraag. 
Je weet maar nooit.

18.  HellsBells 

14 Nov 2008 om 21:08 

Ik ben nieuw hier dus wellicht schrijf ik onzin maar die Demmink kan toch alleen zo onaantastbaar blijven 
omdat hij heel veel mensen op hoge posities kan chanteren met openbaarmaking van feiten die het daglicht 
niet verdragen tijdens een eventuele rechtsgang tegen hem?

19.  ger 

14 Nov 2008 om 21:21 

Hoi, binnenkort komt Sinterklaas naar ons ‘kindvrienderlijk land’.

Hint voor de Sint, komt die:

het enige pandje van 1500m3, gelegen nabij parken enzo waar ‘anti-kindvriend’ Joris in belegd heeft is 
uiteraard gelegen in de voor hem veilige haven; Holland, nabij parken en veel groen. 
Duur straatje. Pandje van ca. 1,5 miljoen; tot de tanden beveiligd uiteraard. 
Komt die: 
Riouwstraat 13 
2585 GP s’Gravenhage (gewoon Den Haag dus)

Hoe kun je nou gaan wonen op huisnummer 13. Da’s vragen om ellende in je leven. 

Volgens Google Maps een heel dure straat en voor het huis van Joris staan opvallend veel grote vrachtwagens; 
de kentekens kun vanaf de hemel (lucht) niet lezen. Vanuit de hel misschien wel.

Dit alles is uiteraard alleen bestemd voor de Sint. Maar als we naar het strand gaan ga ik er wel een keertje 
langs rijden

20.  ger 

14 Nov 2008 om 22:00 

Mevrouw Balkenende.

Wilt u J.P. eens helder maken wat er in dit land gaande is. 
J.p.-tje moet zijn ballen tonen naar Joris.

21.  Dr. Quantum 

15 Nov 2008 om 00:28 

Wat stickers of flyers plakken in de straat zal Demmink ook niet zo leuk vinden LOL

22.  Charles 

15 Nov 2008 om 10:49 

Peter R de Vries staat vanavond op SBS al warm te draaien met een andere pedofielenzaak. 

Helaas meldt Ger hierboven dat Peter Demmink een te grote vis vindt. 
Als Peter dat echt gezegd heeft, wil dat nogal wat zeggen.

23.  Cornelia 

15 Nov 2008 om 11:12 

Ik heb zo’n twee maanden geleden Peter R. de Vries in een email gevraagd om mijn aangifte tegen Joris 
Demmink te bekijken.

Ik heb nog nooit zo snel antwoord gekregen; nee, hij had andere prioriteiten.

Met vriendelijke groet 
Cornelia van den Broek

24.  Kantklosser 

15 Nov 2008 om 12:55 

Oproep aan de lezers van deze website: de Volkskrant geeft de lezers inspraak en vraagt aan welke kwestie zij 
de komende tijd aandacht moet besteden. Stuur uw suggestie naar: 

http://extra.volkskrant.nl/opinie/artikel/show/id/1940/Lezer,_zeg_het_maar!
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25.  Paulus 

15 Nov 2008 om 13:00 

Micha, je zou kunnen overwegen het door ger geplaatste adres van Demmink te verwijderen van je site. Het 
passief gelegenheid geven tot het publiceren van adresgegevens kan tegen je goede initiatief gebruikt worden 
en zal er afbreuk aan doen.

Wellicht ten overvloede: Je oproep is in goede orde ontvangen.

26.  M. 
17 Nov 2008 om 18:07 

Kantklosser, goed dat je de link naar die Volkskrantmevrouw hier hebt geplaatst.

Helaas lijkt het weinig zin te hebben, haar reactie is:

‘Voor de Demmink-haters verwijs ik naar bijgevoegd verhaal dat ik ruim een jaar geleden heb geschreven www.
volkskrant.nl/binnenland/a…‘

Ik zou bijna iets lelijks over deze ‘journaliste’ zegggen, maarja, eigenlijk viel dit wel te verwachten.

27.  Charles 

18 Nov 2008 om 10:37 

Ik speel even voor de duvel: 
Baybasin is veroordeeld op telefoontabs. Die ramelen omdat het hoorbaar knip en plakwerk zou zijn. Dat 
begrijp ik niet. Je doet zoiets goed of laat het, lijkt me. Als het technisch niet goed uitgevoerd kan worden dan 
neem je een groot risico. 

Ik kan me niet voorstellen dat de rechter alle banden te horen heeft gekregen maar slechts een collage van het 
materiaal, dus plak en knipwerk, daar omtkom je dan niet aan. Zou graag horen wat dit onoverkoombare 
knipwerk, de collage, dan verdacht maakt. Ik kan me niet voorstellen dat de verdediging hoorbare knippen en 
intonatieverschillen als een doorlopend verhaal durft te presenteren. Iemand verstand van deze zaken?

28.  Charles 

18 Nov 2008 om 11:20 

Herstel (10.37): met “verdedigers” bedoel ik uiteraard de aanklagers.

1.  Is Joris Demmink vogelvrij verklaard? · Tessonome 

Pingback op 30 Nov 2008 om 11:10 
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« Te koop: blik corrupte, arrogante demonisatoren Geenstijl of pedo-prof Theo: wie is de foutste? »

ING gaat omvallen, bank reddeloos verloren
Gepubliceerd door Micha Kat 19 februari, 2009 in Algemeen. 
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ING heeft geen schijn van kans. Dat melden klokkenluiders aan 

deze website. Eerder voorspelde deze website als eerste de 

ondergang van Fortis. De belangrijkste (meest acute) reden voor 

de niet meer te vermijden ondergang van de bank zou volgens de anonieme tipgevers gelegen zijn in 

de resterende 20% van de Alt-A hypotheken die ING voor eigen rekening op de balans dient te 

houden nadat de staat zich garant heeft gesteld voor 80%. Volgens insiders zijn deze Alt-A 

hypotheken zonder waarde omdat er niet meer wordt afgelost. Hierdoor zou ING opnieuw meerdere 

miljarden moeten afschrijven, hetgeen volgens deze bronnen de genadeklap zou zijn, natuurlijk in 

combinatie met andere naderende tegenvallers waarover later meer. ‘Omvallen’ van ING zou moeten 

uitdraaien op volledige nationalisatie waardoor de bank dezelfde positie krijgt als ABN Amro en Fortis. 

Hiermee zou Nederland overigens aansluiten bij de recente ontwikkelingen in Duitsland, Engeland en 

de VS waar thans reeds wordt gesproken over een complete bancaire nationalisatie nadat deze week 

duidelijk wordt dat er sprake is van een total collapse van het banken-systeem. Opvallend is dat 

Wouter Bos net als eerder bij Fortis ook inzake ING de rol heeft gespeeld van leugenaar en bedrieger. 

Dat bedrog kwam met name naar voren toen hij bij de garantstellings-deal voor 80% van de Alt-A 

portefeuille riep dat hij ‘een Amerikaans onderzoeksbureau’ in de arm had genomen dat ‘huis voor 

huis’ lang de deuren gegaan zou zijn om de ‘kwaliteit van de hypotheken te controleren’.  Deze 

(absurde, want geen enkele duidelijkheid biedende) leugen had hij nodig om een sceptische kamer 

over de streep te trekken voor deze operatie die kan worden ingeschat als de eerste stap van de 

nationalisatie, precies zoals de nationalisatie van Fortis ook in twee stappen ging. Een tweede leugen 

was gelegen in de herhaalde analyses van Bos dat de Staat zou gaan verdienen aan de Alt-A 

garantstelling: in extreem gunstige scenario’s zelfs 2 miljard. Bij andere gelegenheden zei  Bos dat de 

kans dat de staat zou gaan verdienen aan Alt-A ‘70% was’ en de kans dat er zou worden verloren 

‘30%’.  In werkelijkheid zou elke kans op kapitalisatie van de Alt-A hypotheken onder de huidige 

economische omstandigheden reeds lang zijn verkeken. Datzelfde zou trouwens ook reeds gelden 

voor andere, ‘betere’ hypotheken. De belastingbetaler gaat opnieuw voor tientallen miljarden het 

schip in.

Tevens melden bronnen dat ING de Postbank versneld heeft moeten inlijven om ‘toevlucht te kunnen 

zoeken’ bij de Postbank-rekeningen ter versterking van de eigen balans. Hiermee is dus exact het 

tegendeel aan de orde van wat ING zelf in een advertentiecampange zegt: de ineenschuiving is geen 

teken van kracht, maar juist van zwakte, hetgeen ook moeilijk anders kan met een imploderende 

beurskoers en een compleet inzakkend vertrouwen.  Een derde element dat de ondergang 

onvermijdelijk zou maken is de positie van ING Real Estate. De waarde van commercieel vastgoed 

implodeert in ijltempo en huurpenningen kunnen nauwelijks meer worden geind of slechts nadat giga-

kortingen zijn toegestaan.  Volgens het FD van vandaag zou zelfs ook ING Retail ‘in de gevarenzone’ 

  

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/1529/ing-gaat-omvallen-bank-reddeloos-verloren.html (1 of 14) [3/11/2009 1:44:06 AM]

http://www.klokkenluideronline.nl/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1523/te-koop-blik-corrupte-arrogante-demonisatoren.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1531/geenstijl-of-pedo-prof-theo-wie-is-de-foutste.html
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/author/micha-kat/
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/category/algemeen
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/wellink-bos-ing_200x150.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/wellink-bos-ing_200x150.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2009/02/wellink-bos-ing_200x150.jpg
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/851/situatie-bij-fortis-loopt-uit-de-hand.html
http://www.z24.nl/analyse/artikel_52919.z24/Bos_moet_nationalisatie_ING_serieus_nemen.html
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7217
http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=7144
http://www.depers.nl/economie/281720/Wellink-Einde-kredietcrisis-niet-in-zicht.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


ING gaat omvallen, bank reddeloos verloren at Klokkenluideronline

verkeren en zijn ook problemen met de Nederlandse hypoheken niet langer te vermijden. Een steeds 

groter deel van de kredieten-portefeuille moet worden afgeschreven als gevolg van faillissementen en 

waardedalingen van investeringen.

54 Reacties op “ING gaat omvallen, bank reddeloos 
verloren”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

19 Feb 2009 om 13:35 

Waar blijven mijn belastingcentjes in dat geval? 
Heeft Wouter die, net als Koenders op ‘zijn’ gebied, weer eens in een bodemloze put gedonderd?

2.  DNH 

19 Feb 2009 om 13:36 

Jaren geleden voorspelde ik al de ondergang van dit regime. 
Een (burger)oorlog, pandemie of natuurramp zou het einde inluiden van een inferieur leefsysteem dat gestoeld 
is op leugen, onrecht, willekeur en overheersing. 
De wereld straft immers zichzelf! 
Ik behoefte slechts te wachten op het moment dat het karma zich tegen het eigen lot zou gaan keren. 
Dat keerpunt is nu bereikt, of liever gezegd, verleden jaar reeds. 
Met de aanvang van de economische recessie. 
De voorpost voor een algehele depressie. 
De val van het ING-concern is maar een bijkomstigheid daarbij, mijn beste Micha. 
Deze depressie, deze teloorgang van de Westerse samenleving is het causale gevolg van een strafbaar 
handelen tegen de wetten der cosmos in het verleden in. 
Waarlijk, daartegen is geen onrecht of leugenspreuk tegen gewassen. 
De wereld leidt immers de goden niet om de tuin!

3.  Charles 

19 Feb 2009 om 14:10 

Ik dus prive en zakelijk van ABN naar Postbank destijds en nu…. 
Vinden ze het bij de regering ook nog vreemd dat steeds meer brave burgers de neiging krijgen om om zich 
heen te gaan meppen. Zelfs moord is een wekelijks zo niet dagelijks tafereel geworden in dit polderlandschap.

Uiteraard heb je gelijk DNH, maar kunnen die goden van je toch niet een handje helpen, of lukt dat alleen al 
niet omdat Darwin misschien toch gelijk heeft. Op een ding heeft hij zich dan wel verkeken, het zijn niet alleen 
de sterksten maar ook de meest gestoorden die overleven.

4.  Jos 

19 Feb 2009 om 14:48 

Ik hoop het niet maar ik denk dat je gelijk gaat krijgen Micha. Het hele systeem is verrot.

5.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 15:05 

Micha Kat: 
=== 
en tweede leugen was gelegen in de herhaalde analyses van Bos dat de Staat zou GAAN VERDIENEN aan de Alt-
A garantstelling: in extreem gunstige scenario’s zelfs 2 miljard. Bij andere gelegenheden zei Bos dat de kans 
dat de staat zou GAAN VERDIENEN aan Alt-A ‘70% was’ en de kans dat er zou worden verloren ‘30%’. In 
werkelijkheid zou elke kans op kapitalisatie van de Alt-A hypotheken onder de HUIDIGE economische 
omstandigheden reeds lang zijn verkeken. 
/===

Hoofdletters door mij aangebracht. “Gaan verdienen” is toekomst, met een horizon van 3, 7, misschien wel 11 
jaar. “Huidige economische omstandigheden” is nu. Kat vergelijkt dus appels met peren. 

Bos zit helemaal niet te liegen, hij heeft gelijk, al kan niemand in de toekomst kijken. 
Micha Kat daarentegen doet aan onzinnige stemmingmakerij en doemdenken. Net als Maurice de Hond 
trouwens: 
http://maurice.nl/index.php?itemid=713

Zoals ik daar schreef: economie is voor 95% emotie, en de invloed die dat heeft op de harde euro’s. 
Doemdenken en iedereen de put in praten is dus onverstandig, maar effect heeft het wel: een negatief effect. 
Niemand heeft daar iets aan en het helpt ook niks, integendeel.

De regering doet het (op dit punt dan) prima: stimuleren om de recessie zich zo min mogelijk te laten 
verdiepen, geen overdreven pessimisme om de markt niet de put in te praten, vertrouwenwekkende 
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steunmaatregelen. 

En over een paar jaar (hoeveel weet niemand) is ook deze flinke conjuncturele rimpeling (want meer is het 
niet) ook weer voorbij, net als al die ontelbare eerdere die er al geweest zijn.

6.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 15:11 

=== 
In werkelijkheid zou elke kans op kapitalisatie van de Alt-A hypotheken onder de huidige economische 
omstandigheden reeds lang zijn verkeken. Datzelfde zou trouwens ook reeds gelden voor andere, ‘betere’ 
hypotheken. 
/===

Dat komt doordat de IFRS-boekregels voorschrijven die hypotheekvorderingen te waarderen tegen wat ze 
waard _ZOUDEN_ zijn als de bank ze nu _ZOU_ verkopen. In werkelijkheid is er geen enkele reden om ze nu te 
verkopen. Veel beter is om ze te houden, en de rente en aflossing die er wel degelijk nog op binnenkomt 
gewoon rustig te laten binnenstromen.

De hele wereldeconomie wordt nu naar de kloten geholpen door boekhoudkundige regels, die in de huidige 
omstandigheden niet reëel zijn (een tijdje eerder wel, dacht iedereen, toen we bijkwamen van Enron en AHold).

Handig hè? Met echte economie heeft dit allemaal niks te maken. Alleen met foute waarderingsregels en de (nu 
pessimistische) waan van de dag.

Dit idee is niet alleen van mij, het bleek ook door Willem Vermeend beschreven te zijn, in zijn boekje “De 
Kredietcrisis”.

7.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 15:15 

=== 
Tevens melden bronnen dat ING de Postbank versneld heeft moeten inlijven om ‘toevlucht te kunnen zoeken’ 
bij de Postbank-rekeningen ter versterking van de eigen balans. 
/===

Grote onzin. De ING-Bank (toen nog Nederlandse MiddenstandsBank, NMB, je weet wel, die dacht met u mee) 
en de Postbank maken al sinds 1989 (geen tikfout: dus bijna 20 jaar geleden) deel uit van hetzelfde concern, 
samen met verzekeraar Nationale Nederlanden.

Voor de geconsolideerde balans van de hele Internationale Nederlanden Groep (dat is wat ING betekent) van 
het heel concern maakt die “inlijving” dus niets uit. Het gaat alleen om de kleur van een paar leeuwtjes, een 
andere naam voor wat pasjes, en het samenvoegen van wat kantoren en computercentra (maar daar waren ze 
daarvoor ook al mee bezig).

8.  Nihil Dicens 

19 Feb 2009 om 15:16 

Als een Bank omvalt Micha, geeft dat nog geen probleem voor de spaarders op. Er bestaat immers een garantie-
regeling waarbij dit jaar de eerste 100 duizend euro is gegarandeerd. Deze regeling is overigens wel alleen 1 
jaar van kracht (zoals het er nu uitziet). Een aantal wenken voor de spaarders is van belang.

1. laat je niet in paniek brengen door geruchten 
2. Blijf gewoon bij je bank zitten 
3. Een bank die dreigt om te vallen komt in staatshanden. 
4. Er bestaat een garantieregeling voor spaarders

Verder raad ik iedereen aan om zijn gewone bestedingsniveau te handhaven. Houd dus zeker niet de hand op 
de knip, want anders versterk je de crisis alleen maar. Geef gewoon hetzelfde uit wat je van plan was te doen, 
zeker als je een baan hebt. Heb je een plan tot het kopen van een auto of een breedbeeld-tv bijvoorbeeld, dan 
moet je dat gewoon doen. Verkeerd economisch gedrag heeft de consument immers alleen maar meer schade 
opgeleverd. We moeten gezamenlijk deze crisis te lijf, en we kunnen dat ook tot een goed einde brengen, mits 
we maar bezonnen reageren en niet als een blinde olifant door een porseleinkast heenrennen.

9.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 15:17 

Observator, 19 Feb 2009 om 13:35 
=== 
Waar blijven mijn belastingcentjes in dat geval? 
/=== 
Het is geen belastinggeld, de regering leent dat, van andere banken, van Chinezen, Japanners en Oliesjeiks.

10.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 15:22 

=== 
Ik behoefte slechts te wachten op het moment dat het karma zich tegen het eigen lot zou gaan keren. 
Dat keerpunt is nu bereikt, of liever gezegd, verleden jaar reeds. 
/=== 
Onzin, want deze “crisis” stelt helemaal niets voor vergeleken met de echte ramp, die er misschien ook wel heel 
snel zit aan te komen: het smelten van de permafrost, waarbij gigantische hoeveelheden methaan (CH4, zelfde 
spul als aardgas dus) vrijkomen. Dat is een extreem veel sterker broeikasgas dan CO2, gevolg: in de 
daaropvolgende lente smelt er NOG veel meer permafrost, enz. Dan is het niet meer te stuiten en gaan binnen 
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een paar jaar grote delen van het Groenlandse en Antarctische ijs eraan, de zee komt 6 meter of meer 
(misschien wel richting 100 m) hoger, en heel Nederland loopt in een paar jaar onder.

11.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 15:25 

Nihil Dicens, 19 Feb 2009 om 15:16 

Gelukkig zijn er tussen alle dwazen en verdoolden ook nog verstandige posters zoals Nihil Dicens!

(Wat betekent dat pseudoniem eigenlijk? Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks?)

12.  Observator 

19 Feb 2009 om 16:02 

Ruud, wor nouwes wakker joh!?

13.  Nihil Dicens 

19 Feb 2009 om 16:04 

Meer is hier te lezen over de garantieregeling (handig om dit even in je favorietenlijst op te nemen)

http://www.dnb.nl/over-dnb/de-consument-en-dnb/dgc/hoe-werkt-het-depositogarantiestelsel/index.jsp

14.  Nihil Dicens 

19 Feb 2009 om 16:05 

@Ruud Harmsen.

Nihil Dicens is Latijn voor: “Geen commentaar”

15.  MartijnX 

19 Feb 2009 om 16:26 

De moneymasters en masters of make-believe gaan uiteraard driftig verder met hun geregisseerde implosie en 
centralisatie van het compleet artificiele monetaire systeem. De trekpopjes Wellink en Bos doen braaf mee. 
Begin een bank, druk papier en munten, zet er getallen op en leen dit uit tegen interest. Een oh zo simpele en 
effectieve manier om de verlangens van de slavendrijver vorm te geven. 
—- 
De aardsnuchtere Ruud Harmsen gelooft wel in de global warming/ klimaatscam. Fascinerend.

16.  donkey 

19 Feb 2009 om 17:11 

“Het is geen belastinggeld, de regering leent dat, van andere banken, van Chinezen, Japanners en Oliesjeiks.”

wie betaald de rente dan? 
Hadden we niet pasgeleden een groot bedrag aan zo’n oliesjeik gegeven, omdat hij onder het nederlands stelsel 
viel en verkeerd geinvesteerd had. Het lijkt soms wel of ze met de euro hetzelfde spelletje spelen als met de 
dollar, alleen dan in versneld tempo.

Hoe lang zal het duren voordat alle belastinginkomsten samen, niet meer boven het rentebedrag over de 
staatsschuld uit zullen komen?

17.  ed 

19 Feb 2009 om 18:08 

Bekijk de film Zeitgeist eens, erg verhelderend. 
http://video.google.nl/videoplay?docid=915643024925961431

18.  De_Waarheid_is_Waar 

19 Feb 2009 om 18:18 

Beste Ed,

Het eerste hoofdstuk van Zeitgeist Addendum, die bedoel je denk ik zeer leerzaam, de rest echter is veel al 
bagger omdat de film uitgaat van een volledig maakbare mens, oftwel de mens zonder “fout” gedrag. 
In het eerste hoofdstuk word helder uitgelegd hoe ons monetair systeem werkt.

Deze docu “Money as Debt” legt het zeer goed uit, bovendien is hij Nederlands ondertiteld en duurt maar drie 
kwartier. 
http://video.google.nl/videoplay?docid=9175976647812762597&hl=nl

19.  groot 
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19 Feb 2009 om 19:18 

@De_Waarheid_is_Waar 19 Feb 2009 om 18:18 

“uitgaat van een volledig maakbare mens”.

Zeitgeist 2 een inktzwart verhaal met doelbewuste lichtpuntjes.

Het geforceerde halleluja, met de haren erbij gesleept, maakt het verhaal des te meer beangstigend; moet er 
een positief geluid in de film zitten, is dit was het beste wat ze konden bedenken?

20.  Denizzz 

19 Feb 2009 om 19:29 

De film is een tool om mensen wakker te schudden! Dat dient wel in de vorm gedaan te worden zoals zij die 
kennen, met angst dus!

Voor mij kwam Z-addendum niet beangtigend maar gaf het meer een geruststelling, want het gaat veranderen! 
We moeten alleen we de goede draai eraan geven en ons niet een tweede (misschien wel 8ste) keer een oor 
aan laten naaien!

Micha? Mag ik je stuk op onze site overnemen? (met bronvermelding uiteraard!)

21.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 19:32 

donkey, 19 Feb 2009 om 17:11 
=== 
“Het is geen belastinggeld, de regering leent dat, van andere banken, van Chinezen, Japanners en Oliesjeiks.”

wie betaalt de rente dan? 
/=== 
Belastinggeld, of ook weer bijlenen.

=== 
Hoe lang zal het duren voordat alle belastinginkomsten samen, niet meer boven het rentebedrag over de 
staatsschuld uit zullen komen? 
/=== 
Je vergeet daarbij dat veel van die betaalde rente weer al belasting terugkomt: 
1) Veel van die rente gaat naar pensioenfondsen die staatsobligaties bezitten. De rente wordt uitgekeerd als 
pensioen, een deel wordt meteen belasting, een ander deel wordt besteed, dan wordt een deel btw, de rest 
winkelhuur, salaris en inkoop, van die huur wordt vennootschapsbelasting en dividend betaald (dividend gaat 
weer naar pensioenfondsen), van het salaris wordt meteen belasting ingehouden, een ander deel gaat naar een 
supermarkt, waar het …

Economie is een kringloop.

Soms zitten de Chinezen er nog tussen, die kopen er o.a. machines van in Duitsland, maar die worden dan 
vervoerd via Rotterdam, zodat de haven eraan verdient, dat geld gaat naar havenarbeidersssalarissen, enz. enz.

Economie is een kringloop.

22.  Denizzz 

19 Feb 2009 om 19:36 

mooi gezegd Ruud!

23.  RuudHarmsen 

19 Feb 2009 om 19:40 

=== 
Deze docu “Money as Debt” legt het zeer goed uit, bovendien is hij Nederlands ondertiteld en duurt maar drie 
kwartier. 
/=== 
Lees dan ook even de drie kilometer weerlegging die ik daar o.a. op deze site al tegen postte. Die hele docu is 
namelijk bedrog.

Als google deze site nog boycott: probeer Altavista: 
http://www.altavista.com/web/results?itag=ody&q=“money as debt” site:klokkenluideronline.nl&kgs=1&kls=0

Leidt o.a. naar 
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html , en ik postte 
toen als ‘rudhar’. Zie ook 
http://rudhar.com/politics/devmrdzk/2070501.htm#geldsch

24.  MartijnX 

19 Feb 2009 om 20:04 

Wat betreft Z.geist, 
Addendum komt ook met een “Venus project” (Venus=Lucifer) en nadrukkelijk met de maconnieke 
Theosophical Society op de proppen. 
Het kan allemaal best oprecht zijn maar ik zet een fors aantal vraagtekens bij die club.
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25.  DNH 

19 Feb 2009 om 20:18 

Neen, @ Ruud Harmsen, economie valt niet zo maar even tussen neus en lippen door te ontleden, daarvoor is 
ze tè ingewikkeld en zijn er simpelweg teveel haken en ogen in het spel. 
Volgens jouw beredenering zou je de toekomst kunnen voorspellen omdat die causaal te herleiden valt uit het 
verleden, nuwel: mispoes, want de realiteit is veel te ingewikkeld en de invloeden en mogelijke veranderingen 
te gevarieerd. 
En deze crisis mondt weldegelijk uit in een serieuse depressie diewelke een groot gevaar kan vormen voor de 
wereldvrede en zeker niet zomaar overgaat zoals de meeste politici beloven (al was het alleen maar omdat die 
politici dat beweren), omdat de bron simpelweg op is. 
Bij een gezonde wereldeconomie is twee derde van de wereldbevolking gedoemd van de honger om te komen 
opdat eenderde van die bevolking overleven kan, dit is een keiharde maar simpele natuurwet. 
Je kunt ook onmogelijk alle impala’s op de Afrikaanse savannes uit de klauwen van bloeddorstige leeuwen 
redden omdat dat zo zielig is voor die impala’s, zonder de natuurlijke orde te beschadigen en alle leven, 
inclusief dat van de impala’s, in de waagschaal te stellen. 
Wij in het Westen redden door ontwikkelingshulp en de multi-culturele maatschappij al een halve eeuw zielige 
impala’s uit de handen van leeuwen. 
De zak van Sinterklaas is leeg.

Je kunt eenvoudigweg niet iedere aardbewoner voorzien van een flat, auto en kleurentelevisie, wanneer alleen 
al genoeg eten voor iedereen een onmogelijke opgave is.

En die zes meter zeespiegelverhoging, nu; vergeet die maar. 
Ijs neemt een grotere ruimte in dan water, dus als het ijs smelt daalt de zeespiegel in plaats van dat ze zou 
stijgen. 
Dat is 2 x ‘mispoes’, jongen!

26.  Juriste 

19 Feb 2009 om 20:57 

Jan Hommen (toezichthouder ziekenhuis Maastricht) gaat samen met Peter Elverding ( toezichthouder 
universiteit Maastricht, ex CEO DSM) samen werken bij ING 
In Limburg staat bekend om de corruptie onder ambtenaren en het rare vind ik dat de machtigste corporate 
mensen van Nederland als commissarissen werken in Zuid Limburg. Juist in het puntje van Nederland is een 
soort bestuurlijk machtscentrum, heel anders dan in Den Haag, namelijk ontransparant en onacademisch. 
Elverding heeft goede contacten op topniveau binnen het Ministerie, dus hij zal wel bepaald hebben dat 
Hommen topman wordt bij ING. 
Het lijkt me niet dat ING gaat omvallen, want dan vallen Elverding en Hommen ook om en dat zou niet goed 
zijn voor hun reputatie. 
Rijkman Groenink is bijvoorbeeld rijk geworden, maar moest wel zijn machtspositie inleveren. Topmannen 
leven voor macht. 

Elverding verliet Chemieconcern DSM en DSM doet het momenteel niet zo goed. De spectacularaire 
aangekondigde winstverwachtingen over 2008 konden in het laatste kwartaal plotseling niet worden 
waargemaakt. Een aantal bedrijfsonderdelen van DSM staat in de etalage en zijn onverkoopbaar, bijvoorbeeld 
Special Products, (waar ik zelf in het verleden een opdracht voor heb gedaan). De voormalige Staatsmijnen 
DSM werden deels overgenomen door de Arabieren uit Saudi Arabie (Sabic). Misschien stuurt Elverding er op 
aan dat de Arabieren ING over gaat nemen. Dat is mijn voorspelling, want de de universiteit van Maastricht 
(Toezichthouder Elverding) heeft ook aan een afspraken met Saudi Arabie om artsen op te leiden in Saudi 
Arabie. 
De verbinding tussen Saudi Arabie en Zuid-Limburg is sterk. 
Toevallig heb ik Arabisch gestudeerd, waardoor dit mij opviel.

27.  Juriste 

19 Feb 2009 om 21:02 

Beetje veel typfouten, want ik typ blind en schreef even prima vista. Achtergrondinformatie is te lezen in FEM 
Business.

28.  indian 

19 Feb 2009 om 21:59 

rudi, rudi het heeft eigenlijk geenzin meer om tegen jouw inzichten te strijden. je oogkleppen zitten nog stevig 
voor je kop. 
Je populistische uitleg over economie is bizar, je opmerking dat de docu money as debts fake is, is nog meer 
bizar. 
Als mad van google geweerd is, is dat een teken dat het de waarheid weergeeft, 300 procent zeker. 
Ik wist allang dat jij het establishment vertegenwoordigd, wie weet wel betaald door de staat, maar daarmee 
kun je de WAARHEID niet kopen. 
Deze is nm niet te koop, want WAAR is WAAR. En als dat geweigerd wordt, lijkt de leugen de waarheid te 
worden, maar DAT LIJKT slechts zo. 
Eens zal blijken wie de waarheid heeft verkondigd, en dat duurt NIET lang meer. 
Valsheid in geschrifte is zwaar strafbaar in onze maatschappij, maar valsheid in gedachte gaat vrijuit. want dat 
is niet te bewijzen. 
Alleen een goed ziener en toehoorder ontdekt mt gemak diegene die valsheid in gedachten plegen. 
En als die personen dan ontmaskerd worden, is het ALTIJD zo, dat ze rood aanlopen van kwaadheid, om zich 
heen beginnen te slaan, en zeer harde woorden gaan bezigen. 
Zie wouter bos toen opnieuw vragen werden gesteld omtrent de nog steeds zeer hoge bonussen, die hij 
weigerde naar beneden bij te stellen. 
Ook opvallend is het volgende: Ing kreeg vorig jaar 10 miljard, een week NADAT Balkenellende had gezegd dat 
de bank ZEER sterk was. 
Bos verkocht het hele verhaal met de opmerking: Het is een goede deal, wij lene het geld als staat voor 4 
procent en hebben het doorgeschovenm naar ING voor 8 procent. dus 4% winst per jaar voor de staat, di 
ongeveer 400 miljoen winst op jaarbasis. 
LEUKE TRUC HE, HIEROVER 2 OPMERKINGEN: 
hOE KAN ing DEZE 400 PER JAAR OPHOESTEN? Waar moet ze dat geld investeren om TENMINSTE 8,5 % 
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rendement te halen willen ze er niet bijinschieten? 
WIE het WEET , mag het hier zeggen. De waarheid is nm, DAT GEEN ENKELE FIRMA, BANK OF INSTELLING IN 
OKT 2008 NOG ERGENS EEN RENDEMENT VAN 8% KON HALEN. 
Conclusie: ing MOET 400 per jaar terugbetalen, dat doen ze ook. 
Dat houden ze dan ruwweg 25 jaar vol, dan is die 10 miljard op, terwijl er nog geen enen euro is afgelost, dus 
die schuld blijft staan. 
het lijkt wel een aflossingsvrije hypotheek. 
Gevolg, de staat verliest deze 10 miljard ten koste van de belastingbetaler. PUNT UIT> 
Dit is dus het PONZI systeem wat duidelijk VERBODEN is voor norma 
le mensen. 
Bos liegt dus KEIHARD. 
Ook zei Bos dat die 10 miljard nodig was om de tier-ratio van de ing ye verhogen van 8 naar 13 procent 
letterlijk. 
WAT BLEEK? DE ING tIER 1- RATIO WERD SLECHTS VERHOOGD VAN HET ZEER LAGE 6,5% NIVO NAAR HET 
MEER GEBRUIKELIJKE 8 % NIVO. 
weer een aperte leugen van bos> 
dE BANK ZOU NU STERK GENOEG ZIJN, DIT WAS EIND VORIG JAAR. 
kORT GELEDEN BLEEK PLOTSELING DAT DE ING niet STERK genoeg was en moest er weer een bom duiten bij. 
Waar komen die duiten vandaan? juist uit de staatskas, johan enschede in haarlem de toiletpaierdrukker met 
euro tekens heeft het erg druk, om de gaten vol te drukken met scheitpapier. 
op kosten van de 16 miljoen nederlanders. 
DE pleuris gaat binnen 2 maanden uitbreken meneer harmsen, wacht rustig af, jij zult de rillingen over je rug 
krijgen. 
En je bent niet de enige.

29.  Verbeet 

19 Feb 2009 om 22:09 

Ik doe het maar even hier: zie forum op elsvier.nl

Klagmerot op donderdag 19 februari 2009 21:54 

“Pedofielen eenvoudig aan het werk bij jeugdclubs”. 
Goed fout. Maar kindermisbruikers blijken in en buiten Nederland vaak aan de touwtjes te trekken, getuige de 
tsunami aan feiten die journalist Micha Kat over de secretaris generaal op het ministerie van justitie, Joris 
Demmink (JD) op de site klokkenluideronline.nl heeft verzameld en vastgelegd. Daarmee toont hij aan dat JD, 
door zijn kindermisbruik o.a. in Turkije, zodanig is gecorrumpeerd, dat hij ervoor gezorgd heeft (door Turkije 
gedwongen) dat de Turkse Koerd Baybasin door de Nederlandse rechter onschuldig tot levenslang is 
veroordeeld en al 10 jaar in Nederland vast zit. 
Google ook eens naar Baybasin’s advocaat Adèle van der Plas. Zij geeft in een aantal video interviews een beeld 
van een totaal corrupt Nederlands rechtssysteem. JD houdt blijkbaar het hele juridische apparaat in zijn macht. 
Hij mag niet worden vervolgd. Hij heeft zijn tentakels ook gewikkeld om regering en parlement, de media en 
alle journalisten.

