Bericht over de stand van zaken. Vidomes-proces tegen criticus
van Gunt Niessen en de Weerwolf-Groep, Griegstraat, Pollux-Flat, Delft

.

Beste medebewoners, beste leden van betrocken instanties:
eerlijke rechters, eerlijke griffiers, eerlijke baliemedewerkers,
In het gevecht, dat Vidomes tegen mij is begonnen, om mij als criticus van
ongelofelijke gebeurtenissen in Vidomes-panden monddood te maken, heb ik
nu al twee slagen voor de rechtbank gewonnen.
Eerst liep een poging, om via arglist en bedrog een verstekvonnis te krijgen:
onzichtbare handen binnen de rechtbank hebben mijn eerste reactie op de
Vidomes-aanval, die gestempeld in de akte was, uit de akte laten verdwijnen.
Ik had al zoiets vermoed en heb opgelet, de verdwenen stukken opnieuw ingeleverd en het verstekvonnis kunnen voorkomen. De bedriegers zijn opgevallen!

Verder is iets ongelofelijks gebeurd: 2 rechters stellen nu, als rechter op die
zaak gezet te zijn. Dat kan niet! Nu moet het hoofd van de rechtbank, de heer
Van de Laarschot, dat laten controleren. Want er is duidelijk iets mis! Onder
zijn leiding heeft het kunnen gebeuren. Heeft hij genoeg grip op de organisatie?
Heeft de criminele groep van lust-schademakers in Vidomes een hoge
beloning uitgezet voor een rechter, die het voor elkaar krijgt, mij via bedrog
uit de flat te gooien? Willen nu 2 rechters uit een corrupte groep van rechters
ieder de beloning incasseren? 2 open vragen. Wat zijn de antwoorden?
Een van de beiden of geen van de beiden is de juiste rechter voor de zaak.
Ik heb gecontroleerd: geen van beiden is de juiste. Beiden willen zich via
manipulatie op de rechter-troon zetten!
Tevoren de zaak officieel in de rechtbank bekend was, moeten er contacten
tussen Vidomes en rechters geweest zijn. Want er werd al -onwettelijk, via
zwarte connecties- een rechter bepaald. Door Vidomes? Wie anders dan
Vidomes kan de rechter voor de Vidomes-zaak gekozen hebben? De regels
werden aan de laars gelapt! Dat is een misdrijf. En dat kaart ik hier natuurlijk aan. Vidomes, de aanvaller, zal niet verwachten, dat ik daarover zwijg!
Nu de dingen met meer details: zie website
www.verrassing-in-de-rechtbank-2-rechters-op-een-zaak.jaaaa.net .

Voor de eerste rolzitting in de rechtbank Den Haag had de criminele groep
van lust-schademakers in Vidomes een verstekvonnis tegen mij gepland,
via connecties, via bedrog. Onzichtbare handen van een criminele groep
binnen de rechtbank hebben mijn reactie op de Vidomes-klacht, 2 brieven,
uit de akte laten verdwijnen. De rechter zou dan gezegd hebben: <Geen
reactie van de beklaagde partij! Dus verstekvonnis!> Zelfs een eerlijke
rechter reageert zo. Een verstekvonnis zou een k.o.-slag geweest zijn: ik na
28. juni binnen 1 week, dus op 5. juli, met alle spullen op straat. Met 77 jaar!
Maar dat gebeurde niet. Want ik heb opgelet.
Mijn 2 brieven waren aangekomen, en met datumstempel in de akte gelegd.
Dat bleek later. Als ik van mijn eerste vakantieoord belde en vroeg: <Zijn
mijn brieven aangekomen?> was het antwoord: <Nee! De akte is leeg!> Ze
waren door onzichtbare handen er uitgehaald! Ik ben snel terug gereisd naar
Delft, heb kopieen gemaakt en deze persoonlijk aan de rechtbank-balie
ingeleverd en kopien met stempel gekregen, 2 dagen voor de rolzitting. Op de
rolzitting ben ik dan ook persoonlijk aanwezig geweest en heb uitstel om 4
weken bereikt, zoals eerder in de brieven gevraagd.
Er zat een rechter, die op mijn vraag expliciet zei, de rechter van deze zaak te zijn.
Op de tweede rolzitting, die over de inhoud ging, zat er een andere rechter,
een vrouw, en zei, de rechter van deze zaak te zijn. Dat was de rechter, die al
als rechter van de zaak in de computer stond, tevoren de zaak officieel bij de
rechtbank bekend was: nog niets ingeleverd door Vidomes, geen stukken van
Vidomes. Een rechter voor een onbekende zaak! Teken van manipulatie!
Dus: er zijn voorbesprekingen geweest tussen Vidomes (waarschijnlijk de
Vidomes-advocaat) en bepaalde rechters, en dan is een rechter vrolijk in de
adminisratie ingeschreven worden, door Vidomes gekozen, om mij te
veroordelen. Hinkepoten-fout! Ik kon het achterhalen.
Woningcorporatie Vidomes weet, dat zij voor een eerlijke rechter verliest. De
feiten zijn te duidelijk. De vals ingestelde stoor- en rammel-apparaten achter
gesloten deuren hoort hier iedereen: Unica-monteurs, Duro-Vermeermonteurs, flatbewoners en gasten. Getuigen zat! Ik heb geluidsopnames en
foto´s van de dingen, objectieve bewijzen, die volgens de leugenbaron
Vidomes alleen in mijn fantasie bestaan. Voor een eerlijke rechter kan
Vidomes alleen verliezen Dus kiest Vidomes een oneerlijke rechter, om toch

