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Pleidooi voor bijeenkomsten op zaterdagen half juni t/m half aug. 2014 door het hele land! 

 

Overheidsfunctionarissen en politici zijn uit het oog verloren dat zij het dienstig gereedschap van 

de samenleving zijn. Zij moeten zich beijveren voor de altijd voor verbetering vatbare 

fundamenten van de samenleving, de levensvreugde en het welzijn van de onderdanen op een 

voor Vrouwe Justitia, de Staat en haar functionarissen waardige wijze. Het geeft geen pas om in 

strijd met deze fundamenten, integriteit, ambtsbeloftes of ambtseed, de wet en menselijke 

moraal, de grenzen van de fundamentele burgerrechten, welzijn en levensvreugde van de 

samenleving te overschrijden, aan de inperking daarvan deel te nemen of dit te gedogen.  

 

De overheid en haar Ministers politici en toonaangevende functionarissen blijken zich met 

stilzwijgende instemming van de volksvertegenwoordigers van regerende partijen echter 

diagonaal op de doelstelling van de ooit door de burgers aangestelde overheid te gedragen.  

Gezien de aantallen, in de media genoemde, beschamende, onwettige en tegen de vrijheid en 

rechten van de mensen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, moraal en zeden 

indruisende gedragingen van de overheid, zijn vele functionarissen verdorven en “slecht” 

Afgezien van de talloze kwesties die door hen worden verdonkeremaand, is dit reden tot een 

motie van wantrouwen tegen alle politici en in overheidsdienst zijnde functionarissen.  

 

De een maakt fouten en/of pleegt ontoelaatbare overheidsdaden en/of misdaden en de ander 

zwijgt ondanks zijn verplichting om hier melding van te maken en aangifte te doen. En de ander 

gaat zelfs zover om te weigeren om überhaupt, zoals de wet verplicht voorschrijft, aangifte van 

strafbare feiten corruptie en ander ontoelaatbaar gedrag op te nemen.  

Velen weten, of hebben zelf te maken of te maken gehad met deze opzettelijke en flagrante 

schendingen van rechtsstatelijke verplichtingen die door functionarissen in de praktijk gebracht 

worden. <Zie bijl 2014-03-12> maar allen betalen de prijs voor deze door politici en/of 

functionarissen opzettelijke en systematisch tegen de onderdanen gerichte dictatuur. 

 

Niet alleen de rechtspositie van burgers wordt hierdoor gefrustreerd maar als zij de bedreiging 

der functionarissen niet stoppen, werken zij mee aan het verlies van Christelijke fundamenten, 

rechtsstaat, democratie, normen en waarden en algemene beginselen van behoorlijk bestuur.  

Ieder persoon, burger of functionaris, moet zich schamen om mee te werken aan vernietiging van 

de rechtsstaat die voor bestuurders, betrokken functionarissen en met hun collaborerende 

lobbyisten, slechts economisch voordeel, vals imago en machtsvergroting geeft. 

 

Mensen die vertrouwen hebben in onze bestuurders en toonaangevende functionarissen en nog 

menen dat controle op hun functioneren niet nodig is, kunnen hun hart ophalen bij het lezen van 

de CD Rom die tegen een geringe bijdrage in de kosten kan worden verkregen.  

Straks wordt nog even ingaan op de CD Rom, de daarin genoemde schandalen en de wijze 

waarop functionarissen “ambtshalve” hun fouten van tafel schuiven. Met name hoe de 

magistratuur ingesteld hoger beroep eenvoudig negeren en betrokkenen met een kluitje in het riet 

sturen. Ook komt het voor dat functionarissen opeens burgers ontoerekeningsvatbaar of zelfs gek 

verklaren door psychiatrische rapporten te vervalsen! <zie Forensische Psychiatrie 2001-03-03-

Zaak Spijkers en 2002-04-05-A-B-C-D-Vervalst Psychiatrisch Rap. Prof. Oei>   

   

