
PLATFORM HERSTEL RECHTSSTAAT en EUROSTAETE i.s.m. S.D.N. NEDERLAND, 

DE VRIJE MENS (Z.O.Z.)        2014-06-17 

Initiatief tot instelling van een Volks Tribunaal voor eerlijke Rechters en juryrechtspraak! 

Info t.b.v. de organisatie, beleidsmedewerkers, journalisten, klokkenluiders en bezoekers van de 

Internationale Klokkenluiders Conferentie op 18 juni 2014,  

Ervaringen van een groot aantal beschadigde en bezorgde burgers, (door topfunctionarissen en 

politici “onderdanen”genoemd) hebben geleerd dat (opzettelijke) fouten en/of misdaden tot angst 

voor publiciteit leidt. Daaruit ontstaat ambtelijke onwil om recht te zetten wat verkeerd is gelopen! 

Bij de overheidsfunctionarissen resulteerde die ontstane angst en onwil in het oprichten van een 

aantal vangnetten en hindernissen tegen burgers die recht en bij gebrek daaraan, publiciteit zoeken. 

Want onwil van de zijde der functionarissen hoort niet thuis in democratie en de Rechtsstaat.                                                                                     

Onwil gaat ten koste van de vrijheid en welvaart en is een van de fundamenten van dictatuur!  

Beschadigde burgers roepen daarom op om overal in het land kleine bijeenkomsten te houden. Voor 

de verkiezingen kunnen wij de Volksvertegenwoordigers dan confronteren met de gevolgen van hun 

zwijgende instemming inzake de onwil van functionarissen, politici en hun “paladijnen”  Paladijnen 

zoals:  klacht,  bezwaar en beroepscommissies, Ombudsman, Landsadvocaat, Med. Tucht Colleges 

Forensisch Dienstverleners en de rechtelijke macht, spannen samen in kwesties waarin de “Staat” 

(lees functionarissen) onwillig zijn om hun onwil te laten varen en fouten toe te geven en herstellen.   

Wat dit occulte samenspannen tegen beschadigde burgers voor gevolgen heeft is voor een klein deel 

te zien op de web site SDN (Rob !!!Speciale en makkelijk te vinden link op jouw site maken) en op 

een CD ROM (bestellen via de Email.) hiermee wordt u herinnerd aan ruim 800 schanddaden van 

functionarissen en bestuurders die de media haalden, w.o. de kwestie Fred Spijkers en vele anderen. 

Voor verdere aanvulling van deze  worden de burgers verzocht om alle bekende schandalen en 

pijnlijke en/of tijd en/of geldverslindende en/of wettelijke en/of waarden en/of moraal aantastende 

gedragingen van functionarissen, te melden op mijnpleidooi@gmail.com.                                               

Onze bestuurders vergeten deze schandalen n.l. snel, triomferen slechts publiekelijk met fantastische 

daden en stellen deze zorgvuldig veilig voor het nageslacht.  Hun slachtoffers dienen daarop te 

antwoorden door de aandacht te richten op het aan de handen van bestuurders en functionarissen 

klevende bloed, zweet en tranen en óók de voor de Rechtsstaat schadelijke gedragingen op te slaan!      

O.a.  wordt in het boek “Mijn Pleidooi”  verteld over het leven van en de wijze waarop de Politie met 

genoemde overheidspaladijnen waarbij zelfs de Voorzitter van het Coll. van Procureurs generaal mr. 

Herman Bolhaar en ‘last but not least’ Minister van Justitie Opstelten in persoon, manipuleren en 

samenspannen tegen een slachtoffer van opzettelijk dom, slecht en misdadig overheidsgedrag!    

Wat onwil van functionarissen, hun gemeenheden om fouten onder de pet te houden verklaard, hun 

slachtoffers monddood en verstoken van recht en rechtsgang houdt en hoe de functionarisdictatuur 

binnen de rechtsstaat tot stand is kunnen komen wordt verklaard in de bijlagen en met koffiepraat! 