30.  filmpjesgek 

19 Feb 2009 om 22:27 

ruud harmsen

wat ga jij nog raar op je neus kijken man, positief denken 
gaat ons echt niet meer redden, ga maar wat eten en noodmiddelen inslaan inplaats van die domme 
voorspellingen te doen,voor het geval je het nog niet wist 
HET IS AFGELOPEN MET DAT VIRUS DAT MENSHEID HEET en weet je het is ook nog een keer zijn eigen schuld.

31.  filmpjesgek 

19 Feb 2009 om 22:37 

india

goed gezien man zo zit het precies in elkaar de wijsneuzen die denken dat ze het weten gaan binnenkort flink 
op hun bek we gaan een crisses tegemoet die nog geen een nu nog levend mens heeft meegemaakt de voedsel 
prijzen zullen in enkele weken verhonderdvoudigen, maar dat gelooft men niet want ze leven nog in de 
sprookjeswereld maar besseffen niet dat de boze wolf met zijn bek los achter hun staat

32.  Countertrend 

19 Feb 2009 om 23:17 

@Harmsen,

Ik heb zo het idee dat jij op een andere planeet leeft. Uiteraard ben je vrij er een opvatting op na te houden, 
maar ik kan niet zo onder de indruk raken van je “kilometers” weerleggingen.

Het probleem is heel simpel: er is steeds gereageerd op latente recessies door vers geld in het systeem te 
pompen. Tevens zijn de “boekhoudregels” zodanig gewijzigd, dat er massaal hypotheken zijn verstrekt aan 
mensen, waarvan een kleuter nog kon berekenen dat het niet zou worden terugbetaald. Niet alleen in de VS, 
maar ook een stuk dichterbij. Oost-Europa is de volgende ramp die in aantocht is. 

Het Westen heeft veel arbeid geëxporteerd naar het Oosten, leuk verdiend aan die Chinezen die zo gek waren 
om hebbedingetjes voor een prikje in elkaar te zetten, maar tegelijkertijd is er vrijwel niets meer waarmee 
waarde wordt toegevoegd. De primaire economie is vrijwel foetsie.

Bos & Co blussen branden met benzine. De fair-value van de slechte hypotheken en leningen is laag en zal nog 
lager worden. Je moet in sprookjes geloven om te denken dat die ooit nog boven water komen.

We gaan opdraaien voor de afschrijvingen die MOETEN volgen en dat zal nog heel veel zijn.

In de VS hebben Freddie &Fanny US$ 5 biljoen hypotheken uitstaan met een leverage van (geschat) 200. De 
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200 miljard van Obama zijn 4% van het uitstaande vermogen. 

Het hele gebeuren is eenvoudig te vergelijken met een gezin, dat structureel te veel geld uitgeeft en bovendien 
ook nog geld geleend heeft aan de buren, die er net zo op los leven. Meneer Bos geeft ze telkens een lening om 
de oude schulden af te lossen. Er is geen universitaire opleiding nodig om te begrijpen dat er een keer een 
einde moet komen aan het pyramidespel. 

Jij mag er best in geloven. Wees dan stoer en investeer al je geld in aandelen ING, je denkt immers dat het 
weer allemaal goed gaat komen, toch?

De tijd zal scheidsrechter zijn:-)

Vr. groet,

CT

Hier nog wat leesvoer:

http://market-ticker.org/archives/689-Where-We-Are,-Where-Were-Heading-2009.html

http://www.financialsense.com/editorials/engdahl/2009/0218.html

33.  Denizzz 

20 Feb 2009 om 01:13 

@ MartijnX 

Daarom moet JIJ ook zelf in actie komen en je eigen ideeen gaan ontwikkelen. Het is nu tijd om naar voren te 
stappen en je stem te laten horen!

34.  donkey 

20 Feb 2009 om 01:38 

“RuudHarmsen 
19 Feb 2009 om 15:17 

Observator, 19 Feb 2009 om 13:35 
=== 
Waar blijven mijn belastingcentjes in dat geval? 
/=== 
Het is geen belastinggeld, de regering leent dat, van andere banken, van Chinezen, Japanners en Oliesjeiks.”

“RuudHarmsen 
19 Feb 2009 om 19:32 
donkey, 19 Feb 2009 om 17:11 
=== 
“Het is geen belastinggeld, de regering leent dat, van andere banken, van Chinezen, Japanners en Oliesjeiks.”

wie betaalt de rente dan? 
/=== 
Belastinggeld, of ook weer bijlenen.”

Maar waar halen de Chinezen, Japanners en Oliesjeiks hun geld dan vandaan ruud? Nederland gebruikt nu al 5x 
haar oppervlakte in het buitenland om in de voedselbeghoefte van de bevolking te kunnen voorzien, dit kan wel 
efficienter maar veel rek zit er niet in. 
In Nederland gaan we dan wel een vergrijzing tegemoet maar wereldwijd blijft de bevolking toenemen!

Voor een keer ben ik het met DNH eens, het is een kwestie van grond en grondstoffen. Niks meer niks minder. 
Vandaar ook mijn vage verhaal een tijdje terug, dat we ons meer zouden moeten inspannen om de ruimte in te 
komen. Grondstoffen genoeg daar! Als we dat voor elkaar hebben, kunnen we zoveel mogelijk papiertjes en 
credits uitdelen als we maar willen. Tot we weer met teveel zijn natuurlijk, maar dat zal dan wel even duren. 
Land lenen lukt niet dus zullen we het zelf ergens moeten maken! Per aspera ad astra!

pffff je hebt me aan het nadenken gezet DNH. Wist het antwoord eigenlijk wel, maar heb het voor de zekerheid 
nog even opgezocht. 

“Dit is ook vraag 20 van de Nationale Wetenschapsquiz van 1995

20. In de poolzee drijft een enorme ijsberg. Onder invloed van het broeikaseffect smelt hij. Wat gebeurt er met 
het zeewaterpeil?

volgens nwo is het antwoord: 
Volgens de wet van behoud van volume maakt het niet uit of het water in vaste vorm of als vloeistof in de zee 
aanwezig is. Omdat het iedereen zo bang is dat onder invloed van het broeikaseffect de zeeën zullen stijgen, 
antwoordt men wellicht dat het waterpeil stijgt. Deze stijging is echter het gevolg van het smelten van landijs, 
ijs dat vastzit aan het land en dat als het smelt in de zee terecht komt, waardoor het waterpeil dus wel stijgt.”

Voor de liefhebbers; 
http://www.natuurkunde.nl/vraagbaak/view.do?request.requestId=12941

Mijn complimenten DNH, ik wou dat je altijd zo reageerde i.p.v. met die gekke verhaaltjes van je! Ik zal je 
stanpunten m.b.t. pedofilie nooit kunnen delen en waar het kan bestrijden, maar op deze wijze kunnen we 
wellicht een soort van normaal communiceren.

Nu ik jee toch aanspreek…..Hoe kijk jij eigenlijk aan tegen de steeds sterker wordende anti-pedo lobby, je ziet 
dat deze groep duidelijk invloed begint te krijgen en binnenkort zeer waarschijnlijk aanvullende wetgeving zal 
afdwingen. Bovendien zijn er initiatieven zoals http://www.dutchpredators.org/ die volledig legaal buiten de 
nederlandse wet om functioneren. Voor veel mensen kunnen pedo’s niet hard genoeg aangepakt worden. 
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Hoe zie jij de toekomst voor, zoals jij het noemt, “onschuldige” pedo’s? 

Is er een manier om te garanderen dat een pedofiel niet in een pedoseksueel verandert? 

Wat voor straf vind jij dat iemand die een kind heeft misbruikt zou moeten krijgen en wat vind je van dat soort 
personen? 

Bespaar me bij het beantwoorden, je verhalen over kinderen die instemmen en je ruzies met de pedojagers. 

;-)

35.  RuudHarmsen 

20 Feb 2009 om 10:15 

DNH: 
=== 
Volgens jouw beredenering zou je de toekomst kunnen voorspellen omdat die causaal te herleiden valt uit het 
verleden, […] 
/===

Dat heb ik nergens beweerd, wel het tegendeel.

=== 
En deze crisis mondt weldegelijk uit in een serieuse depressie diewelke / 
/=== 
Dat zei ik ook. Recessie dan, net zo iets.

=== 
/ een groot gevaar kan vormen voor de wereldvrede en zeker niet zomaar overgaat zoals de meeste politici 
beloven (al was het alleen maar omdat die politici dat beweren), 
/===

Politici kunnen niks beloven, die moeten ook grotendeels afwachten. Economie gaat voor 95% vanzelf, er valt 
weinig aan te sturen.

=== 
/ omdat de bron simpelweg op is. 
/=== 
De bron? Wat is die bron dat? En de bron van wat? En hoe kan in de economie iets ‘op’ zijn? Economie is een 
kringloop. De een z’n dood is de ander z’n brood. Zo is dat in de natuur en in de economie.

=== 
Bij een gezonde wereldeconomie is twee derde van de wereldbevolking gedoemd van de honger om te komen 
opdat eenderde van die bevolking overleven kan, dit is een keiharde maar simpele natuurwet. 
/=== 
Onjuist. Dat is het grote waanidee van de rijken: dat ze rijker worden door de armen arm te houden. In 
werkelijkheid is het net andersom: als de rijker de armen toestaan ook een beetje rijker te worden, dan wordt 
de rijker daardoor NOG rijker.

Dat het is grote succesverhaal van de sociaal-democratie van na de tweede wereldoorlog: door een combinatie 
van kapitalisme met gematigd socialisme werden de arbeiders zo rijk dat ze niet meer verheven hoefden en 
wilden worden. Wirtschaftswunder.

=== 
Je kunt ook onmogelijk alle impala’s op de Afrikaanse savannes uit de klauwen van bloeddorstige leeuwen 
redden omdat dat zo zielig is voor die impala’s, zonder de natuurlijke orde te beschadigen en alle leven, 
inclusief dat van de impala’s, in de waagschaal te stellen. 
/=== 
De leeuwen krijgen maar heel weinig impala’s te pakken, omdat die ook heel hard kunnen rennen. De leeuwen 
zijn in het belang van de impalapopulatie als geheel.

=== 
Wij in het Westen redden door ontwikkelingshulp en de multi-culturele maatschappij al een halve eeuw zielige 
impala’s uit de handen van leeuwen. 
/=== 
Ik ben ervoor ALLE ontwikkelingshulp VOLLEDIG af te schaffen, maar dan op hetzelfde moment ook ALLE 
handelsbarrières: invoerrechten en exportsubsidies.

=== 
Je kunt eenvoudigweg niet iedere aardbewoner voorzien van een flat, auto en kleurentelevisie, wanneer alleen 
al genoeg eten voor iedereen een onmogelijke opgave is. 
/=== 
Dat kan wel degelijk, en het gaat ook gebeuren, mits de bevolkingsgroei tot staan komt, en op termijn komt die 
dat. De tendens is er al in erg veel landen van de wereld, onomkeerbaar.

=== 
En die zes meter zeespiegelverhoging, nu; vergeet die maar. 
Ijs neemt een grotere ruimte in dan water, dus als het ijs smelt daalt de zeespiegel in plaats van dat ze zou 
stijgen. 
/=== 
1) Je conclusie is onjuist, want ijs in water (bijv. op de Noordpool) steekt gedeeltelijk boven het water uit, juist 
vanwege die uitzetting. Smelten daar maakt dus niets uit. 
2) Voor landijs maakt het wel uit, dat lag eerst op land, als het in zee komt, verhoogt het de waterstand. En er 
is gigantisch veel landijs, op Groenland en Antarctica, vele KILOMETERS dik.

indian, 19 Feb 2009 om 21:59 
=== 
rudi, rudi het heeft eigenlijk geenzin meer om tegen jouw inzichten te strijden. je oogkleppen zitten nog stevig 
voor je kop. 
Je populistische uitleg over economie is bizar, je opmerking dat de docu money as debts fake is, is nog meer 
bizar. 
/=== 
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Al mijn eerdere uitleg al gelezen? Was wel iets meer dan alleen een opmerking. Ik ga het allemaal niet herhalen.

indian, 19 Feb 2009 om 21:59 
=== 
Als mad van google geweerd is, is dat een teken dat het de waarheid weergeeft, 300 procent zeker. 
/=== 
Wie of wat is ‘mad’? O ja, Money as Debt. Censureert Google inhoudelijk? Dacht het niet. Misschien iets met 
auteursrechten?

indian, 19 Feb 2009 om 21:59 
=== 
Ik wist allang dat jij het establishment vertegenwoordigd, wie weet wel betaald door de staat, maar daarmee 
kun je de WAARHEID niet kopen. 
/=== 
Rare gewoonte, om iedereen die zelf nadenkt, een eigen mening vormt, en niet meehuilt met de wolven in het 
bos en de waan van de dag, meteen ervan te beschuldigen omgekocht te zijn. Maar je doet maar, ik weet beter.

=== 
Het is een goede deal, wij lene het geld als staat voor 4 procent en hebben het doorgeschovenm naar ING voor 
8 procent. dus 4% winst per jaar voor de staat, di ongeveer 400 miljoen winst op jaarbasis. 
LEUKE TRUC HE, HIEROVER 2 OPMERKINGEN: 
hOE KAN ing DEZE 400 PER JAAR OPHOESTEN? Waar moet ze dat geld investeren om TENMINSTE 8,5 % 
rendement te halen willen ze er niet bijinschieten? 
/===

Lange termijn, 3 tot 11 jaar. Dan kan het wel. De staat doet nu de conversie van korte naar lange termijn. Dat 
is bij uitstek wat een staat kan, voor een bank. Banken kunnen dat ook, voor bedrijven en gezinnen. Dat is hun 
hoofdtaak.

=== 
WIE het WEET , mag het hier zeggen. De waarheid is nm, DAT GEEN ENKELE FIRMA, BANK OF INSTELLING IN 
OKT 2008 NOG ERGENS EEN RENDEMENT VAN 8% KON HALEN. 
/=== 
Daarom gaat het ook om “op termijn”. Dat is nou precies de essentie. Toch niet zo moeilijk te begrijpen? Lees 
de bijbel, over de 7 vette en de 7 magere jaren. Die zijn altijd nog gekomen, al was het niet steeds precies 7.

Daarom is die regel om de pensioenfondsen niet 3, maar 5 jaar de tijd te geven om weer op een goeie 
dekkingsgraad te komen, een beetje dom: had er maar liever 7 van gemaakt. Met het CDA in de regering had 
dat voor de hand gelegen.

=== 
Dat houden ze dan ruwweg 25 jaar vol, dan is die 10 miljard op, terwijl er nog geen enen euro is afgelost, dus 
die schuld blijft staan. 
/=== 
Tuurlijk, en in die 25 jaar staat de normale bedrijfsvoering helemaal stil, ze maken alleen dat geld op en verder 
doen ze niks meer. Jij snapt het. Ik zal ze aanraden jou als financieel directeur te benoemen.

=== 
Waar komen die duiten vandaan? juist uit de staatskas, johan enschede in haarlem de toiletpaierdrukker met 
euro tekens 
/=== 
Nee, ze lenen het geld op de kapitaalmarkt, dus van pensioenfondsen, Chinezen en oliesheikhs. Dat zei ik al 
eerder.

36.  RuudHarmsen 

20 Feb 2009 om 10:26 

Countertrend, 19 Feb 2009 om 23:17 
=== 
Bos & Co blussen branden met benzine. De fair-value van de slechte hypotheken en leningen is laag en zal nog 
lager worden. Je moet in sprookjes geloven om te denken dat die ooit nog boven water komen. 
/===

Ja, want als in een huis iemand woont die een betalingsachterstand heeft op de aflossing en rente, dan gaat 
ook het beton scheuren. Daar doe je niks aan, dat is met elkaar verbonden. Zorgelijk inderdaad.

=== 
Het hele gebeuren is eenvoudig te vergelijken met een gezin, dat structureel te veel geld uitgeeft en bovendien 
ook nog geld geleend heeft aan de buren, die er net zo op los leven. Meneer Bos geeft ze telkens een lening om 
de oude schulden af te lossen. Er is geen universitaire opleiding nodig om te begrijpen dat er een keer een 
einde moet komen aan het pyramidespel. 
/===

Ja. En dat gebeurt nu ook: een recessie, waarbij iedereen gedwongen wordt een stapje terug te doen en 
realistischer te gaan rekenen. Een pijnlijke correctie, maar eigenlijk alleen maar gezond. Wees blij dat het nu 
gebeurt en niet over vijf jaar, dan was het erger geweest.

=== 
Jij mag er best in geloven. Wees dan stoer en investeer al je geld in aandelen ING, je denkt immers dat het 
weer allemaal goed gaat komen, toch? 
/=== 
Kan niet, want ik heb geen geld, omdat het beetje dat ik had al in aandelen (niet van banken) zit. En ik verkoop 
niet. Nu aandelen is op de lange termijn misschien inderdaad geen domme strategie. Als ik er geld voor had, 
deed ik het misschien. What goes up, must come down. Het omgekeerde geldt ook.

donkey, 20 Feb 2009 om 01:38 
=== 
Maar waar halen de Chinezen, Japanners en Oliesjeiks hun geld dan vandaan ruud? 
/=== 
Ze verkopen prullen dan wel olie aan Amerikanen en Europeanen, en daar krijgen ze dollars en euro’s voor. En 
die lenen ze dan weer terug.

=== 
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Nederland gebruikt nu al 5x haar oppervlakte in het buitenland om in de voedselbeghoefte van de bevolking te 
kunnen voorzien, dit kan wel efficienter maar veel rek zit er niet in. 
/=== 
Ja hoor, kan wel, als iedereen vegetariër wordt.

37.  DNH 

20 Feb 2009 om 11:59 

@ filmpjesgek: Goed punt dat over de voedselprijzen, alhoewel ik honderd keer nogal aan de hoge kant vind. 
Maar dat de prijzen bij de Albert Heijn in korte tijd, laten we zeggen een paar maanden, tien keer zo duur 
zouden kunnen gaan worden zie ik zeer realistisch in, en zal als een mokerslag aankomen op onze niet alleen 
economie, maar ook samenleving, waarin velen aan de geeuwhonger zullen komen te liggen en toestanden 
zoals in de dertiger jaren van de vorige eeuw of zelfs de hongerwinter van ‘45 niet ondenkbaar zullen zijn. 
Ga maar eens na wat de Euro allemaal voor onvoorziend kwaad heeft aangericht in onze economie, alhoewel, 
dat moet ik bekennen, veel geld ook gewoon ‘verschoven’ is, dus niet verdampt, en velen die geluk of inzicht 
hadden, daar beter van geworden zijn. 
Zoals ik bijvoorbeeld…

38.  DNH 

20 Feb 2009 om 12:14 

@ donkey: Waarschijnlijk ben je het veel vaker met me eens, maar ken je mijn opvattingen te slecht en staar 
je je te veel dood op die over pedofilie, waarover ik ook veel meer autoriteit heb omdat ik veel meer ervaring 
heb op dat gebied. (Wat overigens niet wil zeggen -eer hier iedereen mij deze uitspraak weer onterecht in de 
mond gaat leggen- dat ik me aan kindermisbruik heb schuldig gemaakt!)

Tja, met je bewering over smeltend ijs en het volume dat dat inneemt tegenover water zou ik het nwo niet 
durven tegenspreken, feit volgens mij is dat er veel onzin à la Al Gore, een rasleugenaar overigens waaraan het 
aan zijn gezicht te zien valt, over verteld wordt. 
Welaan, de tijd zal het uitmaken zal ik maar zeggen…

“Mijn complimenten DNH, ik wou dat je altijd zo reageerde i.p.v. met die gekke verhaaltjes van je!” 
Aha, welnu, bedankt voor de complimenten, ik ben het niet meer gewend die te krijgen op het internet. 
Kanttekening: Ik reageer altijd zo! Wellicht dat je door anderen het inzicht bent toegedeeld dat mijn pogingen 
de mensen een beetje duidelijker te maken hoe jeugd- en kinderseksualiteit in elkaar steekt opvat als het 
‘goedpraten’ of van een onethisch concept, of het ‘ompraten’ van andersdenkenden. 
Nochthans ben ik juist in waarheidsbevinding/bespiegeling zeer gelovig (zie het Boeddhisme) en hab allang in 
gezien dat de onsterf’lijke goden niet voor één gat te vangen zijn en zeker niet door mijn ‘gekke verhaaltjes’ 
van hun stuk te brengen zouden zijn.

Je vragen over pedoseksuelen en anti-pedo-extremisme zou ik gaarne willen bewaren voor een andere keer 
daar ook ik -druk, druk, druk!- te kampen heb met een tijdslimiet en mijn kostb’re tijd eerst moet besteden aan 
mijn eigen weblog 
http://dnhnieuws.wordpress.com 

Maar je hebt me op een idee gebracht en waarschijnlijk zal ik eerdaags een stukje schrijven en daarmee 
meteen jouw vragen gaarne beantwoorden. 
Hou het maar in de gaten!

39.  DNH 

20 Feb 2009 om 12:33 

@ Ruud Harmsen: 
Meende uit je eigen woorden te kunnen herleiden dat jij de toekomst aan de hand van de hedendaagse feiten 
kon ‘voorzeggen’, wat overigens niet als een minachting ten opzichte van jou of van jouw uitspraken alhier 
bezien moet worden.

Maar je uitspraak dat ‘politici niks beloven kunnen’ moet ik toch wel krachtig tegenspreken. 
Haha! Ze doen haast niet anders! 
En als je denkt dat zij ‘ook maar moeten afwachten wat er staat te gebueren’ zou ik je haast van verstrooidheid 
willen beschuldigen. 
Juist de taak van politici is het om te appeleren aan wat komen gaat -’Regeren is vooruitzien’- en daarmee juist 
nu niet de economie, zoals jij zegt, vanzelf zijn gang te laten gaan. 
Zij zouden juist door een goed beleid, waaraan het -dit ben ik met je eens- de meeste volksvertegenwoordigers 
schoomlijk tekortschiet, niet alleen op economisch maar ook op maatschappelijk, sociaal en zelfs psychologisch 
gebied de samenleving en het land zo dusdanig moeten kunnen besturen dat óók de economie gezond blijft.

En dan onze bewering over armoede en rijkdom. 
Tja, daarover zijn hele bibliotheken vol geschreven, zoals je zelf wel weet. 
Het zou hier dan ook van een sterke neiging van zelfoverschatting mijnerzijds getuigen om daar hierop in te 
gaan of ook maar uitspraken over te doen. 
Wanneer ik daartoe gedwongen ben -hetzij door de volle verwachtingen van mijn collega-posters op dit log, 
hetzij om mijn eigen naam, DNH, hoog te moeten houden-, zou ik me willen beperken tot de uitspraak dat 
weliswaar armoede en rijkdom elkaar in evenwicht houden, maar dat, zouden we vandaag allemaal even rijk/
arm worden, we mórgen weer alsvanzelf allemaal rijker of armer zouden zijn dan elkaar, omdat de één beter 
met zijn geld om kan gaan, spaarzamer of verkwistener is, of simpelweg meer geluk heeft dan de ander. 
Het verschil tussen arm en rijk is dus -vandaar ook mijn voorbeeld van de leeuwen en hun voedsel- een 
natuurverschijnsel en niet een ’slechte menselijke eigenschap’.

Oja, en die bevolkingsgroei tot staan brengen is een utopie van je. 
De hetero zal altijd willen blijven seksen, ondanks geslachtsziekten of de kans daarop, overbevolking of 
ondankbare kinderen, ruzie tussen de seksen/partners en boze eega’s…. 
Ook dát is de natuur!

40.  De_Waarheid_is_Waar 

20 Feb 2009 om 12:34 
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Beste Micha,

Het lijkt er toch op aan te komen dat ING genationaliseerd zal gaan worden, ING stond om 11:00 uur maar 
liefst 12,6% lager waardoor het aandeel ING nog maar op 4,01 euro staat.

Aldus dit artikel van RTL Z http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/home/)/components/financien/rtlz/2009/
weken_2009/08/0210_1045_ing_op_laagst_niveau_ooit.xml

ING keldert naar laagste koers ooit: 4 euro

ING gaat vandaag volledig door het putje. De koers staat op 4 euro. Beleggers lijken geen vertrouwen meer te 
hebben in een leven van ING zonder verdere overheidsssteun.

Vrije val 
ING blijft op de beurs in een vrije val. Afgelopen woensdag sloot ING voor het eerst onder de 5 euro. Inmiddels 
lijkt ING op weg naar de 4 euro. Om 11:00 staat de koers maar liefst 12,6% lager op 4,03 euro. Iets daarvoor 
stond de koers zelfs al even op 4,01 euro.

41.  RuudHarmsen 

20 Feb 2009 om 13:45 

DNH, 20 Feb 2009 om 12:33 
=== 
En als je denkt dat zij [= politici] ‘ook maar moeten afwachten wat er staat te gebueren’ zou ik je haast van 
verstrooidheid willen beschuldigen. 
Juist de taak van politici is het om te appeleren aan wat komen gaat -’Regeren is vooruitzien’- en daarmee juist 
nu niet de economie, zoals jij zegt, vanzelf zijn gang te laten gaan. 
/===

Ja leuk, ik vind het prima, maar de realiteit is dat de economie toch lekker z’n eigen gang gaat. Voor 95% 
aangejaagd door psychologische factoren, dat wel, zoals doemdenken in het geval van recessie, of overdreven 
optimisme en “alles wordt nu anders”-geloof, zoals bij de internetbubbel.

Als alle mensen robots waren, was de economie veel minder conjunctuurgevoelig dan nu. We praten het elkaar 
allemaal aan. En dat is wel heel reëel!

42.  RuudHarmsen 

20 Feb 2009 om 13:51 

=== 
Zij zouden juist door een goed beleid, waaraan het -dit ben ik met je eens- de meeste volksvertegenwoordigers 
schoomlijk tekortschiet, niet alleen op economisch maar ook op maatschappelijk, sociaal en zelfs psychologisch 
gebied de samenleving en het land zo dusdanig moeten kunnen besturen dat óók de economie gezond blijft. 
/===

Ik heb nooit iets gezegd over een beleid van volksvertegenwoordigers. Logisch, want die zijn geen uitvoerende 
macht en ze besturen dus ook niet. 
Je verwart regering en parlement.

43.  RuudHarmsen 

20 Feb 2009 om 13:58 

DNH: 
=== 
Oja, en die bevolkingsgroei tot staan brengen is een utopie van je. 
De hetero zal altijd willen blijven seksen, ondanks geslachtsziekten of de kans daarop, overbevolking of 
ondankbare kinderen, ruzie tussen de seksen/partners en boze eega’s…. 
Ook dát is de natuur! 
/===

Moderne mensen zijn meer met hun leven bezig en hebben voor kinderen in toenemende mate geen tijd meer. 
Lees hier te feiten:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html

Als deze “fertility rate” (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate , helaas geen Nederlands; het gaat 
ruwweg om het gemiddelde aantal kinderen per vrouw) niet op ca. 2,1 ligt, dan gaat een bevolking op de 
langere termijn onvermijdelijk krimpen. Hogere getallen komen alleen nog voor in enkele Afrikaanse landen 
(maar daar is vaak ook erg veel AIDS-sterfte) en sommige moslimlanden (maar niet alle: kijk eens naar Iran, 
Indonesië, Marokko). 

De USA ligt ook vrij hoog (evangelische christenen?). 

Europa komt nauwelijks meer aan de 1,5, zodat hier de bevolking echt fors zal gaan krimpen. Ik voorspel 
binnen 20 of 30 jaar forse leegstand en dalende huizenprijzen.

44.  DNH 

20 Feb 2009 om 20:11 

@ Ruud: Ik h o o p dat je gelijk hebt!

45.  filmpjesgek 
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20 Feb 2009 om 21:26 

ING nationaliseren gaat de nederlandse staat 600 miljard kosten, wie gaat dat betalen dan, ik denk dat de staat 
dit niet gaat doen of ze moeten de steun van de EEG krijgen maar die zelfde EEG gaat al een hele kluif krijgrn 
als de duitse bank of franse bank moet worden genationaliseerd, jongens het is niet meer op te lossen die 7 
magere jaren die jij aanhaalt uit de bijbel harmsen zouden er zeker 25 gaan worden, ware het niet dat er straks 
een grote “redder” komt en die staat ook in de bijbel, maar daar wil je de afloop niet van weten omdat hij het 
eerste gebod van de nwo gaat nastreven nl. houd de wereldbevolking onder de 500,000000, dat houd dus in 
dat er 6500.000000 mensen zullen moeten creperen en ik kan je verzekeren dat dat gaat gebeuten.

46.  donkey 

21 Feb 2009 om 07:50 

hmmm grappig dat je er over begint filmjesgek!

…dit werd net geplaatst op de joris D. hyve http://www.youtube.com/watch?v=-u6VIYJKs_c

47.  indian 

21 Feb 2009 om 10:18 

vandaag 21-2-2009. de ing is nog waard 8,6 miljard euro, maar heeft een balanstotaal, van 1000 miljard euro. 
dat is een verhouding van ongeveer 125. dus 10 x hoger dan de al niet te handhaven 12,5, die als NORMAAL 
beschouwd wordt. 
Bos kan NIETS meer doen. 
En NIEMAND kan nog iets doen. 
Het IS al gebeurd met de NMB, die denkt met U mee. 
Alleen bidden zou, wie weet, nog kunnen helpen.

48.  De_Waarheid_is_Waar 

21 Feb 2009 om 17:47 

ING zet in op Amerikaanse steun

Bank-verzekeraar ING onderzoekt of het bedrijf financiële steun kan krijgen van de Amerikaanse overheid. Dat 
zegt ING-bestuursvoorzitter Jan Hommen zaterdag in Het Financieele Dagblad.

‘ING heeft grote activiteiten in Amerika. Op grond daarvan wil ik me goed laten voorlichten over de huidige 
steunprogramma’s van de Amerikaanse overheid’, aldus Hommen in de krant.

ING heeft rake klappen opgelopen door de crisis. Het concern stond vrijdag onder zware druk op de 
Amsterdamse beurs. Het aandeel zakte met ruim 16 procent naar 3,85 euro, het laagste niveau ooit. De 
marktwaarde van ING ligt momenteel onder de 9 miljard euro. Dat was vorig jaar nog 50 miljard euro.

Meer informatie? 
http://www.volkskrant.nl/economie/article1152612.ece/ING_zet_in_op_Amerikaanse_steun

49.  MartijnX 

21 Feb 2009 om 18:17 

@Denizzz 
20 Feb 2009 om 01:13 
Mee eens!

50.  Denizzz 

21 Feb 2009 om 20:18 

@ MartijnX

dusss, waarom ben je nog niet lid geworden dan? We gaan volgende week flyeren om meer mensen in 
beweging te krijgen!

Het maakt niet uit wie je bent of hoe je denkt, we willen change en daar kunnen we zelf voor zorgen!

http://zeitgeist.silverrose.nl/index.php?action=forum

51.  De_Waarheid_is_Waar 

22 Feb 2009 om 00:53 

Beste Denizzz,

Persoonlijk vind ik het aansluiten bij een beweging zeker niet de enige manier en al helemaal niet bij een 
beweging die nog veel verder wil gaan dan de financiele crisis, Zeitgeist’ers willen geld elemineren.

Mijn stelling is dan ook: 
Volgens Zeitgeist mag de crisis nog veel dieper zo diep dat er geen geld meer is.

52.  Denizzz 
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23 Feb 2009 om 01:25 

dat heb je mij niet horen zeggen, maar wat mij betreft mag de macht wel verschuiven, en rente verdwijnen, 
gewoon een logisch systeem waar we allemaal wat aan hebben..

53.  martin 

6 Mrt 2009 om 23:48 

Ruud Harmsen maakt terecht een paar relativerende opmerkingen. Micha Kat heeft de vervelende gewoonte 
iedereen die hem niet bevalt voor leugenaar uit te maken.

Verder ontbeert Micha de meest elementaire economische en bancaire kennis. Als Micha Kat schrijft: “Tevens 
melden bronnen dat ING de Postbank versneld heeft moeten inlijven om ‘toevlucht te kunnen zoeken’ bij de 
Postbank-rekeningen ter versterking van de eigen balans.” , dan is het duidelijk dat Micha’s bronnen volslagen 
onbenullen zijn die, net als Micha zelf, nooit van zoiets als een geconsolideerde balans hebben gehoord en dat 
de Postbank al jaren deel uitmaakt van ING groep nv en dat er van inlijven dus helemaal geen sprake is.

Tot zover heeft Ruud gelijk. Maar waar Ruud helemaal niets van begrijpt is dat banken geld kunnen scheppen 
door leningen te verstrekken. 

Hoe scheppen banken geld? Heel simpel. Stel: een bank verleent een bedrijf een miljoen euro aan krediet. Aan 
de debetzijde van de balans wordt een langlopende vordering op dat bedrijf ter waarde van een miljoen euro 
geboekt. Aan de creditzijde van de balans wordt een kortlopende schuld van een miljoen euro geboekt: de bank 
heeft zich namelijk verplicht dat bedrijf een miljoen euro aan krediet te verstrekken. Dat bedrijf kan met dat 
miljoen doen wat het wil. Ergo: er is voor een miljoen euro aan geld geschapen door middel van een simpele 
boekhoudkundige handeling. Dit heet wederzijdse schuldaanvaarding. Kunnen banken onbeperkt geld 
scheppen? Nee, banken zijn verplicht om een bepaalde hoeveelheid geld in kas te hebben, een 
liquiditeitsreserve aan te houden. In tradioneel fractioneel bankieren betekent dat banken gemachtigd zijn 
ongeveer 10 keer meer uit te lenen dan het bedrag dat spaarders en andere rekeninghouders gestort hebben.

Traditioneel fractioneel bankieren is niet wat deze kredietcrisis heeft veroorzaakt. Traditioneel fractioneel 
bankieren verplicht banken namelijk iedere lening die ze verstrekt hebben op hun balans te zetten zodat de 
toezichthouder toezicht kan houden en de risico’s kan inschatten.

Deze kredietcrisis is veroorzaakt doordat banken hun leningen, of beter gezegd de risico’s op die leningen 
doorschoven naar de financiele schaduwmarkt, ook wel de financiele verpakkingsindustrie genoemd, en dat de 
risico’s niet langer zichtbaar waren voor de toezichthouders.