Vanaf nu blijven alleen dromers en zonderlingen nog in “Edelachtbare” sprookjes geloven, en 

dat zijn wij. Wij gaan onverminderd verder met het laden van internet en schedelinhoud met 

talloze nieuwe feiten zonder enig effect te scoren! Bij gebrek aan beter blijven wij overtuigd dat 

wij zo rechtvaardiger, wettig en integer gedrag bij de functionarissen kunnen afdwingen. Deze 

illusie kunnen wij rustig vergeten, “Macht gaat nooit aan de kant voor de rede, maar slechts, voor 

een nog grotere macht! (Zie Boek De Fatale Staat Professor P.H.A. Frissen)  
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Velen van ons zijn door de onrechtvaardige behandeling van functionarissen gefrustreerd, zien in 

het internet een mogelijke oplossing van de inmiddels internationale onwil der overheden en zijn 

in de ban van de euforie geraakt. Ook zijn wij in ons eigen gelijk verstrikt geraakt en zien 

waarheden op het scherm verschijnen waar onze machthebbers om lachen.  Zelfs hoogleraren 

worden met hun kritieke rapporten en publicaties totaal genegeerd waarbij hun kritiek 

respectloos van tafel wordt geveegd.  

 

Totaal diagonaal op de boeken van Prof. Frissen, de psychiatrische rapporten van Professor dr. 

Oei, de cultuur der toonaangevende Politici, functionarissen en hun talloze in strijd met het 

werkelijke recht staande juridische oraties ten eer en glorie van de elite, staan de bevindingen 

van ITCCS en publicaties, rapporten en vakboeken van hooggeleerde kennisdragers. Zie;  

 

2007-12-27 Professor Buruma 

2007-10-17 Professor Huberts 

2007-12-27 Politie Psycholoog Harry Timmermans 

2008-02-04 Professor P. Tak in de kwestie van Velsen 

2008-02-15 Professor Peter van Koppen in de kwestie van Velsen 

2008-02-19 Professor Huberts inzake de kwestie Spijkers 

2008-03-05 Universitair Docent Joep van Vliet 

2008-03-06 Universitair Docent Joep van Vliet 

2008-03-07 Verantwoordelijke rol Balkeneinde  

2008-03-14 Zaak Spijkers 

2008-05-19 Censuur in Nederland, complot Overheid en Rechtelijke macht Groep Hop. 

2008-09-27 Professor Huberts voor de kwestie Spijkers 

2009-04-01 De moord op een echte Politicus 

2010-03-26 Professor Twan Tak Op weg naar een Totalitair Systeem  

2010-11-30 Vuurwerkramp, Justitie verduisterd documenten 

2012-08-30 Bericht van de Elite VVD zegt niets te kunnen doen voor het volk! 

2012-10-01 Zwartboek Klokkenluiders 

2012-12-05 Prof. Van Koppen “Minister Opstelten breekt de Rechtstaat af” 

2013-04-25 Prof Paul v/d Heijden Boek “Het Recht in de Ramsj” 

2013-07-16 Machtsmisbruik in vuurwerkramp 

2013-09-06-a Volgen van Sociale Probleemgevallen Wetsvoorstel van Min Opstelten 

2013-09-06-b Reactie Ad van Velsen op wetsvoorstel van Opstelten  

2013-09-13 Prof van Vliet- Recht en Macht! 

2013-10-01 Prof van Putten Verbeterde wetten ISO 9000 

2013-10-23 Afshin Ellian- De Ombudsman is Krankzinnig 

2014-01-02 Curatorfraude in collusie met alle overheidsorganisaties.  

2014-01-15-Verlinden- De duivel zit in de details 

2014-03-12 Nog nooit zoveel functionarissen in de fout 

2014-03-28 Prof. Twan Tak: Nederland mag zich geen rechtstaat meer noemen 

2014-04-04 Kamer door Minister Opstelten voorgelogen 

2014-04-07 Het volk is het beu 

2014-04-08 Opstelten opnieuw verdacht van ambtelijke leugens 

2014-04-17 Nederlandse Zorg Autoriteiten manipuleren met waarheid en leugen 

2014-04-17 Een land vol gekken 

2014-04-17 Minister Opstelten mengt zich in Pedozaak van zijn kantoorgenoot  

2014-04-28 Vrije Universiteit BIOS Integriteitsschennis door functionarissen 

2014-05-03 Euro parlementariërs  

2014-05-06 Ex-Burgemeester Rehwinkel oftewel Steelwinkel 

2014-05-07 Fraude melding van Fons Fennis 

2020-01-01 Geen datum Curatorfraude van Richard Kluun 
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Zouden wij, slachtoffers en klokkenluiders dan enige kans maken om ons 

recht te halen?  Nooit, immers, de macht van de leugen regeert!  
 

