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Nieuwsbrief

Flaherty, Oscar-uitreiking
en de moord op JFK
Wet, recht en orde in een democratisch staatsbestel
wijken bij ons voor perverse (internationale?) politiek.

Tijdens het weekend van de Oscar-uitreikingen in 2012 kreeg ik vanuit Las Vegas op
facebook een vriendaanvraag van de zoon van de voormalige schrijver van de speeches
van JF Kennedy.
De Amerikaanse president, die op 22 november 1963 werd vermoord, een week nadat hij
deze woorden had gesproken, die de vader van Vince Flaherty op papier had gezet.
"There is a plot in this country to enslave every man, woman and child".

In het midden van deze foto staat Vince, toen nog geen 20 jaar oud, naast (links) zijn vader en tekstschrijver en (rechts) de
voormalige Amerikaanse president Harry Truman, die ooit de rode knop indrukte voor de eerste atoombom in 1945.
De context van deze demarche is intussen heel duidelijk geworden en verklaart op vandaag waarom een rechter in eerste aanleg
valsheid in geschrift pleegt, een andere rechter een fiscaal beroep ontoelaatbaar verklaart, waarom nog een andere raadsheer dan
de zetelende raadheer bij het hof van beroep de datum van de zitting verandert om schijnheilig te kunnen voorbijgaan aan de
feitelijke inhoud van het echte debat, waarom een deurwaarder zonder een uitvoerbaar vonnis binnen de 24 uur meer dan 38.000
Euro opeist, waarom het 20 maanden duurde eer een onderzoeksrechter voorrang van rechtsmacht kan vaststellen bij notarissen,
die een akte van verkoop weigerden als niet werd ingegaan op chantage-eisen, waarom het juridisch apparaat in dit land de
rechtszaak over de verkoop (koopovereenkomst van 29 juli 2011) voor een behandeling in beroep uitstelt, nu al tot 22 december
2016 en waarom ook op die dag nog steeds geen duidelijkheid zal komen, omdat intussen het strafonderzoek door het ParketGeneraal tegen de in verdenking gestelde notarissen een voorrang in de behandeling heeft.
Op de afloop van deze strafprocedure is (nog) steeds geen einddatum in zicht.
De mindcontrol en de levensgevaarlijke biologische agentia kwamen in die halve eeuw uiteindelijk toch tot stand en vergat de
maatschappij waarom de Amerikaanse president toen werd vermoord.
Op vandaag is een openbaar ambtenaar in staat om een enkeling in ons land met een farma-bedrijf in geen tijd miljarden Euro's
laten verdienen zonder daarop belastingen te hoeven betalen.
Kan hij een stadsbestuur documenten laten achterhouden waardoor jaarlijks onterecht leegstandstaksen (4050€, 4725€, 5400€)
worden geheven.
Kan hij door corruptie, bij justitie en openbare besturen meer invloed laten gelden dan de bevoegde ministers dat kunnen.
Doodgewoon omdat die machtigen erover waken dat wereldwijd het mindcontrol-project en dat van de biologische agentia
waartegen geen immuniteit kan bestaan, overeind kan blijven.
Wet, recht en orde in een democratisch staatsbestel wijken voor het perverse eigenbelang wanneer de chemie en de macht van
criminele mindcontrol en verstoorde immuniteit op het spel staan.
Na een halve eeuw is die intussen al wel als definitief verworven beschouwd.
Vanwaar nu dat signaaltje uit de VS tijdens de Oscar-uitreikingen in 2012?
Eind 2010 maak ik een constructie bekend waarbij een politieke partij zich kan verrijken met mindcontrol.
Op 18 januari 2011 dient een anonieme klager bij de Orde van Apothekers daartegen een klacht in.
In de loop van dat jaar verloopt de procedure van die klacht duidelijk niet naar wens en er wordt bijgestuurd.
Ik weiger immers te verschijnen als de identiteit van de klager niet is bekend gemaakt.
Intussen neemt een Nederlands regisseur contact op, en wil daarover een kortfilm maken.
Na de veroordeling bij verstek in eerste aanleg, komt hoger beroep, dat normaal tijdens een openbare zitting zou moeten
gebeuren.
Begin januari 2012 raakt die beroepsprocedure bekend en ook het feit dat de Hoge Raad van Orde der Apothekers de klacht van
de anoniem te houden klager, tegen mij heeft overgenomen.
Waarop in die tijd op facebook een tsunami tot stand komt van vriendaanvragen door heel wat prominenten uit onze nationale
samenleving.
De zitting in beroep is gesteld op 16 februari 2012.
Nu de chronologie.
Op 1 februari 2012 meldt de notaris van de koper van een huisje dat de akte van verkoop op 10 februari 2012 zal verleden worden.
Andere huisjes waren eerder zonder problemen op een normale manier door andere notarissen verkocht.
Op 9 februari 2012, mededeling van mijn notaris dat de verkoop van 'morgen' niet doorgaat en dit zonder opgave van reden.
Op 14 februari 2012 dient de Hoge Raad van Orde der Apothekers bij de raad van Beroep van diezelfde Orde besluiten in
aangaande de beroepsprocedure tegen mij, waardoor de zitting op 16 februari 2012 wordt verdaagd naar 31 mei 2012.
De Nederlandse regisseur is op de hoogte dat die tuchtprocedure in beroep openbaar kan gebeuren, maakt voorbereidingen en
komt in die periode in de VS naar het mekka van het filmgebeuren - de Oscar-uitreikingen - waar hij contact maakt met Vince
Flaherty en vertelt het verhaal over zijn plannen met de kortfilm over mijn verzet tegen de politiek van mindcontrol.

Uit : Wikipedia.
Op 27 februari 2012 komt dan vanuit LasVegas de vriendaanvraag van Vince Flaherty, en de link naar
zijn vader die een week voor de moord op JFK, de historische woorden op papier had gezet met de
verwijzing naar de geplande en de intussen tot stand gekomen mindcontrol.
Toen de Nederlandse regisseur in de loop van mei 2012 contact nam met de Orde van Apothekers in
verband met praktische regelingen om tijdens de zitting van 31 mei 2012 te filmen, bleek dat het
verboden was om te filmen en om de debatten op band op te nemen.
Project van de kortfilm gaat niet door.
Op 31 mei 2012 tijdens de zitting in Beroep wordt de naam van de anonieme klager bekend gemaakt.
Na drie dagen opzoekingen komt de opheldering - 3 juni 2012.
De anoniem te houden klager blijkt banden te hebben met de bende van Dutroux.
Maar... op 6 juni 2012 - na drie dagen - eist de koper van het huisje, waarvan de verkoop niet is
doorgegaan, van mij een schadeclaim van 28.468,86€, omdat mijn familie en ikzelf intussen
weigerden om in te gaan op een chantagepoging door de notaris (maart-april 2012).
Op 18 oktober 2012 word ik in beroep vrijgesproken, en krijg op 24 oktober 2012 daarvan de
betekening.
Op 8 november 2012, drie weken na de vrijspraak, dagvaarding rechtbank Ieper door de koper van het
huisje, omwille van mijn weigering om in te gaan op de chantage door de notaris, waardoor geen akte
van verkoop is doorgegaan.
Het begin van de ellende, waarnaar in de aanhef van dit stukje is verwezen.
In dit land gaan mindcontrol en de financiële belangen daarbij, duidelijk voor op wet, recht en orde.
Wat een verspilling om de schijnheiligheid bij rechtbanken, parlement en regering overeind te willen
houden.
Apotheker Fernand Haesbrouck, 28 februari 2016