Het gekke is dat toezichthouders, van Alan Greenspan tot Nout Wellink, dit niet alleen toelieten maar zelfs 
enthousiast waren. Het argument was dat de risico’s van kredietverlening gespreid werden.

Inmiddels is gebleken dat de risico’s van kredietverlening, zelfs de meest waardeloze leningen konden worden 
verzekerd, niet gespreid maar juist geconcentreerd werden. Geconcentreerd: er zijn 2 financiele zwarte gaten in 
deze wereld: het Amerikaanse AIG en het duitse Hypo. Talloos veel honderden miljarden zijn er inmiddels in 
deze emmers zonder bodem verdwenen en het einde is nog lang niet in zicht.

‘t |s allemaal erg ingewikkeld wat ik hierboven beweer. Mensen die begrijpelijke verklarigen eisen voor deze 
kredietcrisis - en dat kan ik ze niet kwalijk nemen -verwijs ik naar Pamela Hemelrijk, groot kenner van 
mondiale geldstromen. Deze hele kredietcrisis, zegt Pamela, is veroorzaakt door Jimmy Carter. En George Bush 
jr is een marxist. ‘t Is maar dat u het weet.

1.  ING begint om te vallen? | hilpers 
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« Geenstijl jat artikel, blijft Demmink beschermen Ben Knapen krijgt de rekening »

Kranten kapot, strijd nu verplaatst naar web
Gepubliceerd door Micha Kat 17 februari, 2009 in Algemeen. 

donker2.jpg We kunnen thans constateren dat de Nederlandse dagbladpers definitief kapot is. 

Met het cluster ‘kwaliteitskranten’ in Belgische handen lijdt ons land niet alleen een 

gigantisch imagoverlies, maar kan ook worden geconcludeerd dat deze kranten zullen worden 

omgevormd tot marginale nicheplayertjes die louter nog kunnen renderen dankzij volledige 

commercialisering. Natuurlijk proberen ze zich bij PCM nog enige moed in te praten door zichzelf wijs 

te maken dat Persgroep-topman van Thillo een ‘enorme liefde koestert‘ voor kranten, maar deze 

doorzichtige poging kan worden afgedaan als wishfull thinking. Merk overigens op dat destijds toen 

APAX de tent zou overnemen exact hetzelfde werd gezegd: ook bij APAX waren het ‘enorme 

leifhebbers van kranten’ die ‘gigantische bedragen zouden gaan investeren’. We weten allemaal hoe 

dat toen is afgelopen: een ‘veroordeling’ wegens wanbeleid en giga-schulden bij de banken. Met de 

ondergang van de ‘dode bomen-media’ verlegt het strijdperk om de waarheid zich naar internet. 

Nadat ‘de macht’ de kranten langzaam maar zeker heeft gesloopt door zich in te kopen in de 

journalistiek en ook de ‘kwaliteitsjournalisten’ zelf zich met graagte hebben uitgeleverd, zien we 

thans op internet hetzelfde gebeuren: 

Geenstijl maakt de overstap naar MSM, Wikipedia wordt zwaar ‘gemonitord’ en ook op Google lijken 

rare dingen te gebeuren, al ziet het er vooralsnog naar uit dat het bannen van deze site uit de 

zoekmachine technische oorzaken heeft: we hebben inderdaad enkele postings uit 2007 aangetroffen 

die vervuild bleken. Deze zijn thans verwijderd zodat we hopen dat we over een dag of 25 weer 

gewoon in Google zullen staan!

13 Reacties op “Kranten kapot, strijd nu verplaatst 
naar web”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Rudolf Paul 
17 Feb 2009 om 08:58 

Wie is die juffrouw op dat fotootje?

2.  Charles 

17 Feb 2009 om 09:19 

“Met het cluster ‘kwaliteitskranten’ in Belgische handen….”

Die juffrouw moet dus uit Belgie komen. Zou kunnen, geen land ter wereld waar ze van die mooie dames 
hebben als bij onze Zuiderburen. 
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Kranten kapot, strijd nu verplaatst naar web at Klokkenluideronline

Wat toelichting van Micha over het fotootje wordt echter op prijs gesteld. 
Of is het bedoeld om ons wakker te maken? Nou, dat deed de Telegraaf wat mij betreft vanochtend al met hun 
maffe idee om ook een tv omroep te beginnen. Er is nu al geen omroep die een stuiver te makken heeft.

3.  somber zicht 

17 Feb 2009 om 09:48 

@ Charles 
17 Feb 2009 om 09:19 

Brigit “de moedigste” Donker??? Proest!!! 

http://www.nrcombudsman.nl/artikel/773/nijenhuis-en-donker-inderdaad-de-moedigsten.html

4.  Wim 

17 Feb 2009 om 10:33 

Het is “wishful” met één l, de dubbele l is een typisch Nederlandse fout. Als je Engelse termen gebruikt, doe het 
dan meteen goed…

5.  Relativeerder 

17 Feb 2009 om 12:07 

Heb je ook nog wat nuttigs toe te voegen Wim?

6.  Wim 

17 Feb 2009 om 12:27 

Dit is heel nuttig.

7.  DNH 

17 Feb 2009 om 12:58 

Ah, gelukkig. 
Nog maar vijfentwintig nachtjes slapen…

8.  Nihil Dicens 

17 Feb 2009 om 14:15 

Quote: 

Dat is mevrouw Donker. Gaat er al een belletje rinkelen??

9.  Nihil Dicens 

17 Feb 2009 om 14:16 

Sorry, de Quote was weggevallen: die luidt:

Wie is die juffrouw op dat fotootje?

10.  Charles 

17 Feb 2009 om 14:17 

@ somber zicht

Jammer! Liefde op het eerste ´gezicht´ is weer niet zo slim.

Hebben we onlangs ook niet wat anders uit handen gegeven aan de Belgen? Enfin, alle hoop is nu definitiefs 
gevestigd op klokkenluideronline, zoveel wordt wel duidelijk uit het artikel.

11.  Juriste 

17 Feb 2009 om 14:36 

Haha, een foto van een vrouw op de website doet wonderen!

12.  Juriste 

17 Feb 2009 om 14:43 

Nijenhuis is al vertrokken bij NRC Next, maar mocht nog even Bureau Jeugdzorg een hart onder de riem steken 
inzake de publicaties inzake het creatief boekhouden door een TV-programma, in het programma “De leugen 
regeert”. Ik ben benieuwd of de klacht bij de Raad voor de Journalistiek van de voorzitter van Bestuur van 
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Kranten kapot, strijd nu verplaatst naar web at Klokkenluideronline

Bureau Jeugdzorg inzake de berichtgeving over de besteding van de Jeugdzorggelden gegrond is verklaard. 
Inmiddels las ik in de krant dat er al weer ontslagen zijn gevallen wegens zelfverrijking door 
Jeugdzorgdirecteuren.

13.  Jo 

17 Feb 2009 om 19:53 

Beste,

Jullie weten toch dat Van Thillo van de Persgroep ook lid is van de prestigieuze Belgische “Club van 
Lotharingen”. En wie komen we daar allemaal tegen? De ergste kindermisbruikers die door de X-getuigen zijn 
vernoemd … Niet te verwonderen dat juist vanuit deze pers hevig wordt gereageerd tegen Regina Louf, Marcel 
Vervloesem, … en het bestaan van pedofilienetwerken stelselmatig worden ontkend. Meer info op de zeer goed 
gedocumenteerde site www.isgp.eu (Beyond the Dutroux-affaire).

Jo
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Een ware Wiki-war rond Joris Demmink! at Klokkenluideronline

Klokkenluideronline
Trek ook aan de bel!

« OM behandelt ook 3e Demmink-aangifte niet Kamervragen PVV over zaak-Demmink »

Een ware Wiki-war rond Joris Demmink!
Gepubliceerd door Micha Kat 27 januari, 2009 in Algemeen. 

oorlog.jpeg Zal er ooit in de geschiedenis van de Nederlandse journalistiek zo’n felle en verbeten 

oorlog zijn gevoerd om informatie gepubliceerd te krijgen als in de zaak-Demmink? 

Eerder schreven we reeds uitgebreid over de hysterische toestanden rond Panorama en GayKrant in 

2003. Maar het gaat allemaal door tot in 2009! Wikipedia verwijderde enige dagen geleden het 

uitgebreide artikel over Joris Demmink. Maar thans is datzelfde artikel weer op Wikipedia te lezen 

onder ‘Affaire Joris Demmink‘. Een briljante move, want onder die laatste kop is de inhoud 100% 

dekkend (niemand kan ontkennen dat er een ‘affaire’ Joris Demmink bestaat), terwijl onder de kop 

‘Joris Demmink’ inderdaad zou kunnen worden opgeworpen dat het te eenzijdig is alleen te schrijven 

over diens pedofiele aspecten en niet over, bijvoorbeeld, zijn verdiensten voor de wereld van opera 

en operette. Hoe dit ook zij en wat hier ook van moge komen, het geeft allemaal eens te meer aan 

hoe extreem hoog de inzet is waarmee de Demmink-game door de deelnemers wordt gespeeld!

50 Reacties op “Een ware Wiki-war rond Joris 
Demmink!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Blogsom 

27 Jan 2009 om 12:41 

“Affaire” is beter van toepassing (immers er is geen rook laat staan vuur). 
Bij deze mening uit België: “Kinderverkrachters steeds vrijuit”:

http://forum.politics.be/showthread.php?t=47088 
Nog één pedoadvocaat: http://www.telegraaf.nl/buitenland/3093403/__Advocaat_heeft_seks_met_13-jarige__.
html

Teeven:http://www.nu.nl/algemeen/1906341/pedo-moet-cassatie-in-gevangenis-afwachten.html

2.  Blogsom 

27 Jan 2009 om 12:49 

Ook hier iseen commentaar op klokkenluider te vinden: 
http://www.nujij.nl/voor-de-rechter-wegens-corrupt-t-shirt.4681522.lynkx

3.  Charles 

27 Jan 2009 om 13:02 

Raymond de Roon, PVV-woordvoerder Justitie, heeft vandaag vragen gesteld aan de Kamer over de zaak 
Demmink. Hij wil van Hirsch Ballin weten of Mustafa Y, in Turkije onder druk is gezet om zijn aangifte in te 
trekken. Zie www.pvv.nl
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Een ware Wiki-war rond Joris Demmink! at Klokkenluideronline

4.  johnmans 

27 Jan 2009 om 13:31 

De Roon is zo te lezen zelf 20 jaar Officier van Justitie geweest, wat dit wel interessant maakt. 
Over 40 min. is het wekelijkse vragenuur in de 2e Kamer. Wordt dit daar dan al besproken of mag de minister 
zelf bepalen wanneer hij antwoordt? 
(Werk vandaag thuis en ga in dat geval zeker live meekijken.)

5.  Frank Black 

27 Jan 2009 om 13:34 

intrigerend

European Parliament - Luxembourg, Luxembourg 386 

WikiScanner Results 
Scanning for anonymous edits originating from 1 different IP range(s)… 
Found total of 386 edits with 119 (30.8%) possible conflict-of-interest? edits.

http://katrina.cs.caltech.edu/erenrich_rnd345/scanner_final/edit_view.php?IP[]=2293039104-FFFF

Commission Europeenne - Brussels, Brussels 1088 

Found total of 1088 edits with 68 (6.3%) possible conflict-of-interest? edits.

http://katrina.cs.caltech.edu/erenrich_rnd345/scanner_final/edit_view.php?IP[]=2661909248-4FF

6.  Observator 

27 Jan 2009 om 13:45 

@ Charles 
27 Jan 2009 om 13:02 

Prima dat dit gebeurt. Evenwel is dit bericht alleen te vinden door te klikken op de naam Raymond de Roon op 
de PVV-site. 
Zoiets zou ‘voorpagina-nieuws’ moeten zijn bij Wilders. Vind ik. 
Er heerst toch enige voorzichtigheid, kennelijk. 
Overigens, ik stemde op Wilders. Niet om zijn houding t.o.v. de USA en haar vazalstaten. Dát dan dus, 
‘ondanks’ weer wél. Want voor Nederland heeft de PVV niet zulke domme oplossingen beschikbaar. 
Op welke partij moeten we ánders onze hoop vestigen namelijk?

7.  E-bee 

27 Jan 2009 om 13:56 

Hier ook: 
www.cbc.ca/canada/montreal/story/2009/01/26/mtl-danielcormier0126.html 
Amen.

8.  Commissaris Kassaar 

27 Jan 2009 om 14:03 

Zelfs als de Wikipedianen zich bij het redigeren van het hier besproken artikel zouden hebben misdragen - quod 
non, heer Kat - dan nog zou daaruit op geen enkele manier volgen dat de ambtenaar schuldig is aan datgene 
waarvan u hem beticht. Het is een irrelevant zijspoor, een dwaalspoor.

Het is zelfs sommige van uw aanhangers opgevallen dat het getuigenis van Frank aan alle kanten rammelt en 
sterk afwijkt van eerdere verklaringen. De jeugdervaringen in Praag b.v. die hij zich bij een vorige gelegenheid 
opeens “herinnerde” ontbreken nu geheel in zijn verhaal. Ook maakt hij ons deelgenoot van het “feit” dat de 
ambtenaar erop stond hem te penetreren - maar Frank laat zich volgens eigen zeggen niet penetreren. We 
worden dus geacht aan te nemen dat de ambtenaar honderden kilometers reisde om vervolgens niet te krijgen 
waar hij voor kwam, en dat hij voor het niet-gekregene ook nog eens gul betaalde. Ik zou zeggen: maak dat de 
eh… kat wijs.

De gebleken onbetrouwbaarheid van deze getuige slaat een belangrijke pijler weg onder uw zaak, dat lijdt geen 
twijfel. Maar hoe reageert u hierop?

Verder zij opgemerkt dat de primaire energie in deze zaak niet zou moeten worden gestoken in het 
ondermijnen van de geloofwaardigheid van Frank Leenders (en andere getuigen tegen Demmink) maar in het 
onderzoeken van de vraag of Demmink schuldig is aan zedendelicten. (Micha Kat)

Nou breekt mijn klomp! Het door u bepleite onderzoek is, bij gebrek aan schriftelijk of fotografisch bewijs e.d., 
aangewezen op getuigenverklaringen. Het waarheidsgehalte van die verklaringen is van doorslaggevende 
betekenis, en dus moet “de primaire energie” juist bij voorrang worden gestoken in de geloofwaardigheid 
ervan. U moet toch inzien dat u de onbetrouwbaarheid van een belangrijke getuige niet zomaar als een bagatel 
terzijde kunt schuiven? U doet alsof er niets aan de hand is, maar in feite ligt uw hele zaak op z’n gat.

9.  Observator 

27 Jan 2009 om 14:09 

@ E-bee 
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27 Jan 2009 om 13:56 

Ja EBEE, nog steeds mijn forumvriend naar ik hoop, die ruliegiejeuzen weten wel van wanten. Dat is al vele 
eeuwen bekend. 
Ik heb historisch en contemporain ervaren dat religie en sexuele abberatie, dan wel specifieke opvallende 
voorkeuren, in de leidende kringen daarvan in veel gevallen samengaan. 
Tegenwoordig -en dat weet ik nog níet zo lang- is de hobby eveneens frequent vindbaar in justitiële kringen.

10.  Charles 

27 Jan 2009 om 14:17 

Ja was wel grappig, kijk ik voor het eerst van mijn leven op de pvv site en zie ik meteen dat bericht over De 
Roon staan. Ik ga nu ook even voor de buis zitten.

11.  Observator 

27 Jan 2009 om 14:51 

We vechten door: In het AD staat nu bij ‘ik slaap alleen nog met een mes’:

Tsja, een merkwaardige zaak. En hoe is het als het gaat om kinderen die geronseld worden in het buitenland? 
DIE genieten geen bescherming van ouders of vrienden. Dus dat is voor pedofielen een makkie. 
Zo hebben we in Nederland een SG van Justitie die vrijwel bewezen misbruik maakt van minderjarigen. En 
onderzoek daarnaar? Wordt geblokkeerd door meneer Hirsch Ballin en eerder door meneer Donner. 

[ Citeer ] Observator - Rotterdam - 27/01/09 - 14:19:17 2951091

12.  Observator 

27 Jan 2009 om 14:54 

En onder het artikel; Marokkanen bang in ‘witte’ wijk:

Allochtoon!. Ik ben bekend met Turken en Marokkanen, maar wat voor sommigen daaronder een groot 
probleem is? In de moskee worden ze soms erg scheef aangekeken omdat ze volgens sommige imams te 
‘verwesterd’ zijn. Al belijden ze hun geloof en hebben ze Mekka bezocht zelfs! 
Ik ben het wél met je eens over pedofielen. 
De SG van Justitie, Joris Demmink, is één der verdachten. Onderzoek? Ho maar!

[ Citeer ] Observator - Rotterdam - 27/01/09 - 14:13:14 2951071

13.  E-bee 

27 Jan 2009 om 14:58 

Zeker medestander Observator, en vergeet vooral de politiek niet. Degenen die het woord Christelijk in hunner 
schild voeren zijn de uitvoerders van de BilderbergerSS. Dat zijn de ergsten. 
Het Vaticaan heeft 2000 jaar ervaring met terreur en zijn de beste vrienden van alle Monarchieen. Iets om te 
onthouden: Het Vaticaan heeft betere inlichtingendiensten als de Mossad en CIA samen, wordt door hen zelf 
ook erkent.

14.  RuudHarmsen 

27 Jan 2009 om 14:59 

Dieplink Kamervraag Raymond de Roon (PvV):

http://www.pvv.nl/index.php?option=com_deeppockets&task=contShow&id=1927&Itemid=33

15.  RuudHarmsen 

27 Jan 2009 om 15:07 

De Roons Kamervraag staat inmiddels wel degelijk ook op de voorpagina van de site van de PvV: http://www.
pvv.nl .

16.  RuudHarmsen 

27 Jan 2009 om 15:09 

Nog meer voorzichtig goed nieuws: 
http://onderzoekjorisd.hyves.nl/ 
is weer in de lucht!

17.  Charles 

27 Jan 2009 om 15:12 

En die Kamervraag zou in het vragenuurtje gesteld worden?

18.  E-bee 
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27 Jan 2009 om 15:18 

Ik las in een artikel van Zaplog de stelling dat gezien Wilders neoconservatieve achtergrond hij liever ziet dat 
men elkaar bestrijdt op etnische en religieuze gronden dan dat we in opstand komen tegen de elite waar hij 
deel van uitmaakt en ISSrael ter discussie staat gezien het geweld tegen honderden Palestijnse Anne Frankjes 
in de dop. Je moet overal blij mee zijn wat je verder helpt inzake Demmink, maar 1 zwaluw maakt nog geen 
zomer. Ik vind de vragen ook niet al te kritisch.

19.  RuudHarmsen 

27 Jan 2009 om 15:30 

Kennelijk is de Kamervraag van De Roon schriftelijk, want hier niet vermeld bij 27 januari 2009: 
http://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/vragenuur.jsp#0

De tekst is hier te vinden: 
http://www.pvv.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=1593&Itemid=1 
=== 
Aangifte tegen Joris Demmink - Kamervragen

dinsdag 27 januari 2009

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Justitie over de behandeling van een aangifte tegen 
secretaris-generaal.

1) 
Kent u het bericht “OM behandelt ook 3e Demmink-aangifte niet”? (*)

2) 
Is de aangever, Mustafa Y., na zijn aangifte bezocht door Nederlandse ambtenaren?

3) 
Is daarbij aan de orde gesteld, dat Y. zijn aangifte in zou kunnen trekken of is met hem besproken wat de 
consequenties van zijn aangifte zouden kunnen zijn? Zo ja, wat is daarbij besproken?

(*) www.klokkenluideronline.nl

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html

/===

20.  RuudHarmsen 

27 Jan 2009 om 15:38 

Hoe hoopgevend deze Kamervraag ook is, en hoezeer het de Kamer (of in elk geval de PvV) voorlopig enigszins 
rehabiliteert; ik ken het politieke bedrijf inmiddels goed genoeg om het antwoord van de minister (na een 
zogenaamd onderzoek van ca. 3 weken) vrijwel woordelijk te kunnen voorspellen:

1) Ja. 
2) Nee. 
3) Zie 2.

De minister gaat het dus gewoon ontkennen, niemand trekt het na, en dat is het dan. “En gaat over tot de orde 
van de dag.”

Wedden, meneer Hirsch Ballin?

21.  Charles 

27 Jan 2009 om 15:42 

Vanavond met een spandoek achter Sacha opduiken?

22.  MartijnX 

27 Jan 2009 om 15:45 

Tenminste een kleine notitie in de tweede slaapkamer. 
De PVV lijkt me een oprechte partij. 
Als zij trekpoppen zijn van de elite dan zijn zij een van de zeer weinigen die mij kunnen misleiden. Ik sluit het 

niet geheel uit net als dat ik niet geheel uitsluit dat E-bee een vazal van Beatrix is. ;-)  
Wanneer je de grenzen dicht wilt voor massaimmigratie, de multiculti af wil schaffen, de segregerende 
islamisering tegen wil gaan, tegen een Europese superstaat en voor een soeverein Nederland bent, zich verzet 
tegen de op CO2 gebaseerde door de mens veroorzaakte klimaatleugen, de weelderige criminaliteit wil 
aanpakken, de bakken met geld die over verschillende balken zoals de ontwikkelings”hulp” een halt wil 
toeroepen dan sta je in ieder geval in woord lijnrecht tegenover de elite. 
Wilders in de hoek van de neocons zetten is onzin. EN juist die elite doet aan wij-zij denken door die dwaze en 
geldverslindende multicul,zinzloze massaimmigratie, het binnenslepen en aanmoedigen van de islamisering en 
het op zijn beloop laten van allerhande criminaliteit. 
Binnenlandse poltiek:uitstekend.

23.  loudon 

27 Jan 2009 om 15:48 
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Citaat: 
‘De helft van alle gifgasleveringen aan de Irakese oud-dictator Sadam Hoessein kwam van Nederlandse 
bedrijven. Dat blijkt uit een tot voor kort geheim rapport van de Verenigde Naties. Met de gifgassen werden 
misdaden tegen de menselijkheid gepleegd, waaronder de moord op vijfduizend Irakese Koerden in de jaren 
tachtig. 

Naast de tot zeventien jaar cel veroordeelde zakenman Frans van Anraat worden bedrijven als Melchemie 
Holland en KBS genoemd op een lijst met bankgaranties voor de aanschaf van grondstoffen het chemische 
oorlogsvoeringsprogramma van Saddam Hoessein. 

Het gifgas werd door Saddam ingezet tijdens de oorlog met Iran in de jaren tachtig en tegen de eigen 
bevolking. In het Koerdische stadje Halabja in Noord-Irak stikten op 16 maart 1988 vijfduizend mensen in een 
mengsel van mosterd- en zenuwgassen.

Frank Slijper van het comité Campagne tegen Wapenhandel roept de Tweede Kamer op een parlementair 
onderzoek in te stellen. Toenmalig staatsecretaris Frits Bolkestein van Economische Zaken gaf indertijd 
toestemming voor leveringen van grondstoffen die ook gebruikt konden worden voor de productie van gifgas’.

Horen we van deze case ook niks meer ? 
Is dat dan een kwestie van relaties of zo ?

24.  Observator 

27 Jan 2009 om 15:53 

RuudHarmsen 
27 Jan 2009 om 15:07 
“De Roons Kamervraag staat inmiddels wel degelijk ook op de voorpagina van de site van de PvV: http://www.
pvv.nl“.

Inderdaad. NU wel. 
Ik had er nog wel een mailtje over gezonden!

25.  E-bee 

27 Jan 2009 om 16:03 

MartijnX 
Wouw! Wat een betoog. Dus toch een schot in de Roos?

Het belang lijkt me dus toch een afleidingsmanouvre van Wilders terzake van zijn sympathieen elders, mede 
gezien de antwoorden die we hiervan kunnen verwachten volgens de ervaringen met 2 jaar schrijven aan de 
kamer door RuudHarmsen, verwachtte antwoorden na 3 weken onderzoek: 
1) Ja 
2) Nee 
3) Zie 2

Desalniettemin is het een begin.

26.  Nihil Dicens 

27 Jan 2009 om 16:27 

Hallo Micha,

De “Affaire Demmink” is WEER op de verwijderlijst terecht gekomen, met het argument nu “PAST DIT ARTIKEL 
WEL IN WIKIPEDIA?”

27.  Samantha 

27 Jan 2009 om 16:47 

Proficiat, Micha Kat en vele deelnemers, voor de volgehouden actie! Doorgaan zou ik zeggen! Op een keer leidt 
het zeker tot resultaten die verder gaan dan wat nu al bereikt wordt. Waar één verdwijnt, staan vijf anderen 
klaar om de actie over te nemen; dat geldt ook voor wiki en andere… Hoe meer zij tegendoen, hoe meer 
aandacht het krijgt, hoe meer resultaten het oplevert! Hoe dom kunnen sommigen nog zijn?.. Ondertussen 
wordt de actie die hier gevoerd wordt, mooi verspreid.

28.  JaccoK 

27 Jan 2009 om 16:58 

Demmink staat op Sargasso!

29.  donkey 

27 Jan 2009 om 17:39 

http://sargasso.nl/archief/2009/01/27/pvv-bemoeit-zich-met-de-zaak-joris-demmink-joris-demmink/

30.  Mirjam123 

27 Jan 2009 om 18:04 

Beste Micha, ik ben degene die het artikel Affaire Joris Demmink (zie hier: http://nl.wikipedia.org/wiki/
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Affaire_Joris_Demmink) op Wikipedia heeft geplaatst, ik doe dat daar onder de naam Tasja (dat is de naam van 
mijn hond). Ik heb dat lemma aangemaakt omdat men vond dat het niet in het lemma van Demmink zelf 
thuishoorde. Daar ben ik het niet mee eens, maar goed - dan maken we er toch ‘Affaire Joris Demmink’ van, 
ook goed. Hoe je het ook wendt of keert: of Demmink nu wel of niet schuldig is, wel of niet veroordeeld etc. dat 
doet aan het bestaan van de affaire rond zijn persoon niets af. De affaire is bestaand en reeel, lijkt mij. Daar is 
echter niet iedereen het over eens, dus is het lemma weer op de verwijderlijst gezet. Daar zit Justitie niet 
achter hoor. Wikipedia kent een flink aantal gebruikers die een zeker fanatisme over zich hebben. Degene die is 
begonnen met het verwijderen van de informatie over Demmink is zo iemand. Die persoon is in het dagelijks 
leven kwaliteitscontroleur in een conservenfabriek en spendeert zijn avonden blijkbaar als zedenmeester. Tja. 
Mijn ervaring is dat rationele argumenten niet werken bij zulke fanatici, ze blijven gewoon hun eigen standpunt 
herhalen en lezen jouw argumenten niet eens. Ik heb altijd bijzonder weinig zin in discussies met dat soort 
fanatici, in het gewone leven zou ik nooit met dat soort lui omgaan - dus waarom wel op Wikipedia? Het lemma 
zal dus wel verwijderd worden, maar dat gebeurt niet door Justitie - maar door Wikipedianen die menen ethisch 
zo hoogstaand te zijn, dat ze anderen de les moeten lezen. Het is overigens inmiddels wel bekend dat Wikipedia 
niet objectief is toch? De grootste drammers krijgen hun zin en bepalen zo de inhoud van Wikipedia. Zo simpel 
is het. De Engelse Wiki is wel iets beter dan de Nederlandse trouwens. Kijk eens naar jouw eigen lemma - dat 
staat ook op de nominatie om verwijderd te worden. Waarom? Omdat een paar mensen (wederom fanatici) jou 
niet zien zitten en je daarom maar ‘niet-encyclopedisch’ noemen. Tja, dat beslissen die fanatici. En dat is niet 
gebaseerd op objectieve feiten, zoals: is iemand bekend, heeft iemand publicaties om zijn naam staan etc. Maar 
gewoon, op persoonlijke voor- en afkeur. Zo zie je maar - zelfs in een project als Wikipedia waar niemand de 
baas is, bepalen toch weer de schreeuwers en drammers de inhoud. De mens kan gewoon niet zonder leiding, 
denk ik. Enfin, ik heb voor behoud van jouw lemma gepleit, maar of dat ook gebeurt? Drammers op Wiki haal je 
er trouwens zo uit - als je bij hun gebruikersnaam op ‘bijdragen’ klikt, zul je zien dat de drammers veel 
rondhangen op de Wikifora en op gebruikerspagina’s van andere Wikipedianen, dat doen ze om anderen de les 
te lezen. Lemma’s maken ze zelden aan. Ach, het is ook een manier van leven, moet je maar denken. Je moet 
Wikipedia in ieder geval maar niet te serieus nemen.

31.  harry50 

27 Jan 2009 om 18:21 

Goed verwoord Mirjam,maar ik ben er eerlijk gezegt nog niet 100% van overtuigd dat het niet justitie is die 
deze informatie verwijderd.

32.  Mirjam123 

27 Jan 2009 om 19:08 

Ha Harry,

Ik heb de gebruikerspagina’s van degenen die de info over Joris Demmink verwijderen bekeken. En dat zijn - 
voor zover ik kon zien - geen mensen van Justitie. Het zijn hoofdzakelijk de ‘usual suspects’ oftewel mensen die 
altijd drammen, zeuren, de waarheid en moraal in pacht hebben en anderen de les lezen. Van die mensen die 
als je Wikipedia opent en ziet dat je een bericht hebt, denkt: “Oh God, als het maar niet van die is, want dan is 
mijn humeur weer verziekt.” Dat soort types dus.

33.  joep 

27 Jan 2009 om 20:01 

hoi Mirjam, 
laat mij raden: 
- Moiramoira 
- Annabel 
- Andre Engels 
.. dat soort types, POV op benen zou ik haast zeggen en weing gevoel voor feiten. 

… Jacob H is voor mij een nieuwe ontdekking :-)

34.  Mirjam123 

27 Jan 2009 om 20:25 

Ha Joep, 

Hahaha, Jacob H. is errug hm. En wat dacht je van Troefkaart. Oef. Met MoiraMoira heb ik wel goede ervaringen 
tot nu toe.

35.  joep 

27 Jan 2009 om 21:01 

loop MoiraMoira ook maar eens wat uitgebreider na. 
Met ook nog eens het verwonderpunt: 
—start citaat uit google cache— 
Geen idee @Ernst,

Het was jouw txt die door ene ‘MoriaMoira’ direct werd verwijderd. Ff gegoogled op die nick en merkwaardige 
info gevonden over een Franstalig lid van de PS in België die ook de Ned. Wikipedia afschuimt als moderator: 

[cit] 
“..Mario Scolas (alias Clem23, Olmec, Décapitation, MoiraMoira) ..//.. De heer Scolas is een militant ambtenaar 
voor de socialistische partij (de Franstalige in België) en kennelijk nog verbonden met allerlei misdadige 
organisaties, want ik word tegenwoordig regelmatig van straat gereden en ben zelf in elkaar geslagen, in 
tegenstelling tot wat Mario beweert. Dat een ex-collega van de Stichting Auschwitz de weg opgaat van datgene 
waar ik op de Stichting Auschwitz tegen meende te mogen strijden, doet mij sindsdien elke dag tranen met 
tuiten huilen.

Wellicht speelt Mario Scolas een dubbel spel. Enerzijds op verschillende sites kritiek uitbrengen op Wikipedia, 
anderzijds ‘macht’ verwerven op Wikipedia en die van binnenuit ‘vernietigen’, het in wezen positieve concept 
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onderuit halen ?

Johan Borremans - De voorgaande niet ondertekende opmerking werd toegevoegd door 87.65.111.182 
(overleg|bijdragen) op 25 apr 2007 02:49 (CEST)..”

En nog veel meer van dergelijke ‘info’.

Sag. 
— einde citaat uit google cache —

36.  joep 

27 Jan 2009 om 21:32 

als Dutroux en Bijlmerramp hier ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Doofpot ) mogen staan, dan mag de Joris 
Demmink affaire hier ook staan; van Dutroux en Bijlmerramp is meen ik ook nooit een officieel volledig 
antwoord boven water gekomen?

37.  groot 

28 Jan 2009 om 06:23 

Coupe bij Wikimedia Stichting Nederland.

http://new.webwereld.nl/nieuws/54617/coupe-bij-wikimedia-stichting-nederland.html

38.  Ruggiero 

28 Jan 2009 om 07:59 

@Mirjam123 27 Jan 2009 om 18:04 

Super, iemand die dicht bij het vuur staat. Dank.

De twijfel die Harry50 heeft over de spontaniteit van de censuur, heb ik ook.

De reden?

Het hoge “spin” -gehalte door het lijstje drammers”: 

Nemen we de persoon die wenst te worden aangesproken met “Grenzeloze Kunst”:

” 
Is dit toeval of geen toeval? Een paar maanden geleden schreef ik wat stukjes in het Volkskrantblog, ik keek 
wat rond: Joris Demmink. Vorige week kreeg ik een melding dat mijn 

persoonsgegevens werden rondgekeild op de site klokkenluideronline.nl: Joris Demmink. Ze maakten het daar 
bont genoeg om mijn naam valselijk te verbinden aan de 

pedofielenvereniging Martijn. Nu is het hyves en over wie gaat het? Joris Demmink. Gaan we nu de hype op 
internet achterna? Dacht het niet. No pasarán. - Art Unbound 24 jan 2009 

21:31 (CET) met hulp van Wutsje 
”

Vertaald:

“Joris Demmink” is een: 
-Hype 
-Op het internet 
-Intellectuelen als ik (”schrijft in Volkskrant”) 
-Worden besmeurd door moddergooiers 
-Maar ik blijf fier overeind (”hype achterna? No pasarán”) 
-Bij de waan van de dag (”toeval? Een paar maanden geleden,..vorige week “) 
-Gesteund door het Recht (”hulp van Wutsje”)

Iemand die zo de feiten kookt doet dat niet toevallig, naar mijn ervaring. 

Ook voorziet het Apparaat “Grenzeloze Kunst” van een inkomen: 

” 
Als minimale belastingbetaler ben ik best verguld met het bezit dat ik via de Staat heb verworven. Een hele 
bank! En dan niet de tweezitsbank die ik jaren geleden in het holst 

van de nacht met een dronken kop van straat heb gezeuld, nee, ik bezit gemiddeld 1000 euro van dezelfde 
bank waarvan ik mijn uitkering pin.” 
http://www.volkskrantblog.nl/bericht/227451

Ook als hij inkomsten heeft uit arbeid, is “Grenzeloze Kunst” afhankelijk van de overheid. Overheidssubsidies 
voor zijn opera’s bijvoorbeeld. (GEEN verband hier met 

operraliefhebber Joris Demmink, we zouden niet durven.) 
De rest zijn genoemde vertaalwerkzaamheden komt volgens mij ook uit overheidspotjes. 