Geheel volgens de logica van mensen die macht en roem nastreven, is langzaam maar gestaag 

een web gesponnen om de volksvertegenwoordigers te kunnen “bewerken” zodat zij zwijgend 

instemmen met de totalitaire wensen van elite bestuurders en toonaangevende functionarissen. 

Daarmee is de macht uit handen van de volksvertegenwoordigers en dus “het volk” geslagen!    

 

De elite met hun toonaangevende functionarissen en politieknechten doen geen stap terug, Wet is 

wet en Befehl ist Befehl. Ik zat 6 maanden in voorarrest en kreeg een jaar gevangenisstraf 

vanwege het aanbieden van een bos bloemen aan de verantwoordelijken van justitieel onrecht en 

hen wilde wijzen op hun dwalingen. Acht jaar later werd ik in het gelijk gesteld door de 

voorzitter van het College P.G. van Just. Harm Brouwer. Ondanks rectificatie en excuus geven 

de toonaangevende daders nog niet toe dat zij fout waren en worden ook niet verantwoordelijk 

gesteld, zelfs niet voor opzettelijk” gepleegde overheidsdaden.  

 

Sterker nog, Harm Brouwer moest, kort nadat hij namens justitie excuus 2008-03-06, maakte, al 

of niet noodgedwongen het veld ruimen wegens zijn te grote rechtvaardigheidsgevoel.  

De ontoelaatbare overheidsdaden plegende en/of vaak criminele en minderwaardig handelende 

functionarissen worden in de regel echter versneld bevorderd en overgeplaatst naar 

aantrekkelijker plaatsen met de bijbehorende salarisverhogingen! 

Al hebben wij, u of ik gelijk gekregen, wat maar in 1 tot 1,5 % van de conflicten lukt, dan heb je 

nog niets bereikt. Onwil blijft wel zo makkelijk onwil in combinatie met machtsoverwicht.   

 

De regerende politieke partijen en hun leiders zijn met de volle steun van functionarissen druk 

bezig om de volksmassa met z.g. andragogie klaar te stomen om hen als zombies het tijdperk van 

moderne horigheid en slavernij in te leiden. Machtsuitbreiding met politieke leugens en bedrog 

van de elite met de stilzwijgende toestemming van de politici is daartoe het wapen. 

 

Dat dit niet geheel aan de aandacht van de kiezers ontsnapt is gelukkig duidelijk geworden aan 

de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. De naar meer macht voor functionarissen 

strevende regerende partijen zijn in kiezersaantallen gelukkig gehalveerd. Maar met liegen, 

bedriegen, meer verraad en nog meer samenspanning met belanghebbende partijen onder het 

mom van coalities zullen de bedriegers het zonder onze tussenkomst toch weer gaan redden!     

Om dit te voorkomen denk ik dat stemmen op kleine, “eerlijker” partijen dit kartel breekt!    

 

Het is hierbij ook nodig om de Volksvertegenwoordigers aan te spreken op hun falen en collusie 

met de regerende partijen. Zaak is dat wij dit kartel van de wolf in schaapskleren moeten 

ontmaskeren. Het zou mooi zijn om deze mogelijkheden gezamenlijk te bespreken.                

