Geacht Bureau BFT,
Hierbij doe ik aangifte en ook namens velen nml.: lezers van Kleintje Muurkrant, AD en FD
tegen mr. J. van der Veen notaris te Dordrecht.
Misschien is u onlangs de berichtgeving op de site “Kleintje Muurkrant” serie Octopussy afl.
607 t/m 615 ontgaan, echter hier leest u de ware toedracht van onze aangifte.
Een notaris is nog altijd een Rechtspersoon met een Wettelijke Taak binnen onze samenleving
en dient niet zijn derden rekening te gebruiken voor eigen plezier, zoals aankoop van een
Kasteel in de Champagne streek.
Zelfs de bedragen zijn onduidelijk zowel in aankoop als in restauratie van dit Kasteel via zijn
derden rekening, misschien is hier sprake van witwassen, het heeft er alle schijn van!
Lezers van dit non- fictie feuilleton zijn er nu stellig van overtuigd, dat deze notaris een
beschermde informant is van het FIOD/ECD/OM, daar FIOD inspecteur Ruud Beukers er
alles aan gedaan heeft het bestaan van dit Kasteel te ontzenuwen.
In onze procedures om de verdwenen 11.5 miljoen gulden uit onze erfenis terug te halen,
tegen notaris van der Veen, weduwe van notaris Eldering en rechtsopvolger mr. Woortmann
zijn ook, vanaf 2001, de meest bizarre dingen gebeurd in de rechtsgang, ondanks zwart op wit
bewijzen. Elk rechtscollege tot nu toe was blind voor deze bewijzen, wat ons ook nu het
ergste doet vermoeden.
Kortom wij hopen, dat het BFT in hun onderzoek ,zich niet zal laten weerhouden door een
eventuele “beschermde informanten status” van notaris J. van der Veen te Dordrecht en dit
onpartijdig zal uitvoeren.
Hoogachtend
Dr. J. van den Hemel.
Ps. Op de laatste rechtszitting Hof Amsterdam, had notaris van der Veen ook het laatste
woord, hij stelde in volle zaal,…dat de ware dader zo snel mogelijk gevonden mocht
worden…..Hij gaf dus toe onomwonden dat er uit onze erfenis gestolen was !!
En dat voor een notaris die juist deze boedel onder zijn hoede had oftewel afwikkelde, hier is
dus de wettelijke taak van deze rechtspersoon in het geding, misschien wel van het hele
notariaat in den lande op het gebied van legaten.

