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Inzake : Integere Advocaat,  corrupte Deken, als Hoofdrol spelend OM Haarlem etc.  
 
Beste Mensen, met reden laat ik als Rietveld een aantal mensen een stukje van een onvoorstelbare beerput 
lezen, met enkele bijlage waarbij zelfs toen al Deken waren. Dit om deze Rietveld, eerst via een stroman liet 
benaderen, maar dat alleen kon, als de desbetreffende Deken mijn niet bekend zijnde mobiel nummer in 
handen zou hebben, uiteraard naar Deken Böhmer met een bijzondere reden ook gedaan, Met een kleine vis 
vang je een grote toch ?  
 
Ga kort verder: 
 
Mr. Fiscalini had Homburg als tegenpartij, met zijn vriendjes als J.D. Paarlberg, R.D. Bakhuizen, etc. Rest op dit 
punt even niets. (Fiscalini liet voor 1 miljoen euro beslag leggen bij Homburg) maar werd getorpedeerd door een 

zeer bijzondere rechter; alweer familie van een Deken, dan wel invloed van het OM Haarlem       ! Wim Visser, 
er gaat jou een lichtje branden denk ik? 
 
Ga verder, op wraak uit te zijn liet Homburg beslag leggen op Advocaten Maatschap Fiscalini met zijn Partner, 
en brak deze tot op de grond af. Maar het was ook Deken Böhmer nog niet voldoende zoals bleek, met dan de 
gedachten te hebben Rietveld maar eens te benaderen. Toen al met een bepaalde gedachten, maar deze was 
meer als verkeerd, voorzichtig uitgedrukt!  
 
Rietveld was toen al op generlei wijze van plan eerlijke advocaten van het tableau te verkrijgen, maar juist er 
weer op trachten te krijgen, maar de weerstand was groot. Alleen Deken Böhmer had zich vergist over de kennis 
die Rietveld al in zijn dossier had zitten over Homburg tot Marcus Winsch; dan wel van Lanschot Bankiers, als 
Paarlberg. Deze laatste lag zeer zeker in lijn van de FIOD, dus zeker bij Rietveld bekend, zeer voorzichtig 
uitgedrukt m.b.t. de werkwijze van het OM te Haarlem, met de bekende S. de Haas erbij. Deze is door mij 
summier aangetoond in het document over Frequin, danwel de 300.000 eurobetaling aan Frequin, rest op dit 
punt, als punt bankafschrift even weg te laten!  
 
Deze zeer summier zijnde openbaring doe ik vanavond met zeg maar 1 bijzondere reden, deze omvat dat 
Rietveld zeer diep in de beerput van foute advocaten zat. Maar ook van integere advocaten, waarbij je kunt 
lezen hoe een Deken dacht met hulp van Rietveld van een integere advocaat af te komen !  
 
Rest mij te schrijven dat corrupte advocaten mensenlevens kunnen vernietigen tot aan de laatste haar, met 
behulp van ander corrupt gespuis!  Wim Visser net als Rietveld met Ad van Rooij etc., als veel mensen om mij 
heen, weten daarvan !  
 
Wat zij niet weten (althans een aantal dat het dossier van Rietveld niet kent) kan alles in beweging zetten, 
waarbij een slachthuis (theoretische kluiven, expliciet in de tekst gezet) van toepassing zou kunnen worden. 
 
Ik schat in dat het individu, met die Mol dit proces in beweging gezet heeft! Een persoon heeft vandaag een zeer 
klein stukje onderbouwing van hetgeen hem raakt aangereikt gekregen. De andere personen kunnen dit tot zich 
nemen, of weg gooien (met te eindigen: je in een tegenstander vergissen, of deze trachten een oor aan te 
naaien, kan wel eens anders uitpakken, zoals in sommige breinen tot heden van toepassing! 
 
Fijn weekend  
 
Rietveld  
 
P.s.  Uiteraard heeft boven getekende in deze een bijzondere reden, juist vandaag met dit zeer kort stukje tekst, 
als een bijlage, o.a.  van een soort van versleten paarden-Deken, niets meer.   
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