VOOR VRIJHEID, WAARHEID EN RECHT :
VERSPREID DOOR VERONTRUSTE OUDERS

*
*

UW KIND = GOUD WAARD

INFO = 02510 - 41420

blz. 1

KINDERHANDEL IN NEDERLAND
INLEIDING
U begint nu een boekje te lezen dat geschreven is uit naam van heel veel verontruste ouders in
Nederland.
Bittere ervaringen met de Nederlandse rechtsspraak zijn er de oorzaak van dat mij onze
krachten gebundeld hebben en nu op deze wijze in opstand komen tegen de huidige,
ontoelaatbare, gang van zaken, met name als net gaat om RECHTSSPRAAK WAAR
OUDERS EN KINDEREN BIJ BETROKKEN ZIJN.
Hier in Nederland lijken wij besmet te worden met een drang naar ZELFVERNIETIGING.
Niet het leven zelf, en Familieleven staan nog centraai, nee, de nadruk wordt gelegd op recht
op abortus, euthanasie, etc. Dat iedereen vrij is om wel of geen Familiebanden te
onderhouden, is een duidelijke zaak. naar dat Justitie en hieronder ressorterende instanties
Families uit elkaar rukken, kinderen weghalen van een of beide ouders, kan niet meer
getolereerd uiorden.
Dank zij het in stand houden van het "welzijns"-klimaat en een aktief hulpverleningscircuit,
wordt de Nederlandse bevolking subtiel gemanipuleerd.
Onze samenleving wordt gedupeerd en verziekt. Door wie? Door Justitie, Politiek
Den Haag en de dik gesubsidieerde "hulpverlening".
Er is iets grondig mis met de wijze waarop het Justitiële apparaat georganiseerd is, de wijze
waarop de wetgeving in elkaar steekt (de huidige Nederlandse wetgeving, ten aanzien van de
Rechten van de Mens, schiet te kort in vergelijking met de Europese wetgeving en de normen
van de Verenigde Naties).
Waarschuwing:
De inhoud van dit boekje zal u op z'n minst onaangenaam verrassen, het zal u waarschijnlijk
zo ongeloofwaardig voorkomen dat u niet verder wilt lezen. Doe het toch maar, want ook uw
gezin loopt risico, net als het onze. Wij zijn al dermate gedupeerd dat wij u willen
waarschuwen.
voor meer informatie kunt u bellen: 02510 - 41420
WIE BESCHERMT OUDERS?
Op alle Fronten aanvallen is het motto. Dank zij het in leven houden van
het WELZIJNSKLIMAAT en HULPVERLENERS, de "redders",
worden wij gemanipuleerd.
Nederland is een land waar het gezin, ouders, moeder, vader, kind en kinderen beschermd zijn
door het FAMILIERECHT. Dus reglementair geen vuiltje aan de lucht. Ondertussen zijn hele
Families uit elkaar gerukt door onder andere RIAGG' S, JAC, Raad voor Kinderbescherming,
kortom het Jeugd"hulpverlenings"circuit.
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EN HOE GAAT DAT?