Het lemma van “Grenzeloze Kunst”, die zichzelf kennelijk encyclopedisch vindt: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Vonder 
schreeuwt overheidsfinanciering
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Voor mij blijft er genoeg reden te twijfelen aan de onafhankelijkheid en oprechtheid van zulke figuren. 

Bovendien zijn de drammers toch niet allemaal even mislukt, toch? Of is dit niet de persoon in kwestie?

http://www.blikopdebeurs.com/weblog/pivot/entry.php?id=196

39.  groot 

29 Jan 2009 om 06:11 

Het lemma Micha Kat is nu dus verwijderd uit Wikipedia!

De reden mag uniek worden genoemd!

” 
Het artikel bevat vrijwel alleen controverses, wat als zelfpromotie kan worden gezien 
dus het artikel is bij deze verwijderd. 
Of het onderwerp ook Encyclopedisch is laat ik terzijde 
” 

Dus:

-Micha Kat hoorde niet in Wikipedia thuis omdat hij Niet Encyclopedisch zou zijn

-Dertien moddergooiers stemmen voor verwijdering, verzuimen “N.E.” te beargumenteren

-Door het beschamende emotionele gedrag benadrukken de moddergooiers zelfs de Encyclopedische waarde 
van het Lemma

-De reden voor de stemming, “Niet Encyclopedisch”, is ongegrond

-Om de hond toch met een stok te slaan, wordt plotseling het argument “Zelf Promotie” uit de kast gehaald. 
De dertien moddergooiers hadden de stok “Niet Encyclopedisch” helaas zelf gebroken.

Heh? HEB IK WAT GHEMIST? Er werd toch gestemd over de vraag of “Micha Kat” encyclopedische waard had 
voor Wikipedia? Is er gestemd over ZelfPromotie? Waar?

Hoe moet je verwijdering op ZelfPromotie onderbouwen? 
Nou, dat kunnen ze hoor! Kijk maar:

a. Controversieel 
b. Controverse KAN worden gezien als ZelfPromotie 
c. ZelfPromotie is een reden om te worden verwijderd uit Wikipedia.

Dag “Vrije Encyclopedie” 
Dag “Neutraal gezichtspunt” 
Dag “Te goeder trouw”

PS

Als zwarte kous acht ik een lemma als “Abortus” ERG “Niet Encyclopedisch”.

40.  somber zicht 

29 Jan 2009 om 21:20 

http://www.infowars.com/articles/science/internet_wikipedia_credibility_takes_dive_after_wired_expose.htm

http://www.infowars.com/articles/science/wikipedia_wars_errupt.htm

http://www.infowars.com/articles/ps/internet_wikipedia_and_the_intelligence_services.htm

http://www.infowars.com/articles/media/bbc_staff_rewrote_wikipedia_pages_water_down_criticism.htm

41.  groot 

29 Jan 2009 om 22:27 

@ Miriam

Degene die begonnen was informatie over Demmink weg te halen was Arjan “Troefkaart” de 
kwaliteitscontroleur in een conservenfabriek? 
Ik meende Jacob H(ogendijk).

42.  Oversticht 

29 Jan 2009 om 23:50 

Het lemma is alweer terug te vinden op wikipedia zie ik. Maar nu staat als wraak weer het lemma 
klokkenluideronline genomineerd voor verwijdering. Ik heb even gegoogled wie nou de belangrijkste 
wikipedianen zijn die tegen ons zijn. Degenen die het lemma Micha kat wilden verwijderen zijn inderdaad 
degenen die groot al aangaf. Moderator Jacobh (Jacob Hogendijk uit Adam) en exmoderator Troefkaart (Arjan 
van de Linde uit Dreischor) zijn de belangrijkste spinners van het TEGEN kamp. Andere belangrijke 
tegenstemmers zijn Art Unbound Alias Maarten Vonder, Schiedammer en moderator Lolsimon, moderator Edo 
alias Edo de Roo uit Woerden, moderator Evanherk alias Bart van Herk uit Kampen, moderator Robotje, 
Twentenaar Bijltjespad,”wetenschapper” Rododendron die helemaal nieuw is en mogelijk een sokpop van de 
moderatoren, en moderator Wutsje alias piter Siebenga een huisarts\exkraker uit Groningen. Kortom het is 
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waarschijnlijk een geregisseerde actie van het moderatorenkliekje. Hetzelfde kliekje dat klokkenluideronline 
probeert weg te krijgen en het lemma affaire Joris Demmink.

43.  Oversticht 

30 Jan 2009 om 00:05 

Aanvulling: Ook moderator MaDe uit Lendelede en actief Gouwenaar alias Jan Lafeber uit Aa en Hunze waren 
tegen.

Fotootje van Troefkaart: http://troefkaart.hyves.nl/fotos/147606078/0/ePfo/

44.  groot 

30 Jan 2009 om 00:20 

Rodondendron is dr. Bernike Pasveer, universitair docent faculteit cultuurwetenschappen.

Mede-auteur ” Beter dan goed, over genetica en de toekomst van de topsport” 

Tevens is ze actief voor het Rathenau Instituut, waarvan:

” 
Het bestuur wordt voorgedragen door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW) benoemt de bestuursleden. 
”

http://www.rathenau.nl/showpage.asp?steID=1&ID=2456

45.  groot 

30 Jan 2009 om 03:08 

A propos zelfpromotie ZP van onze Arbitragecommissaris: 

Het eigen lemma ‘Maarten Vonder’ van “Art Unbound” is ook genomineerd geweest om reden van Zelf 
Promotie. Eh, nou ja, eigen lemma, MoiraMoira heeft deze bekende kunstenaar op de encyclopedische kaart 
gezet. 

Onmiddelijk verklaarde het clubje moderatoren dat er hier uiteraard geen sprake kan zijn van zelfpromotie.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina’s/Toegevoegd_20090118

MoiraMoira smeekt de nominator persoonlijk de nominatie in te trekken, en dat er GEEN persoonlijke 
bevoordeling is:

“Hallo Jeroen, ik zou het zeer op prijs stellen als je de nominatie van bovengenoemd lemma zou willen 
aanpassen of intrekken omdat..ik niet zou weten waarom er enige zelfpromo in het geding is. De feiten kloppen 
dus geheel niet. Met vriendelijke groet, MoiraMoira”. (Jeroen zwicht uiteindelijk.)

http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Jeroen#Maarten_Vonder

Natuurlijk Mimi, natuurlijk meid, geen enkele zelfpromotie. 

Neem nou “Patrouille naar Potocari”, het magnus opus van de heer Vonder. Wikipedia: 

” 
Een half jaar later (begin 1996)heeft Ton Vorstenbosch onder de titel “Srebrenica!” ook een stuk over 
Srebrenica op de planken werd gezet dat door Toneelgroep Amsterdam is uitgevoerd. 

Vorstenbosch verklaarde in HP/De Tijd indirect dat het idee voor zijn stuk van Vonder afkomstig was.”

Dus het gouden duo Ton Vorstenbosch en Guus Vleugel hebben voor Toneelgroep Amsterdam Art Unbound’s 
bloedeigen idee gekaapt! De boeven! Schurken! 

Een mail op poten naar de Hennemanagency voor uitleg over deze euvele daad kon daarom niet uitblijven:

” 
Geachte heer Vorstenbosch, 
Volgens het internet zou “Srebrenica!” ontleend zijn aan de “Patrouille naar Potocari”. Dit zou u in een interview 
met HP/De Tijd hebben gezegd. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patrouille_naar_Potocari_(Toneel) 
Kan deze bron worden overgenomen. 
Met vriendelijke groet, 
”

Het antwoord zult u niet geloven!

” 
Dag Alcina,

Namens Ton het volgende: de bron klopt niet.

‘ Voor ons Srebrenica stuk hebben Guus Vleugel en ik ons wat betreft de feiten gebaseerd op artikelen in de 
buitenlandse pers, o.a. een uitgebreid verslag van de gang van zaken in The Observer. 
Dat ons dramatische concept zou zijn ontleend aan ‘Patrouille naar Potocari’ kan ik dus nooit hebben gezegd 
aan de HP/de Tijd. Eens te meer om dat ik dat nooit heb gezien of gelezen. ‘

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1454/een-ware-wiki-war-rond-joris-demmink.html (9 of 11) [3/11/2009 1:44:37 AM]

http://troefkaart.hyves.nl/fotos/147606078/0/ePfo/
http://www.rathenau.nl/showpage.asp?steID=1&ID=2456
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Te_verwijderen_pagina
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Jeroen#Maarten_Vonder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Patrouille_naar_Potocari_


Een ware Wiki-war rond Joris Demmink! at Klokkenluideronline

Met vriendelijke groet

Yvonne Graven

HENNEMAN AGENCY

www.hennemanagency.nl 
Amstel 177 
1018 ES Amsterdam 
tel. 020-6943399

”

Zelfpromotie dus. Door liegen. 

Instandgehouden door kliekvorming. 

Door Wikipedia Nederland.

Hoezo mot binnen Wiki? De arbitragecommissarissen van Wikipedia kunnen goed met elkaar overweg. 
Zeeeeeer goed met elkaar overweg.

46.  joep 

30 Jan 2009 om 20:01 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gebruiker:Jan_Arkesteijn leverde een waardevolle bijdrage aan het lemma http://nl.
wikipedia.org/wiki/Affaire_Joris_Demmink

Hij verwijderde deze passage omdat het POV (Point of Vieuw) is. En dat hoort natuurlijk niet bij een affaire. 
Ou dat wat Donner en Ballin vinden ook niet POV zijn trouwens? 
En als er iets in een krant staat, en dat tref je wel eens bij een affaire’ is dat niet een feit?

Nog een leuke voor de echte Wikipedia oliegarchie: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/IRT-affaire#Achtergrond

47.  joep 

30 Jan 2009 om 20:02 

Zou dat wat Donner en Ballin vinden ook niet POV zijn trouwens?

48.  joep 

30 Jan 2009 om 20:04 

de door Jan Arkesteijn verwijderde passage: 
De Russische krant Pravda schrijft op 21-01-09 hier het volgende over:

“The Netherlands is a thoroughly corrupt state, where the ruling elite has abandoned all forms of moral 
decency. For example, Joris Demmink, the highest civil servant of the Justice Ministry is a self-confessed 
paedophile who has so far prevented being taken to court by eliminating or intimidating his opponents.”

Bron: http://english.pravda.ru/opinion/columnists/106986-1/

49.  RuudHarmsen 

30 Jan 2009 om 21:33 

> Arjan van de Linde uit Dreischor) 

Nee! Daar kwam m’n Opa vandaan! (of althans zijn moeder)

=== 
zijn de belangrijkste spinners van het TEGEN kamp. Andere belangrijke tegenstemmers zijn Art Unbound Alias 
Maarten Vonder, Schiedammer en moderator Lolsimon, 
/===

Nee! In Schiedam ben ik opgegroeid! 

Ik heb er allemaal niets mee uitstaande, ik zweer het!

50.  joep 

7 Feb 2009 om 23:11 

toch nog even aandacht voor de oliegarchie op wikipedia:

deze meneer : 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg_gebruiker:Pjetter

heeft verdraaid goed door hoe het zit met die stinkende kliek van wikipedia in NL: de MoiraMoira ’s , de JacobH 
‘ s, de Lolsimon ’s. Censors zijn het. Goebbels zou trots op ze geweest zijn. 
Onze nationale vervalser van de handelingen van de Tweede Kamer, de ‘ich habe es nicht gewuBt’ van de 
Schipholbrand, onze CDA’er Donner, u weet wel met zijn GPD hulpjes, geeft deze wikipedianen starks de ster 
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van verdienste (Of het ijzeren kruis?) voor waarheidmanipulatie.

Pjetter heeft voor het gedrag van zijn wiki collegae een woord: laf 
Laf, dat zijn die andere moderatoren, die wel opmerken, maar niet ingrijpen.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Vragen over Demmink aan het Ministerie Dit zijn de gevolgen van onze ‘porno-Justitie’! »

Chantage justitie in de praktijk
Gepubliceerd door Micha Kat 4 juli, 2008 in Algemeen. 

treincoupe.jpg Medewerker Parket laat dossier in trein liggen, aldus een bericht dat vandaag in 

het nieuws kwam via het ANP. Dit is ons justitieel apparaat in de periode-

Demmink. Onze stelling: hier is sprake van chantage door het criminele circuit met mogelijk 

pornografisch materiaal over justitie-medewerkers. Allereerst: volgens het bericht heeft de 

‘medewerker van het parket’ het dossier gisteren (donderdag) in de trein laten liggen. Hoe komt zo’n 

bericht zo snel (binnen een dag) in het nieuws? En nog relevanter: waarom komt zo’n bericht in het 

nieuws? Er is maar een partij die beschikt over de kanalen om binnen een dag een dergelijk bericht 

op het nieuwsnet te krijgen en dat is Justitie zelf. Dat betekent dat Justitie er belang bij heeft dat het 

bericht in het nieuws komt. Waarom zou Justitie er belang bij hebben in het nieuws te brengen dat 

een medewerker een belangrijk dossier ‘in de trein laat liggen?’ Juist: omdat dat bericht iets anders 

moet verhullen. En dat andere is dat de dossiers in kwestie onder dwang aan criminelen zijn 

afgegeven omdat deze criminelen het OM chanteerden. Met foto’s van -opnieuw- Joris Demmink? We 

hebben dergelijke set-up’s de laatste jaren te vaak gezien om nog van toeval te kunnen spreken. Er 

waart een spook door justitieel Nederland. Demmink en zijn bende van kinderverkrachters moet 

worden geneutraliseerd, en wel zo snel mogelijk.

10 Reacties op “Chantage justitie in de praktijk”
Feed voor dit bericht 

1.  Observator 

4 Jul 2008 om 18:34 

Wáár dat ‘verloren’ dossier dan ook over gaat, als het niet wordt teruggevonden lijkt het mij duidelijk: op 
corruptie gebaseerde frustratie van een rechtszaak.

Gezien de reputatie die ‘justitie’ inmiddels heeft opgebouwd kan het óók zomaar zijn dat een heel ánder en in 
hoge mate ‘onschadelijk’ dossier wordt ‘teruggevonden’.

Ben ik arwanend? 
Ja, in ruime mate. 
Is dat reëel? 
Nou en of.

2.  Observator 

4 Jul 2008 om 18:43 

ArGwanend dus. Zie hier boven. Beter en eerder nalezen, Observator.

Toegift om het goed te maken:

Argwaan is vooral een reactie op herhaald bedrog. 
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En van dat laatste is in hoge mate sprake, als we het over justitie hebben.

3.  OM 

4 Jul 2008 om 19:44 

klaprozenverhaaltje vol van paranoïde

4.  Ron 

4 Jul 2008 om 20:32 

God Kat, ga iets nuttigs doen daar in Bangkok. 

Gewoon een moordaak.

http://www.elsevier.nl/nieuws/laatste_24_uur/artikel/asp/artnr/213341/

5.  Henk Jan Homan 

6 Jul 2008 om 15:00 

Reactie op OM. Klaprozenverhaaltje…. 
Erg kort door de bocht, OM, om als justitie zegt dat het om deze of gene zaak gaat dat je dat dan ook direkt 
klakkeloos aanneemt. Als de zaak zo onbetekenend is, waarom dan alles zo snel mogenlijk terug willen. tevens 
nog even geprobeerd het woord klaprozenverhaal te vinden in het woordenboek, zonder succes overigens.

gegroet, logicandreason.

PS volgens mij staat de afkorting OM voor “open”baar ministerie.

6.  Henk Jan Homan 

6 Jul 2008 om 15:09 

Reactie op Ron, God Kat,ga….. 
Nu is Kat voor mij iemand die mijn tot sub zero gedaalde vertrouwen in de nederlandse journalistiek enigzinds 
heeft weten te herstellen, maar om hem/haar nu meteen de godstatus aan te meten gaat mij iets te ver. 
Tevens vind ik dat Micha Kat wel degenlijk goed werk doet.

Gegroet logicandreason

7.  micha kat 

6 Jul 2008 om 16:35 

Het is inderdaad het OM zelf dat een dag na het verlies van de stukken in de trein UIT EIGEN BEWEGING nota 
bene een PERSBERICHT verspreidt over de zaak, ondermeer via de eigen website. Zie 
http://www.om.nl/parket/arrondissementsparket_rotterdam/_nieuws/33593/ 
Blijft over de vraag: wie ‘regelt’ dat alle media in Nederland van Spits via nu.nl tot De Volkskrant dit bericht 
overnemen?

8.  Henk Jan Homan 

6 Jul 2008 om 18:00 

Schokkend, als je zegt dat je een trend ziet in het lekken van processtukken door ons justitiele apparaat, dat 
vervolgens netjes documenteert, dat het enige verweer van het OM (lees openbaar ministerie) is, 
klaprozenverhaaltje vol van paranoide.

Wederom analyse van dit uitgebreidde (ironisch) verweer.

Klaprozenverhaaltje kan gezien worden als een verzonnen woord. Komt veel voor bij kinderen, zie hiervoor de 
roman lolita van nabokov, verhaal over de verboden liefde van een man voor zijn minderjarige stiefdochter.

Vol van wordt gebruikt in combinatie met woorden als liefde (vol van liefde bv voor het minderjarige kind (zie 
nabokov hierboven), vol van verdriet, enz echter vol van paranoide heb ik nog nooit van gehoord.

Waar ik trouwens wel van gehoord heb is Freudiaanse versprekingen, komt in meerdere mate voor in periodes 
van erstige psychische conflicten tussen de ID en de maatschappelijke moraal. Ik zal dit toelichten met een 
kinderlijk voorbeeld. Elke man krijgt van zijn ID de opdracht om elke vrouw waarbij hij een reele 
kinderverwachting heeft te bezwangeren (dit heet instinct). Echter de maatschappelijke moraal laat niet toe dat 
u dat midden op straat doet, integenstelling tot bv twee honden. Zolang u echter regelmatig van bil gaat blijft u 
psychisch gezond. Is dit echter niet het geval, dan zal de persoon in kwestie via de taal toespelingen van 
sexuele aard gaan maken, voornamelijk om gelijkgezinden tevinden.

gegroet logicandreason

PS ik ben eruit. Klaprozenverhaaltje in letterlijk vertaald uit het engels namenlijk poppie story.

9.  Henk Jan Homan 

6 Jul 2008 om 18:10 

Sorry, het juiste woord is poppycock,eerste woord poppy=papaver, en het tweede woord beteken lul (zie mijn 
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verklaring voor dit freudiaanse taalgebruik hierboven). De juiste vertaling van dit woord is trouwens pappekak.

10.  K. W. 
17 Jul 2008 om 11:37 

En weer één: 
De officier was woensdagavond in Zwolle en zette zijn tas even neer om zijn autoportier te openen. Een dief 
ging er meteen mee vandoor, meldt RTV Oost.

De officier heeft aangifte gedaan. Volgens een woordvoerder van justitie heeft de diefstal geen gevolgen voor 
de zaken die de officier in behandeling heeft.

Ben benieuwd welke misdadiger nu weer vrij moet komen.
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« Michel Tilmant verzint ze waar je bij staat Meet ING’s Audit-committee »

NOUT WELLINK, THE GREAT DESTRUCTOR
Gepubliceerd door Micha Kat 19 oktober, 2008 in Algemeen. 

wellink.jpg Nout Wellink, president van de Nederlandse Bank (DNB) blijkt reeds vanaf 

2005 lid te zijn van de Trilateral Commission (TLC), de door David 

Rockefeller van de Chase Manhattan Bank (thans JP Morgan Chase) opgerichte 

belangengroep waarin de mondiale bankierslobby samen met andere leden van de ‘elite of 

finance and industry’ bouwt aan een nieuwe wereldorde. Dit lidmaatschap werpt een 

alarmerend licht op de rol van Wellink in de huidige kreditecrisis, daar het geen geheim is 

dat de TLC als voornaamste doelstelling heeft: het dienen van de belangen van de banken. 

Wij voegen daar in een adem aan toe: ten koste van de burger. Bailout with Nout!

Op internet is de naam ‘Nout Wellink’ op vele verschillende websites te vinden als lid van de Europese 

Groep van de TLC. Overbodig te zeggen dat dit hoogst gevoelige lidmaatschap nooit door een 

Nederlands medium is genoemd en ook niet voorkomt op de site van De Nederlandsche Bank. Naast 

Wellink zijn op dit moment ook lid van de TLC: Louise ‘NRC Handelsblad’ Fresco, Cees Maas, Onno 

Ruding, Jeroen van der Veer, Joris ‘Srebrenica’ Voorhoeve en Hans Weijers. De Belg Maurice Lippens, 

de gevallen baas van Fortis, verdient ook te worden genoemd. Ex-leden zijn Anthony Ruys en Schelto 

Patijn.

De TLC (1973) vormt samen met de Council of Foreign Relations en de Bilderberg Groep de ‘gouden 

driehoek’ van gremia die -buiten elke democratische verantwoording om- bouwen aan een ‘nieuwe 

wereldorde‘ die moet worden gedomineerd door het financieel-industriele complex.

bilderberg.jpeg Deze ‘driehoek’ vormt als het ware de ‘corporate’ pendant van de -gekozen of 

niet gekozen- politieke macht in de wereld. Deze strikte scheiding tussen 

‘corporate’ en ‘politiek’ blijkt met name uit het feit dat leden van een regering geen lid mogen zijn 

van de TLC. Uit de recente ontwikkelingen rond de kredietcrisis blijkt duidelijk dat de ‘corporate 

driehoek’ vele malen machtiger is dan de offciele politieke organen, want als de banken (TLC) geld 

nodig hebben, buigt de politiek als een knipmes en worden de normale democratische 

besluitvormingsprocedures opgeschort. Zo is bekend geworden dat de regering-Bush heeft gedreigd 

met het uitroepen van martial law als het bailout-pakket van $700 mrd zou ook in tweede instantie 

zou worden afgestemd.

greenspan.jpegHoezeer de banken de TLC domineren blijkt niet alleen uit het feit dat de 

founding father een van de leading bankers was uit de Amerikaanse 

geschiedenis en dat de lijst van leden wordt gedomineerd door bankiers, maar ook -en met name- uit 

het feit dat de Federal Reserve (FED) ook aan de wieg stond van de TLC: Alan ‘derivaten’ Greenspan 

en Paul Volcker, beiden ec-chairmen van de FED, behoorden naast Rockefeller tot de founding fathers 

van de TLC.  De FED vervult thans een leidende rol bij de ‘bailout’ van de grootste Amerikaanse 

banken: het -zonder enige restrictie- opendraaien van alle geldkranen voor de banken ten koste van 
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de burger. Nout Wellink is thans leidend in een ‘Nederlandse bailout’ waarbij ook honderden miljarden 

aan geld van de belastingbetaler in de kassen van de banken wordt gepomt. Net als in de VS wordt 

bij deze ‘Nederlanse bailout’ ook niet de democratische weg van besluitvorming bewandeld. Hiermee 

handelt Wellink dus in direct lijn met de belangen van de global banking lobby en de TLC. Wikipedia 

zegt het volgende over de banken-lobby binnen de TLC:

Since many of the members were businesspeople or bankers, actions that they took or encouraged 

that helped the banking industry have been noted. Jeremiah Novak, writing in the July 1977 issue of 

Atlantic, said that after international oil prices rose when Nixon set price controls on American 

domestic oil, many developing countries were required to borrow from banks to buy oil: “The 

Trilaterists’ emphasis on international economics is not entirely disinterested, for the oil crisis forced 

many developing nations, with doubtful repayment abilities, to borrow excessively. All told, private 

multinational banks, particularly Rockefeller’s Chase Manhattan, have loaned nearly $52 billion to 

developing countries. An overhauled International Monetary Fund (IMF) would provide another source 

of credit for these nations, and would take the big private banks off the hook. This proposal is the 

cornerstone of the Trilateral plan.” He went on to say, “Although the Commission’s primary concern is 

economic, the Trilateralists pinpointed a vital political objective: to gain control of the American 

Presidency… For the third time in this century, a group of American schools, businessmen, and 

government officials is planning to fashion a new world order…”

enquete.jpgHet bouwen aan een ‘nieuwe wereldorde‘ onder leiding van een ‘nieuwe elite’ viz. 

‘world government’ is reeds vanaf de oprichting van de TLC een van de main 

objectives geweest. Een van de middelen daartoe is het vernietigen van het huidige monetaire 

systeem en dit te vervangen door een new monetary system. Dit is letterlijk terug te vinden in het 

boek Between Two Ages van Zbigniew Brezinski, een van de grondleggers van de TLC. Wikipedia:  

Brzezinski was the author of the book Between Two Ages, which was published in 1970, in which he 

called for a new international monetary system, and it was considered to be the ‘Bible’ of the 

Trilateralists. Een andere focus bij het totstandbrengen van deze nieuwe wereldorde is het optuigen 

van Europa als global superpower. NRC Handelsblad vervult hier een voortrekkersrol en het wekt dan 

ook geen verbazing dat TLC-lid Louise Fresco aan deze krant verbonden is.

Dit alles leidt tot de conclusie dat Nout Wellink niet de belangen dient van het Nederlandse volk, 

maar van de elite of finance and industry die as we spreak bezig zijn de macht te grijpen waarbij de 

kredietcrisis op dezelfde manier wordt gebruikt als ‘breekijzer’ als 9-11 dat werd door de Bush-

administration. Anders gezegd: alle uitlatingen van Wellink zijn leugens, bedoeld om ons te bedriegen 

en te misleiden. Wellink is dus in werkelijkheid geen ‘toezichthouder’ die het huidige finaciele systeem 

wil beschermen, maar juist precies het tegenovergestelde, a great destructor die het bancaire 

systeem juist wil vernietigen via bailouts om zo ruimte te scheppen voor de nieuwe wereldorde van 

‘zijn’ TLC. 

 
LEES HIER HOE NOUT WELLINK SAMEN MET WOUTER BOS BEZIG IS HET VOLK TE 

BEDRIEGEN TEN GUNSTE VAN DE BANKEN-MAFIA EN DE TLC 
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1.  Observator 

19 Okt 2008 om 10:16 

Misschien moeten we ook niet vergeten dat onze brekebeen Balkenende aanwezig was op de laatstgehouden 
Bilderbergconferentie.
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2.  Micha Kat 

19 Okt 2008 om 10:46 

Nederlandse deelnemers aan de Bilderbergconferenties 1954-2001 
(Bron: Officiële alfabetische lijst van deelnemers 1954-2001)

Alexander ,Prins van Oranje - 1990, 91, 96, 01 
Aukes, Albert G. - 1959 
Batenburg, André voorm.* bestuursvoorzitter ABN N.V. - 1978 
Beek, A.L. ter commissaris van de koningin Provincie Drenthe - 1989 
Benschop, Dick A. staatssecr. Europese Zaken - 2000 
Benthem van den Bergh, Godfried van hoogleraar int. betrekkingen Inst. of Soc. Studies - 1969 
Bernhard Pr. Bernhard der Nederlanden - 1954 t/m 1975, voorzitter 1954 t/m 75 
Beatrix Koningin der Nederlanden - 1962 t/m 65, 68-69, 71-72, 74, 84, 86 t/m 04 
Beugel, Ernst H. van der em. hooglr. int. betrekkingen RU Leiden - 1959-75, 77-84, 1988-98 
Beyen, Willem J. voorm. minister van Buit. Zaken - 1960 
Biesheuvel, Barend voorm. premier 1968 
Blaisse, Pieter A. em hoogleraar int. recht TU Delft - 1958, 60-63,65 
Bolkestein, Frits fractievoorzitter VVD VVD - 1996 
Boon, Hendrik N. voormalig ambassadeur - 1957-2** 
Brands, Maarten C. hooglr. moderne en theor. geschiedenis Univ. V. Amsterdam - 1992 
Brinkhorst, Laurens Jan alg.dir. milieu, nucleaire veiligheid en burgerbescherming Europese Comm. - 1970, 74, 
81 
Brinkman, L.C. (Elco) voorzitter AVB - 1993 
Broek, Hans van den EU-commissaris Europese Unie - 1986, 88, 95 
Brouwer, L.E. voorm. directeur Kon. Shell - 1970 
Brugsma, Willem L. publicist - 1970 
Burgmans, Anthony bestuursvoorzitter Unilever - 2001 
Claus Prins der Nederlanden, - 1967 t/m 69, 71-72, 81-82, 84, 86 t/m 89 
Dankert, Piet lid Europees Parlement - 1967 
Dekker, Wisse bestuursvoorzitter Philips - 1982, 84 
Dijkgraaf, Anton F.J. lid Raad van Bestuur ABN - 1972 
Duisenberg, Willem F. president Nederlandse Bank. - 1977-83, 86, penningm: 1980-83 
Eekelen, Willem F. voorm. Secretaris-Generaal West Europ. Unie - 1978 
Geldens, Max sen. partner en directeur McKinsey & Comp. - 1984 
Goudswaard, Johan M. vice-voorzitter Raad van Bestuur Unilever - 1975 
Grave, Frank H.G. de minister van Defensie - 1999 
Halberstadt, Victor hoogleraar economie RU Leiden - 1975, 1977-01 
Heldring, Jerome L. voormalig hoofdredacteur NRC-Handelsblad - 1969 
Herkströter, Cor A.J. bestuursvoorzitter Kon. Shell - 1994 
Hirschfeld, H. M. - 1954 
Hoeven, Cees van der bestuursvoorzitter Kon. Ahold - 1998, 2001 
Hooft, Maria J. ‘t em. hoogl. economie Erasmus Univ. Rott. - 1972 
Hoven, H. Frans van den bestuursvoorzitter Unilever - 1980 
Idenburg, Peter J.A. em. hoogl. int. betrekkingen Vrije Universiteit - 1971 
Justman Jacob, Paul L. voorm. bestuursvoorzitter Hoogovens - 1974 
Kapteyn, Paul J. voorm. senator - 1955-2** 
Karsten, C. Frits voorm. bestuursvoorzitter AMRO-bank - 1968-72, 73, 75, 77, 78, 80, penningm: 1972-80 
Kleffens, Eelco N. van minister van Staat - 1955-1**, 55-2**, 56, 57-2**, 58-62, 64 
Klugt, Cor J. van der voorm. bestuursvoorzitter Philips - 1987 
Knapen, H. P. M. hoofdredakteur NRC-Handelsblad - 1991 
Kohnstamm, Max voorm. secretaris-generaal Actiecom. v. Europa - 1961-64, 67, 69-75, 77, 79-84, 86-89, 91-
92, 94, 95-96, 98 
Kok, Wim premier - 1993 
Koningsberger, V. J. - 1954 
Korteweg, Pieter bestuursvoorzitter Robeco - 1991-95, 97-98, penningm: 1991-98 
Koster, Henry J. de staatsraad - 1964-65, 72 
Kraijenhoff, Gualtherus voorm. voorzitter Raad v. C. Akzo - 1971 
Kuin, Pieter bgw. hoogl. Bedrijfseconomie Erasmus Univ. Rott. - 1968 
Kymmell, Jaap voormalig partner Pierson, Heldr. & P. - 1967 
Lamping, Arnold Th. ass. secr.-gen. Europa Bilderbergconfer. - 1960-68 
Lede, Cees J. A. van voorzitter Raad van Best. Akzo Nobel - 1989 
Lennep, Emile van minister van staat - 1963-65, 70, 72-75, 77-85, 87 
Lieftinck, Pieter voorm. minister van Financiën - 1957-1** 
Liemt, Hans B. van voorm. bestuursvoorzitter DSM - 1985 
Loudon, Aarnout A. voorzitter Raad van Commiss. Akzo Nobel - 1984 
Loudon, John H. Int. Advice Committee Chase Manh. Bank - 1962, 65, 72 
Lubbers, Ruud F.M. hoogl. Globalisering Kath. Univ. Tilburg - 1983, 91-92, 94 
Luns, Joseph M.A.H. voorm. secretaris-generaal NAVO - 1964, 65-75, 77-84 
Maljers, Floris A. voorm. Besturrsvoorzitter Unilever - 1988, 93 
Mansholt, Sicco voorzitter Europese Comm. - 1963-64 
Melkert, Ad P.W. fractievoorzitter PvdA PvdA - 1996, 2001 
Meynen, Johannes voorm. vice-voorzitter AKZO - 1963-67, 69, 70, 72 
Mierlo, Hans A.F.M.O. van minister van Buitenl. Zaken - 1882 
Nelissen, Roelof J. voorm. minister van Financiën - 1979 
Oldenbroek, J. H. - 1955-2* 
Oort, Conrad J. hoogl. geld en bankieren Univ. van Limburg - 1983, 84, 87, 88-91, penningm: 1983-91 
Oosterhuis, H. - 1954 
Otten, P.F.S. - 1958 
Oyevaar, J.J. lid Raad van Bestuur Phs. Van Ommeren - 1956 
Patijn, Schelto burgemeester van Amsterdam - 1972 
Philips, Frits J. voorm. president Philips - 1973 
Rijkens, Paul voorm. president Unilever - 1954-64 
Royen, J. Herman van voorm. ambassadeur - 1957-1**, 61 
Rozemond, Samuel adjunct-directeur Clingendael - 1973 
Ruding, H. Onno C. R. vice-voorzitter Citicorp - 1985, 89, 90 
Samkalden, Ivo voorm. hoogl. International recht RU Leiden - 1961-63, 65 
Sandberg, Herman W. voorm. hoofdredakteur Het Parool - 1968 
Scheepbouwer, Ad J. bestuursvoorzitter TNT Post Groep - 1999 
Scherpenhuijsen Rom, W.E. voorm. voorzitter ING - 1983 
Schmelzer, W.K.N. voorm. fractievoorz. KVP - 1969 
Sickinge, Feyo O. J. voorm. Bestuursvoorzitter Stork - 1977 
Sint, Marjanne gemeenteambtenaar - 1990 
Spoor, André S. voorm. Hoofdredacteur NRC-Handelsblad - 1971, 82 
Steenberghe, M. voorm. minister van EZ - 1954 
Stikker, Dirk U. voorm. secretaris-generaal NAVO - 1964 
Stoel, Max van der staatsraad - 1980 
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Tabaksblat, Morris bestuursvoorzitter Unilever - 1996 
Tinbergen, Jan em. hoogl. Economie Erasmus Univ. Rott. - 1966 
Udink, Berend J. voorm. Bestuursvoorzitter OGEM - 1967, 73 
Uyl, Joop M. den voorm. fractievoorz. PvdA - 1985 
Veer, Jeroen van der bestuursvoorzitter Kon. Shell - 2000 
Vermeer, Evert A. - 1958 
Verrijn Stuart, G. M. - 1955-1* 
Visser ‘t Hooft, Willem A. erevoorzitter Wereldr. van Kerken - 1968 
Voorhoeve, Joris J. C. minister van Defensie - 1987 
Vries, Egbert de hoogleraar Economie Univ. v. Pittsburgh - 1959 
Vries, Gijs M. de voorzitter liberalen Europ. Parlement - 1997-98 
Vuursteen, Karel bestuursvoorzitter Heineken - 1995-96 
Waal, Lodewijk J. de voorzitter FNV - 1999 
Wachem, L.C. bestuursvoorzitter Kon. Shell - 1987 
Wagner, Gerrit A. voorm. voorzitter Kon Shell - 1969, 72-73 
Wallage, Jacques fractievoorzitter PvdA - 1995 
Walsem, H.F. van - 1954 
Wolferen, Karel van publicist - 1990 
Wijffels, Herman H. F. Bestuursvoorzitter Rabobank - 1997 
Zijlstra, Jelle voormalig president Nederlandse Bank - 1966, 72, 75

3.  AIRVD 

19 Okt 2008 om 11:23 

Kortom grote industrialisten, bankiers, een paar politici, journalisten en wat hoogleraren. Precies de mensen die 
je nodig hebt om de boel aan te sturen. Politici mogen het beleid vervolgens aan het volk verkopen. Dat 
verklaart ook waarom het niet uit maakt of de VVD, CDA of Pvda aan de macht is. Afgezien van wat marignale 
verschillen. 
Nout Wellink is overigens ook katholiek. Wel handig gezien de belangrijke positie van het Vaticaan in het 
bankierswezen. Denk aan de rituele moord op Vatican banker Roberto Calvi, opgehangen aan de “Blackfriars 
bridge” een verwijzing naar de zwarte broeders. 
Nog een ex-lid van Trilateral is Bot. Dit stond vermeld op parlement.com maar is inmiddels verwijderd. Google 
cache is echter onverbiddelijk. Zoek dit op google en klik op cache: “site:parlement.com trilateral” 
Maar het is niet zo moeilijk om te raden wie lid is of geweest. Kok zeker, Bolkestein, Tjibbe Joustra etc. 
Het zeldzame boekje “Betwoon two ages” heb ik in bezit, zware kost maar staan zeer interessante passages in. 
Tweedehands prijzen varieren van 400 tot 800 dollar! Ik heb op internet gezocht voor een .pdf versie maar die 
worden van internet verwijderd of zijn niet compleet, helaas.

