Wouw, als nu iedereen toch nog blijft slapen?
Dan krijgen ze de regering die ze verdienen.
'Wij zijn dringend op zoek naar bewijzen van inmenging van
de politiek, ministeries of overheid in de rechtspraak.'
Dag Richard Kluun.
Heel veel dank voor het verslag van het gesprek met de Haagse gerechtshof-president mr. L. Verweij. Want
alleen het bewijs van het negeren van de wet door de elite kan iets in beweging brengen. De media willen wel
maar kunnen en mogen niet. Dus moet er iets komen dat ze wel de kans geeft dit op te pakken. Dus alleen
bewijs op officiële papieren met bijv. een bevel of instructie in de richting van de rechtbanken of het OM. Al het
andere zullen ze negeren, met name politici, want dat zien ze als gefrustreerd schelden en lopen hard weg. Ze
zoeken geen waarheid, alleen bescherming tegen het verlies van hun baan.
Het gaat er om het gesprek van Kluun met de president en Wabeke te koppelen aan de leugen dat zij nooit
invloed van de politiek of ministeries toelieten en toelaten in de rechtspraak. Daarvan zullen heel weinig echte
bewijzen zijn. Jouw kopie van de aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin is werkelijk echt ook al zegt de Hoge
Raad der Nederlanden dat het een falsificatie zou zijn. Maar het liegen in de politiek en ambtenarij is
standaardinstrument om de burger het bos is te krijgen.
Ir. R.A.A. Rietveld zei dat hij een harde opdracht had van V&J aan het OM en het hof of de rechtbank dat een
zaak tegen hem moest worden ingetrokken. Dat is je reinste inmenging en schending van de Trias Politica. Voor
journalisten en kleine partijen is dat ‘gefundenes Fressen’. Maar ook voor de nieuwe partijen die een kans willen
maken om in de media te mogen meepraten: www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm. Krijgen ze die kans
niet, dan zullen ze geen enkele zetel kunnen verwerven, hoewel hun rotsvaste geloof in het zo mooie
programma door niemand zal worden gezien. Daarvoor zijn de media verantwoordelijk. De recente publicatie
van prof.dr.ir. A.F.P. van Putten is kristalhelder over wat er fout zit in de rechtspraak en de democratie.
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