Hieronder volgt een algemeen patroon van werkverschaffing binnen de Nederlandse "hulpverlening".
Vooral op middelbare scholen zijn RIAGG-, JAC-, etc. werkers actief om uw kind in hun FUIK te strikken en
het neemt steeds grotere vormen aan. WANT UW KIND IS GOUD WAARD!
Deze "hulpverleners" die officieel op speurtocht zijn om incest- en mishandelingzaken op te sporen pompen de
hoofden van kinderen vol met verhalen over voordelen van het zogenaamde vrij zijn, los van het ouderlijk huis,
het beschikken over meer zakgeld, etc.
Een vaag "ja" op de vraag "Was jij ooit thuis slecht behandeld?" ontketent een monstrueuze ontwikkeling:
- zonder enig overleg met de ouders,
- met in achtneming van de "deskundigheid" van deze werkers,
- zonder enige contra-rapportage,
beslist een willekeurige kinderrechter tot uithuisplaatsing van het betrokken kind. De ouders hebben geen woord
hierover te zeggen. De "rechts"-zittingen waarin zulke besluiten worden genomen vinden plaats vaak zonder
medeweten van betrokken ouders. Vervolgens wordt overgegaan tot fysieke uithuisplaatsing:
- de kinderen worden door RIAGG en politie van hun school gehaald,
- de ouders krijgen dat 's-middags te horen door middel van een persoonlijke mededeling van een
"hulpverlener" (hoe attent toch !!! ).
Ook de weglooppremie is een interessante methode om "hulpverlenend" werk te verschaffen: krachtens
de AWBZ heeft een kind vanaf 12 Jaar dat wegloopt van thuis, in het kader van de zeIfbeslissingswet, recht op
een uitkering. En Juist het gemak waarmee deze uitkering toegekend wordt zorgt voor zoveel leed.
In de meeste gevallen is de verrassing voor ouders die nooit eerder in kontakt met deze kinderhandelmafia
geweest zijn compleet. "Dat moet een grove vergissing zijn !", "Zo iets kan gewoon niet in dit land!", etc. is in
de regel de eerste (helaas naïeve) reactie. wat zij vanaf dit punt nog niet weten is dat zij alleen staan in een zeer
bitters, ongelijke strijd met de gigantische, ondoorzichtige, spinnewebachtige machine van de Nederlandse
Justitie.
De verblijfplaats van hun kind is een van de meest beschermde geheimen van de Staat (het Ministerie van
Justitie doet alles om deze werkwijze van de "hulpverleners" te beschermen) . De "attente",
*'publieksvriendelijke" werkers van de "hulpverlening" waarschuwen de ouders (zelfs ongevraagd) dat als
ze pogingen ondernemen om kontakt met hun kind te krijgen, er STRAFMAATREGELEN zullen volgen (een
vaak genoemd voorbeeld is het dreigen met het verplaatsen van het kind in huizen waar criminele kinderen
heropvoeding krijgen!3
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KINDERTEHUIZEN
Het budget van deze instanties komt tot stand door staatssubsidies die toegespitst zijn op net
aantal "gasten" die ze herbergen, maar het grootste gedeelte daarvan wordt opgebracht door de cessies
die deze minderjarigen MOETEN tekenen in ruil voor hun verzorging. Deze cessies betekenen
dat het kind zijn recht op het geld, dat door de staat aan hem verstrekt wordt, direct aan het
kindertehuis overgeeft.
De kwaliteit van het leven in zo'n tehuis staat buiten elke onafhankelijke controle: al deze
instanties ressorteren namelijk onder een paraplu: het ministerie van Justitie. De talloze klachten
aan het adres van deze kindertehuizen hebben, door het systeem 'van het kastje naar de muur sturen',
geen verbetering in deze situatie gebracht.
70 tot 8O%, van de Jeugd die in de handen komt van de jeugd-hulpverleners gaan naar de
knoppen (drugs, misdaad, prostitutie, etc). Kinderen vanaf 12 Jaar.
*** WAAR BLIJFT HUN "DESKUNDIGHEID" DAN ? ***
Van tijd tot tijd barsten in het openbaar schandalen los over de grove misstanden in deze
kindertehuizen. Het is een algemeen bekend feit dat de verkrachtingen van minderjarigen (door de
"deskundige" begeleiders) binnen deze instanties een dagelijkse praktijk geworden zijn. (Een vader
van een verkracht meisje doet aangifte hierover, resultaat: op "deskundig" advies van RIAGG heeft
de rechter bepaald dat het meisje wel seksueel misbruikt was, doch niet in het kindertehuis, wel door
haar vader! Bewijzen heeft een kinderrechter niet nodig; de officiële houding is dat deze
"hulpverleners" over "deskundigheid" beschikken, en wel in die mate dat hun advies buiten kijf
staat; 98% van de beschikkingen door de kinderrechters zijn blind gevolg van de adviezen van
deze "deskundige hulpverleners".)
Dat degenen die deze situatie tot stand gebracht hebben, degenen die hun verkrachtingen in
kindertehuizen doorzetten niets te vrezen hebben, wordt mede geïllustreerd door het volgende geval:
een kinderrechter pleegt ontucht met een kind; er vindt geen vervolging plaats door welke
bevoegde instantie dan ook. De rechter krijgt slechts het advies om van werkkring te veranderen.
Geen andere sancties!
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NEDERLANDSE WETGEVING EM MENSENRECHTEN

Begrippen als MEMSENRECHTEN komen hier niet van pas volgens de huidige
als er sprake is van "hulpverlening"!