4.  AIRVD 

19 Okt 2008 om 11:48 

Enkele citaten wil ik jullie niet onthouden: 
Boek is voor het eerst gepubliceerd 1970, mijn druk is 1978.

“More important, there is already widespread concern about the possibility of chemical en biological tampering, 
with what has until now been considered the immutable essence of man. Human conduct, some argue, can be 
predetermined and subjected to deliberate control.” 
Hiermee doelt hij op elektronische middelen om brain (chemisch en biologisch) te beinvloeden. 
Een paar regels later schrijft eminence Brzezinski: 
“I foresee the time that we shall have the means and therefore, inevitably, the temptation to manipulate the 
behaviour and intellectual functions of all the people through enviromental [straling] and biochemical 
manipulation of the brain.”

Hij voorspelt o.a. dat door een kennisgrid (internet) dat: 
“The sharing of common perspective thus becomes more difficlut as knowledge expands; in addition traditional 
perspectives such as those provided by primitive myths [christendom, Jodendom, islam] or, more recently, by 
certain historically conditioned ideologies can no longer be sustained.” 
Dus hij voorpelt in de jaren zeventig wat nu gebeurd, best knap.

Onthou wel dat dit een grote invloedrijkde Amerikaanse wetenschapper is en geen complotdenker.

Als er belangstelling is kan ik nog wat meer passages posten :)

5.  M.Devrindt 

19 Okt 2008 om 12:59 

Te lezen op teletekst van de Belgische televisie en via de site van b.v. Canvas ook te lezen. 
“Een nieuwe globale wereldorde moet er komen.” Dat was de boodschap die de wereldleiders uitdroegen na hun 
ontmoeting in Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president 
We moeten samenwerken, want we zitten samen in de crisis, zei president Bush. “Zo kunnen we samen onze 
financiële systemen versterken en moderniseren”, aldus Bush. “En zo zorgen we ervoor dat zo’n crisis niet 
opnieuw voorkomt.” Op de top zouden zowel de leiders van rijke landen als van ontwikkelingslanden worden 
uitgenodigd.

De Franse president Sarkozy had eerder gezegd dat de economie van de 21e eeuw niet meer verder kan met 
instrumenten van de 20e eeuw.

Maar volgens zijn Amerikaanse collega betekent dat niet dat de beginselen van het democratische kapitalisme 
overboord moeten worden gegooid. Volgens Bush moeten de vrije markt, de vrije handel en vrij ondernemen de 
uitgangspunten blijven. 
“Naoorlogse systeem was uitgeleefd” 
Voormalig Europees commissaris Karel Van Miert (SP.A) vindt het goed dat er internationaal overleg komt over 
een nieuw financieel systeem. Hij sluit zich aan bij het Franse standpunt dat het oude model had afgedaan. 
Ik denk dat het naoorlogse systeem inderdaad uitgeleefd is en bewezen heeft dat het niet efficiënt is”, zei Van 
Miert in De zevende dag. “Het was bovendien een Amerikaans-westers model en beantwoordt helemaal niet 
meer aan de wereld van vandaag, met Rusland, China, India, Brazilië.”

“Door de crisis ging de roep om verandering opeens erg luid klinken, zegt Van Miert. Al heeft hij nog zijn 
bedenkingen. “Ik vrees dat financiële centra zoals in New York en Londen zich zullen verzetten tegen de 
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weliswaar noodzakelijke hervormingen”.

6.  AIRVD 

19 Okt 2008 om 13:04 

Door de overweldigende belangstelling hierbij nog wat passages: 
“…or simply create such a mutual instability that the breakdown of peace will become evitable, in spite of man’s 
rational recognition of the futility of war.” 
Sluit aan bij jouw artikel en deze truc zal wederom uitgehaald worden.

Dan een hele belangrijke: 
“In addition, it may be possible -and tempting- to exploit for STRATEGIC-POLITICAL purposes the fruits of 
research on the brain and on human behavior. Gordon J. F. MacDOnald, a geophysicist specializing in problems 
of warfare, has written that accurately timed, artificially excited electronic strokes “could lead to a pattern of 
oscillations that produce relatively high power levels over certain regions of the earth…In this way, one could 
develop a system that would seriously impair the brain performance of very large populations in selected 
regions over an extended period…No matter how deeply disturbing the thought of using the ENVIROMENT to 
manipulate behavior for national advantages to some, the technology permitting such use will very probably 
develop within the next few deacdes.”" 
Geschreven eind jaren 60 dus dat moet nu allang operationeel zijn (HAARP).

Hij schrijft over het controleren van het weer en gebruik daarvan als wapen.

7.  JosDaBosS 

19 Okt 2008 om 13:40 

http://www.scribd.com/doc/2520536/Zbigniew-Brzezinski-Between-Two-Ages

8.  AIRVD 

19 Okt 2008 om 13:50 

Nu wel online bij Scribd eerder waren ze allemaal verwijderd. Maar ik heb een andere versie, eentje met 334 
bladzijdes. Deze heeft 123 bladzijdes, waarschijnlijk 1e druk.

9.  AIRVD 

19 Okt 2008 om 16:27 

Het is overigens wel dezelfde versie. Alleen is een kleine lettertype gebruikt, of grotere pagina. Wat je wilt.

10.  Patman 

19 Okt 2008 om 17:44 

Hey Micha, zou je even contact met me willen opnemen?

patman apestaart zapruder punt nl

gr.

Patrick

11.  somber zicht 

20 Okt 2008 om 08:22 

Als er een deugdelijke arbeidsovereenkomst bestaat tussen de heer Wellink en DNB zou een dergelijk 
lidmaatschap de heer Wellink met pek en veren bij het grof vuil plaatsen.

12.  juwita 

20 Okt 2008 om 10:04 

Micha,

Ik denk dat er wel steekhoudender argumenten te vinden zijn om Wellink de zak te geven (of tot ontslag te 
pressen). Zijn bank heeft in meerderlei opzicht gefaald. In de kern genomen door een volstrekt verkeerde 
afweging van belangen. Eerder zijn staatssecretarissen ( o.a.Van der Linden/paspoortaffaire) voor minder 
afgetreden. Het verschil tussen politiek ambtsdrager en niet-politiek lijkt mij voor het soort banen als van 
Wellink niet doorslaggevend.

13.  RuudHarmsen 

20 Okt 2008 om 18:11 

AIRVD: 
=== 
Nout Wellink is overigens ook katholiek. Wel handig gezien de belangrijke positie van het Vaticaan in het 
bankierswezen. Denk aan de rituele moord op Vatican banker Roberto Calvi, opgehangen aan de “Blackfriars 
bridge” een verwijzing naar de zwarte broeders. 
/===
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Dit is wel een mooi voorbeeld van het volkomen doorgeslagen complotdenken dat op deze site door webmaster 
en veel reageerders geheel normaal wordt gevonden. 

Grotesk!

14.  AIRVD 

20 Okt 2008 om 20:10 

Ruud welkom in de 21ste eeuw.

15.  AIRVD 

20 Okt 2008 om 23:27 

Speciaal voor jou Ruud nog een passage uit het boek “Between two ages”:

“Writing almost a century ago, Marx observed that “up till now it has been thought that the growth of the 
Christian myths during the Roman Empire was possible only because printing was not yet invented. Precisely 
the contrary. The daily press and the telegraph, which in a moment spread inventions over the whole earth, 
fabricate 
more myths (and the bourgeois cattle believe and enlarge upon them) in one day than could have formerly 
been done in a century.” When to the press and telegraph is added the contemporary global role of radio and 
television [internet], and to religion are added contemporary ideologies, Marx’s observations become even more 
pertinent”

16.  RuudHarmsen 

21 Okt 2008 om 06:53 

AirVD: Marx: 
=== 
[…] it has been thought […] 
Roman Empire […] 
was possible only because printing was not yet invented. Precisely the contrary. The daily press and the 
telegraph, which in a moment spread inventions over the whole earth, fabricate more myths […]” 
/===

Juist. En tegenwoordig is internet als mytheverspreidingsmachine daar nog bijgekomen. Mythe = 
samenzweringstheorie, heel vaak toch ook wel. De kunst is om het zinnige te filteren uit de vele, vele onzin.

Trouwens, weet iemand wanneer dat gerechtshof nou eindelijk eens gaat beslissen over de kwestie Demmink? 
Ik hoor er maar steeds niks meer over.

17.  AIRVD 

21 Okt 2008 om 09:59 

@RuudHarmsen 
Jij bent de ‘cattle’ waarna hij verwijst die overal in gelooft. In de mythe van de ‘democratie’. Hou toch op.

18.  vwt6 

21 Okt 2008 om 15:27 

Ben drie dagen aan het bellen geweest met verschillende politeke partijen pvda d 66 vvd cda en het ministerie 
van economische zaken over d vraag wie is er , de eigenaar van de Nederlandse bank.Maar 
Ook de voorlichter Van de Ned bank kon me niet vertellen wie de eigenaar is,en waar de winst blijft

19.  somber zicht 

21 Okt 2008 om 15:44 

@vwt6

Ben er ook naar op zoek geweest en het enige wat ik gevonden heb wat een beetje concreet was is de link 
hieronder. 
Wel duidelijk wordt dat de ECB op dezelfde leest geschoeid is als de FED

http://www.driegeleding.org/essays/2002-03-003.html

20.  E-bee 

21 Okt 2008 om 16:10 

ECB= Private bank?

21.  K.W. 
21 Okt 2008 om 16:52 

Nout Wellink heeft gefaald, hoor ik hier. Gefaald in welk opzicht, is dan de vraag. Wat was zijn opdracht? Dàt is 
de vraag, mijns inziens.
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Wie een klein beetje inzicht heeft in het financiële systeem weet dat het systeem volledig draait om gebakken 
lucht. Met als grote winnaars diegenen die de touwtjes in handen hebben. Nout Wellink doet dat redelijk goed. 
Dat gewone mensen de dupe zijn is helemaal niet erg in die visie, sterker nog, we zien nu al dat dit precies 
datgene creeert waar Wouter Bos cs. op drijft: armoede.

Een socialist (en ons hele politieke bestel is doordesemd van socialisme, ook de zogenaamd liberale VVD) wil 
graag dat er een onderklasse is. Men wil graag dat het volk om een ‘leider’ smeekt. En men wil graag 
problemen, anders valt er voor de politicus weinig eer te behalen.

En al die dingen krijgt men nu op een presenteerblaadje. Ideaal voor het old-boys netwerk, perfect voor de 
politici, geweldig voor al die mensen die er geen Porsche minder om hoeven te kopen.

En aan het eind van het liedje is de hele boel genationaliseerd, zodat Marx’ natste dromen zijn uitgekomen.

22.  esplanade 

21 Okt 2008 om 19:00 

@vwt6 en somber zicht

23.  esplanade 

21 Okt 2008 om 19:01 

Sorry, iets te snel op toetsen gedrukt.

@vwt6 en somber zicht:

De DNB is eigendom van de Staat der Nederlanden. Zie de tekst van de Bankwet uit 1948.

24.  somber zicht 

21 Okt 2008 om 20:41 

@esplanade 
@E-bee

Tot 1998 een NV met de nederlandse staat als enig aandeelhouder.

” 
De DNB is door de wijziging van de Bankwet in 1998 formeel geheel onafhankelijk geworden van de staat. Deze 
wijziging was noodzakelijk opdat de DNB toe kon treden tot het stelsel van de Europese Centrale Banken. 
Feitelijk, en gezien het bovenstaande, betekent het de volledige overdracht aan de Europese Centrale Bank van 
het soevereine recht van de EMU-landen om zelf de gelduitgifte te regelen. Artikel 104 van het Verdrag van 
Maastricht 1992 bepaalt daarnaast ondubbelzinnig: “De centrale bank is in het geheel niet gehouden om de 
regering van krediet te voorzien, de centrale bank kan niet gedwongen worden zulk een krediet te verschaffen”. 
(29) Daardoor moeten regeringen primair via de reguliere banken zorgen voor financiering. Dit én de 
soevereiniteitsoverdracht betekent formeel een complete uitsluiting voor een land om schuldloos zijn eigen 
economie met zijn eigen geld te voorzien en zelf de geldhoeveelheid en waarde te regelen, b.v. à la Lincoln 
(feitelijk is de ECB zo een kopie geworden van de Federal Reserve). Zo zijn de staatsschuld en het 
belastingstelsel, aangedreven door een constante inflatie, bij uitstek middelen ter effectuering van 
arbeidsdwang, in handen van internationale bankiers. De Euro lijkt zo op het eerste gezicht een 
kostenbesparing en een welkome telg in een hoogst intelligent financieel systeem, maar nader bekeken eerder 
een verdere bezegeling van malafide praktijken in een geldsysteem met valsmunterij als basis. 
” 
http://www.driegeleding.org/essays/2002-03-003.html

25.  E-bee 

21 Okt 2008 om 21:15 

Dus de socialisten(fascisten) en christen democraten(satanisten) dienen een stel private bankers. Die NWO is 
het instrument van een schaduwregering die daar weer achter zit. 
Allemaal agenda,s.

26.  esplanade 

22 Okt 2008 om 10:54 

@somber zicht:

Als je de Bankwet van 1998 leest, dan zie je dat de DNB NIET geheel onafhankelijk wordt van de Staat. Daarin 
heeft die driegeleding site ongelijk. In de wet wordt gezegd dat voor bepaalde taken van de DNB zij zich in het 
vervolg zal moeten richten op de ECB en de daarbij aangesloten centrale banken. Dit gaat met name over 
monetaire politiek. 

De staat was en is en de enige aandeelhouder van de DNB.

27.  somber zicht 

23 Okt 2008 om 09:15 

@esplanade

Meende mij te herinneren dat er voor 1 dag met DNB rond die periode een truukje is uitgehaald om 
verantwoordelijkheden over te kunnen hevelen.
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Kan helaas niets daarover vinden.

28.  brainstorm 

27 Okt 2008 om 01:02 

waarom gebeurt er niets, ik denk dat de massa nog te goed heeft.

29.  tess 

27 Okt 2008 om 09:49 

@ brainstorm

Wat zou er dan moeten gebeuren? De jarenlange neo-liberale geëngageerde-burger-ontmantelingspolitiek heeft 
ervoor gezorgd dat de burger zo langzamerhand zijn zegeningen telt. Veel mensen zijn druk doende om hun 
schulden af te lossen, hun hoofden en die van hun kids boven water te houden, uit de wind en warm en werken 
daar navenant naar. Geen tijd en geen puf of zelfs geen moed, zeg maar, om een ‘zoden aan de dijk zettend 
actieplan’ te bedenken.

Stap voor stap heeft de regering bovendien een beeld geschetst van de ‘ware’ terroristen. Dat zijn de 
‘Duijvendakjes’ van toen, die het wagen om de overheid een lesje te leren, die het wagen om de wanpraktijken, 
zeg maar gerust frauduleuze praktijken in het daglicht te brengen; de diefstallen van witteboordencriminelen - 
waaronder ook voormalige politici (de Kokjes etc.) op grote schaal; oorlogsvoering; het doodmaken van 
onschuldige mensen omwille van een navo verdrag etc; geld pompen in een gevechtsvliegtuig dat du moment 
van de lucht ingaat al dermate verouderd is dat de ‘vijand’ erom moet lachen; alleen maar omwille van de 
‘good ol boys’ network en de miljoenen/miljarden die er binnen dit nerwerk circuleren als oudedagsvoorziening. 

Boem pats, foetsiejama. 

Geen ‘fatsoenlijk’ burger waagt het nog een berispende dan wel een uitdagende mentaliteitsverschuivende 
vinger naar de overheid uit te steken. We weten allemaal wat er gebeurt met de ‘Duyvendakjes van toen’: baan 
kwijt, je in het openbaar moeten verontschuldigen - het liefst en publiek op het grote marktplein - voor het feit 
dat je een mens bent van vlees en bloed die het opneemt voor andere mensen van vlees en bloed vanuit 
mededogen en daarvoor wantoestanden opdiept uit de troebele vijver aan het Binnenhof, so to speak. 

(Misschien liggen daar wel de kwijtgeraakte dossiers en overige lijken uit de vele kasten die het rijk telt? Dat is 
nog eens iets anders dan oude roestige fietsen. Hahahahaha …. humor mag en moet!)

Je moet wel gek zijn wil je de overheid ter verantwoording roepen inzake de kredietcrisis, inzake Demmink, 
inzake het leger, inzake … nou lees deze hele site van Micha Kat maar. 

Overigens, en dat moet ik die Amerikanen dan weer geven: in sommige staten van Amerika krijgt de 
kokkenluider één derde van het bedrag waarvoor is gefraudeerd! Kijk dat noem ik nog eens zaken doen.

Tot slot: een mentaliteitsverandering zal ook van binnenuit moeten gebeuren. Beginnende bij de rechterlijke 
macht. Die moeten zich eens flink achter de oren gaan krabben in wiens dienst ze staan en in wiens naam ze 
recht spreken!

Groet Tess

30.  brainstorm 

27 Okt 2008 om 23:38 

Ik kan van mijn eigen ervaring uitgaan, nu: fulltime baan, salaris om net niet te verdrinken! 
ik ben echter door de jaren heen niet beter op geworden, met enkel een salaris. niets spaargeld, waarvan moet 
ik kunnen sparen?!! 
ik ben BOOS!! 
Ik heb zelf een schuld bij de bank, en ik los eigenlijk niets af!! 

ik ben een van velen van ons.

ik denk inderdaad dat de banken,financiele wereld, de regering “gedwongen”heeft om geld te pompen. 
Wij allen houden onze mond.

ik heb de afgelopen tijd zoveel over gelezen op het internet, dat het me echter begint te duizelen. 
wat me nog machtelozer maakt, dat er in ons land mensen zijn,die door enorme schuldenlast die ze hebben 
opgebouwd aan de giganten als de banken, energieleveranciers, woningbouw enz….geen menselijk bestaan 
hebben. 
geen geld,cq weinig geld betekent letterlijk: afgesloten worden van de maatschappij! 
het onterechte vind ik, dat men mag “bloeden”als je schulden hebt aan de schurkenbanken. 
Schuldhulpverlening bijvoorbeeld, is een intermadiare instelling, die eigenlijk ten gunste werkt van de bankiers. 
ze laten je jaren bloeden…bloeden. 
het zal mooi zijn, dat ook de mensen die problematische schulden hebben, ook worden geholpen: kwijtschelden 
van alle schulden. 
maar dat doen ze natuurlijk niet. 
uit alle macht wordt de malafide banksysteem in standgehouden. 
ik vind het prachtig om te zien,dat de hele systeem NU aan het afbrokkelen is. maar de heren zullen zeker met 
iets nieuws op te probben komen, ..erger dan de huidige systeem, erger dan de euro.

Zimbabwe…hongerende mensen, kinderen…dieren die misbruikt worden, gehandeld als waar…bio industrie..
wapen industrie, bont industrie… 
er kleeft zoveel bloed aan het geld..het hele monetaire systeem..is mijn zins..SLECHT…vertegenwoordigd het 
Kwaad! 
er is zoveel aan de hand, dat de gewone burger niet kan beseffen wat .. 
en wellicht: dat een stel welwillende advokaten hier wat aan kunnen doen. ingehuurd door het volk..nu nog de 
mensen!! 
welwillenden!!
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31.  New World Revolution 

22 Dec 2008 om 18:54 

Hoe lang nog laten we ons nog bestelen ?? 
Hoe lang nog laten we met onze centen bommen op onschuldigen gooien. 
Hoe lang nog voor men snapt dat de Wereld bank , IMF , Federale bank en de nederlandsebank prive zijn en wij 
geen schatkist hebben maar schulden bij prive mensen met ons werkende mensen als onderpand .

Hoe lang nog voor men ziet dat dit systeem aan twee families behoort.. Rotchilds en the Rockefellers … en wij 
hun slaven zijn. 
Bedenk goed wat voor een macht deze mensen hebben en dat elk dubbeltje uiteindelijk bij hun vandaan komt 
en weer naar toe gaat . 
Hitler was trouwens een rotchild net zo goed als de Bush Familie Nazi’s zijn.

Hoe lang nog voor men ziet dat we weer tegen elkaar worden opgezet. 
Hoe lang nog voor we door hebben dat ook wij door onze media en politicie worden voorgelogen .

Hoe lang nog voor we door hebben dat geld ook bij regeringen neer gelecht kan worden en zij elk in hun eigen 
behoeften kunnen voorzien zonder schulden maar met geld wat als waarde op de markt komt.

Hoe Lang nog voor we de New World Order gaan bevechten …En niet met geweld !!!

Hoe lang nog voor de mens gaat zien dat WIJ de benzine zijn van het systeem en wij het dus ook uit kunnen 
schakellen.

Of doen we dat pas als de laatste van ons weer op de trein naar een kamp gaat …

Mensen denk voor je zelf en seek the truth .. 
www.klokkenluideronline.nl 
www.sprword.com zoek Docu The Money Masters 
www.infowars.nl

911 insite Job

32.  RuudHarmsen 

23 Dec 2008 om 22:39 

New World Revolution, 22 Dec 2008 om 18:54 

Wartaal, paranoia, dwaasheid. Jammer toch dat serieuze site als deze ook steeds weer dat soort zaken aantrekt.

33.  De Haas 

24 Dec 2008 om 14:35 

@AIRVD

Is het mogelijk een scan van het boek op internet te zetten ? 
Via Usenet bijv.

34.  De Haas 

24 Dec 2008 om 14:37 

@AIRVD

Sorry ik bedoel natuurlijk “Between two ages” van Brzezinski.

35.  Bla-bla 

24 Dec 2008 om 15:36 

@De Haas. 
Interessant stukje over Obama, Brezinski en others op David Icke.

“Soon it will be possible to assert almost continuous serveillance over every citizen and maintain up-to-date 
complete files containing even the most personal information about the citizen. These files will be subject to 
instantaneous rethrieval by the authorities”.

Uit: Between two ages. Brezinski, 1970(!)

www.davidicke.com/content/view/18281

36.  AIRVD 

24 Dec 2008 om 18:30 

@DeHaas 
De link is al opgegeven door een andere reageerder in dit topic.

Maar hierbij nogmaals de link: 

http://www.scribd.com/doc/2520536/Zbigniew-Brzezinski-Between-Two- 
Ages
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Staat niet zo heel veel boeiends in afgezien van wat opmerkelijke passages. Maar tussen de regels door kun je 
daaruit opmaken met wat voor praktijken men momenteel (en toen) bezig is achter de schermen. En dat is 
behoorlijk afschrikwekkend. 
Griezelig, vooral omdat de pers (staatspropaganda) daar in alle toonaarden over zwijgt.

37.  Bla-bla 

24 Dec 2008 om 21:06 

Net zo min als het boeiend is dat de man die een miljoen Afghanen over de kling jaagde in het team van 
Obama is opgenomen.

38.  RuudHarmsen 

25 Dec 2008 om 12:12 

De Haas, 24 Dec 2008 om 14:35

> Is het mogelijk een scan van het boek op internet te zetten ?

Nee, dat mag niet. Zie auteurswet.
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VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:

(1) Fortis N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam en 
kantoorhoudende aan de Archimedeslaan 6, 3584 BA, Utrecht,

(2) Fortis SA/NV, een vennootschap naar buitenlands recht en kantoorhoudende 
aan de Rue Royal 20, 1000, Brussel,

(3) De heer Graaf M.R.J.M.G. Lippens, woonachtig te Brussel,

(partijen (1) tot en met (3) hierna gezamenlijk te noemen: "Fortis"),

en

(4) De heer M. Kat, geboren 5 april 1963 te Amsterdam, woonachtig aan het Stati-
onsplein 54, 3112 HJ, Schiedam, (hierna te noemen: “Kat”),

(5) Stichting Klokkenluideronline.nl, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam 
en kantoorhoudende aan de Prinsengracht 185-1, 1015 DS, Amsterdam, (hier-
na te noemen: de "Stichting"),

Partijen (1) tot en met (5) hierna gezamenlijk te noemen: "Partijen"

overwegende:

a. Kat heeft van 9 juli 2008 tot en met 30 juli 2008 een aantal artikelen gepubli-
ceerd op diverse websites, waaronder de website van de Stichting,
www.klokkenluideronline.nl, en de website www.hetvrijevolk.com. In die artike-
len zijn Fortis en haar bestuursvoorzitter Graaf M.R.J.M.G. Lippens in verband 
gebracht met pedofilie en seksueel misbruik van kinderen. Deze artikelen zijn 
aangehecht als bijlagen 1 t/m 7 (de “Publicaties”).

b. Fortis heeft op 24 juli 2008 Kat en de Stichting gesommeerd de Publicaties te 
verwijderen en Kat en de Stichting gedagvaard te verschijnen in kort geding.

c. Op 28 juli 2008 vond de behandeling van het kort geding plaats door de Voor-
zieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. Kat en de Stichting hebben
beiden verstek laten gaan. Op 29 juli 2008 hebben Kat en de Stichting zich 
alsnog gesteld en het verstek gezuiverd. Een nieuwe zitting is bepaald op 21 
augustus 2008.

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.klokkenluideronline.nl,
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.hetvrijevolk.com.In
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d. Op 30 juli 2008 hebben Kat en de Stichting Fortis benaderd met een schik-
kingsvoorstel. Fortis zal onder de hierna beschreven voorwaarden het kort ge-
ding jegens Kat en de Stichting intrekken.

e. Partijen wensen in deze vaststellingsovereenkomst de aldus overeengekomen 
schikking vast te leggen.

komen overeen als volgt:

Verwijdering Publicaties
Artikel 1

1.1 Kat en de Stichting hebben de Publicaties per 30 juli 2008 van de website 
www.klokkenluideronline.nl verwijderd. Zij zullen deze verwijderd houden. Ook zijn de 
Publicaties verwijderd van www.hetvrijevolk.com. Ook op die website zullen Kat en de 
Stichting de Publicaties niet meer plaatsen. Kat heeft eerder aangekondigd dat hij de 
Publicaties in november opnieuw zal plaatsen. Daarvan zal dus geen sprake zijn.

1.2 Gebleken is dat de Publicaties nog wel via de zogenoemde “In cache”-functie van
zoekprogramma Google in te zien zijn. Kat en de Stichting zullen per direct Google
verzoeken ook dit te verwijderen. 

1.3 Voorts zullen Kat en de Stichting zich onthouden van het, rechtstreeks dan wel door-
middel van een met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, onrechtmatige artike-
len of berichten openbaar maken of anderszins publiceren of verspreiden, waarin 
(één van de) in de aanhef sub 1 tot en met 3 genoemde partijen of enige met hen 
verbonden (rechts)persoon op enigerlei wijze in verband worden gebracht met pedofi-
lie, pedofiele handelingen en/of seksueel misbruik van kinderen.

1.4 Indien Partijen van mening verschillen over de onrechtmatigheid van een artikel als in 
het vorige artikel bedoeld, zal die onrechtmatigheid tussen Partijen vast komen te 
staan indien deze wordt geconstateerd door een of meer door beiden aan te wijzen 
derde(n) dan wel indien de voorzieningenrechter in kort geding een verbod ten aan-
zien van die artikelen toewijst en/ of Kat en/of de Stichting daarvoor veroordeelt, on-
geacht of tegen die uitspraak beroep wordt aangetekend. Zodra de onrechtmatigheid 
als bedoeld in dit artikel vast staat zal de in artikel 1.6 bedoelde boete door Kat en de 
Stichting aan Fortis worden betaald.

1.5 Indien Kat en de Stichting in hoger beroep in het gelijk worden gesteld zal Fortis hen
de betaalde boete terugbetalen, ongeacht of tegen die uitspraak een rechtsmiddel 
wordt aangewend. De partij die na een eventuele cassatie- of in een bodemprocedure 
in het gelijk wordt gesteld heeft jegens de andere partij aanspraak op de oorspronke-
lijk door Kat en/of de Stichting betaalde boete. 

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.klokkenluideronline.nlverwijderd.Zij
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.hetvrijevolk.com.
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1.6 Kat en de Stichting zullen Fortis een boete betalen van EUR 10.000,- (tienduizend 
Euro) voor iedere (gehele of gedeeltelijke) overtreding van artikel 1.1 t/m 1.3. Deze 
boete zal door Fortis aangewend worden ten behoeve van een door haar te bepalen 
organisatie, die zich bezighoudt met het bestrijden van seksueel misbruik van minder-
jarigen.

Rectificatie, overige publicaties
Artikel 2

2.1 Kat en de Stichting zullen per de datum van ondertekening van deze vaststellings-
overeenkomst de volgende rectificatie op de website www.klokkenluideronline.nl
plaatsen:

“Rectificatie

In zeven artikelen van Micha Kat die gepubliceerd zijn op deze website en op 
www.hetvrijevolk.com is medegedeeld dat de heer M. Lippens zich zou hebben 
schuldig gemaakt aan pedofiele praktijken, waaronder het verrichten van sek-
suele handelingen met kinderen. Deze mededelingen vinden onvoldoende steun 
in de feiten. Wij hebben deze artikelen daarom van die websites verwijderd en 
zullen deze verwijderd houden.”

2.2 Kat en de Stichting zullen de onder 2.1 genoemde rectificatie gedurende drie weken 
(21 dagen) vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst op de home-
page van de website www.klokkenluideronline.nl handhaven prominent op de boven-
zijde van de homepage, juist onder de titel van de betreffende website, in lettertype 
Arial en lettergrootte 14 pt.

2.3 Kat en de Stichting zullen zich per de datum van ondertekening van deze vaststel-
lingsovereenkomst onthouden van enigerlei mededeling waarin de onder 2.1 ge-
noemde rectificatie op enigerlei wijze wordt ontkracht of afgezwakt.

2.4 Kat en de Stichting verklaren dat er voorafgaand aan de ondertekening van deze 
overeenkomst geen andere publicaties van hun hand zijn en die door hen zijn open-
baar gemaakt waarin aantijgingen worden gedaan als zou de heer Lippens zich heb-
ben schuldig gemaakt aan pedofilie, pedofiele handelingen of seksueel misbruik van 
kinderen dan de Publicaties genoemd in artikel 1.1.

2.5 Indien onverhoopt niettemin aanwezig, zullen Kat en de Stichting iedere onder 2.4
genoemde publicatie binnen 24 uur na ontdekking en melding door Fortis verwijderen
en verwijderd houden.

http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.klokkenluideronline.nl
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.hetvrijevolk.com
http://www.klokkenluideronline.nl/wp-content/uploads/2008/08/www.klokkenluideronline.nlhandhavenprominent
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2.6 Het artikel 2.1 tot en met artikel 2.5 bepaalde geldt op straffe van een aan Fortis te 
betalen boete van EUR 2.000,- (tweeduizend Euro) voor iedere (gehele of gedeeltelij-
ke) overtreding van de betreffende bepaling en voor iedere dag dat de overtreding 
voortduurt. In geval van lid 2.5 verbeuren Kat en de Stichting deze boete pas indien 
de publicatie niet is verwijderd binnen 24 uur na ontdekking en schriftelijke melding 
(waaronder begrepen melding via e-mail) daarvan door Fortis aan Kat dan wel aan de 
Stichting.

Intrekking kort geding, finale kwijting
Artikel 3

3.1 Fortis zal het door haar aanhangig gemaakte kort geding tegen Kat en de Stichting 
binnen 24 uur na ondertekening van deze overeenkomst intrekken en de raadsman 
van Kat en de Stichting een afschrift sturen van de betreffende brief aan de Voorzie-
ningenrechter ten bewijze hiervan.

3.2 Partijen verlenen elkaar door deze overeenkomst volledige en finale kwijting 
terzake dit geschil over de verschenen Publicaties genoemd in artikel 1.1, be-
houdens en onverminderd het bepaalde in deze overeenkomst.

