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Vergrijping

Geachte heer De Koning,
Ten eerste mijn schrijven d.d. 6 januari 2017 m.b.t. de uithuiszetting dat plaatsvond op 3 januari
2017. Ik heb u toen gewezen op onjuiste informatie die u vermeldt in uw afschrift, dat ik woonachtig
zou zijn aan het adres Malagapad 6 te Rotterdam. Dit is een onwaarheid! Ik heb erop gewezen dat
het de zoveelste dwaling veroorzaakt! Ik heb u op 3 januari 2017 mondeling te verstaan gegeven u
het daar naar toe kon sturen. Het was niet nodig mijn dochter die door de ontwikkelingen nog steeds
gevoelig was voor stress te confronteren.
Ik kan u nu mededelen dat onjuiste verslaggeving gevolgen heeft en dat hieruit onjuist geachte
bestuurshandelingen voortkomen en dat u daarop bedacht dient te zijn. Daarbij wil ik opmerken dat
desinformatie het ‘opzettelijk misleidende informatie verspreiden’ is. Hiermee wordt gehinderd of
zelfs voorkomen dat een doelgroep juiste conclusies kan trekken of correcte meningen kan vormen.
Op deze en andere praktijken ben ik bedacht. Een 12 jarige heeft doorgaans al voldoende cognitief
vermogen om dit in de relatie tussen twee ouders op te merken en dat dus ook voorkomt onder
andere volwassenen zoals kerkelijke leiders en maatschappelijke dienstverleners. Ook de leugen is
mijn dochter op een zeker punt op haar 17de niet ontgaan.
Ten Tweede valt er iets op te merken over de grondslagen van de moderne staat. In de
jurisprudentie was er in de jaren tachtig en de totstandkoming van de Grondwet uit 1983 een zekere
ontwikkeling - een tendens – gaande, met name omtrent de justitiabelen (gelijkwaardigheidsbeginsel)
In Staatkunde, Nederland in drievoud maken De Jong en Schuszler de grondslagen van de moderne
staat inzichtelijk. Zij concentreren zich daarbij op de relatie tussen de staat en het recht. Over het
gezag en gegeven de betekenis van democratische rechtstaat zijn een aantal regels en voorwaarden
beschreven. De regels zijn een uitwerking van het algemene beginsel, dat in een democratische
rechtsstaat geen bevoegdheid bestaat zonder dat controle kan worden uitgeoefend, of zonder dat
over de uitoefening verantwoording moet worden afgelegd (Belinfante en de Reede, 1991).
Bronnen van staatsrecht: Belinfante en de Reede merken op dat de staatsbeoefenaar de
ongeschreven regels van het staatsrecht dient te kennen. Wanneer ik ‘staats- en bestuursrecht in
historisch perspectief’ observeer, dan valt op dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie niet
bedacht is geweest op de regels en voorwaarden. Na de Grondwet van 1983 heeft men bij de
inrichting van de interne rechtsorde nagelaten ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsPagina 1 van 2

vorderingen die ertoe strekken de rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht
ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke voor soortgelijke nationale vorderingen gelden
(gelijkwaardigheidsbeginsel). Blijkbaar is destijds dit voor de wetgever lastig geweest dan wel ook
ondoenlijk geacht? Ik had redenen om 16 oktober 2015 een brief te schrijven met in het onderwerp
‘De Verwaarloosde Staat’. Deze brief ging naar Zijne Majesteit. In Staatkunde, Nederland in drievoud
die ik sinds april 2017 inzie vond ik de bevestiging dat fundamentele problematiek niet (meer) wordt
opgelost.
Afronding: Behalve het reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding (inclusief de
gebreken) heeft de mens een professionele eigenschap als leervermogen. Leervermogen is de mate
waarin je nieuwe informatie in je opneemt en deze vervolgens effectief toepast in allerlei
(werk)situaties. Het gaat ook om het toepassen van de kennis die je hebt en het willen leren van de
dingen die je doet en ondervindt. Met andere woorden: U dient er zelf op bedacht te zijn dat het de
burger aan bescherming tegen onjuist geachte bestuurshandeling heeft gemankeerd. In de
advocatuur is het niet ongebruikelijk dat er sprake is van desinformatie - bewust en onbewust - en
ook hierop dient u zelf bedacht te zijn en dient u zich eens ernstig achter de oren te krabben of u
daadwerkelijk aan rechtshandhaving doet of de ene misdaad na de ander begaat. Ik heb u tijdens uw
bezoeken voorafgaand aan de huisuitzetting geïnformeerd dat hier onrecht plaatsvindt.
Ik zal een kopie van deze brief neerleggen bij burgemeester A. Aboutaleb en hem verzoeken een
onderzoek in te stellen, dan wel met de resultaten uit eerdere onderzoeken voor de dag te komen. Ik
leg dit ook aan politieke partijen voor.
Ik ben benieuwd wat uw antwoord en reactie hierop is.
Hoogachtend,

Lambert Speelman
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