Nederlandse

wetgeving

Met Europese Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden is een
stukje supranationale wetgeving dat na ondertekening door de Nederlandse regering op 28 mei 1954 (Staatsblad
335) directe rechtskracht -heeft in Nederland (art. 94 Grondwet). Het doel van de opstellers van het Verdrag,
zoals dit uit zijn inleiding blijkt, in 1950 was de bescherming van het individu tegen willekeurige
machtsuitoefening door overheidsorganen, en met name de bescherming van de gezinssituatie. De flagrante
aantasting van de Rechten en Vrijheden als omschreven in het Verdrag in Nazi-Duitsland en in de door
Duitsland bezette gebieden, had duidelijk gemaakt dat het breekbare bouwwerk van de westerse democratie
gevaar loopt wanneer het individu geen bescherming heeft tegen een overheid wiens machtsuitoefening
gelimiteerd wordt met een beroep op meerderheidsbesluiten gedragen door een geïndoctrineerde massa.
Ondanks het Verdrag van Rome 1954 kunt u anno 1989 zomaar uw kind kwijtraken in NEDERLAND.
Ondanks het Verdrag van Rome bestaat er geen waarborg voor omgang tussen ouder en kind met als resultaat
duizenden kinderen die hun vader of moeder of beide niet kennen.
*** EN DE KINDERRECHTERS DOEN MET ALSOF ZE NOOIT ***
*** OVER DE EUROPESE WETGEVING GEHOORD HEBBEN ! ! ! ***
Ja, ze kunnen dat doen onder de broederlijke bescherming van de enige instantie die hen mag controleren: de
Procureur Generaal bij de Hoge Raad. (Misschien is de Procureur Generaal bij de Hoge Raad vergeten dat
Nederland in Europa ligt !)
20.000 kinderen weggestopt in pleeggezinnen en onderduikadressen geen liefdewerk ....... maar een GELDZAAK.
Dat het hier om een zuivere geldzaak gaat blijkt ook uit de volgende voorzieningen in de met:
- stel: je kind wordt weggehaald door de "hulpverleners" en naar een duikadres gebracht terwijl de
voogdij bij een van de ouders blijft- -de financiële bijdrage die voor het kind maandelijks betaald
dient te uorden, wordt ook in eerste instantie verhaald op de voogd volgens diens financiële
draagkracht; bij weigering volgt automatisch loonbeslag;
- je hebt al een tijd geen contact meer kunnen onderhouden met je kind; je kind brengt schade aan
iets toe (doet er niet toe waaraan); deze schade wordt dan verhaald op de voogd ! ! ! ondanks het
feit dat de "hulpverleners" op deze manier de opvoeding van deze kinderen overnemen, zijn ze
niet verantwoordelijk»voor de daden van die kinderen:
DE "HULPVERLENERS" ZIJN OOK HIER WEER BESCHERMD DOOR JUSTITIE.
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DE RECHTERLIJKE MACHT

Deze neemt de leugens klakkeloos over van hun adviseurs, doet daarop uitspraak en creëert op die
wijze weer werkgelegenheid voor de zogenaamde "jeugdhulpverleners". Het hierdoor ontstane kinderen ouderleed laat hen Siberisch koud.
Door gebrek aan controle op deze rechterlijke macht is deze instantie vergroeid tot een reële
Inquisitie van onze tijd, "In naam der Koningin" natuurlijk. De rechters zijn levenslang in hun functies
benoemd; zelfs het begrip WAARHEID is aan hun macht ondergeschikt. De Nederlandse rechter
bepaalt zelf de inhoud van de processen-verbaal van de zittingen - een bevoegdheid die hem boven
de Waarheid plaatst en een enorme vrije ruimte laat voor manipulaties. Door gebrek aan ruimte
kunnen wij hier niet dieper op ingaan.
Feit is dat in zaken waar de "hulpverleners" betrokken zijn, door de kinderrechters persoonlijk grof met
de waarheid gemanipuleerd wordt. Zij vervalsen de werkelijkheid in de notulen en doen uitspraken
die hierop gebaseerd zijn. Klagen bij de Procureur Generaal bij de Hoge Raad heeft geen zin, want
deze instantie vindt dat een rechter dat mag doen (!!!). Vandaar dat ander deze opperste dekking in
de Staat, de kinderrechters omzetbevorderend werken voor de "hulpverlening".
*** DOOR HET ONDERDRUKKEN VAN DE WAARHEID OEFENT DE ***
*** RECHTERLIJKE MACHT DICTATUUR UIT OP HET UOLK !!!