 

Burgerrechten zijn soms lastig voor organisaties van “Staat” en haar functionarissen die vallen 

onder de in de bijlagen genoemde “Val der Instituten” <zie bijl. 2014-04-25>  Incompetente 

bestuurders < zie o.a. bijlagen 2020-01-01-Curatorfraude>, <2014-05-07-F. Fennis melding 

fraude>, <2014-05-06-Ex Burgemeester Steelwinkel>, <2014-05-03-Euro parlementariërs>, 

<2014-04-28-Vr. Universiteit Integriteitschendingen>, <2014-04-17-Een land vol gekken>, < 

2014-04-17-Ned. Zorg Autoriteiten manipulaties met de waarheid en de leugen>, < 2014-04-17- 

Minister Opstelten mengt zich in de Pedozaak van zijn vriend>, < 2014-04-08-Min. Opstelten 

opnieuw verdacht als leugenaar>, <2014-04-07-Het volk is het beu>, blijken totaal te passen in 

het stramien en ingewortelde cultuur van de “ Val der Instituten” En, let op, dit is slechts de 

trieste Rechtsstatelijke oogst van de maand april! 
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Deze economische, bestuur, rechtsstaat en normen en waarden ondermijnende, ontoelaatbare en 

misdadige gedragingen van toonaangevende politici, bestuurders en functionarissen zijn 

catastrofaal voor welvaart, gezondheid, economie, educatie en het pers. geluk van burgers. 

Redelijkheid en logica worden opzettelijk ondergesneeuwd door onwil der politici, 

functionarissen en bestuurders om hun absolute slechtheid en domheid te verdonkeremanen! 

Dit werd mede in “Tegenlicht” (VPRO) door Erik van het Zelfde, Directeur van het Hugo de 

Groot Scholen College te Rotterdam Zuid op 11 juni 2014 zeer goed onder aandacht gebracht.  

  

Te bedenken dat de door onze volksvertegenwoordigers gekozen bestuurders onze belangen als 

goede dienaren dienen te behartigen, is hier maar 1 antwoord op! De bestuurders zijn, in 

vereniging met hun toonaangevende functionarissen een misdadige organisatie die door 

misleiding, leugens en bedrog, ons en onze volksvertegenwoordigers als parasiteren bestelen! 

Prof. Twan Tak, ondersteunt deze mening volkomen met zijn publicatie van 28 maart 2014 <zie 

bijlage 2014-03-28- Nederland mag zich geen Rechtstaat meer noemen>!  

 

Al de, aan kadaver discipline lijdende Volksvertegenwoordigers van regerende partijen en hun 

Ministers hebben meegewerkt en/of stilzwijgend ingestemd voor minder besteedbaar inkomen, 

vrijheden, rechtvaardigheid en dienstverlening. Anderzijds komt er meer onrecht, belastingen, 

criminaliteit, verspilling van gemeenschapsgelden, wantrouwen, dictatoriale, rechtsstaat 

onwaardige controlemaatregelen en machtsmisbruik. Deze, onder functionarissen intussen 

ingewortelde cultuur heeft intussen geleid tot een onnodige armoede onder een groot en groeiend 

deel van de burgers. Wij zien de  gevolgen: beschamende voedselbanken, zinloze subsidiepotten 

om het gros van de burgers slechts afhankelijk van de functionarissen maken. Dit heeft slechts 

geleidt tot waanzinnige aantallen functionarissen en meer kosten als baten om het ene probleem 

te verdonkeremanen en het andere te veroorzaken. Gevolg!!! Meer  functionarissen. Zij zijn geen 

dienders meer maar bewakers van afhankelijke lijfeigenen!    

 

De vrije Verkiezingen; Een van de slinkende aantallen democratische rechten waar wij nog 

poeha over kunnen maken, is het recht op de vrije keuze van een politieke partij. Voor de 

volgende verkiezingen gaan de partijbonzen weer aan hun beloften campagne werken. Dat 

belooft, zoals gewoonlijk weer veel. Maar, let op, het gaat voor de politici niet om de beloften, 

want die zijn er om gebroken te worden. Te hopen is dat dít duidelijk wordt.  

De politiek beloofd straks weer die bepaalde voordelen voor de kiezers in kwestie en groepen 

waar hij/zij, onder vallen, waar te maken of daar althans voor te strijden.  