te winnen! Fijn, als men over zulke connecties beschikt, om zo iets te
kunnen! Wij zien hier een misdrijf van twee partijen, van de oneerlijke
rechter en van Vidomes rsp. de criminele groep van lust-schademakers in
Vidomes, het gezwel in Vidomes.
Ik had gecontroleerd (samen met Weerwolf-leden). Ze hadden zo open
gemanipuleerd, dat wij het makkelijk konden natrekken. Hinkepoten-gedrag!
Lust-schademakers zijn hinkepoten. Als ze onder controle staan van hun
kinderhersenen (ze hebben combi-hersenen, 10% kinder- en 90% volwassenhersenen), dan maken ze de stomste fouten. Hun zieke lustbelefenissen over
de schade, die ze maken, zijn dan zo overheersend, dat ze de overzicht
verliezen. Dan worden ze hinkepoten. Dan zijn ze de weg kwijt. Zo ook hier.
Wij konden de manipulaties makkelijk natrekken.
Ik wiste van tevoren, dat op rolzitting nr. 2 de ´Vidomes-rechter´ aanwezig
zou zijn. Maar zij wiste niet, wat ik wiste. Toen heb ik, ´´de verwarde
wetenschapper´´ (volgens Vidomes), mijn contacten laten spelen en een
journalist gevraagd, een video van de rolzitting te maken.
Hij kreeg de vergunning te filmen, kwam met zijn film-ploeg en heeft mijn
plezierig gesprek met de dame op de rechter-stoel gefilmd:
Ik had een lange verweerschrift van 17 pagina´s plus producties meegebracht,
(met vele foto´s van verroeste en verloederde buizen en apparaten en van de
liften, onderin nieuw met de verdachte gaten (er komt nu weer lichte stank
uit) en bovenin kapotte spaanplaten, gevaarlijk los zittende rammelende
stangen, boven totaal verloederd, als Astra-Lift-monteurs gingen nakijken, na
bezwaren van ons bewoners over vreemde geluiden (ik was met de camera
erbij geweest).
* opnieuw hinkepoten-gedrag van de lust-schademakers, hier de huismeester
en de grote Vidomes-groep met dezelfde hersenziekte erachter: beneden
luchtvervuil-installatie inbouwen, onder de mom van vernieuwing, en voor
boven geen aandacht, de verloedering laten zitten: dikke fout van hinkepoten*
De lange verweerschrift (nu op de website:
www.vidomes-aanval-via-rechtbank-het-antwoord.jaaaa.net )
van 17 pagina´s wilde mevrouw rechter (R:) hebben.
<Goed!> zei ik. <Dit hier is een aanvulling op het verweer, dat ik gisteren al