***

*** DE HUIDIGE STRUCTUUR VAN JUSTITIE VEROORZAAKT
*** VOORTDUREND KINDER- EN OUDERLEED !!!

***
***

Talrijke klachten over de werkwijze van het justitiële apparaat, inzake schrikbarende consequenties
van deze brutale manipulaties, hebben nergens toe geleid. Deze maffia octopus weet na elke klacht de
aanklagers' stem te doven en nieuwe barricades op te werpen. In de naoorlogse periode er is nooit een
sanctie op een rechter toegepast!
*** wat een perfecte machine - deze rechterlijke macht !***
Het enige verschil met dictaturen uit Zuid-Amerikaanse landen (waar personen voor altijd
verdwijnen) is, dat men in Nederland het weggehaalde kind,~ in geval van overlijden,
thuisbezorgd krijgt in een kist. Vergezeld van de rekening. Ze hebben het lijk niet meer nodig want
een lijk levert geen omzet meer op,
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WAT DOET DE GROOTSTE REGERINGSPARTIJ?
En de grootste regeringspartij, CDA, die het gezin propageert als de hoeksteen van onze samenleving, zoekt niets
anders dan excuses om niets tegen deze kinderhandei te ondernemen.

Het belangrijkste orgaan in de Staat, waar de basis van veranderingen in de wetgeving zouden kunnen optreden,
is de Vaste Kamer Commissie voor Justitie. Deze Commissie .adviseert het parlement inzake wetsveranderingen.
Ondanks alle druk van buiten af, is het sinds 1971 niet; gelukt welke wetsverandering dan ook, binnen het
kinderbeschermingscircuit, door de beide Kamers te krijgen.
Zelfs de Commissie van de mensenrechten van de Verenigde Naties heeft in een uitspraak van 27 Juli 1988
geoordeeld dat Nederland de omgang tussen gescheiden ouders en hun kinderen expliciet, wettelijk moet regelen,
daar dit nog nooit geregeld is !!!
CDA-leden van de Vaste Kamer Commissie voor Justitie: V.d. Burg, Kraayenbrink, y.d. Kamp, Van Wezel,
Biesheuvel, De Kwaadsteniet, mw. Zoutendijk, mw. Laning. Ze torpederen met de regelmaat van de klok elke
poging om de huidige vage wetgeving op dit gebied te verbeteren.
Deze mensen handhaven de status quo van de Raad voor de Kinderbescherming, de rechterlijke macht,
kinderrechter etc.

Ze zijn "volksvertegenwoordigers" - M A A R :
ZIJ zijn blind en doof voor alle klachten van de slachtoffers van het systeem dat ze beschermen. De slachtoffers
van hun systeem schreeuwen in alle media; GEEN RESULTAAT. De Nationale Ombudsman toont aan dat de
controlemechanismen van dit monstrueuze onderdrukkingsapparaat verkeerd opgesteld zijn; GEEN REACTIE.
*** WAT BLIJFT ER DAN VAN DE DEMOCRATISCHE PRINCIPES OVER ? ***

Korte van Hemel, CDA staatssecretaris voor Justitie:
- grote oppositie tegen openbare rapporten,
- oppositie tegen contrarapportage en -expertise,
- beschermt stelselmatig de huidige stand van zaken binnen de ongecontroleerde Justitie en –
"hulpverlening".
Er wordt via het CDA enorm geblunderd in de rechtsspraak ten aanzien van kinderen.
WIE OP CDA STEMT, STEMT OP KINDERLEED.
Wie gescheiden is, stemt nooit CDA.
Wat heeft de C van CDA voor betekenis?
En staat de D nu werkelijk voor DEMOCRATIE?
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UW KIND IS GOUD WAARD!
Het ministerie van WVC deelde eind 1985 mee dat het budget voor plaatsing van kinderen in
pleeggezinnen voor dat jaar met 7 miljoen was overschreden.