Na de verkiezingen komen dan de verkozen partijen bij elkaar en gaan in coalitie met partijen 

wiens beloften diagonaal tegen de andere partijen indruisen, regeren. Dit is kiezersverraad! Dit 

verraad wordt door alle regerende partijen systematisch en bij voortduren in de praktijk gebracht, 

wat duidelijk maakt dat deze vorm van Democratie en kiesvrijheid “bedrog” is.  

Veel verschil met de Cubaanse “Democratisch” gekozen president en zijn “Assemblee” is er 

niet. Of men nu kan kiezen tussen een reeks partijen die na de verkiezingen gezellig handjeklap 

maken, of tussen een aantal partijen of kandidaten  die allen van dezelfde partij blijken te zijn, 

maakt geen bal uit. Ja, toch wel, de laatste zijn wel zo eerlijk om de kiezers de illusie direct te 

ontnemen. Dat maakt de keuze ook niet moeilijk!  

 

De grootste leider kan álle mensen voor korte tijd bedriegen, ``of enige mensen 

voor altijd`` maar nooit alle mensen voor altijd.  

Generaal D. Eisenhouwer verklaarde tijdens de Duitse capitulatie het volgende; 

Indeed I think that people want peace so much that one of this days governments 

had better get out of their way and let them have it! 

Inderdaad, ik meen dat de mensheid vrede wenst en het daarom beter is dat 

overheden het de mensen gunnen en zichzelf opheffen 
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Jeremia 10; De leiders van volken zijn uit op uw geld, energie, zweet en tranen 

  

Zij staan hun paladijnen toe om zonder controle op kwaliteit en degelijkheid, 

barbaarse gedragingen ten toon te spreiden om hun superioriteit en macht te 

handhaven. Zij gebruiken door henzelf uitgedokterde en manipuleerbare en aldus 

voor het volk onrechtvaardige wetten om hun egoïstische praktijken kracht bij te 

zetten tijdens het beroven van de armen en behoeftigen. 

 

Efeziërs 6:12 – Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen 

de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, de functionarissen der 

overheden en kerken. Onderzoekt dus alles, verwerpt het kwade en behoudt het 

goede. 
De samenleving is met manipulaties en andere invloeden van de elite misleid. Met gewoonte en 

cultuurgeleide educatie, religie, Staatsvoorlichting, mooie beloften van politici en bestuurders, en 

door middel van allerhande mediareclame, worden volksvertegenwoordigers met de verkeerde 

karakters gekozen. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen hun kiezers niet meer maar de 

elite. De kiezers moeten het doen met een allegaartje van “gepromoveerden” waar het volgende 

spreekwoord voor uitgedacht is;   
 

De gepromoveerde ziet dikwijls zijn krukken voor kracht aan, woont in een 

denkbeeldig koninkrijk, waar gezond verstand slechts zelden vertoeft. De wereld 

geeft weinig om zijn theorieën of zijn kennis van alles en nog wat, de mensheid 

heeft praktische mensen nodig. En dan gaat het bij deze categorie nog maar over 

hen die niet slecht, maar makkelijker dan de slechten te misleiden zijn. 
 

Een van de praktische mensen uit de Romeinse geschiedenis was Marcus Julianus, hij had de 

moed om de waarheid tot Keizer Nero te spreken met de woorden; 

U hebt u zelf omringd met mannen (Volksvertegenwoordigers in de Senaat) die 

nooit de waarheid spreken, zij vleien u naar een bloederig einde.  

Hierna liep Marcus Julianus uit de Senaat! <Bloed is nu geestelijk bloed geworden!> 

 

De Keizerlijke kandidaat en Senaatlid Domitianus keek zijn vriend Marcus 

Julianus lange tijd na en sprak in vertwijfeling; Ik ken niemand zoals hij. Ik zal 

hem heel hard nodig hebben als ik eenmaal regeer. Nooit zal ik doen wat Nero 

heeft gedaan, rondzwemmen in waanideeën totdat de vijver leeg is en ik happend 

naar adem stervend achterblijf. Ik laat mij niet omringen door hielenlikkers die 

mijn zicht belemmeren totdat ik net zo blind ben als hij. Mannen die hun vorst de 

waarheid vertellen, zijn meer waard dan de provincies Egypte en Azië bij elkaar!   

