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Betreft: Hoger Beroep tegen uitspraak Awb 04-132 NABW, 23 augustus 2004
Stokkei / Gemeente Bloemendaal

Geachte mevrouw, heer,

Hierbij teken ik Hoger Beroep aan tegen uitspraak 04 - 132 NAWB,
23 augustus 2004..

e

Ofschoon de uitspraak van de rechter voor mij persoonlijk enigszins gunstig is,
kan deze uitspraak niet los worden gezien van het feit dat de gemeente
Bloemendaal mij inmiddels heeft gedwongen een 3e rechtszaak te starten bij de
sector Bestuursrecht Haarlem. Dit was bij de rechter bekend 1 dag voorafgaand
aan de rechtszitting op 24 juni 2004...en dus voordat zij overging tot het
schrijven van deze 2e uitspraak.

Bijgevoegd:
- gerechtelijke uitspraak van 19 augustus 2004
- besluit van 27 september 2003, beschikking van 6 januari 2004-startbrief 2e rechtszaak van 16 januari 2004
- startbrief 3e zaak van 12 juli 2004 en het volledige dossier waarop deze
brief is gefundeerd.

-

Doel Hoger Beroep:
Ik vind dat ik op kleinerende, tergende en vooral ook onbeschofte wijze
behandeld wordt door de rechterlijke macht. Op het psychopathische af.
Het feit dat ambtenaren op het stadhuis voor de lol een gezin psychisch
mishandelen &frauderen bij de uitvoering van de Sociale Zekerheid wordt niet
erkend. Nochdoor de bestuursrechter, noch door het OMHaarlem.
Het OMheeft niet eens de moeite genomen uit te zoeken hoe ernstig de zaak
is. Bestuursrechters helpen ambtenaren (onbedoeld) met 'het goedpraten van
mishandeling &fraude' door middel van de Algemene wet bestuursrecht.
Zij erkennen de gaten in de bestuurswet niet. De inhoud van besluiten &
beschikkingen stemt niet overeen met wat er werkelijk in de spreekkamer of
tijdens een hoorzitting gebeurt. Het dossier kan eenvoudig gemanipuleerd
worden door functionarissen.(Hierover leest u meer in de startbrief van de 3e
rechtszaak)
Het gevolg is, dat ik in de uitspraak van 19 augustus 2004 word gedwongen te
onderhandelen met ambtenaren die mijn leven & lichaam ...en dat van mijn
jonge kinderen moedwillig, langdurig en bewust gepland psychisch
mishandelen. Ik moet dus een deal sluiten met criminelen over de toekomstige
inhoud van mijn privé-leven & het functioneren van mijn lichaam. Ook ben ik
gedwongen mee te werken aan fraude bij de uitvoering van de Sociale
Zekerheid door de gemeente Bloemendaal. Dit weiger ik.
Een ander gevolg is dat de bestuursrechter mij indirect gebruikt voor het
aanmaken van juridisch correct Minima-& Emancipatiebeleid op het stadhuis,
terwijl de functionarissen ter plekke absoluut niet van plan zijn mij het gebruik
van mijn Grondrechten &Verdragen te waarborgen. De wijze waarop
Bloemendaal de legerechtelijke uitspraak van 15 december 2003 uitvoert
bewijst dit. Wat onverteerbaar is, is dat de gemeente wel mijn proceskosten
moet vergoeden, maar 'deze straf' wordt betaald uit de gemeentekas.
Ambtenaren merken er persoonlijk niets van; sterker nog zij krijgen een
vrijbrief van de bestuursrechter om mij stiekem steeds harder psychisch te
mishandelen. Dat ik een privé-persoon ben die letterlijk dood getreiterd kan
worden wilniemand weten.
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Punten uit de gerechtelijke uitspraak van 19 augustus 2004:
In 2.5 erkent de rechter dat ik al verwikkeld was in de 1e rechtszaak toen
Bloemendaal mij plotseling het bevel gaf naar het ÇWIte gaan omdat ik
arbeidsplichtig ben volgens de gemeente. De rechter stelt dat Bloemendaal had
kunnen weten dat ik zo'n bevel niet kan uitvoeren, temeer omdat het bevel op
zich een volledige ontkenning is van het bestaan van mijn 1e rechtszaak tegen
Bloemendaal. Ondanks dat er een lopende procedure is mag Bloemendaal mij
wel naar het CWIsturen, wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan.
Ik ben in de gelegenheid gesteld een bezwaarschrift in te dienen, maar de
afhandeling daarvan is niet wat de rechter aangeeft. De rechter vindt dat ik in
mijn brief van 28 oktober 2003 afzie van horen. Dit is zo'n voorbeeld waaruit
blijkt 'dat het dossier uit verband wordt getrokken'. Door de rechter en de
gemeente. Ik leef onder zware omstandigheden doordat ik geen familie heb.
Ik ben zeer ernstig mishandeld door mijn ouders tijdens mijn jeugd. Ik heb dan
ook niet op commando een oppas voor mijn jonge kids. Ik kon geen oppas
vinden. Dit leg ik voor aan de Bezwarencommissie, wat zij negeren.
Bovendienvindik - nog steeds - dat Bloemendaalde 1e rechtszaak had moeten
erkennen en ook even had moeten wachten op de uitspraak van die zaak,
welke 15 december 2003 arriveerde. De rechtszitting van de 1e zaak vond
plaats op 9 oktober 2003. Het besluit CWIwas gedateerd 27 september 2003.
Ik heb daarna aangegeven dat ik afzie van horen omdat ik geen oppas heb en
niemand beschadigd raakt wanneer Bloemendaal wel wacht totdat de uitspraak
van 15 dec 2003 verwerkt kan worden in de beschikking van de
Bezwarencommissie omtrent het besluit CWI.
Dit soort getreiter 'verdwijnt in de gaten van de bestuurswet'.