1983
1985
1988
1989

1600 minderjarigen in pleeggezinnen
4400 minderjarigen in pleeggezinnen
10000 minderjarigen in pleeggezinnen
20000 minderjarigen in pleeggezinnen

Het JEUGD"HULPVERLENINGS"CIRCUIT schreeuwt NU al van de daken:
wij moeten NU 30.000 pleeggezinnen hebben !
En als iemand al zou denken dat de "hulpverlening" ook daar aanwezig is waar zij echt nodig
is, komt bedrogen uit: de "hulpverlening" kan zich niet permitteren probleemoplossend te merken:
dat zou niet omzetbevorderend zijn. Ze dragen er altijd zorg voor om genoeg schrijnende gevallen
(echte tragedies) onbehandeld achter te laten om uitbreiding van hun bedrijf te rechtvaardigen.
3,5 miljard gaat er nu in om, gefinancierd door de belastingbetaler. Voor gezondheidszorg is er
geen geld.
Gezinnen uit elkaar rukken, het geld kan niet op, het is geen liefdewerk, ze doen met uw kind
wat hen goed uitkomt, 20x subsidiabel.
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WAT TE DOEN?
***
***
***

MET TOPJE UAN DEZE MANIPULATIE-IJSBERG IS DE ***
"BOLDERKAR"- AFFAIRE, MAAR DE ONDERSTE STEEN ***
ZAL NIET VANZELF BOVEN KOMEN ! ! !
***

***
***

ZOLANG DE CDA-ERS DE JUSTITIE CONTROLEREN
***
ZULLEN DE VERKRACHTINGEN IN DE TEHUIZEN VAN ***

***
***

DE NEDERLANDSE "HULPVERLENING" ONBEPERKT EN ***
ONGESTRAFT DOORGAAN !!!
***

VUIST OMHOOG! ! !

STA OP EN VECHT VOOR JE RECHT ! VECHT ! VECHT VOOR

HET RECHT JE EIGEN KIND OP TE VOEDEN ! VECHT VOOR EEN BETERE WERELD EN
START IN EIGEN LAND !

Het blad de "WERVELWIND" zal willekeurig door heel Nederland verspreid worden in de trein, .bus,
restaurant en brievenbussen
=================== Want wij doen een beroep op u ! ============================
Schrijf vooral deze telefoonnummers even op:
03240 - 10667, 038 - 546560, 03447 - 1611, O2510 - 4142O,
01720 - 94142, 071 - 176446, 035 - 831901.
Want bij een eventueel gelegaliseerde kinderroof kunnen deze mensen u ECHT helpen.
LEES DIT BOEKJE EN GEEF HET DOOR !
Ook kinderen die ervaring hebben met dat soort "hulpverlening" kunnen meedoen.
In Latijns Amerika gaan de moeders de straat op "DWAZE MOEDER5" ais hun kind weg is.
WANNEER IN NEDERLAND? WANNEER IN NEDERLAND? WANNEER IN NEDERLAND?

UW KIND IS GOUD WAARD!

Een ieder die zich geroepen voelt en wil meehelpen om deze onmenselijke praktijken te bestrijden, af
ons iets kan vertellen, is welkam.
Schrijf het telefoonnummer op en geef dit blad door aan wie dan ook.
Dank u voor uw medewerking.
Tel. 03S40 - 10667, 038 - 546560, 03447 - 1611, 02510 - 41420, 01720 - 94142, 071 - 176446, 035 831901.
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LET OP: nadruk is niet verboden!
* Vanwege onze financiën kunnen wij slechts beperkt verspreiden.
*

U mag reageren.

* U mag ideeën leveren.
* Laat het anderen lezen, het is broodnodig.
* De WARME BAKKER in Nederland bakt zijn brood met zorg.
* maar met het LEVEN, OUDERSCHAP, Kind en Wet gaat men onzorgvuldig om in Nederland.
* Wervelwind, boekje voor VRIJHEID, WAARHEID en RECHT.
-

de Wervelwind –

U mag alles kopieren en verspreiden.
-

************************************************************

*

HET KIND ALS WERKGELEGENHEIDSOBJECT ! ! !