Zo vergaat het in dit uur van de waarheid, want onze vorst zou “Vrouwe Justitia” 

moeten zijn. Gezien het verraad aan haar en aan ons volk, vecht de natuurlijke 

drang tot rechtvaardigheid, zijn weg naar de vrijheid!   
 

Toen Marcus Julianus zich voor de Senaat in Rome moest verantwoorden wegens verraad en 

samenzwering tegen Keizer Nero, bewees hij, dat niet hijzelf, maar de openbare aanklager van 

het tribunaal, Veiento, verraad en valsheid in geschrifte pleegde en corrupt was. Veiento zijn 

plan om Marcus Julianus zijn recht op een eerlijk proces te ontfutselen door het achter gesloten 

deuren te laten plaatsvinden of zijn verdediging te ontzeggen mislukte jammerlijk.  
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Diagonaal hierop kan het Min. V. Justitie, ongestoord de rechten van de burger op een eerlijk 

proces en hoger beroep frustreren en ontnemen! Zo gebeurt het dat geen gehoor wordt gegeven 

aan 4 verzoeken om de datum van terechtzitting bekend te maken en de oproep om ter zitting te 

verschijnen en er slechts ontwijkende en niet ter zake doende antwoorden komen.  

Zie bijlage: 2002-04-26-Beroep en 2002-06-03 herinnering adreswijziging i.v.m. oproep en 

2003-06-19-verzoek opheldering i.v.m. datum hoger beroep en 2003-08-19-verzoek opheldering 

aan Vice-president Rechtbank waarom nog geen hoger beroep en 2005-04-14 aan het OM, 

waarom wordt de rechtsgang i.v.m. beroep gefrustreerd en 2005-05-20 herhaalde vraag waarom 

de rechtsgang i.v.m. beroep wordt gefrustreerd. Het occulte hogerberoep 2004-08-26.  

 

Verder worden rechten op een eerlijk proces door de rechtbank gefrustreerd door b.v. slechts 1 

getuige a charge op te laten roepen en 5  getuigen a decharge te weigeren. Zie bijlagen 2003-09-

16 Verzoek aan rechtbank, oproep getuigen en 2003-09-26 rechtbank weigert ontlastende 

getuigen te horen!  Ook word het vertegenwoordigers/getuigen/belanghebbenden, 

belemmerd/niet toegestaan de rechtbank te betreden. Zie bijlage 2004-01-10 Wraking   

 
Als een man voor dit soort dingen sterft, is het leven in deze tijd niet meer de moeite waard. 

Waarom zou ik hier blijven, zodat onze vijanden mij kunnen betichten in weer een 

schijnproces? Zodat ik een misdadiger genoemd kan worden door meester - misdadigers?  

Zodat ik weer onder valse voorwendsels als een misdadiger aan bewaarders kan worden 

uitgeleverd in een gevangenis?  

Zodat Meester- misdadigers tevreden over hun zoveelste occulte bedrog een glas kunnen 

heffen ter ere aan hun grootsheid?  

Hoe langer ik onder dit regime vertoef hoe minder er overblijft van mijn waardigheid.  

En let op, dit geldt voor allen! Zo zal het nageslacht moeten toegeven dat ik terecht bedankte 

voor verdere vernederingen en mij op deze wijze tenminste nog verdienstelijk kon maken door 

de beschamende waarheid over elitebestuurders, hun functionarissen en de z.g. 

Volksvertegenwoordigers publiekelijk te maken ! 

 
Het Nederlandse rechtsbedrijf geeft, in gevallen waarin de rechtelijke macht moet kiezen tussen 

recht voor een burger of onrecht om haar gezicht te redden, die burger zelfs niet de kans die 

Marcus Julianus kreeg van Keizer Nero. Duidelijk zijn de overeenkomsten tussen de 

functionarissen van het Ministerie van Justitie en hun collegae uit het verre verleden, de 

openbare aanklager in de Romeinse Senaat! Om deze redenen mag de samenleving geheel 

volgens de waarheid de woorden van Marcus Julianus herhalen;  
 

AAN UW VORM VAN RECHT HEB IK GEEN BEHOEFTE; HET RECHT IS HIER EVEN 

WISSELVALLIG ALS HET WEER!  

