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Nieuwsbrief

Verjaring pedofilie en rituele
kindermoorden saboteren
justitie
En verder... medische chemie en hersendood.

Kafkaiaanse rechtszaken, dito vonnissen en arresten komen tot stand, alleen als uitstel tot aan de dag van
verjaring.
Een raadkamer doet er twintig maanden over om bij twee beschuldigden van correctioneel strafbare feiten
voorrang van rechtsmacht vast te stellen.
Terwijl het parket-generaal daar amper 6 dagen voor nodig had.
Intussen start een onderzoek door het federale parket dat op heel wat meer strafbare feiten botst en
opnieuw heerst een doodse stilte.
Terwijl evenwel burgerlijke (pest-)procedures zomaar als vanzelf opduiken.

Waarbij geen kat in het nationale juridisch apparaat bekend is met het basis-rechtsbeginsel
waarop deze maatschappij steunt: 'le pénal tient tient le civil en état'.
Artikelen uit wetboeken, die in de regel van openbare orde horen te zijn, wanneer ze van
'rechtswege' zijn uitgevaardigd, raken ondergeschikt aan de chantage-technieken van openbare
ambtenaren.
Waardoor zelfs een rechtbank in eerste aanleg toevlucht neemt tot het plegen van valsheid in
geschrift om de motiveringsplicht niet al te veel geweld aan te doen.
Waardoor een lokaal bestuur bezwarende dossierstukken achterhoudt om peperdure belastingen
te kunnen heffen en om daarmee openbare ambtenaren uit de wind te zetten in een lopende
strafzaak.
Waardoor een fiscale rechtbank een klacht ontoelaatbaar verklaart om geen uitspraak te hoeven
doen over de aangevoerde middelen en om die openbare ambtenaren, verwikkeld in een
strafzaak, een voordeel te verschaffen zelfs zonder dat over die strafzaak al een uitspraak is
geveld.
Waardoor een hof van beroep het nodig vond om de datum van de openbare zitting zodanig in de
tijd terug te draaien (en aldus te vervalsen) om daarmee (een motivering en ) een arrest te
kunnen schrijven in het voordeel van de - door het Parket-Generaal - in verdenking gestelde
openbare ambtenaren, die in de ganse procedure niet eens een tussenkomende partij zijn
geweest.
Meer zelfs, hetzelfde hof van beroep gedoogt dat een andere raadsheer dan de zetelende het
kwalijke arrest schrijft in een zaak; zonder zelfs de zitting over die zaak bijgewoond te hebben.
Maar een ontmaskering (5 jaar terug), die drie jaar geleden dreigde te ontsporen ten nadele van
hooggeplaatste geprivilegieerden, ontaardde in een juridisch rookgordijn en dito kluwen, door
toedoen van chanterende openbare ambtenaren, die de stinkende materie voor zich uitschuiven
tot de verjaring daarop zal volgen.
Zoals de titel duidelijk maakt, klaag ik het saboteren van justitie aan.
Justitie (en de minister) hebben wel weet van een en ander.
Ook de politieke partijen.
Ook de staatsveiligheid.
Ook het hof van cassatie.
Ook de geneeskunde.
Ook de universiteiten.
En zelfs ... ook de pers.
Maar iedereen telt af, naar de verjaring.
Vanaf dan zijn pedofielen en rituele kindermoordenaars niet meer strafbaar en opnieuw
onschuldig gewaand.
Pedofielen en rituele kindermoordenaars beschikken immers ook over politieke macht.
Leve de democratie.
Het nationale rechtssysteem zou vlotter en juister (maar vooral veel goedkoper) kunnen
functioneren als de verjaringstermijnen voor pedofilie en rituele kindermoorden zouden afgeschaft
worden.
Zelf kijk ik uit naar de eerste politieke partij die dit zal nastreven en de geneeskunde om daar ook
even de schouders onder te zetten.
En de pers... ach ja!
Al acht ik mij gelukkig dat een moedige journalist van de openbare omroep nu al twee jaar
geleden die juridische fratsen via een Panorama-uitzending heeft aangeklaagd.
Een uitzending die intussen al zeven keer werd heruitgezonden.
Honderdduizenden in dit land hebben er weet van, alleen vrouwe justitia blijft geblinddoekt.
Immers, de feiten waarover het gaat, mogen 'deontologisch', zoals dat heet, niet aan bod komen
bij juridische geschillen.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/panorama/2.31734

En er is meer.
Wat in Rennes gebeurde, gebeurde in 2006 al eens
in Londen met een gelijkaardig chemisch patroon.
http://www.bnr.nl/nieuws/gezondheid/794040-1601/medisch-drama-in-frankrijk

Maar de druk om mindcontrol te organiseren weegt zwaar en de nieuw
ingeslagen (chemische) paden wijzen voortaan richting elegante prodrugs.
Onschuldig gewaande reagentia toedienen om vervolgens de scheikundige
fabriek van het spijsverteringsstelsel het (vuile) werk te laten opknappen.
Iemand liet zich per ongeluk ontvallen dat het hier om een cannabis-stof zou
gaan, wat helemaal niet zo is.
Het enige verband ermee is de techniek, die aangewend wordt (als een
prodrug).
Wat meteen aantoont op welke naïef, kinderlijk en domme manier men
'medisch wetenschappelijk' zomaar receptoren (cannabinoïd-receptoren) kan
gaan uitvinden om verzonnen theorieën een academisch kleurtje geven.
De stoffen in Londen (2006) en Rennes (2016) zijn reagentia die in het lichaam
uiteindelijk onder meer ook tot blauwzuur worden omgevormd.
Iets wat elke chemicus hoort te weten.
Terwijl blauwzuur helemaal niet echt een therapeutische indicatie heeft, tenzij
het hersendood zijn allicht als de meest overtreffende trap ervan kan doorgaan.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2964774/

Academisch beroepsgevormde en medische autoriteiten, zelfs al maken ze
(chemische) fouten, zijn beschermd door de wet.
En op die manier hangen ze als handige poppetjes aan de touwen van een
bestuurlijke organisatie die garen spint met een geblinddoekt rechtssysteem.
Een rechtssysteem dat... pedofilie en rituele kindermoorden door verjaring
uiteindelijk kan en mag vergeten.
Gelukkig groeit de hoop dat de witte jassen zich uit die grot van Plato zullen
bevrijden.

Ik lees in het eerste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, dit jaar, deze hoopvolle blijde boodschap.
Al merk ik jammer genoeg in het laatste woordje van de tekst een spijtige drukfout.
De tweede 'r' is er (opzettelijk?) weggelaten.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 17 januari 2016