aan de balie heb ingediend, om een gestempelde kopie te hebben.
Heel belangrijk na de ervaringen, die ik intussen heb gemacht met de per post
gestuurde brieven, die uit de akte verdwenen. Ik had geen gestempelde
kopieen, kon inlevering dus niet bewijzen. Daarvan hebben criminele handen
in de rechtbank gebruik gemaakt. >
(mevr. rechter reageerde via lichaamstaal, zie camera, maar zei niets –
ze wiste dus van de bedrogspoging richting verstekvonnis)
Ik (N): <De rechtbank krijgt deze aanvulling nu ook nog. Maar tevoren heb
ik nog een paar vragen, mevrouw! Wanneer heeft Vidomes de dagvaarding
bij de rechtbank ingedient? Welke stempel staat op het Vidomes-stuk, dat
voor u op tafel ligt?>
Met een slecht geweten blokkeerde Mevrouw Rechter meteen:
R: Vandaag kunnen geen vragen gesteld worden.
N: Ik stel geen vragen mbt de inhoud van het geschil. Vragen over de
procedure stellen mag. Wanneer heeft Vidomes de dagvaarding bij de
rechtbank ingedient? Welke stempel staat op het stuk?
R: Vandaag kunnen geen vragen gesteld worden.
N: Ik constateer, dat u weigert te antwoorden, terwijl u op deze
procedurevraag wel antwoorden moet. Er lijkt iets mis te zijn. >
Dan begon ik, haar direct aan te vallen:
N: Ik heb gecontroleerd en helaas moeten vaststellen, dat u niet de rechter
van deze zaak bent. U bent via manipulatie op de rechtertroon geklommen.
R: Wilt u mij nu uw verweerschrift geven? Anders sluit ik de zitting!
N: Nou, opnieuw wilt u niet antwoorden! > Ik stond op en gaf haar mijn
stuk. Zij legde het zo op het Vidomes-stuk voor haar op de tafel, dat het de
datumsstempel verdekte. Ik stond direct voor haar en kon het zien.
N: Ah! U bent bang, dat ik de stempel zie. U verdekt de stempel. U bent niet
de juiste rechter. U manipuleert. U verdekt het alles bepalende datum van
indiening! > zei ik woedend. Woede spelen kan ik goed.
Onder de kracht van deze nieuwe aanval ging ze in de knie:
R: Ik verdek niets.> en ze dekte de stempel op.
Ik laas luid en in de camera < 23. juni 2017 , toen werd het Vidomes-stuk
ingediend volgens stempel>
Nu hadden wij het op de film, zwart op wit. Ik wiste het datum al eerder,
toch alleen gehoord. Maar nu kunnen wij het direct bewijzen!
N: U was al eerder als rechter van deze zaak bekend. Voor 23. juni 2017.

Meerdere dagen eerder dan vrijdag, de 23. juni. Dus tegen de regels in.
Manipulatie! Manipulatie om mij te laten verliezen.
Ik accepteer u niet als rechter. > Zij trok een gezicht en bekende schuld via
lichaamstaal, maar zei niets (camera!).
N: Manipulatie! Dat accepteren wij niet. Dat is een misdrijf. Ik accepteer u
niet als rechter. Wij willen onze rechtbanken terug! Wij willen ons land terug!
Wij willen ons land terug! Daar was toch iemand, die dat ook heeft gezegd!
Wie was dat nog?>
Zij zette een pokerface op en zei: <Ik sluit de zitting. De camera mag uit>
Wij gingen. Wij hadden het datum 23. juni 2017 en mijn <Ik accepteer u
niet als rechter> op de film en misschien een leerstuk voor anderen, om meer
te controleren en corruptie tegen te gaan.
Lust-schademakers zijn hinkepoten. Criminele hinkepoten. Ze zijn vooral
gevaarlijk door hun guerrilla-strategie en door hun hechte corpsgeest. In
eerste instantie weet men nooit, wie daarbij behoort en wie niet. Want dat
vertellen ze niet. Ze treden op als singulaire personen. Toch later, als men
gezien heeft, hoe ze elkaar helpen en samenwerken, broers en susters van
elkaar met dezelfde ziekte, dan weet men het grotendeels.
Ze beschikken over gemene psychostrategieen, die ze van generatie tot
generatie doorgeven, om onwetende burgers ´te bewerken´ en zich als
guerrilla-groep door te zetten.
Alles heeft geschiedenis. Ook deze criminele hinkepoten met een erfelijke
ziekte in hun hoofd hebben geschiedenis. Ze infiltreren alles, wat te
infiltreren valt en streven naar macht, omdat men van boven beter schade
maken kan, dus veel meer leedvermaak beleven.
Een kleine groep van huurders hier in de flat, waar ik woon, is een
verlengstuk van de zieke Vidomes-groep, valt op door veel activiteit, door
Vidomes te loven en fout bezige Vidomes-functionarissen te verdedigen. Een
dame met een pokerface, die in een rood scootermobiel rond rijdt, iedereen
kent haar, is het kopstuk van deze kleine groep. Op 1. mei viel ze op, als ze
door een stevige booie van leedvermaak gegrepen werd en haar pokerface in
een typerend teken van de lust-schademakerziekte omsloeg. Nadat dit werd
beschreven, houdt ze zich duidelijk meer op de vlakte. Zieke groepen trekken
opgevallen leden in de schaduw terug. Men ziet dus: licht werpen op de
guerrillas heeft effect.