Gedeeltelijke ongeldigheid
Artikel 4

4.1 Mocht deze vaststellingsovereenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend 
blijken te zijn, dan blijven Partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Par-
tijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen 
die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en 
de strekking van de vaststellingsovereenkomst zoveel mogelijk overeenstemmen 
met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Ontbinding
Artikel 5

5.1 Ontbinding of vernietiging van deze vaststellingsovereenkomst is uitgesloten.

Toepasselijk recht, geschillen
Artikel 6

6.1 Op deze vaststellingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze vaststellingsover-
eenkomst, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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NVJ steunt Kat in zaak-Westenberg
Gepubliceerd door Micha Kat 16 april, 2008 in Algemeen. 

bruning.jpg Naar thans bekend is geworden stuurde Thomas Bruning, secretaris van de NVJ, 

onderstaande brief naar de advocaat van Micha Kat, de webmaster van deze site:

Geachte heer Blokhuis,

In reactie op uw brief van 27 maart jl. vraagt u mij op verzoek van uw beide cliënten, Nijeboer en Kat 

twee zaken:

Meer aandacht vanuit de NVJ voor de benarde en ongelijke positie waarin journalisten verkeren 

wanneer zij -als journalist-uitgever geconfronteerd worden met door publiek geld gefinancierde 

procedures.

Uit het bijgevoegde artikel, dat in de laatste editie van het vakblad De Journalist gepubliceerd werd, 

wordt u duidelijk dat wij graag aan het verzoek van uw clienten gehoor geven. Ook in ons jaarverslag 

besteden wij aandacht aan de ontwikkelingen rondom de zaak van de heer Nijeboer.

Voor wat betreft uw specifieke verzoek van de heer Kat het volgende: 

 
Het moet duidelijk zijn dat onze juridische dienstverlening richting leden zo is ingericht dat in beginsel 

zaken in behandeling worden genomen door ons eigen team van gespecialiseerde juristen en 

advocaten.

Als een lid er zelf voor kiest een externe advocaat in te huren, dan gebeurt dat in beginsel voor eigen 

rekening.

Zoals eerder aan de heer Kat duidelijk gemaakt in eerdere correspondentie met de heer Kat, is 

het gebruikelijk dat journalisten publiceren onder verantwoordelijkheid van een uitgever. In dit 

specifieke geval heeft de heer Kat er blijkbaar zelf voor gekozen om de verantwoordelijkheid van de 

uitgever over te nemen en de betrokken uitgever te vrijwaren.

Toch zouden wij ons kunnen voorstellen dat de NVJ ervoor gekozen zou hebben om de zaak in 

behandeling te nemen, mede gelet op het onderliggende meer principiële karakter.

Daarom zijn wij bereid om een redelijke bijdrage te doen in de door Kat bij u gemaakte 

kosten in deze kwestie.

Vanwege de eerder vermelde gang van zaken(aanname en behandeling in beginsel alleen door eigen 

NVJ-advocaten)  zal deze bijdrage beperkt zijn tot een bepaald maximaal bedrag, mede gelet op de 

reeds gemaakte juridische kosten in deze kwestie. Graag ontvang ik van u een overzicht van de in 

rekening gebrachte uren en gerechtelijke kosten in dezen, zodat wij een redelijke bijdrage kunnen 
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intimidatie.jpg News is everything someone wants to suppress. All the rest is advertisement. Dit 

citaat, afkomstig van een hoofdredacteur van een leading Amerikaans TV-

network, stond ooit in The Economist als eerste zin van een artikel over de journalistieke teloorgang 

van de oude media. Het is de spijker op de kop. De stelling stelt ons bovendien in staat de logische 

vervolgstelling te formuleren: the more something is news, the more will it be suppressed. De 

journalistieke praktijk laat zien dat de juistheid van deze stelling aan de hand van tal van 

voorbeelden kan worden aangetoond: hoe groter het ‘nieuws’ dat de journalisten op het spoor zijn, 

hoe feller de ‘onderdrukkingsmechanismes’ gaan werken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de 

kolderieke verwikkelingen bij de BBC in Engeland toen daar vraagtekens werden gezet bij de claim 

van Blair dat Saddam beschikte over WMD’s, of, dichter bij huis, aan de lotgevallen van 

onderzoeksjournalist Alexander Nijeboer die oud-minister Job de Ruiter in verband bracht met 

kindermisbruik. Als het nieuws really big is, wordt de journalist in kwestie in de regel linksom of 

rechtsom kalttgestellt. In het licht van deze inleiding is het van belang wat nader in te gaan op de 

lotgevallen van de journalisten die hebben bericht over de pedofielen-netwerken van de ‘boven ons 

geplaatsten’. Waarbij natuurlijk steeds weer geldt: hoe harder de intimidaties, hoe sterker de 

aanwijzingen dat deze netwerken de facto bestaan. Het begon direct goed bij onze zuiderburen op dit 

punt. Begin 1980 komen de eerste aanwijzingen en feiten op tafel dat er op het gebied van 

kindermisbruik bij onze zuiderburen iets very seriously mis is: de Roze Baletten, de ‘voorlopers’ van 

het Dutroux-pedofielennetwerk waarover de X-getuigen zoveel te vertellen hebben. Op 5 juli 1981 

gaan de redactielokalen en de drukkerij van het wekblad Pour dat over de Baletten wil berichten in 

vlammen op. 

Journalisten die in Belgie over de X-files wilden schrijven op een manier die ‘in strijd was’ met de 

officiele lijn verging het niet veel beter. BBC-reporter Olenka Frankiel die zich verregaand verdiepte in 

de zaak-Dutroux en de X-files zegt hierover: the truth is that those journalists who tell the story 

complain that they have been harassed, sacked, threatened and many say they have been forced to 

stop reporting on this issue to continue working. Het Q and A met Frankiel op de BBC-site over de X-

files is trouwens bijzonder interessant om te lezen, met name voor die mensen die nog altijd denken 

dat hier sprake is van een ‘controverse’ tussen ‘believers’ en ‘non believers’. Meer specifiek heeft de 

webmaster nog geen contact kunnen leggen met Belgische journalisten zelf om hun intimidatie-

ervaringen uit eerste hand te kunnen optekenen (ze zijn van harte uitgenodigd zich te melden!) -de 

emails die hij stuurde bleven nog onbeantwoord- maar kreeg wel een alarmerend bericht van de 

prinses Jacqueline de Croy, de voorzitter van de Werkgroep Morkhoven die de strijd aan heeft 

gebonden tegen kindermisbruik (en ook zelf weer het slachtoffer werd van zeer verregaande 

intimidaties). De prinses laat het volgende weten: I have learned of the threats by a guy close to Scotland 

Yard. He told me that after telephone calls, journalists who where favourable to Regina, would change and write 
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articles with information opposite to their sources. I was told that Marie-Jane Van Heeswijck had so much 

threats that she left Belgium to work in Germany. But it is important you contact her and check what 

has exactly happened, because I don’t trust the person who gave me the information. Van Heeswijck 

is een van de journalisten die het geruchtmakende boek schreven De X-dossiers, wat Belgie niet 

mocht weten over de zaak-Dutroux. Een andere is Douglas de Coninck die zelfs nog ooit gastspreker 

was op een congres over onderzoeksjournalistiek in Belgie.

25 Reacties op “Pedo-netwerken: intimidatie van 
journalisten”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Pierre Lebon 

12 Aug 2008 om 09:47 

Ik heb ook al diverse malen gelezen dat Douglas de Coninck als een journalistische paljas bekend zou staan en 
verschillende malen op de vingers werd getikt door de raad vd journalistiek in BE. Ken jij het waarheidsgehalte 
van deze info? 
Van Heeswijck wordt in dit verband niet neergesabeld en het zou idd interessant zijn haar visie te kunnen horen.

2.  John Stevens 

12 Aug 2008 om 14:00 

Van Heeswyck woont en werkt in België, als altijd. 

Douglas De Coninck heeft problemen gehad met zijn werkgever De Morgen, omdat hij oneens was met de 
redacteur, denk ik. Hij was momenteel weg van De Morgen, en ging werken bij Humo. Nu is hij terug bij De 
Morgen.

3.  E-bee 

12 Aug 2008 om 14:57 

Als je het op een rijtje zet is wel duidelijk dat hier langdurig en gestructureerd tewerk is/wordt gegaan, door 
machtige personen uit regeringskringen, politie en justitie en zelfs konunklukke kotten. Voorts blijken meerdere 
sadistisch/pedofiele toplieden zich genesteld te hebben in topondernnemingen, justitie en politie net als in 
Nedeland. Ruim twintig jaar geleden(al weer) zou nog breed zijn uitgemeten in de kranten dat een pedofiel die 
met satanisme in verband wordt gebracht bij een toponderneming werkt. Ook nu zijn leden van zelfs de nieuwe 
media nog bezig de opkomst van dit gestoorde gedrag in Haagse kringen destijds, te herkauwen terwijl ze de 
huidige ontwikkelingen niet zien, reden waarom het uit het zicht gehouden zich heeft kunnen verspreiden tot in 
de toppen van justitie, overheid en politie en zij hier al een staat in een staat mee hebben kunnen creeren. 
Tegenwoordig kunnen zelfs korpsbeheerders als Paulien Krikke, de leerlinge van Job Cohen, zich bezighouden 
met hardrugstransporten en niet worden vervolgd. Ook dit hoort bij dat Sinistere Genootschap. 

Het is gebleken dat Justitie in Haarlem in de zaak Zandvoort, van zo,n 80.000 kinderen die het slachtoffer van 
pedofielen zijn geworden, ronduit gewetenlozen zijn die niets te willen doen aan onderzoek door betrokkenheid 
van het Nederlandse konunlukke kot en ongetwijfeld anderen… Justitie in Nederland is geheel vervallen en zij 
beroven slachtoffers van corrupte korpsbeheerders van hun eer en geld, zie Paulien Krikke, en hoeven niets te 
vrezen gezien de interne corruptie. de politiek heeft de afspraak hier geen vragen over te stellen in de kamer…

De politie in Nederland blijken ook al pedofielenvrienden gezien de gang van zaken van het “onderzoek” in de 
zaak Zandvoort. Interpol, Europol en Scotland Yard willen de onderzoeksresultaten maar krijgen helemaal niets. 
Men heeft op zeker het materiaal al vernietigd, net als dat in Belgie zo gaat. Dat maakt de pedofielvriendelijke 
Nederlandse Politie dus net zo verdacht terzake van dit duistere Genootschap. 

Dit artikel terzake van intimidatie lezende zie ik geen grote verschillen tussen Nederland en Belgie, het is naar 
mijn mening zelfs zo dat het hier te lande nog veel en veel erger is. Men toont hier naar mijn mening zelfs 
bereidheid hier geen al te grote ruchtbaarheid aan te geven. De rest van de media laten zich verdelen of zijn 
omgekocht. Men wordt ook betaald om pulp te schrijven en uit te zenden.

Het NIEUWS is er dus, getuige de strekking van uw artikel, maar wordt onderdrukt. Dan is het dus met aan 
redelijkheid grenzende waarschijnlijkheid zo dat er grote delen waar van zijn van het echte NIEUWS. Eigenlijk 
zijn de feiten er ook, de levende en dode getuigen en dossiers, maar men is bezig van hogerhand ons zo lang 
als mogelijk voor de gek te houden. Want ze hebben tijd nodig en ons nietsdoen is in hun voordeel. Helaas, het 
proces is zo voortgeschreden dat topondernemingen die zelfs banken kunnen overnemen(.) al ten prooi zijn 
gevallen aan dit genootschap en haar duistere leden. 
Ook justitie, de media en de politie, alsook onze regering is al ten prooi gevallen. 

Maar nog nauwelijks iets over gelezen in de onderzoeksjournalistiek afgezien van Klokkenluideronline.nl.

4.  E-bee 

12 Aug 2008 om 15:57 

Aanvulling: Ik realiseer me ook dat er omzichtig wordt omgesprongen met bepaalde lieden van dit sisnistere 
genootschap getuige hun macht. 
Er zijn wel goede artikelen te vinden die de achtergronden belichten terzake van het hedendaagse gezicht van 
het fascisme. Conclusies worden niet getrokken. 
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De aloude fascisten doen zich tegenwoordig voor als de anti-fascisten. Analoog doen de pedofielen zich voor 
kindervrienden. De schenders van mensenrechten doen zich voor als de beschermers van mensenrechten. En 
menen Rusland of China iets te vertellen te hebben… En ze behoren allemaal tot dit ene Sinistere Genootschap 
van pedofielen.

5.  AIRVD 

12 Aug 2008 om 16:39 

Ik moet inderdaad vaststellen dat de media grotendeels propaganda is. Vroeger was het niet anders maar 
heerste er een ander tijdsklimaat. Na 9/11 is er een nieuwe tijdsgeest gecreëeerd met een nieuw bewind. Dat 
zag je ook aan de grote overnames van mediaconcerns. Een nieuw bewind met nieuwe leiders. 
Of we er beter van geworden zijn? Ik denk het niet. Strakkere regie, meer oorlog en geweld en de algehele 
spanning is toegenomen. En waar leidt dit bewind uiteindelijk toe? Wat is het doel?

6.  M. 
12 Aug 2008 om 16:48 

@ AIRVD

je schrijft ‘En waar leidt dit bewind uiteindelijk toe? Wat is het doel?’

Die laatste vraag heb ik mijzelf de laatste weken ook vaak gesteld. 

Ik had niet gedacht ooit serieus rekening te houden met de mogelijkheid dat het kwaad inderdaad in de 
schaduw regeert, en de mensheid massaal wordt misleid. Laat staan met alle eventuele conclusies/
gevolgtrekkingen die daar weer uit voort komen..

7.  E-bee 

12 Aug 2008 om 17:12 

Het oude fascisme doet zich voor met een sociaal gezicht en preekt het anti-fascisme. Er zitten pedofielen 
onder die zich voordoen als kindervrienden en ze zitten allerwegen in de top van het overheidsapparaat en in de 
politiek en bij justitie. Zelfs justitie en politie zijn vrienden van deze pedofielen. Zolang de politie hun bevelen 
nog uitvoert, dat hebben we meer gezien…

Het doel van dit Genootschap is in de eerste plaats de massa te controleren tot zij hun miljoenen hebben 
weggesluisd, tot hun moment daar is. Een nieuwe variatie op een eerder vertoond kunststukje. Toen trapten de 
intelligentsia er ook in.

8.  Daas 

12 Aug 2008 om 19:34 

De journalistieke omgang met en de gevolgen van het rapporteren over dit netwerk van pedofielen in de 
regering en ambteljke overheden, laat je je afvragen of we nog wel een democratie hebben.

Als er geen al te lastige vragen worden gesteld in de kamer en dit zo is afgesproken met de politieke partijen 
zijn dit ook criminele leden van dit sinistere genootschap. Inclusief de regering en het justitieapparaat. Gelet op 
het gehalte aan pedofielen in deze kringen moeten we hier niet alleen maar rekening mee houden. De 
gestoorde achtergronden van dit pedofiele gedrag bij topbestuurders beginnen ook langzaam in beeld te komen.

Die journalisten die hier nog steeds niet over schrijven vinden dat kennelijk niet eens een echt probleem. 
Pedofiele sadisten als topbestuurders, juristen, politie en politici en regeringsleden. Tot hun eigen kind 
natuurlijk en daar niets aan wordt gedaan. Maar vullen hun rubrieken met liflafjes en lopen om de hete 
pedofielenbrij heen.

9.  Juriste 

13 Aug 2008 om 11:53 

Een voorbeeld van een journalist welke zich volgens mij opvallend laat aansturen is redacteur Simon Rozendaal 
(thans vanuit Peking), van Weekblad Elsevier. 
“Ook harmonie is een kernwaarde in het confucianisme. Geen mot maken, de ander gezichtsverlies besparen. 
Lezend over Confucius ging ik van de weeromstuit zelf ook een beetje filosoferen en opeens drong het tot me 
door dat ons poldermodel in de kern ook confucianistisch is”, bron Elsevier 13 augustus 2008. 
De ander gezichtsverlies besparen, kan moeiteloos worden toegepast op de wens om publicaties over eventuele 
pedo-netwerken tegen te gaan. Wanneer een journalist moet gaan nadenken over het besparen van 
gezichtsverlies, is hij een diplomaat geworden.

10.  Joha 

13 Aug 2008 om 13:55 

@M:

Velen stellen zich die vraag en ik zou bijna zeggen: gelukkig maar. 
Heb je ooit van Marcel Messing gehoord? Marcel is van (is mijn mening-) enigzins zweverig naar absoluut 
concreet verhuisd. 
Hij schreef het opzienbarende en zeer goed gedocumenteerde boek: WWW WordenWIJWakker en vertelt hier 
over de kern van de zaak op een duidelijke, evenwichtige manier. Op argusoog.punt staat momenteel een 
interview met M.M. en is iets om twee maal goed te lezen.
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11.  M. 
13 Aug 2008 om 14:27 

@Joha,

ik had al wel eens van Messing gehoord, maar een aantal zaken waar hij over vertelt gingen mij echt boven 
mijn pet. 

Maar nav dit alles en mijn verdere ‘zoektocht’ kwam ik idd weer bij (oa) hem uit, en heb het boek wat je 
noemde gisteren besteld, en nog een ander boek van Robin de Ruiter. Ik ben benieuwd.

12.  Observator 

14 Aug 2008 om 11:35 

Marcel Messing, Joha, is een Ank-Hermes artiest die het zweven langzamerhand tot zo’n hoge kunst heeft 
verheven, dat hij moeiteloos talloze klokken waarvan hij de klepels niet kan vinden met zich meetorst op zijn 
wolkje. 
Wat betreft de problemen die deze aarde kent, hebben wij meer aan feiten en te bestrijden feiten. 
Meezweven met Marcel laat het kwaad voortbestaan. 
Redenerend zoals híj dat doet, bevindt Marcel zich in het verheimelijkende vijandige kamp.

13.  maigret 

14 Aug 2008 om 11:47 

Argusoog.punt heeft hele goede zaken te melden. De meningen worden breed opgezet maar niet in alles kan ik
(volledig) meegaan. Echter het wereldnieuws van een oorlogsvloot die opstoomt op het moment dat de meeste 
Europese regeringen in China zitten wordt bijna nergens gemmeld maar wel op Argusoog.punt. Al iets over 
gelezen in de kranten?

14.  AIRVD 

14 Aug 2008 om 12:04 

@Observator 
Mee eens, Marcel Messing speelt teveel in op de angsten van het volk. In elke vooruitgang of ontwikkeling ziet 
hij een gevaar terwijl de RFID chips gewoon een product zijn van ontwikkeling. 
Maar hij heeft wel gelijk dat Geheime Diensten over zeer gevaarlijke wapens beschikken of zullen beschikken 
waarmee ze mensen kunnen controleren, martelen en uiteindelijk doden. Zonder dat iemand het door heeft. 
Dat is zeer gevaarlijk gezien de aard van deze sadistische machtshebbers.

15.  Observator 

14 Aug 2008 om 13:11 

@AIRVD 
Ik heb dan ook nergens gesteld dat er geen gevaren bestaan op die bepaalde gebieden. Maar die tel ik als 
feiten, en plaats ze niet in een zweverig kader waarin remedies als meditatie worden aanbevolen.

Nu ik je toch aan de lijn heb: Acht jij het net als ik mogelijk dat bepaalde Nederlandse politici gehersenspoeld of 
bedreigd terugkomen uit ‘het buitenland’? 
Er zijn beslist tekenen die daarop wijzen, naar mijn ervaring en inzicht. Of zweef ík nou? 
De enige ándere mogelijkheden lijken mij namelijk te zijn, dat de bedoelde lieden zich bewust in een complot 
hebben begeven óf dat het uiterste domheid betreft.

16.  Pierre Lebon 

14 Aug 2008 om 15:04 

aan de vorige twee schrijvers…. JEEEEEzus!! Wat moet ik hiermee? 
Ik snap het niet eens, terwijl ik toch redelijk ben opgeleid. 
Heb ik een defect? 
de toppic is volgens mij: Pedo netwerken: intimidatie van journalisten.

17.  AIRVD 

14 Aug 2008 om 15:28 

‘Wij’ reageerde op Joha die Marcel Messing aanhaalde, off topic dus.

Observators laatste reactie begrijp ik ook niet helemaal, althans het tweede gedeelte niet.

18.  Observator 

14 Aug 2008 om 19:53 

@ Pierre Lebon 
Wat je hier mee moet? Wel, Joha trok de zaak in een wat breder perspectief door te wijzen op Marcel Messing 
(lees ‘m op www.argusoog.punt.nl). 
Pedo-netwerken en intimidatie van journalisten maken dan (bij hem) deel uit van het grotere geheel dat 
Messing schetst. 
Een defect heb je dus niet, je moet alleen even lezen.

@AIRVD 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/926/pedo-netwerken-intimidatie-van-journalisten.html (4 of 6) [3/11/2009 1:47:31 AM]

http://www.argusoog.punt.nl/


Pedo-netwerken: intimidatie van journalisten at Klokkenluideronline

Waar ik op doel is, onder veel meer, de onwaarschijnlijke koppigheid van Balkenende die blíjft weigeren de 
verantwoording af te leggen over zijn (op Bush’s leugengronden gebaseerde)foute beslissing ten aanzien van 
Irak. Ook op zijn (eerder door de burger uitgestelde) verkoop van Nederland aan de EU zonder de 
belanghebbenden (de Nederlandse burgers) daarin nader te kennen, en op meer. Een zinnig mens dat normen 
en waarden hanteert -en dat nog wel op christelijke gronden- handelt zo niet. En zó kom ik op het idee dat hij 
wel eens onder bepaalde kwalijke invloeden kon handelen.

Een hoogtepunt bij dit al, wordt gevormd door de omissie om nu eindelijk eens gedegen onderzoek te (laten) 
doen naar de onderwerpen waarover het hierboven gaat. 
Hoezo normen en waarden, hoezo fatsoen?

19.  Inanna 

14 Aug 2008 om 20:31 

@ Juriste: 
“De ander gezichtsverlies besparen, kan moeiteloos worden toegepast op de wens om publicaties over 
eventuele pedo-netwerken tegen te gaan. Wanneer een journalist moet gaan nadenken over het besparen van 
gezichtsverlies, is hij een diplomaat geworden.”

Wat denk je van Arendo Joustra?

Gezien zijn naam (Arend Joustra = Arendo) en zijn publicaties maakt hij misschien wel gewoon deel uit van het 
netwerk.

Hij is intussen wel voorzitter van de journalisten-club. Even Googlen op zijn naam, dan vat je het vast wel.

Toen Demmink een jaar geleden in opspraak kwam, sprong die Arendo voor hem in de bres.

http://www.nwo-info.nl/2007/06/21/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-17/

20.  Daas 

14 Aug 2008 om 20:46 

Een “zinnig” mens, zich voordoend als verdediger van normen en waarden en gristen(.) Tegenwoordig betekent 
dat lidmaatschap van een criminele of mogelijk zelfs satanische organisatie. De ILLUSIE opwerpen je voor te 
doen zoals je niet bent. Een pedofiel die zich opwerpt als kinderbeschermer… Of: tegen de wil van ieder 2 
soevereine landen met geweld bezetten en dan Rusland beschuldigen van hetzelfde terwijl jij en je 
coalitiegenoten dit daar hebben uitgelokt. 
Het door u en ieder normaal denkend mens gewenste onderzoek naar deze pedofielen komt er dus niet, daar 
justitie geheel ten prooi is gevallen. 
Het bredere verband is er wel maar ontgaat velen nog. We hebben het in ieder geval over een en dezelfde grote 
Internationale Sinistere Organisatie waar de media niet over durven schrijven…

21.  AIRVD 

14 Aug 2008 om 21:02 

@Observator 
Ik denk dat Balkenende ook een ingewijde is van een ‘netwerk’. En als ingewijde weet Balkenende heel goed 
dat hij sommige opdrachten klakkeloos moet uitvoeren, van bovenaf opgelegd. Weliswaar bijgestaan door z’n 
adviseurs. Een van z’n voormalige adviseurs, Jack de Vries, afkomstig van Defensie (militaire inlichtingen), is 
nu secretaris van Defensie. 
Dat wij mee zouden doen aan de oorlogen in Irak en Afghanistan is vooraf bepaald en van hogerhand opgelegd. 
Er spelen andere belangen mee zoals olie/shell. Bij de EU grondwet, ik bedoel verdrag van Lissabon, idem.

@Inanna 
Volgens mij had iemand al eens een artikel geschreven over Arendo Joustra en connecties met Geheime 
Diensten. Elsevier is in ieder geval ook een propagandamedium van die Geheime Diensten.

22.  Observator 

15 Aug 2008 om 10:02 

Bedoel je ‘Skull@Bones’, Daas? 
Dat is inderdaad een zéér sinistere club….

23.  Ruf Nachtergaele 

15 Aug 2008 om 17:24 

Het volgende feit is in realiteit misschien niet echt expliciet bedoeld als een intimidatie , maar toch lijkt het me 
gepast om op dit ogenblik en in de rand van het thema van deze rubriek melding te maken van de volgende 
persoonlijke ervaring, ook al ben ik geen journalist; enkele maanden geleden diende Joost Bert een klacht in 
tegen mij in het kader van internetinformatie die ik kopiëerde en op mijn forum plaatste in verband met het X1 
Dossier; Ik kan er vooralsnog niet volledig in détail op doorgaan, maar diegenen die er ‘iets’ méér willen over 
weten verwijs ik naar de volgende link: 
http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=653&mforum=x1dossier

24.  Juriste 

15 Aug 2008 om 22:50 

Elsevier 17 juni 2007: 
“Hoe dan ook, volgens het ministerie hebben de naspeuringen geen strafbare feiten opgeleverd. De roddelaars 
laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Als een onderzoek geen gevolg heeft, is er volgens hen sprake van 
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een ‘doofpot’. 

Demmink kan een onaangename botterik zijn. Maar hij verdient het niet om zonder een spoor van bewijs te 
worden beschuldigd van seks met jongens onder de achttien of, erger, pedofilie”

@Inanna: Inderdaad Inanna. Dat is openlijke steun voor Demmink. Ik heb de artikelen daarover destijds niet 
gelezen, ook al ben ik abonnee van het weekblad Elsevier. Mij spreekt het onderwerp niet zo aan. Bovendien 
werkte ik zelf samen met de landsadvocaat aan de kant van de overheid (in andere juridische kwesties) en kan 
ik daarover alleen maar positief zijn.

Mij valt Simon Rozendaal van Elsevier steeds op, omdat hij meewaait met elke wind, die langswaait. Hij doet 
kennelijk PR voor de farmaceutische industrie, voor DSM en nu ook al voor China, alsof hij een journalist is in 
een dictatoriale staat. Lezers worden zo gedwongen om te surfen op alternatieve nieuwssites om te lezen wat 
zij niet moeten weten (ter voorkoming van ongerustheid).

1.  Pedo-netwerken: intimidatie van journalisten — Internet Advertising Methods 
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Verdwijnende justitie-dossiers: het echte werk!
Gepubliceerd door Micha Kat 1 augustus, 2008 in Algemeen. 

bruxelles.jpg Al geruime tijd luidt deze website de noodklok over alle ‘verloren’ en ‘gestolen’ 

dossiers bij Justitie. Enige weken geleden maakten we zelfs een overzicht van de 

reeks gevallen (voor zover die zijn na te gaan) en concludeerden dat hier sprake zou kunnen zijn van 

chantage. Als er bij Justitie dossiers ‘verdwijnen’ en dat ook nog eens uitgebreid in de publiciteit 

komt, is er alle aanleiding voor alarmfase 10. De reden hiervoor is dat Justitie alleen stukken laat 

‘verdwijnen’ via ‘verlies’ of ‘diefstal’ als dat in het eigen belang is. In het geval van de Nederlandse 

gevallen uit het overzicht zou het belang dus zijn: buigen voor de chantage omdat de gevolgen 

anders nog erger zouden zijn, zoals openbaarmaking van seksueel comprommitterende informatie. In 

Belgie is recent een geval van ‘Justitiele verdwijning’ van cruciaal materaal opnieuw in het nieuws 

gekomen waar het ‘eigenbelang’ van Justitie nog veel duidelijker aan het licht treedt dan in de 

Nederlandse gevallen.

Deze inzending kregen wij van de Werkgroep Morkhoven die de strijd heeft aangebonden tegen 

kindermisbruik:

Ik schreef nu al langer dan een maand geleden per aangetekende brief (met rode antwoordkaart) 

naar de Belgische Koning en de Belgische minister van Justitie.

De antwoordkaarten ontving ik afgestempeld terug maar ik wacht nog altijd op de antwoorden.

In mijn brieven had ik het ondermeer over de cd-roms met kinderporno uit de kinderpornozaak 

Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven in 1998 naar de Koning stuurde.

Het Koningshuis liet destijds weten dat ze dit materiaal, via senator Tony Van Parys die toen minister 

van justitie was, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet 

overmaken.

Enkele maanden geleden stelde Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven vast dat er talrijke 

documenten en ontlastende bewijsstukken uit zijn strafdossier waren verdwenen. Ook de cd-roms 

van de Koning bleken op het hof van beroep van Antwerpen verdwenen te zijn.

De Hoge Raad voor de Justitie die alleen zaken kan vasttellen en die voor de rest geen enkele 

bevoegdheid heeft gekregen, bevestigde de verdwijning van al die stukken. 

Zelfs de Antwerpse openbare aanklager Marc Tack die wilde dat Marcel Vervloesem zwaar 

veroordeeld werd en die de kinderpornozaak Zandvoort ‘enkel een zeepbel’ noemde, was verplicht de 

verdwijning van de cd-roms Zandvoort van de Koning toe te geven.

Men zou van de Koning of van het Koninklijk Hof verwachten dat ze, zoals iedere weldenkende burger 

in haar plaats zou doen, tenminste bij de minister van justitie zou informeren waar die cd-roms 
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gebleven zijn. Daarvoor hoeft men de grondwettelijke ’scheiding der machten’ waarmee in de praktijk 

maar weinig rekening gehouden wordt, zelfs niet eens te schenden.

Maar niets daarvan. Ook Jacques van Ypersele, kabinetschef van de Koning, die ik nog eens apart 

schreef, liet mij niets weten.

De Belgische minister van Justitie van zijn kant, vindt de diefstallen van dossierstukken en 

onderzoeksmateriaal op de gerechtshoven een normale zaak. 

Hij werd ook al door andere ministers en een aantal parlementsleden over deze zaak geïnformeerd 

maar reageerde dus niet.

Men zou haast gaan geloven dat het Koninklijk Hof en de minister van Justitie deze zaak waarin -

volgens een rapport van de federale politie- toch meer dan 88.000 kinderen betrokken zijn, wil 

toedekken.

Lees ondermeer hier meer over deze ‘verdwijning’ die natuurlijk geen verdwijning is maar bewuste en 

opzettelijke frustratie van waarheidsvinding zoals we overal ter wereld al decennia lang zien in 

kinderporno-zaken waar mogelijk hoogwaardigheidsbekleders bij zijn betrokken.

24 Reacties op “Verdwijnende justitie-dossiers: het 
echte werk!”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Erik B. 
1 Aug 2008 om 17:02 

Ik ken dit bericht. Ik meen dat er sprake is van CD-roms met in totaal 88.000 cases/slachtoffers als we het hier 
over hetzelfde hebben. Een schandaal wat toch wel als een zekere aanwijzing kan worden opgevat temeer daar 
dit al meermaals heeft plaatsgevonden. Raison d,etat?

Met het lekken van informatie kan je van alles bereiken: “Keep em in the dark and feed them with shit” zoals 
dat heet of bewust echte informatie prijsgeven om een bepaalde reden. Of men is gewoon incompetent 
natuurlijk, danwel een combinatie. Of, en dat komt ook voor, als het afgeven van een signaal. Zo van, ik weet 
dit en dat dus… 

Wat ik me vooral afvroeg was of er geen kopieeen zijn genomen van deze CD-roms want hier staan ook de 
DADERS op! Als dat zo is is alleen het bezit ervan dodelijk… en geeft de eigenaar het vermogen tot chanteren. 
Een gevaarlijk spel.

2.  J.Demmink junior 

1 Aug 2008 om 18:10 

Ik vind het zwaar kut dat mijn pa zo onder vuur ligt, maar hoe meer ik op internet surf des te meer 
vraagtekens heb ik heb. Ik neem aan dat hij het niet slecht bedoeld heeft en dat die jongens uit Turkije het 
gewoon om geld of geilheid gedaan hebben en niets kwaads hebben opgelopen, want wat dat betreft is mijn 
vader erg hygiënisch.

Ik heb zelf nooit kritische vragen durven stellen thuis, maar mijn vrienden roepen steeds over deze site, maar 
ik weet niet wat ik geloofwaardig moet vinden. Ik heb heel veel op verschillende nieuwssites van nationale 
dagbladen gekeken en op de meest populaire webblogs. Soms zag ik wel eens kritieken, maar die waren dan 
ineens weg.

Het voorlaatste artikel van u, genoemd ‘zelfreflectie’, bracht mij ernstig aan het twijfelen. De reacties erop 
gaven mij weer moed. Maar toen het artikel met alle 100 reacties plotsklaps verwijdert was, sloeg de twijfel 
weer toe. Heeft de macht van justie zo ver gereikt?

1 van de zonen (slachtoffers) van.

3.  Kojak 

1 Aug 2008 om 18:52 

@ J.Demmink junior 
“Ik heb zelf nooit kritische vragen durven stellen thuis” 
Misschien is het juist hoog tijd dat jij jouw eigen pa eens kritische vragen gaat stellen, want zolang niemand 
hem tegenhoudt zal hij tot aan z’n dood door blijven gaan en nog meer jonge slachtoffers maken.
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1 Aug 2008 om 19:55 

@J. Demmink junior 
Waarschijnlijk waren het geen Turkse jongetjes maar geïmporteerde Europeanen. Maar dat terzijde, zou 
inderdaad maar eens wat vragen aan je vader stellen.

5.  Joha 

1 Aug 2008 om 21:35 

@Demmink junior: 
Ik vind het moedig van je dat je reageert en je twijfels uit. 
Spreek met je vader, je hebt recht op uitleg van zaken.

6.  Inanna 

1 Aug 2008 om 22:26 

@ Demmink junior: 
Leuk, al die aandacht, maar sinds wanneer heeft een pedofiel kinderen? Gaarne even een stamboom en ik zal je 
geloven. Maar tot op dat moment vermoed ik echt NEP. 
De trollen zijn de wereld nog niet uit…

7.  Erik B. 
1 Aug 2008 om 23:43 

Een stoorzender die de aandacht van dit artikel moet afleiden. Zou ik niet op reageren. Zie liever inhoudelijke 
reacties op het goede artikel.