Bijlagen: 2014-06-05-Flyer koffiepraat  en “2014-06-09-Pleidooi”voor de “Rechtsstaat”  

Een vruchtbare Conferentie gewenst, De medestanders!    

 



     PLATFORM HERSTEL RECHTSPRAAK,  DE VRIJE MENS  i.s.m. EUROSTAETE, 

PLATFORM HERSTEL RECHTSSTAAT EN S.D.N. NEDERLAND.   

  Initiatief tot instelling van een Volkstribunaal voor eerlijke rechtspraak onder Gewoonterecht! 

Info t.b.v. de organisatie, beleidsmedewerkers, journalisten, klokkenluiders en bezoekers van de 

Internationale Klokkenluiders Conferentie op 18 juni 2014 Zonder misleiding kan geen macht over 

mensen worden uitgeoefend. Daarom kan geen enkele autoriteit functioneren zonder de volledige 

devote medewerking van de media. 

Onder het begrip media vallen niet alleen kranten en nieuwszenders, maar ook  geschiedschrijvers, 

scholen, ziekenhuizen, overheidsvoorlichting, commercie, filmindustrie, wetenschappers, beroeps-

informatie etc. Al deze disciplines dienen dus onder controle te zijn om één wereldbeeld naar buiten 

te brengen. Het feit dat er klokkenluiders bestaan is hiervan al een bewijs en voor de machthebbers 

is het vervolgens weer van (over)levensbelang ook hier controle en censuur te kunnen toepassen. 

John Swainton van de New York Times tegen collega's bij zijn pensioen in 1870. 

"There is not one of you who would dare to write his honest opinion. The business of a journalist now 

is to destroy the truth, to lie outright, to pervert, to vilify, fall at the feet of Mammon and sell himself 

for his daily bread. We are tools, vessels of rich men behind the scenes, we are jumping jacks. They 

pull the strings; we dance. Our talents, our possibilities and our lives are the properties of these men. 

We are intellectual prostitutes." Wij journalisten zijn intellectuele prostituees. 

Media is nooit bedoeld om mensen te informeren, maar om ze te deformeren. Initiatieven met juiste 

intenties worden geïnfiltreerd en overgenomen als hun invloed op de bevolking een bedreiging voor 

de overheerser wordt. Bovendien moeten ze zich vaak bedienen van 'tweedehands' informatie, 

omdat de eerste hand het privilege van de gecontroleerde media is. Ook het 'uitgelekte' nieuws 

wordt hoofdzakelijk door de overheersers met verborgen bedoelingen naar buiten gebracht. 

Alternatieve media bedienen zich van nieuws, dat de main stream media niet wil verspreiden, maar 

een integere controle ervan vindt meestal niet plaats. De opvatting, dat als de main stream het niet 

wil publiceren, dan moet het wel waar zijn is hier van toepassing. En blijkbaar zijn professionele 

klokkenluiders hier in het leven geroepen om deze alternatieve media te voeden.                                  

In het oude pre-internettijdperk van krant en tv kon men de mensen in een waanbeeld houden door 

een fictief 'Hollywood' wereldbeeld neer te zetten. Vandaag de dag maakt men gebruik van het 

ondersneeuw-principe. Verspreidt zoveel mogelijk (misleidende) informatie, daarmee de kern van de 

waarheid niet meer te vinden is en ook ongeloofwaardig lijkt.  

Heeft informatie de gewone mens in de afgelopen jaren wijzer gemaakt? Zijn we daardoor als mens 

gelukkiger geworden?                                                                                                                                    

Kunnen we de verkregen informatie in ons dagelijks leven praktisch toepassen?                                     

Is informatie niet bedoeld voor communicatie? Is informatie zonder communicatie niet een vorm van 

amputatie? 

Als informatie het wapen van de satanisten is, dan is de meest voor de hand liggende oplossing het 

mijden van alle informatie.        