Dit stuk handelt in eerste lijn van criminele hinkepoten en guerrillas in de
rechtbank, die stukken uit akten laten verdwijnen, om een verstekvonnis te
provoceren, en die verbodene afspraken met een partij maken, die zo
doorzichtig ageren, dat burgers, die controleren, licht daarop kunnen werpen.
En een poging ondernemen, hen te pakken.
Deze daders te pakken is nog een taak voor zich. Want wij weten niet, op
welke machtsposten wij opnieuw op verkapte guerrillas stoten, die hun
perverse broers en susters willen beschermen en onder voorwendselen
saboteren en weigeren, de nodige stappen te nemen. Nu is de rechtsstaat nog
zo lek als een mand, wegens dit verschijnsel infiltratie. Met het weten, dat de
guerrillas zwak zijn, zwakke zieke hinkepoten, kunnen wij beginnen, de
machtsposten de zuiveren, met systeem, organisatie en met werktuigen zoals
de Detectief-Computer DeC.
Tegen DeC zijn de guerrilla-structuren van de hinkepoten niet bestand.
Burgers blijven lang inactief. Zij denken: er kan toch niet veel gebeuren.
Maar er kan heel snel heel veel gebeuren: weer een nieuwe oorlog, weer een
nieuwe crisis van de wereldeconomie. Want op de achtergrond werken 8.500
top-guerrillas met hoogdruk eraan. Hun kranke hersenen hebben altijd nieuw
leed nodig, om leedvermaak te beleven. Dus organiseren ze leed. Jaren van
tevoren maken ze plannen. Dan zetten ze deze met heel veel geld – deze
8.500 zijn de rijksten mensen van de wereld - om in werkelijkheid.
De centrale van hun geld-macht-imperium is BIS in Basel in Zwitzerland. Als
top-banker heeft Ronald Bernard jarenlang voor de 8.500 gewerkt, kent de
structuren van het geheime geld-macht-imperium dus van alle kanten en
beschrijft het nu in video-intervews op www.DVM-TV.com met precisie.
Aankijken!
Hij haakte af, nadat hij er achter kwam, dat de 8.500 alle Satanisten zijn, die
de duivel aanbidden, geregeld kinderen vangen, die spoorloos verdwijnen, en
ze in zwarte messen de Sataan offeren. Eerst pijnigen ze de kinderen ten
dode, om leedvermaak te beleven, dan braden ze de kinderen en eten ze deze
op. Bernard werd gevraagd, daarbij actief mee te doen. <Dat kan ik niet!>
zei hij en werd een criticus van zijn vroegere bazen,
De rijkste van de 8.500 is hun geheime koning, Jacob Rothschild. In zijn
gelaat staat de lust-schademaker-ziekte geschreven. Studeer foto´s van hem.
Ze hebben vele oorlogen georganiseerd en plannen nieuwe oorlogen. Nu
WW3. Wetenschappers hebben de seinen verzameld. Wij weten het!

De lust-schademaker-guerrillas in onze machtsorganen worden aangestuurd
door de 8.500. De opperbevelshebber is de geheime koning.
Om in ervaring te brengen, hoeveel van de guerrillas in onze machtsorganen
ook satanisten zijn zoals de 8.500, moeten wij ons test-werktuig inzetten, de
DeC-Computer. Om dat te kunnen, moeten burgers actief worden en ons
steun geven.
Nu is de volgende stap in het Vidomes-proces tegen mij, via de president van
de rechtbank, de heer Van de Laarschot, een eerlijke rechter te vinden,
gekozen volgens de regels. Ik verhuich mij erop.
Gunt Niessen en de Weerwolf-groep
Wordt vervolgd.
Wie op de hoogte wil blijven, kan mij een briefje in mijn brievenbus nr.7
doen met adres of email-adres.
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