De rechter straft het geplande 'asociale gedrag' niet af.

Ik verzoek u de rechtszitting Hoger Beroep voor de 2e rechtszaak aan te
houden totdat ik de 3e rechtszitting heb doorstaan in Haarlem en ook Hoger
Beroep kan aantekenen tegen de 3e uitspraak. De rechtszitting voor de 3e
rechtszaak verwacht ik in november / december 2004.
Ik wil dat de lagere bestuursrechter tijdens de 3e rechtszaak beslist, dat er
wel een strafrechtelijk onderzoek tegen functionarissen van de Sociale
Taakgroep, het College van B& W en de Bezwaren- & beroepencommissie moet
komen. Ik hoef mijzelf niet vrijwilligte laten mishandelen, in rechtsstaat
Nederland, ook niet door overheidsfunctionarissen. Ik hoef mijzelf ook niet te
laten dwingen vanuit onderdrukking en armoede, het werk van de
functionarissen op het stadhuis te verrichten...terwljl zij mij juist tegenwerken.
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In 2.7 &2.8 erkent de rechter dat Bloemendaal eerst op basis van zorgvuldig
onderzoek tot een individuele beoordeling had moeten komen alvorens zij mij
het bevel geven tot inschrijving bij het cwt

In 2.10 erkent de rechter dat Bloemendaal mij niet alleen op basis van artikel
113 Abwhad mogen dwingen naar het CWIte gaan, zij hadden ook artikel 107
Abw moeten toepassen.

Met 2.11 ben ik zelfs blij. De rechter stelt overduidelijk dat ik door Bloemendaal
naar het CWIwordt gestuurd op valse voorwendselen, nl. 'dat de gemeente
eerst een oordeel van het CWInodig heeft alvorens zij mij ontheffing van
arbeidsverplichting kan verlenen'. De lerechtszaak ging juist over het feit dat
Bloemendaal weigert mee te werken aan de combinatie arbeid, studie &zorg!
Ik krijg geen betrouwbare Informatie op grond waarvan ik mijn leven kan
inrichten. De rechter vindt dat Bloemendaal eerst zelf tot een individuele
beoordeling had moeten komen voordat zij mij naar het CWIstuurt.

Wat in 2.12 nu wordt ontkent is het feit dat ik al ruim 2 jaar 'vecht voor
betrouwbare schriftelijke informatie van Bloemendaal waaraan ik mijn rechten
kan ontlenen'. Ik moet alle zaken mondeling afhandelen. Word Inconsequent
voorgelicht, gebruikt voor machtsspelletjes met het CWLen ik word behandeld
als rechten loze Slaaf m/v. Zodra ik mijzelf wil beroepen op rechten word ik
genegeerd, aan het lijntje gehouden en zelfs beduveld.



Bijde uitwerking van de uitspraak van 15 december 2003 verklaart de
gemeente in het verweer van het College van B & W mijn beroep op de
Grondwet &Verdragen niet-ontvankelijk. In de beslissing van de
bezwarencommissie doet de gemeente er nog een schepje bovenop door de
gehele 1e rechtszaakongegrondte verklaren.
Ik verwijsu nu naar de startbriefvoor de 1e rechtszaak van 29 november2002
en het overzicht van 5 november 2002. Deze hebben geresulteerd in de
gerechtelijke uitspraak van 15 december 2003.