8.  Inanna 

2 Aug 2008 om 06:07 

Er is nog iets verdwenen met die kinderporno uit Zandvoort:

“Vlak na de dood van Ulrich begaf Vervloesem zich naar Zandvoort, waar reeds was ingebroken in de flat. Toch 
haalde hij daar nog een grote hoeveelheid kinderporno weg. Een deel van het materiaal stuurde hij naar NOVA, 
die er op 15 juli 1998 een uitzending aan wijdde. Op de foto’s was zichtbaar hoe kinderen, zelfs baby’s, werden 
verkracht. Deze schokkende beelden leidden tot internationale aandacht in de pers.”

Bron: http://www.nwo-info.nl/2007/06/14/baybasin-haalt-demmink-uit-de-doofpot-8/

Die uitzending van NOVA kan ik nergens meer vinden. Misschien gaat het internet-archief van NOVA niet zo ver 
terug. Maar misschien is het ook wel een deel van de doofpot…

9.  Pierre Lebon 

2 Aug 2008 om 12:11 

Ik kan mij met GEEN MOGELIJKHEID voorstellen dat van een dergelijk belangrijke bron van informatie GEEN 
kopieen zijn gemaakt, alvorens deze aan de posterijen toe te vertrouwen. 
Zeker als je vooraf al vermoedt dat e.e.a. in de gebruikelijke Belgische doofpot zou kunnen eindigen. 
Dringend advies: vooraf 30 maal kopiëren en aan iedereen toesturen, die maar enigszins betrokken is, inclusief 
de pers. 
Het origineel in een bankkluis en afwachten wie er wat zoek maakt. 
Het wordt hoog tijd dat dat corrupte zootje in BE en NL plaats maakt voor fatsoen en integriteit. 
Lippens zou zijn bank en aandeelhouders een plezier doen door onverwijld afscheid te nemen. Zijn naam komt 
net iets TE vaak op deze wijze in de publiciteit. 
Binnenkort heeft iemand hem ongenadig bij zijn ballen en dan stort een imperium in, alsook het land.

10.  Pierre Lebon 

2 Aug 2008 om 12:13 

Voor Demmink jr: 
Je hebt een zeer bedenkelijk soort humor

11.  Nihil Dicens 

2 Aug 2008 om 14:40 

Ik weet het nog goed. Jaren geleden kwamen de eerste feiten van het gestuntel van het Nederlands Justitie-
apparaat boven drijven, en dit was dermate ergerlijk dat ik argwaan begon te krijgen. Officieren van Justitie die 
er maar een rotzooi van maakten (van de aanklacht) belangrijke dingen “vergaten” waardoor vormfouten 
ontstonden (en de verdachte meteen werd vrijgesproken). Nee, het ging hier allang niet meer om 
kruimeldieven, maar om georganiseerde criminaliteit en om keiharde criminelen. Het gestuntel was dérmate, 
dat ik ernstige twijfels begon te krijgen of deze vormfouten niet opzettelijk waren ingevoerd om zo verdachten 
vrij te krijgen. Met de hulp van de Officier van Justitie dan wel te verstaan. 

Wie zoekt deze zaken eens uit??

12.  Erik B. 
2 Aug 2008 om 15:39 
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Hier valt niets meer te onderzoeken, het Justitiele apparaat is van onder tot boven gecorrumpeerd, zie de 
Oppsitie. Daar vind u ter zake kundig commentaar. 
Helaas wordt er zodanig door staats-media met deze zaken omgegaan dat de mensen geconditioneerd zijn 
geraakt, het valt ze niet meer op. Kunnen de autoriteiten hun criminele gang gaan, vormfouten, brieven niet 
beantwoorden, zaken met een kluitje in het riet sturen. Job Cohen en Paulien Krikke zijn daar een voorbeeld 
van. U krijgt uw recht niet meer. Op die CD roms hebben behoorlijke aantallen pedofiele daders gestaan die te 
herkennen vallen en dat zijn dus zaken die NIET in behandeling worden genomen door de Politie, op last van 
Justitie en op last van nog machtiger personen en organisaties gezien het grote verband, ook internationaal. 
Dat is waar we hier ook in Nederland mee te maken hebben. 
Tenzij iemand die stills van die daders opnlijk gaat publiceren zie ik niet zo snel iets gebeuren. Intussen weten 
we niet met wie we nu eigenlijk te maken hebben, maar ze zijn dus onder ons…

13.  Pierre Lebon 

2 Aug 2008 om 16:05 

Erik B. 

Ik ben er ook bang voor, maar zolang er digitaal wordt doorgesnuffeld kan er mogelijk op termijn ook worden 
aangeklaagd. 
Als ik mijn verontwaardiging hierover met anderen/kennissen probeer te delen, stuit ik op onverschilligheid en 
desinteresse. 
Ik denk dat deze trend de pijlers van de rechtsstaat aantast.

14.  J.Demmink junior 

2 Aug 2008 om 22:03 

Excuses aan Micha en mede reaguurders, wanneer ik bezoekers op het verkeerde been heb gezet. Sommigen 
noemden het een apart gevoel voor humor, dat gevoel kan ik beamen. Het was fout, en van dat deel heb ik 
spijt, maar bevatte toch een kern van waarheid. Op mijn eigen manier heb ik getracht invulling te geven hoe J.
Demmink junior zich gevoeld moet hebben. 

Beschouw het als dichterlijke vrijheid, de intentie van mijn reacties is goed bedoeld. Ik vind het ook jammer dat 
de deksel van deze beerput niet geopend wordt onder de huidige regering en betreur het zeer dat bewezen 
schuldigen vrij uit gaan voor gruwelijke misdaden tegen de mensheid, lees kinderen. Maar ik krijg ook kriebels 
als artikelen met honderden reaguursels binnen klokkenluideronline worden gewist. 

Want daarmee begeeft men zich op een zelfde laag niveau als Geen Stijl. Waar al honderden ´leden´ een ban, 
en tientallen leden een permaban hebben gekregen en nog veel meer voor het noemen van de naam ´Joris 
Demmink`, Maar referenties naar http://www.klokkenluideronline.nl/ tellen dubbel zo zwaar.

Met grootaandeelhouder `De Telegraaf` heeft Geen Stijl natuurlijk een strenge Uberfuhrer die ze de regeltjes 
wel eens zal leren en de interpretatie van `GeenStijl : Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend`, eens 
haarfijn opnieuw zal leren definieren. ´Befehl von Chef`, lezen we steeds vaker bij gewiste reaguursels, die 
over Demmink of consorten gingen of die linken naar kritische websites als http://www.klokkenluideronline.nl/

Ik besluit hiermee mijn slotwoord met deze bevuilde Nick, neem afscheid van de identiteit van een zoon die ik 
godzijdank, nooit heb moeten ervaren. Maar mijn intentie was om slechts om beerputten te openen, dus 
vergeef mij als ik onbedoeld mensen gekwetst heb. Het enige wat telt is dat de waarheid verteld wordt, en dat 
boven water komt hoe integer onze super PG is. Ik wil geen waarheid verkondigen, ik luister graag naar Micha 
en geloof hem, maar ik verlang soms ook wel eens naar spijkers met koppen

ps sorry voor mijn foute nick, zal het niet meer doen’

15.  Erik B. 
2 Aug 2008 om 22:09 

Het is ook niet meer voor te stellen, zo buiten het gewone, hoe ga je daar mee om. Ik bedoel, je wordt al 
misselijk als je de X-files echt goed gaat lezen. Je moet het kunnen plaatsen in een context. Voor mij is de 
wijze waarop getuige X-1 de zaken verteld en duidelijk tracht te maken met welke deelpersoonlijkheden zij 
kampt, en de niet chronologische plaatsing juist een aanwijzing voor de echtheid van haar verklaring. Die 
innerlijke strijd.

Ze zijn onder ons, in de top van het bedrijfsleven, in de regering, bij de boven ons gestelden, beter 
gestructureerd als u denkt, internationaal, in onze samenleving dus en hun wordt de hand boven het hoofd 
gehouden.

16.  Erik B. 
2 Aug 2008 om 22:24 

Ze proberen zoveel mogelijk uit de publiciteit te blijven aangaande hun kwalijke reputatie. Zij laten zich niet 
belasteren. Geen magistraat zal hen ooit veroordelen. De huidige generatie magistaten is er zelfs bij betrokken 
en daartoe aangesteld. De media zijn al merendeels in hun handen gevallen. Stuk voor stuk gaan ze nu op dit 
onderwerp kapot. Zover de stand van zaken in Nederland pedofielenland.

17.  Pierre Lebon 

2 Aug 2008 om 23:35 

ErikB, 
peterdegoede@orange.fr

18.  AIRVD 
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3 Aug 2008 om 00:37 

Deze pedofiele activiteiten van de elite moet eeuwen oud zijn omdat Prins Hendrik (de man van koningin 
Wilhelmina) ook eens gepakt is voor seks met minderjarige jongetjes in 1920. 
Aan het Lange voorhout in Den Haag was een bordeel gevestigd waar bij een inval de gemalin van koningin 
Wilhelmina op heterdaad betrapt werd samen met wat vrienden waaronder een Von Thurn und Taxis en Louis 
Couperus. 
Ook deze zaak is in de doofpot verdwenen alleen wat zondebokken werden veroordeeld. 
Bron: J.G. Kikkert, de Geheimen van de Oranjes. 
Blijkbaar is er anno 2008 niet veel veranderd.

19.  AIRVD 

3 Aug 2008 om 00:40 

Moet natuurlijk ‘gemaal’ zijn.

20.  Morkhoven 

3 Aug 2008 om 14:16 

Hartelijk dank voor uw publicatie.

Zoals ik geschreven heb, is het binnen de Belgische magistratuur de gewoonte geworden om ontlastende 
documenten en getuigenissen van een verdachte uit het strafdossier te doen verdwijnen. 
De benadeelde kan zich dan wel tot de Hoge Raad voor de Justitie richten maar die kan deze verdwijningen 
enkel maar bevestigen, meer niet. 
De magistraten hoeven met de Hoge Raad van Justitie geen rekening te houden en kunnen dus gewoonweg 
doorgaan met hun ongewone praktijken. 

Doordat er in België niemand is (ook de minister van justitie niet) die bevoegd is voor dergelijke zaken, kan een 
beklaagde op basis van een onvolledig dossier en zonder recht op verdediging veroordeeld worden.

Het is merkwaardig te noemen dat het hof van cassatie in Brussel geen enkele procedurefout kan vaststellen als 
iemand op basis van een dossier waaruit alle ontlastende bewijzen en getuigenissen verdwenen zijn, tot enkele 
jaren effectieve gevangenisstraf veroordeeld wordt.

Men kan nog wel naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg stappen maar tegen dat 
zijn zaak voorkomt, heeft men al enkele jaren onterecht achter de tralies gezeten.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af hoeveel Belgische en Europese burgers er de voorbije jaren reeds het 
slachtoffer zijn geworden van dit rechtssysteem dat blijkbaar bedoeld is om mensen die als lastpost worden 
beschouwd, uit de weg te ruimen. 
Zij gaat nu ondermeer klacht indienen bij de Voorzitter van het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

Wordt vervolgd…

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

21.  Morkhoven 

4 Aug 2008 om 13:22 

‘Onpartijdige rechters’

Men heeft het over ‘onafhankelijke en onpartijdige rechters’. 
In de praktijk blijkt dit echter dikwijls niet het geval te zijn. 
Arresten worden soms op voorhand opgesteld zonder dat er met de zogenaamde rechten van de verdediging 
rekening gehouden wordt. 
Waarom zou men dan ook geen ontlastende getuigenissen en bewijsstukken uit dossiers laten verdwijnen ? 
Er is toch geen haan die er naar kraait…

—————–

Een ‘onpartijdige rechter’ in vreemdelingenzaken? 

In het algemeen wordt aangenomen dat iedereen, ook in bestuursrechtelijke procedures, recht heeft op 
beoordeling door een onafhankelijke en onpartijdige rechter. Voor burgerlijke en strafzaken wordt dit o.m. 
bepaald in artikel 6 van het EVRM. 

In het franstalige juristenwereldje is er enige beroering, sinds begin maart een Brusselse advocaat op de griffie 
van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen merkte dat in het administratief dossier van zijn cliënt al een 
concept-arrest zat, vier dagen vóór de zitting waarop hij de zaak zou pleiten. Advocaat Gérald Castiaux vroeg 
onmiddellijk de wraking van de aangewezen vreemdelingenrechter, maar een week later had hij nog steeds 
geen reactie ontvangen. 

Waar gaat het om? Niet alleen behoort elke rechter werkelijk onafhankelijk en onpartijdig te oordelen, hij of zij 
moet ook vermijden de indruk te wekken van vooringenomenheid. Bij het incident met de Raad voor 
Vreemdelingenbetwistingen (RVV) wreekt zich nu de slordigheid en de ondoordachtheid waarmee de wetgever 
(op initiatief van de regering) de justitiële achterstand in de behandeling van vreemdelingenzaken wilde 
verhelpen. Sinds 1 juni 2007 is de RVV als enige bevoegd voor de beroepen die worden ingesteld tegen 
individuele beslissingen op grond van de Vreemdelingenwetgeving. De Vaste Beroepscommissie voor de 
Vluchtelingen is opgeheven, en de Raad van State treedt in zaken van na die datum nog slechts op als 
cassatierechter. De wetgever wilde met de instelling van de RVV vooral bereiken dat vreemdelingenzaken 
voortaan snel zouden afgehandeld worden, maar in de praktijk leidde dat al meteen tot ernstige problemen 
inzake de rechtsmacht van de Raad. 

Waar het om draait in de klacht van advocaat Castiaux, is dat de RVV in belangrijke mate de werkwijze van de 
Raad van State kopieert, zonder daarvoor toegerust te zijn. In een normale procedure voor de Raad van State 
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dient de verzoeker een verzoekschrift in. De verwerende partij schrijft een memorie van antwoord, en de 
verzoeker repliceert daarop met een memorie van wederantwoord. Dan gaat de hele zwik naar het auditoraat, 
dat de argumenten van de partijen onderzoekt, eventueel bijkomende informatie vordert, en uiteindelijk een 
verslag en advies formuleert, dat zowel naar de bevoegde kamer gaat, als naar de partijen. De procedure 
verloopt dus in hoofdzaak schriftelijk, en de verzoeker weet al vóór de zitting wat waarschijnlijk de uitspraak zal 
zijn (in de overgrote meerderheid van de gevallen neemt de rechter het advies van de auditeur over). Bij zo’n 
manier van werken is het niet erg handig, maar nu ook weer geen ramp, als vooraf al een concept van het 
arrest uitlekt (er is immers uitgebreid woord en wederwoord geweest, en iedereen kent het advies van het 
auditoraat). 

Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ligt dat anders. Op het verzoekschrift volgt alleen de nota van de 
verwerende partij, en dat is het. Het is op de zitting dat de rechter zijn/haar oordeel moet vormen, daarbij liefst 
geholpen door de pleidooien. Als dan blijkt dat vóór de zitting het arrest al in concept geschreven is, kan 
makkelijk de indruk ontstaan dat die hele zitting en de pleidooien er eigenlijk niet meer toe doen. De indruk van 
vooringenomenheid van de rechter, die dan kan ontstaan, zou wel eens strijd kunnen opleveren met het recht 
op een eerlijk proces. 

Hier en daar wordt nu geopperd dat de RVV ook maar een auditoraat moet krijgen. Als dat dan ook enige 
onderzoeksbevoegdheid zou hebben, zou daarmee ook een deel van de problemen rond de rechtsmacht van de 
Raad kunnen worden opgelost. Dat is echter op de eerste plaats een politieke keuze, en het is twijfelachtig of 
de regering bereid is om de afhandeling van vreemdelingenzaken te vertragen, door meer juridische kwaliteit 
toe te laten. 

Zie ook http://www.mensenrechten.be/phpBB2/viewtopic.php?t=3645 

Bron: 
http://durieux.skynetblogs.be/

22.  Morkhoven 

5 Aug 2008 om 20:55 

Zijn er Nederlandse mensenrechtenaktivisten of organisaties die het onderstaande rondschrijven mee willen 
helpen publiceren en verspreiden ?

——————-

Belgische justitie ruimt aktievoerder Marcel Vervloesem onder de stilzwijgende blik van de Belgische Koning uit 
de weg

Brussel, 5.8.2008 - Het Antwerpse parket-generaal dat zich benauwd voelt door de aangroeiende kritiek in 
binnen- en buitenland omtrent de ontelbare onregelmatigheden in het strafdossier van Morkhoven-aktivist 
Marcel Vervloesem, heeft laten weten dat zij Marcel Vervloesem zo snel mogelijk wil opsluiten. Het parket-
generaal van Antwerpen denkt met de snelle opsluiting van Marcel Vervloesem waarschijnlijk te voorkomen dat 
de zaak voor het Europees Hof komt.

Zoals men weet, verdwenen er talrijke dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem. Ook de 
cd-roms met kinderporno uit de zaak Zandvoort die de Belgische Koning voor onderzoek aan de Antwerpse 
procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, zijn spoorloos verdwenen. De verdwijningen werden door 
de Hoge Raad voor de Justitie bevestigd.

Vervloesem die zwaar ziek is (hart, suikerziekte, kanker) heeft al aangekondigd dat hij vanaf de eerste dag van 
zijn opsluiting in honger- en dorstaktie zal gaan.

Het is algemeen bekend dat de Belgische overheid die alles deed om Carine en Gino Russo, Marie Françoise-
Botte, Regina Louf en Tiny Mast het zwijgen op te leggen, besloten heeft om Marcel Vervloesem uit de weg te 
ruimen omdat zij daarmee hoopt de kinderpornozaak Zandvoort definitief in de doofpot te kunnen stoppen. De 
liquidatie van Marcel Vervloesem is de zoveelste op een rij. Ook Morkhovenmedewerkster Gina Bernard 
Pardaens en talrijke getuigen uit de zaak Dutroux werden vermoord of kwamen op één of andere geheimzinnige 
manier om het leven.

Eén dezer dagen zal de Vlaamse pers waarschijnlijk uitpakken met een onschuldig vakantieberichtje waarin 
staat dat Marcel Vervloesem die zij 10 jaar lang als ‘kindermisbruiker’ omschreef terwijl zij met justitie over de 
kindermisbruiken zweeg, ‘omwille van zijn zelfgewilde hongeraktie in de gevangenis van Turnhout overleden is’.

De mededeling van het Antwerpse parket-generaal komt niet geheel onverwacht. 
Op 1.8.2008 werden de blogs ‘lepeededamocles’ en ‘jannettseemann’ waarop men enkele foto’s kon zien van 
gefolterde en misbruikte kinderen uit de kinderpornozaak Zandvoort, gesloten. Ook de Open Brieven aan Zijne 
Heiligheid de Paus en de Duitse Bondskanselier Dr. Angela Merkel verdwenen daarmee van het Internet (http://
werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Angela Merkel) 
De -volgens een rapport van de federale politie- 88.539 kinderen (waaronder ook baby’s) op de cd-roms van de 
kinderpornozaak Zandvoort werden nooit geidentificeerd. De kinderpornoproducenten en kindermisbruikers in 
deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd en het gemediatiseerde proces tegen Morkhoven-aktivist 
Marcel Vervloesem werd enkel gebruikt om deze kindermisbruiken in de doofpot te stoppen.

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

‘De Koning en de Koningin hebben mij gelast ontvangst te melden van uw brief waarvan zij met aandacht 
kennis genomen hebben. 
De Vorsten blijven zich inzetten voor het probleem van verdwenen kinderen en hebben elke getroffen familie in 
audiëntie ontvangen. Zij volgen alle betrokken dossiers in nauwe samenwerking met de heer De Clerck, 
Minister van Justitie. 
Hunne Majesteiten hebben op 7 maart 1997 de familie Ben Aïssa in audiëntie ontvangen en hebben haar onder 
meer bevestigd dat ze op de Rondetafel van 18 oktober 1996, de verbintenis aangegaan hebben contact te 
blijven houden met elke beproefde familie en de strijd te willen voortzetten om te voorkomen dat andere 
kinderen het slachtoffer zouden worden van mishandeling.’

——-

Steun de Werkgroep Morkhoven in haar strijd tegen kindermisbruiken 
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- Stuur dit schrijven zoveel mogelijk rond. Vertalingen (ook in het arabisch) zijn welkom. 
- Neem deel aan de akties. Organiseer zelf akties. 
- Schrijf naar politici en eis klaarheid in deze zaak. Protesteer bij Europese mensenrechtenorganisaties en 
internationale instanties. 
- Vraag de zwijgende Belgische justitieminister en Koning waarom zij niets geven om misbruikte kinderen: 
Minister van Justitie Jo Vandeurzen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel - Koning Albert, Koninklijk Paleis, 1000 
Brussel 
- Contacteer de Werkgroep Morkhoven: Werkgroep Morkhoven vzw-asbl, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis - 
WerkgroepMorkhoven@gmail.com - Indien post en e-mail geblokkeerd zouden worden, wat te verwachten valt: 
02.537.49.97

23.  This the Ant 

5 Aug 2008 om 21:54 

Hier valt alleen maar te constateren dat in Belgie de overheid tot aan zijn nek betrokken is bij ruim 88.000 
slachtoffers van pedofilie, kindermisbruik, marteling en moord. Idem het gerecht want hier is een uitzonderlijke 
gang van zaken te melden alsook door haar opstelling en beweringen, de Belgische koninklijke kringen. Nu is 
het zo dat met deze koninklijke kringen gelieerde politici, politie, magistraten, juristen en topmensen en 
ambtenaren als Burgemeesters en een bij Fortis aangestelde persoon, zelfs in de X-files door slahtoffers/
getuigen zijn genoemd, dan mag men wel zeggen dat zij slechts de schijn wekken iets te doen. Iets wat wij een 
kopje thee drinken noemen hier bij zo een type.

Eerlijk gezegd zijn dat de ergste SADISTEN door hun behandeling van Marcel Vervloesem en de slachtoffers van 
pedofilie, satanisme en het offeren en martelen van kinderen. 
De X-getuigen overlevenden hebben altijd melding gemaakt van het extreme SADISME van de genoemde 
daders.

Ik vind deze sadistische behandeling door de Belgische koninklijke kringen,”elite” en justitie, een overeenkomst 
met de pedofiele sadisten.

24.  Morkhoven 

19 Aug 2008 om 19:38 

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

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

Gezien: 

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

kan men gerust spreken van een vooraf beraamde moord. 

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

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven 

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

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

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

—————–

Nog even reageren op het voorgaande bericht.

Zoals je wel begrepen zal hebben is de houding van de Belgische ”elite” (waaronder de Belgische Koning en de 
hoogste magistraten in het land) tegenover Marcel Vervloesem, niet alleen even sadistisch als het sadistisch 
kindermisbruik maar bewijst haar stilzwijgendheid dat zij voor de uitvoering is van een reeds lang vooraf 
geplande moord die bedoeld is om het sexueel misbruik van tienduizenden kinderen in de doofpot te stoppen en 
de kindermisbruikers vrijuit te laten gaan.
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Verdwijnende justitie-dossiers: het echte werk! at Klokkenluideronline

Op 5 september 2008 moet Marcel Vervloesem die aanvankelijk 5 dagen de tijd kreeg om zich ‘klaar te maken’, 
zich in de gevangenis aanbieden.

Hij zal er niettegenstaande zijn hartproblemen, suikerziekte en kanker (die in de gevangenis van Turnhout werd 
vastgesteld maar niet opgevolgd werd) onmiddellijk met een dorst- en hogerstaking starten. Hij zal bovendien 
elke vorm van medicatie en medische behandeling weigeren. 
Dat maakt dat het binnen de 7 dagen kan afgelopen zijn.

Marcel Vervloesem wordt daarmee, na Gina Bernard-Pardaens die in 1998 na allerlei doodsbedreigingen en na 
een gerechtelijke ondervraging over de verdwenen Manuel Schadwald, in een zogenaamd autoongeval het 
leven liet, het tweede lid van de Werkgroep Morkhoven dat het slachtoffer wordt van de Belgische ‘elite’. 

Vandaar ook onze dringende oproep om onze petitie te onderschrijven en bij de Belgische regering, die 
grotendeels op vacantie is vertrokken, en de internationale mensenrechtenorganisaties protest aan te tekenen.

Elke steun is welkom.

Jan Boeykens 
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.
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« Helden van Geenstijl doden nieuwe draak! Nederland anno 2008 in portretten »

Vandaag server down voor onderhoud
Gepubliceerd door Micha Kat 11 juli, 2008 in Algemeen. 

werkinuitvoering.jpg Vandaag zal de site tussen 14:30 en 18:00 uit de lucht zijn voor 

onderhoudswerkzaamheden. Dus dan geen aanval from outer space op 

klokkenluideronline, maar een noodzakelijke ingreep van ons technische team om de site te updaten 

aan de eisen die anno 2008 aan een website gesteld moeten worden die als een van de weinigen in 

den lande nog journalistiek durft te bedrijven zoals het ooit is bedoeld. Over journalistiek gesproken: 

de draken-dodende vrinden van Geenstijl die te laf zijn aandacht te vragen voor ‘Demmink-gate’ zijn 

nu helemaal los: eerst ‘pakken’ ze ex-tv presentator Peter Jan Rens en scheuren hem als ware 

bloedhonden aan flarden, nu hebben ze in hun niets en niemand ontziende drang tot 

wereldverbetering hun tanden gezet in een Amsterdamse psychiater die zich (fasten your 

seatbellts) laat pijpen door vrouwelijke clienten! We wensen de advocate van deze psycho veel 

plezier en succes bij het pijpe het voor de rechter slepen van het heldhaftige ’shocklog!’

1 Reactie op “Vandaag server down voor onderhoud”
Feed voor dit bericht 

1.  Olivier Dhuysthergast 

11 Jul 2008 om 20:51 

Heer Kat, 
Laat ik nu net op GS een aardig opstel lezen over pedo-rechter Fokke Fernhout… . http://www.geenstijl.nl/mt/
archieven/2008/07/kinderpron_vanaf_nu_legaal.html 
Heer Kat, u zwatelt een eind in de ronde.

Laat een reactie achter
Je moet inloggen om te reageren.

« Helden van Geenstijl doden nieuwe draak! Nederland anno 2008 in portretten »
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« De definitieve val van Marjon van Royen Project Freestate Laos »

Het einde van de onafhankelijke journalistiek
Gepubliceerd door Micha Kat 17 mei, 2008 in Algemeen. 

Met de intimidatie van cartoonist Gregoruis Nekschot heeft de zuivering van de Nederlandse media 

van onafhankelijke journalisten een nieuwe en extremere wending genomen. Maar deze zuivering is 

al jaren aan de gang. Een onvolledig zwartboek.

vanamerongen1.jpg Arthur van Amerongen

Ooit troetelkind van de ‘linksmedia’ en met prijzen overladen draaide de wind voor Arthur opeens 

toen hij een boek schreef waarin opeens een heel ander liedje werd gezongen over de multiculturele 

samenleving. De ‘bekering’ van Van Amerongen schoot zijn vrinden van weleer zelfs zozeer in het 

verkeerde keelgat, dat het Fonds voor Bijzondere Multiculturele Projecten ging dreigen de subsidie 

van 15.000 euri terug te eisen omdat toch duidelijk was afgesproken dat er een multiculti 

propaganda-boek zou verschijnen… Van Amerongen is thans woonachtig in Paraguay. No more 

questions, your honour. 

nekschot.jpg Gregorius Nekschot

Talentvolle cartoonist die reeds opereerde in de marge van de journalistiek -hij publiceerde alleen op 

internet en incidenteel in HP/de Tijd- werd deze week op ongehoorde wijze geintimideerd door een 

arrestatieteam van negen man en afgevoerd ter detentie. Het OM heeft inmiddels verklaard dat acht 

van zijn cartoons in strijd zouden kunnen zijn met de wet en zouden Nekschot derhalve willen gaan 

vervolgen. Het is vanuit PR-perspectief onbegrijpelijk en waanzinning dat het OM tot deze actie is 

overgegaan, temeer daar justitie tot dusver nog geen enkele actie heeft ondernomen tegen Geert 

Wilders tegen wie honderden aangiften zouden zijn gedaan. Tegen Nekschot zijn zover bekend geen 

aangiften gedaan; de actie van het OM is gebaseerd op -een niet te verifieren aantal- meldingen bij 

het MDI dat geheel en al door de overheid wordt gesubsidieerd. 

pamela.jpg Pamela Hemelrijk

De meest succesvolle columnist van het AD werd in de Pim Fortuyn-periode op schaamteloze wijze 

aan de kant gezet omdat de hoofdredactie het niet eens was met de onafhankelijke toon van haar 

stukken. Via een van bovenaf ingezette lastercampagne waarin zelfs gefalsificeerde emails van 

‘lezers’ werden ingezet werd ze de deur uit gewerkt met een rechtsgang tot gevolg, die ze overigens 

glansrijk won. Maar ja, zo moeten ze bij het AD gedacht hebben, alles heeft zijn prijs, ook de 

metamorforse naar een staats-medium! Vervolgens vond ze onderdak bij Metro waar ze opnieuw 

excelleerde (ondermeer in stukken over de zaak-Spijkers waarin ze wederom haar gelijk heeft 

gehaald zoals blijkt uit de recente ontwikkelingen) maar desalniettemin opnieuw werd ontslagen. Het 

is een enorme schande dat zij als een van de beste en scherpste columnisten van ons land thans 

nergens onderdak heeft, temeer na haar glansrijke overwinning op cineast Louis van Gasteren bij de 
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Hoge Raad in een arrest dat door media-juristen wordt gezien als maatgevend en baanbrekend in 

zaken over de vrijheid van meningsuiting.

ericsmit.jpg Eric Smit

Vlijmscherpe ex-Quote coryfee die een groot succes kende met zijn boek De Broncode stuitte bij De 

Pers op steeds meer risico-mijdend gedrag van de hoofdredactie. In de mening bij De Pers de 

vleugens te kunnen uitslaan als kritisch en onafhankelijk financieel-economisch journalist, kwam hij 

van een koude kermis thuis. Met name de wijze waarop de media zwichten voor de (financiele) 

chantage van Nina Brink kwam bij zijn vertrek weer duidelijk aan het licht; recent rectificeerde De 

Telegraaf niet alleen een volledig juist artikel over een Brink-bedrijf, maar betaalde ook een forse 

schadevergoeding. In plaats van scherpe artikelen te schrijven in een ‘kwaliteitskrant’ om zo 

corporate Nederland te controleren en bij de les te houden werkt Smit thans aan zijn boek over Nina 

Brink en broedt op nieuwe plannen die in elk geval weinig te maken zullen hebben met de oude 

‘kwaliteitspers’.

nijeboer.jpg Alexander Nijeboer

Freelance-journalist met als specialiteit cabaret stak vijf jaar geleden enorm zijn nek uit met een 

boek over de zaak-Spijkers. Het resultaat was uniek: de grootste en meest traumatische 

klokkenluiderszaak uit de Nederlandse geschiedenis werd op spannende en voor iedereen 

begrijpelijke wijze samengevat. De gevolgen voor Nijeboer waren niet te overzien. In een regen van 

intimiderende rechtzaken werd hij financieel uitgekleed ondanks het feit dat er op geen enkel punt 

kon worden aangetoond dat hij fout zat. Om hem desalniettemin veroordeeld te krijgen was kunst- 

en vliegwerk nodig zoals bronnen die achteraf werden berwerkt hun verklaringen in te trekken (een 

taktiek die Nina Brink overigens ook toepaste). De ‘kwaliteitspers’ noch de NVJ hebben zich zijn zaak 

echt aangetrokken. Bij De Volkskrant, een van zijn opdrachtgevers, kon hij vertrekken. De journalist 

die positieve stukken over hem schreef in de VPRO-gids, Willem Pekelder, kreeg te horen dat dit 

soort journalistieke acties bij de VPRO niet op prijs werden gesteld.

sinnema.jpg Pauline Sinnema

Werd bij het Parool -eveneens in de periode-Fortuyn, de eerste fase van de totale gelijkschakeling 

van de Nederlandse pers- de deur uit gewerkt op een min of meer vergelijkbare wijze als Hemelrijk 

bij het AD: stukken van haar werden geweigerd, er onstond steeds meer wederzijdse irritatie, 

Sinnema ging haar stukken elders aanbieden, daar weer ruzie over, dat soort vreselijk dom gezeik 

dat alleen maar voortkomt uit lafheid en achterbaksheid van hoofdredacties. Ook deze vlijmscherpe 

en onafhankelijke journaliste en columniste heeft thans -althans voor zover bekend- geen broodheer 

meer. Sinnema werd overigens wel genomineerd voor De Tegel 2007.

karskens.jpg Arnold Karskens

De enige journalist die nog gewone journalsitiek wenst te bedrijven in Uruzgan en weigert mee te 

draaien in de defensie-propagandamachine wekt meer en meer irratie en weerzin op bij het 

oorlogszuchtige establishment. Nadat hem jaren een -zij het bescheiden- plaatsje werd gegund op de 

Olympus van de ‘kwaliteitsjournalistiek’ lijkt thans de operatie ’sloop Karskens’ begonnen waarbij de 

gesubsidieerde oude media-propagandasite De Nieuwe Reporter het voortouw neemt door vuige en 

niet onderbouwde roddels en verdachtmakingen over Karskens te publiceren. Karskens werkt thans 

voor De Pers, inderdaad een krant die nog dichter bij de ‘gewone journalistiek’ staat dan de ‘oude 

kranten’, maar ook De Pers dreigt af te glijden zoals blijkt uit de ervaringen van Eric Smit.

yoeri.jpg Youri Albrecht

Een van de ’succesnummers’ van Vrij Nederland totdat hij meende te moeten optreden als 

‘ambassadeur’ van Pim Fortuyn in de verkiezing van de ‘Nederlander van de eeuw’. Toen Fortuyn 

deze verkiezing dankzij internet vervolgens ook nog eens won, tot afgrijzen van PC-Nederland, was 
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het lot van Albrecht bezegeld en werd hij stapje voor stapje verdreven naar de marges van de 

Nederlandse journalistiek. Lees hier een diepgravend stuk over de ‘affaire-Albrecht’ bij Vrij Nederland.

chales.jpg Charles Groenhuijsen

Kroonprins van het NOS Journaal werd eind 2005 genadeloos aan de kant geschoven omdat hij 

openlijk sympathie had betuigd aan de denkbeelden van Geert Wilders. Thans mag Groenhuijsen zo 

nu en dan nog eens opdraven voor de camera’s van zijn vrinden van weleer, maar is ook hij 

verbannen naar de marge van de journalistiek.

livestro.jpg Joshua Livestro

Deze politicoloog en voormalig medewerker van Frits Bolkestein als Europees commissaris verdient 

vanaf 2003 voornamelijk de kost als spreker en commentator. Dat mocht hij ook even doen bij het 

‘discussieprogramma van de publieke omroep’ Buitenhof, maar niet voor lang. De Buitenhof-bobo’s 

‘raakten steeds meer overtuigd van het gebrek van kwaliteit van zijn column’s’ en schoven hem na 

reeds drie column’s aan de kant. Grote steen des aanstoods was Livestro’s constatering dat ‘Wilders 

geen fascist is’.

bernadette.jpg Bernadette de Wit

Zeer originele en talentvolle journaliste en columniste schreef veelvuldig voor Nederlandse 

‘kwaliteitsmedia’ totdat ze ook begon te publiceren op de site van Theo van Gogh. Sindsdien wordt 

niets meer van haar vernomen.