*

* Voor de Sociale Dienst is het kind ..... UITKERINGSOBJECT

*

* Voor WVC is het kind ............. .WERKGELEGENHEIDSOBJECT

*

* Voor Justitie is het kind ..OBJECT VAN RECHTSEXPERIMENTEN *
**************************************************************

Een miljarden verslindend hulpobject, waar is men mee bezig in Nederland? Gezin
ondermijnen ...... net allerlei verhalen!

GAT IN DE MARKT !
LEZEN EN DOORGEVEN!

Wij met z'n allen hebben of krijgen er mee te maken direct of indirect:
. echtscheiding
. wegloopkind .
. weg-lok-loopkind
. bemoeizucht
Het lobbyen en ronselen vanuit de propagandamachine van het jeugd-"hulpverlenings"-circuit draait op
volle toeren en dat alles met OVERHEIDSGELDEN van de BELASTINGBETALER.
**************************************************************************************
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"HEET VAN DE NAALD"
BIJ DE VOLTOOIING VAN "WERVELWIND" WERDEN WIJ GECONFRONTEERD MET ONDERSTAAND
SCHRIJVEN VAN EEN VADER DIE ZIJN MEDEWERKING VOOR COPIEREN EN VERSPREIDEN
TOEGEZEGD HAD. DOOR CHANTAGE EN INTI- MIDATIE GEDWONGEN. HEEFT HIJ BESLOTEN ZIJN
BIJDRAGE AAN DEZE AKTIE TE STOPPEN. DE ONDERSTAANDE TEKST SPREEKT VOOR ZICH.

Geachte heer,

Amsterdam; 11.07.1989

Hierbij deel ik U het volgende mede.
Het is Stichting Jeugd en Gezin te Amsterdam aan de Boomstraat 65
te horen gekomen waar ik mee bezig was,
Ik ben om 22.55 uur opgebeld door deze Stichting althans een maatschappelijk werkster mevrouw Anita Davids dat ik mij moest onthouden
van dergelijke acties bij doorgang daarvan zouden de andere 7 kinderen
bij mij weggehaald worden
Uiteraard heb ik direct mijn advocate gebeld en ook deze hebben zij
gebeld en deze raadde mij aan u de stukken terug te bezorgen
deze Stichting heeft de kinderrechter Mevrouw Leezer - Gazan op hun
hand dus het spijt mij zeer dat ik niet verder mag ik wil wel naar
mijn kinderen gaan voor ik hoop dat u dat begrijpt
met vriendelijke groet

HULPVERLENERS
FUNGEREN ALS
RATTENVANGERS
Raad voor de Kinderbescherming.

JEUGDHULPVERLENING
KINDERBESCHERMINGSCIRCUIT

DE STAATSKINDERVANGST

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
kinderrechter

Aan Mevrouw J.S. Poley en

de Heer J. den Held.,
Sumatrastraat 246-I,
1095 HV Amsterdam,

Amsterdam,

kenmerk 85.0205 C
bijlagen
onderwerp

14..7.1989

uw
kenme
rk

Geachte Mevrouw en Mijnheer
Hierbij deel ik u. mede naar aanleiding van het contact dat
de heer den Held heeft gehad met de heer Visinescu, ik sterk in overweging zal nemen tot het
uithuisplaatsing van uw andere kinderen
Tevens benadruk ik dat het bezoek van de moeder aan Jennie en
Mieke in gevaar komt, als de heer den Held toch zonder toestemming
van de kinderrechter met de heer Visinescu akties gaat ondernemen
tegen het beleid van de kinderrechter, kan ik alleen maar reageren
door u voor te houden dat als u. handelt tegen de beslissing van de
kinderrechter er een verbod zal worden verzocht aan de heer den Held
op te leggen om zich in de gemeente Wognum te bevinden.
Ik hoop dat u het niet zo ver laat komen.

Bezoekadres: bureau kinderrechter,
Prinsengracht 436
corresp. adres: postbus 1312 - 1000 BH Amsterdam
spreekuur:
telefoon 020 - 21 24 12