Deze voor mijn gezin gunstige uitspraak is door Bloemendaal 100% negatief
tegen mij uitgewerkt, wat leidt tot de 3e rechtszaak, Zie startbrief van 12 juli
2004 en de rest van het dossier waarop dit is gefundeerd.

Het gesprek met de burgermeester mw. l.A. Snoeck-Schuller in september
2002 heeft tot de 1e rechtszaak geleid. Op grond van de Abw &mensenrechten
eis ik Minima-& Emancipatiebeleid. Dit kreeg ik niet, dus deed ik een beroep
op de WOBbij de bestuursrechter.
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Tijdens de rechtszitting van 24 juni 2004 -2e zaak - heb ik herhaaldelijk
gesteld 'dat ik geen mediation wil met ambtenaren die mij mishandelen'.
De rechter negeert dit in haar uitspraak van 19 augustus 2004.
Tijdens de rechtszitting vond ik de 2e rechter onbeschoft.
Ik heb een klacht over haar ingediend bij de Raad van Bestuur. Daar ben ik
afgepoeierd met de mededeling 'dat ik mijzelf grievend en ongepast
gedraag...en maar in Hoger Beroep moet gaan'.
Derechter tijdens de 1e zittingheeft mijalle gelegenheidgegeven uit te leggen
wat er aan de hand is. Ik vond haar wel een beetje te zelfingenomen, maar zij
gedroeg zich normaal, vriendelijk, ter zake en gaf ook ai tegen Bloemendaal
aan 'dat er wel degelijk het één en ander recht gezet moet worden',
Ik heb haar toen gewaarschuwd; Bloemendaal wil niets rechtzetten. Dit bewijst
de uitwerking van die uitspraak

Wie is hier nu het meest grievend?
De rechter die weigert in te zien dat ambtenaren het wel heel amusant vinden
mij een infarct te treiteren, het OMdat niet eens de moeite neemt telefonisch
uit te zoeken of mijn aangifte tegen Bloemendaal terecht is...OfIK?
Ik ben hier het slachtoffer, maar wordt gedwongen mijzelf te gedragen als
advocaat, rechter, politicus of als de politieke vijand.
Mijnlichaam heeft grenzen en die zijn al overschreden.
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Ik verzoek u dus 3 startbrieven, alle besluiten, verweren, beschikkingen plus
aanvullende stukken mee te nemen in uw beoordeling inzake een strafrechtelijk
onderzoek tegen overheidsfunctionarissen en advocaten van de
bezwarencommissie op het stadhuis van Bloemendaal.

Komt u tot een tussenvonnis, wil ik de erkenning dat ik niet hoef over te
gaan tot een coöperatieve oplossingsgerichte onderhandeling met de huidige
functionarissen op het stadhuis.
In principe heb ik Dhr. J.W.D. van Deutekom uitgekozen als ambtenaar
van de Sociale Taakgroep met wie ik nog wel in gesprek wil - omdat hij
het minst liegt - , maar alleen als Bloemendaal erkent dat zij mij
mishandelen en mij dwingen mee te werken aan frauderen. Bij hem
probeer ik nu door het indienen van nieuwe aanvragen voor bijzondere
bijstand zaken te corrigeren. Of hij dit oppakt zal moeten blijken. Ik
wil nieuwe ambtenaren. Ook wil ik dat Bloemendaal eerst schriftelijk
bewijst dat zij wetten beoordelen op kwaliteit, wetten interpreteren en
omzetten in Minina- Ba.Emancipatiebeleid..en zelf Juridisch correct
werken. Ik heb recht op rechtszekerheid. Nu krijg ik 1000/0 willekeur.



Advocaat B. Wernik zal u nog een aanvullende brief sturen.
Eerst moet ik met hem in gesprek. Ik vind hem wel aardig, maar ik vind hem
ook een slechte advocaat. Hijwil mij helpen, maar de inhoud van zijn brieven is
dusdanig vaag...dat Bloemendaal er vanuit gaat 'dat zij even met de advocaat
achter mijn rug om zaken mondeling kunnen afhandelen...en mij wel kunnen
dwingen tot gehoorzaamheid'. Ik vind dat mr B. Wernik door zijn vage brieven
een dubbele boodschap geeft. Hijwil medition; tegelijkertijd stelt hij dat ik
klachtenprocedures mag voeren tegen het ambtenaren~gedrag. Indirect
dwingt hij mij daardoor mijzelf te laten mishandelen door Bloemendaal en mij
ook dwingt mee te werken aan fraude. Zij bedoeling is goed, zijn methode is te
Haarlems. In Haarlem hebben werklozen meer rechtszekerheid en
menswaardigheid. Hij is een Haarlemse advocaat.