Opvallend is dat het winnen van rechtzaken -zowel Hemelrijk als Nijeboer wonnen- geen enkele 

garantie biedt voor een positie binnen de oude media. In dit licht kan ook de auteur van dit stuk een 

woordje meepraten: hij won zowel van nota bene de vice-president van de Haagse rechtbank als van 

NRC Handelsblad, toch niet de minste partijen om als stand alone-journalistje tegen ten strijde te 

trekken. Toch ondervindt ook hij steeds meer tegenwerking. Wellicht later meer daarover.

11 Reacties op “Het einde van de onafhankelijke 
journalistiek”
Feed voor dit bericht Trackback adres 

1.  Observator 

17 Mei 2008 om 11:25 

In het verleden gaven wij af op de USSR, wegens onder meer het monddoodmaken (en erger) van de staat 
onwelgevallige mensen, die dissidenten werden genoemd. 
Nederland is hard op weg om te verwerkelijken wat men eerder veroordeelde. 
Het door de staat oppakken van Gregorius Nekschot is, na al dat monddoodmaken -tot nu toe vooral door 
‘handlangers’- een stap verder op weg naar een totalitaire staat. 
De vraag is hoe dit rampzalige proces gestopt kan worden.

2.  meneer 

17 Mei 2008 om 20:37 

Ik vind Gregorius Nekschot nou niet behoren tot de groep van Journalisten heer Kat. De man is cartoon-
tekenaar. En dan de opmerking dat er geen aangifte ligt tegen Nekschot. Dat is niet waar. De aangifte stamt uit 
2005 en gedaan door een of andere islam-prediker in Nederland. Bovendien is de vrijheid van meningsuiting in 
Nederland niet absoluut, maar aan regeltjes gebonden (hoe vervelend ook). Smaad en laster of discriminatie 
behoren zeker niet tot de vrijheid van meningsuiting. Ik beweer overigens niet of Nekschot zich hieraan 
schuldig gemaakt heeft. Dat moet de rechter doen.

3.  meneer 

17 Mei 2008 om 20:41 

Geef je overigens wel gelijk Micha, dat het met die onafhankelijkheid in de Nederlandse media droevig gesteld 
is. Nederlanders in Zuid-Afrika tijdens het blanke bewind stelden dit al bij de Nederlandse kranten vast nog 
voordat jij problemen had met het NRC.
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4.  Micha Kat 

18 Mei 2008 om 07:49 

@meneer: 
Het onderscheid tussen (schrijvend) journalist en cartoonist is in dit verband niet relevant: zowel teksten als 
tekeningen worden immers via de media verspreid en de beschreven gelijkschaking richt zich op de media als 
geheel waarvan Nekschot dus net zo goed deel uitmaakt als de rest. 
Dan over de aangifte: een aangifte doet men bij de politie of rechtstreeks bij het OM. In het geval van Nekschot 
zat daar het MDI tussen, een soort Links-Islamitische Anne Frank-Stichting die geheel door de overheid wordt 
betaald, dezelfde overheid die ook de publieke omroep financiert (die bijvoorbeeld Livestro heeft afgeserveert) 
en het Bedrijfsfonds voor de Pers volstort dat linkse media overeind houdt als de abonnees massaal weglopen. 
Dezelfde overheid ook waarvan het OM deel uitmaakt! De vervolging van Nekschot komt dus niet voort uit een 
gevoel van onrecht en urgentie vanuit de burgerij, maar is een weerzinwekkend opzetje vanuit de Haagse 
politiek.

5.  Micha Kat 

18 Mei 2008 om 08:04 

Ik wil even wijzen op de manier waarop NRC Handelsblad over Nekschot schrijft en hoe deze krant probeert bij 
te dragen aan de demonisering van Nekschot:

In de aangifte van het Meldpunt Discriminatie Internet wordt ook verwezen naar andere uitlatingen van de 
cartoonist op zijn website. Gregorius Nekschot zou regelmatig instemmend hebben gereageerd op 
discriminerende en racistische opmerkingen en reacties van bezoekers op het forum op zijn site. In de aangifte 
worden onder meer de volgende voorbeelden genoemd. 

Bezoeker ‘De Geus’ schreef: ,,Marokkanen vertonen vaak een duidelijke overeenkomst met kankercellen. Ze 
passen zich niet aan en parasiteren de gastheer.’ Gregorius Nekschot reageerde daarop bijvoorbeeld: „Geachte 
heer De Geus, bedankt voor uw observaties. U heeft duidelijk veel kennis van zaken.” 

Het ontgaat Lux et Libertas in hun drang tot demonisering volledig dat deze laatste zin ironisch bedoeld is.

6.  TDE 

18 Mei 2008 om 19:31 

… Justitie zocht enkele jaren geleden al [telefonisch] contact met de hostingprovider van www.
gregoriusnekschot.nl met het verzoek om zijn persoongegevens. Ze waren alleen te laks om een sommatie te 
overleggen die hen direct in contact had gebracht met de cartoonist. Van een speurtocht van drie jaar is dan 
ook helemaal geen sprake. 
… 
Deze zinnen koimen van Geenstijl.nl, hoe vervelend ook, ik waardeer hun inzet in deze zaak… 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/05/minister_van_justitie_liegt.html

7.  TDE 

18 Mei 2008 om 19:32 

zo ook: “… Het tijdstip is van belang omdat de gehele procedure, dus de arrestatie en intimidatie van de 
cartoonist alle schijn heeft van een politiek spelletje …”

8.  Pineut 

18 Mei 2008 om 22:48 

Het is een heidens karwei en ik ben een bekeerd Heiden LOL. Maar in elk geval kan vanaf nu, de helaas 
incomplete collectie, van Gregorius Nekschot hier gedownload worden :

http://rapidshare.com/files/115883828/Gregorius_Collectie.zip.html (7.5Mb)

Vr. Gr. Pineut

9.  Charles Groenhuijsen 

24 Mei 2008 om 20:24 

In het artikel over onafhankelijke journalistiek staat dat ik symphatie had voor denkbeelden van Geert Wilders. 
Dat was niet waar, 
is niet waar 
en zal nooit waar zijn. 
Ik gruwel van zijn intolerante ideeen en de mnanier wwarop hij ze uitvent.

10.  Angelo 

24 Mei 2008 om 21:17 

Geweldig dat er tegenwoordig nog journalisten rondlopen die ook echt proberen te doen wat ze zouden moeten 
doen n.l. de burgers informeren met zaken die ze ook echt zouden moeten weten. Hulde aan U mijne dames en 
heren!

11.  micha kat 

http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/709/afrekening-met-onafhankelijke-journalistiek-begonnen.html (4 of 5) [3/11/2009 1:49:32 AM]

http://klokkenluideronline.nl/
http://klokkenluideronline.nl/
http://www.gregoriusnekschot.nl/
http://www.gregoriusnekschot.nl/
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2008/05/minister_van_justitie_liegt.html
http://pineut.wordpress.com/
http://rapidshare.com/files/115883828/Gregorius_Collectie.zip.html

	CDMHLCHGABFAHFOOIKLAGCKACNEGDLOD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CFBPFLBFIGNPIMGHFHNINLACFNMJMINI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1004/de-derde-lippens-het-cocktail-trio-compleet.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	MPGNDOECDELIMLEBJLILPMDDDDHPMIMG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1097/maurice-met-suleiman-ik-wil-effe-afrekenen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HGJJLDBENLBGDOMCNNJFKIEDBMPHACMP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	LFGPLIDDNCPFHALLNNHILEGDBNEBJEFH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1212/back-home-strange-feelings.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	EBEKBJILCBKLNHMNOLIIHPIBLBPLJLLO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MCGNFEFBLAPOJNFHIGDCALNACMMGAGEA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1217/breaking-joris-demmink-op-hyves.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JCHFEEGGKFOBPIHFCKPFCKOLAKIJIGDK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/116/pcm-gaat-aan-ruzie-ten-onder.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	EFKNGIFIFDAGMCLPHFNMLCGECNEKFHHJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/120/volkskrant-en-broertjes-verliezen-alle-geloofwaardiheid.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HEFDNONCPHMEBBCLFLICDPOHBHPECLDK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/425/klassenjustitie-neemt-hilarische-vormen-aan.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CMJCFFHPIHKJHEKHCLAFJGIIGEFABOGH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/751/geweigerd-artikel-de-pers-over-vervanging-van-rechters.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GMMDNNEIAONCGIMMNANJJOKFJADIAICL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BJJHGNHAFMFMCDJCDENIGNPJOCOILDLOME: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/454/demmink-is-honderd-procent-zeker-schuldig.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JONBMMINIPDAFBMMKMAFOGADEHNCNFOF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GPIHBDNGPJOGHPGBMHIBPOHPPDINKNOB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/553/nu-officieel-vastgesteld-klassenjustitie-in-nl.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KLDBFCFDDLCFPPILOLLKPHBDEJHDABIK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/462/feitenweergave-demmink-zaak-bij-raad.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ALGOPEJEEMINICAMIDPMDALIMJDGDHMF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/466/update-joris-demmink.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CFAPJNAFPJGDDOIONDKGGICLAENHICMK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NKLGIDJBGPKEDDDCBBIIAGADGFCLLBAM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/768/joost-de-haas-bart-mos-en-joris-demmink.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BKHAHALLFOGNEBOAJOFMDADOLBBDBIGHEO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1266/runderkamp-papers-extended-version.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	PNKJLDNELIJCGGPKFJODLPOMAILJDMNE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MDDPJNLNCCBIAFCFNNBHNJNGKKCJLFDF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1324/demmink-en-een-spoor-van-doden.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LHJLKAHHLOANBJBFNDFHNPIFOJLNJLCB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EBFNAIEMFOOCMCDLMOFDBJPLPNFKJCFG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1275/uit-het-dossier-demmink-2-deel-3.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BBDEMNADEHNDNIFMAHBBMCCLOENAMMNPMK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GGNKKFGMIMKAEJGMENDADHEOMLOLNHMD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1303/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5c.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NNFNOMDDBLJCKGJJFNMOFJKGKMKDADHI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/39/nrc-redactrice-om-is-gestoord.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DNPNBMPPNIBPINNOJCLHHJFMAHBAMHEKHL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FACFKNEBALKANKJHDFGGELHODIPIDCKJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/41/accountancy-nog-verder-onder-vuur.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GMIGNHNOHEPGMFHALELJEBNDMMBGCKLP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/763/hij-is-geestig-slim-en-teruggetrokken-nrc-over-demmink.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	MKMIJACPDNFCMHCPBOMJBCHCICKCEEBN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/459/runderkamp-weigert-elk-contact.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AFBEDDBPIGPCCHOBGFJKHBPJPMDDBDEB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/780/de-ondergang-van-nederland-in-beeld.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FEFFHFGCDEGODEOHOMOFNEEDFDHAJLHO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/339/job-de-ruiter-naar-de-rechter.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AJLNHFJIOKPDJBGJGNOJKJNLDPOAOCMB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/783/einde-oude-media-2-joustra-en-demmink.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ECHMPOALNJGDFLHGNDFOFADHAFMLIHAC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/790/pedo-professor-van-r-geidentificeerd.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	IIBMLOBGPFEAOCJECFGLICCKCDIMHMOH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HEHHKIIMMNNIFIKPELDNCEAEOMDEOIEF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/796/ook-ed-van-thijn-in-beeld-bij-pedo-netwerk.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	MCKCKPDOIGNAKAGCBCDLKNLFBNMGHAOI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/792/einde-oude-media-3-telegraaf-68-jaar-later.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CCKDNHODIGNOGIFMAHKGMMJFBDIHNEIFPM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/813/demmink-gate-het-meta-netwerk-1-rene-ficq.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FHDAADICHPLBPBKIGBGFNPIEONFMDAOKPP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/801/overzicht-van-alle-demmink-artikelen-op-deze-site.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	OFMFJOMAKCMIDFKPHLELIIHAPIKKKPIB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/930/lippens-fortis-vs-kat-klokkenluideronline-de-feiten.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BNNIFKPEONOIDONDJAKEHLGJKOGHMELF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/937/rammende-rechter-wil-webmaster-nu-dagvaarden.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CIALEHMINHOGBMHALOIAILDPGFKBGIIE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BJBMDJAOMNPBOEPODLHBGNEGNAFGLJKD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GGFBFMDAIMDCHHKOFDKDEIONHANBEOKEKO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/910/ed-nijpels-breda-en-de-nl-porno-underground.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AEDBNIDOLNFNLBKIMLAOPEJBBOCHBDGD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/977/het-woord-is-nu-aan-fortis-en-lippens-zelf-ask.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	MGDNKFBFNBBKNFCLFABDGPLECKLNEFPO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/985/demmink-comments-op-geenstijl-na-curry-ontslag.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DGDBMBEBHIHMJCFFBLCPHJHPGJDPLKBC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/730/berufsverbot-in-nederlandse-journalistiek.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NHJDJJDAKJCPAGODOKKIJOLGJDDILCIA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1203/ensceneert-om-opnieuw-dossierverlies.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	PHOKOBAMOFMLGPGICJBGGMHMEOOANJIG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1210/hof-wilde-bewijs-tegen-demmink-niet-bekijken.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BDGAIDHDMNONGGPPIMMAIIAJNFLLEHFP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1282/breaking-webpagina-demmink-weg-op-minjus-site.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DHBOPLLPDIPCAMLPBMHBMMLILIBIGOMP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1286/uit-het-dossier-demmink-2-deel-4.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BMMMIAOOLIDCDJLJMCFMAHINGNHNHKEOII: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1288/1915-uur-zaak-demmink-op-funx-fm.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LIMKDKPOHJDHHKLJGKNCBCONFFOFNIOA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1291/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5a.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CHNMJFBBFGCGEIHCOFGGGMILJAEPHGIB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FBOMMPCKIFMDGOKKJOAPOCMNPFHIIBJA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1332/bericht-van-de-sp-wereldverbeteraars.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NKHOGCBHJLABEDBKBEOCKECFHBHAFMDADG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AJCFKPOGFPDGECNKJKJEECACLCPNJJEF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1338/docters-we-zien-elkaar-wel-bij-de-rechter.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	PHGHHLANENLFNFGFGNEFMBIAJLBDMJLL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1295/uit-het-dossier-demmink-2-deel-5b.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JCDOCLJMHHBOBONBFNIANBLEAJNAIOFK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CEIMMIGJEILBDLPKDLEOEMMNMPBNNLPA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1357/ook-in-nederland-politieke-rechtspraak.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FDGLDACLEHLNGOADJKGKOJEDJJFHJIFO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1360/in-goed-gezelschap-dit-zijn-de-media.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GPBPHMBJEECJAMIJHHFECKDNEILJCFNN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ANACFLBNJEAJPBKMJHLCLPHILMPGFLDA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AFCGFPDJHHAHFJKMBMADEAICPMDLNMOB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1330/lidy-bedankt-pedo-netwerk-breidt-zich-uit.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HCNIIONHCFHLGBDCMHDFDMMFHCDDCGAK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1374/agenda-2009-jaar-van-de-klokkenluider.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CLAFJCAKMJEKCMIIECOIEELKMEGAILKD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FKPJJDDGEKEHHCJJBEFMFMMFJDEJFIOAMH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	PNFPHHCFEHFFMCNMFAEKDCKADMBDBLAP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1378/agenda-2009-demmink-westenberg-pillen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	EOGJPHNBLGMPHCEEJECLOICAALGDKNOP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1087/dutch-credit-crunch-wij-wisten-het-in-januari.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HKJLBFOOGBHJHAECLKJIDKMHADHKKNJF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EKHLGIFCCKEAIGGPNEFMFMGCFBMMCHBJAE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ELBKFMFMDKCBGILEEOAMMLDFNLKBFEBEAO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ENBCPGHAGELBHDPFHGGNFDAGENCDJCEE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IFLOJMDMIAHLINKJHBLNNHIADPHLHPJE: 
	form2: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OLEBGJBOOJEFLDIEFNNGLJJAABNHLIKE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JEMKLBEPKIFJADJFFKOODPHKFDMHNBHF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GDLOAFNCNNIKBEOGAPPOIPNPJKONOGBK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JMKNLANIGFHPPCIHDDKPGGEJFKJFKPCI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1093/funeral-for-fortis-miljoenen-voor-verwilst.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AEHCKOCAJCPCICIMMJMCPANIJIACHGBB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GKAENJPMFEODJPGAMABGGLAFHLILNKPN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ALALOCHJNHANGNJENMAOBLGCGLNAJGMF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1038/bij-het-einde-van-de-economie-de-analyse.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NEMGIEPICFOBFKHJAPNHFPHHPHPIDMJG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/420/om-en-kinderporno-een-directe-provocatie.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ODMGIAHCNDPIKJKBHPHKGOKMKCKBLENA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/411/gecorrumpeerde-rechter-mag-geen-ongelijk-krijgen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LHOLGHGEEFANNDPGLHBAGAKLNBELGBHC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/400/rechter-westenberg-zegt-niet-ik-intimideerde.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KDCMIMIHPLOCJLKJCMDNBJAEKJANNKOP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/402/partijdigheid-rechtbank-haarlem-onderzocht.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DHPKEKIKLENAHFCCKPAFMLHBDBCBPKCB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/397/kolderieke-taferelen-bij-rechtbank-van-haarlem.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HNBNANLIGGACONPKPLFCFJCGJAFILDDC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/399/ineenstorting-rechtstaat-weer-in-nieuwe-fase.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LAGFJNEFGDFIGKHHJMEPBFFFIGHFLBOH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/958/rectificatie-maurice-lippens-2.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DILBNBNPFJLNPBIHGPBAEGCCDFFAEEDO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/403/de-wraak-van-bram-moszkowicz.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HIFFCHOBABOHCLEKLCIOFJLPOHBCIAOD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/391/liegende-rechter-westenberg-opnieuw-in-de-rechbank.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GIIDDIIOPPEDOCEKGIJGJOCGIONMFHJP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1573/maurice-lippens-revisited-een-gebroken-man.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GNIFNJFPEFDIIBBKOHECMDIKJMLIJMEF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/514/vanuit-vientiane-laos-over-nederland.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DACJIJIBIPAGDBODOHNLKELHMOFBHAGL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/45/belangenverstrengelingen-bij-het-parool.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FJKKEAHLFCDHFJBPOMBPECHEOJMPPANH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NHBMFLKMNGKDDLCMMGHOMCANAFOGOLCE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/303/mega-accountantsfraude-amsterdam-toegegeven.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LONBGEMJIFNJGGDGLNIBEIHFIONBJPKB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/215/leo-verhoef-spreekt-over-boekhoudzwendel-overheid.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	PMPIEKJHJGLEDHEGLCMDOFOIONCBLOJC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/133/sgrena-beschoten-om-stuk-over-napalm-raid.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CNJIMJPDMKIOJIJJFIGHEOGLJNCPJPNM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BPPKHHNINJPPLPIECCBPHCPIBAJDINEO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/385/euro-lobby-wordt-euro-mafia.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ODIDJBGOHECFDEKCNBGECBCILKEHNHEE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/373/schultz-van-haegen-hoort-achter-de-tralies.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HLNNFLLLKABIHAEBFAHILEENHMHHHBLC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/370/rechters-in-cruciale-fase-vervangen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KMJNFBMOFCNAJDNOHAAJIGOEMJOLFMFMLN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/342/website-om-juristen-in-de-gaten-te-houden.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CCAMFFEKNPMEJJFDBOGMBIECNHEEEFKC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/334/opnieuw-blijkt-deloitte-over-de-schreef-te-zijn-gegaan.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	IEHGGHHIHBLKGCGMANCCFHFHCGGBMHHN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/330/judge-westenberg-en-het-boemerang-effect.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GMJLELOFPLEABHHGNPBCONNGOBMPFMAHII: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/283/pers-niet-links-volgens-nationale-nieuwsmonitor.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	EJJGFBNEHMKEJKIDLDKJHKNJAHIGGLGP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/285/mishandeling-umar-wordt-niet-bevestigd.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FAKDMAAFONHKJPCGJBDMLEMLMFBLMLPM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/271/fraudeer-fraudeer-het-maakt-niet-meer-uit.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AGMCEOPEMMALAOEJILENNAOBELOJEMBP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ONPPJIFOKOENAOFCJLPAFNNICAKHOGJM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/273/schijnheiligheid-troef-bij-legertop.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NOODNIEHIMNHMMOKHCBJIGHDGFMIIODO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/211/antwoord-kamervragen-landmijnen-in-enschede.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HLCMPAOPJEECGFINMKIBHPONMFKFACKH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/213/hoe-lang-nog-rechter-hans-westenberg.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FCFIJCALCILLHLHBGJLHMAFCBLBLIDKJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/367/apocalyps-part-two-klassenjustitie-is-de-norm.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	OGDIMIPNHJIDKAMDPDPNCFKLIIDBNJAE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/369/ineenstorting-van-de-rechtsstaat-gaat-door.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CGLIHKIJFHLGECBAJKCNLCIEKGKPNFJG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/365/westenberg-vraagt-contra-enquete-aan.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JJNAAPHEFKDICPBENAHBNHEGOOAKAFDH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HCGGNODMNJHJOJPCOFACIENOIIEFGEFMFM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/349/bart-mos-en-joost-de-haas-gijzeling-dreigt.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	APFFDMIPNFEDCNHNIOKCHHHKGHLMELKA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KBLOPCLKFAOPNGKOMHBCEGKDCIFHJMEL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/351/spindoctors-slaan-ongekend-toe.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	PILHLHGAMADELBFMFMEFOOEHONFKAEKKDK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/987/affaire-demmink-spoor-netwerk-loopt-dood.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FIGLJPGFDECCBDIOLDLBHDHPMPILOLPK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	IBKKPGBDAFCJENPMPOIDIJJFICGGKGOD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/345/vice-president-haagse-rechtbank-pleegde-meineed.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GOFBHPHKCDFBIKHGJENJOJIGHOEDCAHD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/379/rechtbank-haarlem-liegt-in-eigen-persbericht.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HFLAACECOPPNGCJLJNCJDNMOJMKIKLAM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/361/meineed-rechter-westenberg-en-de-gijzeling.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KOKFFLGGDHOOGDCGEFKFMKPFLIFAMIJN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/363/aangifte-tegen-rechter-westenberg-gaat-door.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KKBPPNAGLLMPPDDDPEMDGHLMODGMCBGB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/359/gijzeling-bart-mos-en-joost-de-haas.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ONOLDCDJGBNPLPDGEDDIFDHAJKJEGBGB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CHKFKBIAKJDCIAIDGPDGLEPLIGJIEHGC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/445/hans-holthuis-neemt-wel-juridische-pedo-stap.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	IONNJFHDMKFMDABLMHINJNBLFLLBHDCMAD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DPHGCNKNOEFOAEICNNHGFPMBEMCGHLLC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/316/politiek-en-media-brengen-ons-in-massahysterie.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GJDIBFKBEJHGKHAPCCBLDMEICAFKGHFK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/318/meer-aanwijzingen-voor-verzinnen-van-terror-plot.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NOELOHELLMJHDCKMBMAFAMKNJOJILAFL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/192/accountancy-klokkenluider-opent-eigen-website.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BGNEELEGELCKIBGHLMOODIHOEHBANIGO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	ECMDIEOOBOCPMEGKBJGNNPCJFKENLLFO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/194/zaak-katnrc-voor-de-raad-wellicht-echt-behandeld.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DCHDFDJEABEALODBONAOOHJFLCKCHEJK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/142/rassenjustitie-in-nederland.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GNBOLGNJDDAHOKKDNAIIDCJLLONNPGFL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/144/ombudsman-volkskrant-zwijgt-over-cruciale-klacht.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BGPPLJLFMJHMBNAELJDDOLFLNMLMICMJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/121/broertjes-champagne-met-een-corrupte-nazi.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NMECECGMDIHDMBBNFMDAELNGJFEMJHFDFK: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/123/vice-president-haagse-rechtbank-intimideert-advocaten.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ONLHEEDMDLMPDFMDKDGLKLDOJAKGKIAF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/85/schiphol-dagvaardt-ministerie-van-vw.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CMLHDONAJDANJBLNCLKMFLCGEKMKJDJO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/87/kpmg-start-offensief-in-ethiek.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BDOJPDLJDDMNPCAPNAFPLACNOOEKIJII: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/79/kpmg-pleegt-nu-zelfs-openlijk-delicten.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KNECDJEEIGKPDOONPNHDHMAJCKEGNLLM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/81/mdi-is-extreem-links-bolwerk.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KMNHKLJOJBNKHDBJBMPKABHLLMFNAEIA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BMANGLOMODPIEBCKOIAONIDKDPLKJOFMAH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	FDPKEKLHHKHDLKJMMHDLPIJNMNEHCKLD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1512/de-vrije-val-van-advocatenkantoor-de-brauw-etc.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ENDCPCNNFDKELOIAMAFAAHOKKPJFGJDN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1545/het-farmaceutisch-complot-14-de-leugen-regeert.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NDHPMDLPBBEIHBACCCADDFAPFLHPHBJL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1534/het-farmaceutisch-complot-13-trouw-doet-het.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FOAIHAGOLBHNJLBECLPLONGENMBDPCHM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	CKFIHHGOJCPNIFFNIILKLBOIJCBCNEAH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	AEMAFLKKBPFOHPPLNPOBGIHIOBLKGNHI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1516/het-farmaceutisch-complot-12-meer-media.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	GJMFAHJCNIGPEMOMKNIGBNGPFCFBDBJP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1541/trek-de-agendas-voor-demmink-college-te-nijmegen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JFBAFCNIOKEOELECDHEKFMAHHEEMKLOFBJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1539/webmaster-geeft-gastcollege-over-zaak-demmink.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LKMCCBLHPNLENMJHHGJJDKNPEDFNEMMM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1537/het-kankergezwel-hirsch-ballin-maakt-nl-kapot.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BJHMLGFJIANGAIKHLKBKMCCEJMIGNCLJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	JGEEKBLIANDGBEPGDBMECBJMGKAPJFMO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GOCMDALEEKAEHAMJINMDEJDPDEDHILGA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1308/code-rood-ballin-is-krankzinning-geworden.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BNJCFLMDPDLHBDKHLLDOIJNPKNEAPDJO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1536/nieuwe-playlist-jdtv-op-youtube.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	EFCGNPABNADHGHGKDKFOCJCAHPHIMMLA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	DJADOLDODFIHGJIMEKNPIAIHEPOPBOIA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1531/geenstijl-of-pedo-prof-theo-wie-is-de-foutste.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	EDGNNHNKFLBOKLJEAIODKBEOAONIHPJL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	HEGLFFAMNIFFDJABHJAFBBLDIIGKAGMI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1518/geenstijl-jat-artikel-blijft-demmink-beschermen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LILJNOAKMELHOAOAANLAKPPGDJCECANB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	NFFPNDBMHGKPHLFKNOEBMHLMFKDIDMBP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1456/kamervragen-pvv-over-zaak-demmink.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FJCHLCDKJOJHEFPHFEPAGMLPINNPKMFMFM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1460/wob-vragen-over-demmink-aan-albayrak.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BJGOIEIJGCMNKJMNOELGOOLFEPDBMPDE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1452/om-behandelt-ook-3e-demmink-aangifte-niet.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LDLJFMDAOEHMJNJKBIOKLELAJGBPMFJHIO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1458/hirsch-ballin-gaat-liegen-en-wordt-opgeknoopt.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ENEHLIMAPDFFKAKLGBJKNCDFECJDGCPI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1370/jan-peter-balkenende-en-de-geur-van-corruptie.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ECPKFJAIAGHLEIBPFCHOOMDPCLKADFKM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1365/een-joodse-samenzwering-bij-pcm.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CCGNLIHJEAEMDEMEDHHHDOOPHGFKFMDAMI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1363/jan-dagdeel-dijkgraaf-heeft-conflict-of-interest.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	OLEOHKCFKIHDHPHIJKHPJBKNHAGMGDDA: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1300/bestel-nu-zelf-de-demmink-stickers.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FPLPCDNOEKLDPINCPBAGOGMKFMAHIHAIPO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1298/zaak-demmink-verscheurt-nederlandse-media.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	OBMFHEHIIMNGOHALGBHCJLJJOMLKNIJI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	BDBMONJKGMFFAHJGCKDEGECLEJGMCBPB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/844/dit-zijn-de-gevolgen-van-onze-porno-justitie.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BKDBAGNJGOFGBAJFNGMFOPDEFFEOONEM: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1200/het-farmaceutisch-complot-8-nrc.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NPKHFIDJCCKAOKAFKBHMNADADNJPENKG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	OFHGENLIGMPMGGHCHEIGLAKNJBKEPNHJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1198/meet-ings-audit-committee.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KILCIKJGKHJCLONGFPHBJDPAGFKKEPOE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1100/bij-de-val-van-graaf-maurice-lippens.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NIFCNPNNONJGKOAENEHMHPOLACDIMDCJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/972/alea-iacta-het-bewijs-tegen-m-lippens.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KKABOGKNIPKCLMGMEOMFHEELCEIOFMFMLN: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1095/kleptokraten-kermis-slideshow.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CCEBJNFFFDCNGNEPAGJGDOBCCCLKMDPH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/581/nu-ook-subprime-hypotheekhysterie-in-nederland.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BPNKDMPJGBFEFDOKFJJBBLKGNFINIHDH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1085/zaak-joran-aruba-bordeel-voor-rechters.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JFFLNKDAPMDMBOLDAEINADPEEAHHCDDI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/549/zaak-holloway-draait-geheel-om-rol-vader.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FGEHDCENMEHAMDCJAODPCMGBNBNGAGMP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1074/dit-zijn-de-criminele-schuldigen-aan-de-crisis.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FCNPFODDMDHALDBPEIBAKIKNAPOGGDFH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/974/woedend-fortis-op-oorlogspad-tegen-webmaster.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	LEEEKEEEFIPKGONPMPIPMGFMAHKAHGDILJ: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/939/er-komt-een-commissie-pedofilie-maurice-lippens.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	NCFEMKJKFNLJLHMMLEGOIHJLKLDPFCHO: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	GNLPJFKOCJAEFCGDBKHFBKKMBPDEBFIP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/960/webmaster-behoudt-ongeslagen-proces-status.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	ACNHFOPNCEHHBMDAJCANCJEEHLOFBOAL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	MPNJPIBIBDHEMDDBMJHGHLPNNHPGNOKE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/928/fortis-wil-van-rechtzaak-af-en-doet-schikkingsvoorstel.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AEOBAIMOBAKLFHLJPHPJDJDBKDDHMIOP: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/967/justitie-criminaliseert-verder-en-verder-een-overview.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FJPNMPNELFMPKAKKHGDCINBALCMAEBMI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/483/koos-plooij-speelbal-van-spinnende-kwaliteitskranten.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DFIDAGNAHEPEHJLLNILLGLKJJNBGIDGB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/964/geenstijl-de-website-van-pedofiel-nederland.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BNIAKBCCMFABINPGBPCNKPAJOAFOHCBE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/956/belgie-is-anno-2008-terreurstaat-van-kinderverkrachters.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	MAMKIIBAPLMPMLHEHDBBDMHAPOLNJDFD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/943/steun-de-rammende-rechter-hij-heeft-ons-nodig.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	APGELNABIEMEMOBLBAAOLOMDMCPEODNF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	EOMNKIGFMIFBNMKJICFLBJHANGAHFHGI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/902/arrow-juristen-leggen-zender-berperkingen-op.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	BDFDKPJBJFKCAFAJKBDPMHKBCCJLKCLI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/876/de-grootste-cover-up-uit-onze-geschiedenis.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HEPIEHBKJOMHPNCBHPEJHLCKEBDGOOPD: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/888/adam-curry-woonde-in-salomonson-martelpand.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	IAPLJJPJICEFOOMMGLMHFLLIGMDBGLJC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/882/uit-de-x-files-pedo-horror-in-holland.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	DENKFDIHKMPAMHPIHDJNEDPKDDMEKIIC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/880/opnieuw-wordt-officier-beroofd-van-zijn-koffertje.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	AOCLMAHLGFHKLDBCMEEGLFFLAMJFJGBC: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/878/call-to-the-international-media-expose-this.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	APDGMKFBCJPOHJKABJLHNNKAJNMPAJAF: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/873/terugkomend-op-het-interview-met-curry.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CKAHEOJFMMFANPHHJOOOJNIIDMKGHEHB: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 


	KDECODPLBGEKKOFHBGDOJABAMMKEHFCE: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/870/nederland-anno-2008-in-portretten.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	CKLDJKLCCGJCHEPFEEDKHDDLPHFHHLDH: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/811/justitie-orgieen-en-chantage-op-antillen.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	KIGKMCLPMNJPOJGDIIMMCBGNDFALOKKL: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/809/schijn-aanval-justitie-op-pedo-log-geenstijl.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	FLDAACFCPFLPAKNCJAAJLFKMFCFDICFI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/806/joris-demmink-uitgeleverd-aan-tjechie.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	JIBIEMENLIAFMMGCBEMILELAEAEJMBOG: 
	form1: 
	x: 
	f1: 
	f2: 
	f3: Off
	f6: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/803/smeekbede-aan-de-minister-het-kan-nog-steeds.html

	f4: Inloggen »
	f5: 


	HCIHPKEJCHAEKHEDKFLABDCPIJACJPDI: 
	form1: 
	x: 
	f1: 

	f2: 