 
Het College van Procureurs generaal van Justitie, de Nat. Ombudsman, de Landsadvocaat en de 

leden van het Medisch Tuchtcollege. dienden ervoor te zorgen dat ook belangen van de andere 

partij gerespecteerd werden, maar dat deden zij niet.  (Boek “ De Rechten van de Mens, De 

Mensen van het Recht” Auteur  Jac. van Veen) en bijlagen van 2014-06-29 zijnde de brieven aan 

het College PG’s, de Nationale Ombudsman, de Landsadvocaat en het Medisch Tuchtcollege.        

 

Wij maken nog geen kans tegen deze machthebbers, maar hopelijk zullen zij met de opkomst 

van de Vrije Mens een rechtvaardige prijs voor hun onrecht moeten betalen: De publieke 

waarheid over hun verdorven integriteit! Het genoemde maar door machthebbers reeds lang 

vermorzelde woord; “plichtsbesef” is nog slechts het tuig van de ezels der democratie, (de 

onderdanen) in dienst van de machthebbers! Daarom is ons natuurlijke recht ons plichtsbesef!   

 



7 

 

Tijdens het verval van het oude Griekenland en Rome klaagden filosofen, vluchtend 
voor horden vreemdelingen die door hun regeerders het land binnengehaald waren. 
 
Hier en nu zien wij dat redelijkheid geen wapen meer is tegen de grenzeloos domme 
slechtheid van het regime. Wij, kinderen van oprechtheid, moraal en plichtsbesef hebben 
verloren van de chaos, van de hebzucht en machtswellust maar wel met eer! 

 
Het is te hopen dat het nu niet zover hoeft te komen maar ik vrees voor iedereen het ergste! Het 

is met onze Politici, bestuurders en topfunctionarissen al niet anders als in het oude Egypte en 

Rome met Farao Ptolomeo en Domitianus en later met Stalin, Hitler, Saddam Hoessein en 

Kadhafi. Als kandidaat voor de “Macht”betonen zij zich als heilzame dienaren van de 

samenleving. Als zij eenmaal de macht in handen hebben dan komen zij onder invloed van al de 

“paladijnen” die voor hen buigen en applaudisseren en raken in de ban van hun schijnbaar 

feilloze en geweldige eigenschappen. En dan begint, al schuilend onder  het grootste bedrog der 

functionarissen “De Staat”  het liegen en bedriegen! Als deze illusie dan misloopt schuiven zij de 

schuld richting van de burgers met “Juridische manipulaties” 

 

Kies daarom voor “De vrije, rechtvaardige mens met onafhankelijke vertegenwoordigers in de 2e 

Kamer en een onafhankelijke jury rechtspraak door een Volkstribunaal! En niet voor Bestuurders 

en Juridisch zakelijke goochelaars die gemeenschapsgeld laten verdwijnen en nog kans zien van 

de leugen een waarheid te maken door te manipuleren met Recht en Wet! Gedragingen, cultuur 

en beslissingen van toonaangevende overheidsfunctionarissen sluiten niet aan bij bovenstaand 

gedachtegoed wat zijn oorsprong vind in de moreel rechtvaardige realiteit van alle tijden.  

 

Recht is daardoor verworden tot onrecht waartegen de Vrije en rechtvaardigheid nastrevende 

Mens dient te strijden! Onze strijd tegen onrecht is hiermee een strijd tegen de huidige 

functionarissen geworden die ons vernederen en minachten! Het onrecht is ontstaan en gegroeid 

uit de machtswellust van deze functionarissen en is buiten proportioneel geworden door gebrek 

aan controle en stilzwijgende medewerking van politici!  

 

Zij zijn vanwege verstrengeling van belangen met en door functionarissen wel gedwongen om 

aan te schuiven bij het ongeremde natuurlijke instinct, laaghartige ideeën en graaicultuur van de 

elite Bestuurders. Anders mogen zij geen Burgemeester spelen of krijgen geen erebaantje!     
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