Mijnhuisarts heeft ooiteenstegen mijgezegd:'als jij een man een Softievindt,
is het een normale man bij wie je geen 'therapeut je' hoeft te spelen'.
Mr.B.Wernikis een Softie..en ik moet wel 'therapeut je' spelen...Zucht.

Ik word een infarct getreiterd door ambtenaren en iedereen vindt het normaal
dat die ambtenaren de vrijheid krijgen daarmee verder te gaan.
Ik vind het klassenjustitie, vrouwenhaat en poging tot moord.

8 Ik moet eerst mijn kinderen naar school brengen en daarna met de trein naar
Utrecht. Wilt u de zitting niet te vroeg in de ochtend plannen?

Met vriendelijke groet,
desiree stokkei
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de Rechtspraak
Centrale Raad

van Beroep

Mevrouw D. Stokkel
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

bezoekadres

Graadt van Roggenweg
200-250, (gebouw C),
3531 AH Utrecht

8 september 2004
223 46 00
CRvB 04 /4814 NABW RO0493

correspondentieadres
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

t (030) 223 30 00

2234449
D. Stokkei te Bloemendaal / het College van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Bloemendaal /

www.rechtspraak.nl
Rabobankrekening
1923.25.914

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

- "---4Imbi.tbevestig"tk"de"oI1tVangsrvarruw1Jelt5'epsz;l1rïft;--~~ ~,~~ ~
--- ~-

Bij de behandeling van het beroep neemt de Raad de richtlijnen in acht die zijn neergelegd in de
Procesregeling Centrale Raad van Beroep (Stcrt. 2001, 243). De tekst van deze procesregeling kan
worden geraadpleegd op www.rechtspraak.nl. Met deze richtlijnen wordt onder meer beoogd de bij de
Raad aanhangige procedures zo kort mogelijk te houden. Om dit doel te bereiken hanteert de Raad vaste
termijnen voor de verschillende onderdelen van de procedure. Deze termijnen zullen, voor zover voor u
van belang, steeds schriftelijk worden meegedeeld. Van de gestelde termijnen wordt in beginsel niet
afgeweken. Uitstel voor het verrichten van proceshandelingen wordt aan de betrokken partijen slechts
verleend in bijzondere omstandigheden en indien daarom tijdig (dat wil zeggen voor het einde van de
termijn), onder opgave van redenen, is verzocht.

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens deel ik u hierbij mee, dat de persoonsgegevens van
partijen, voorzover nodig, worden verwerkt in een registratiesysteem.

Te zijner tijd ontvangt u nader bericht.

Hoogachtend,
de griffier,

VOO01
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de Rechtspraak

Centrale Raad
van Beroep

Mevrouw D. Stokkei
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

bezoekadres

Graadt van Roggenweg
200-250, (gebouw C),
3531 AH Utrecht

datum

doorkiesnummer.. ons kenmerk.. uw kenmerk

8 oktober 2004
223 46 00
CRvB 04/5348 NABW RO04 93

correspondentieadres
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

t (030) 2233000

www.rechtspraak.nl
Rabobankrekening
1923.25.914

bijlage(n)
faxnummer

onderwerp

223 44 49
het Collegevan Burgemeesteren Wethoudersvan de gemeente
Bloemendaalte Overveen/ D. Stokkel/ Bij beantwoording de datum

en ons kenmerk vermelden.

Geachte heer/mevrouw

- --- ~~~Hiefbirberrtfifik TIdäl I1oge7berOepiS ingestelcHegèn cIDûitspraakwm de Rechtbánk tè'Haaflem vaIr
19 augustus 2004, nr. Awb 04 - 132 NABW.

.
Bij de behandeling van het beroep neemt de Raad de richtlijnen in acht die zijn neergelegd in de
Procesregeling Centrale Raad van Beroep (Stcrt. 2001,243). De tekst van deze procesregeling kan
worden geraadpleegd op www.rechtspraak.nl. Met deze richtlijnen wordt onder meer beoogd de bij de
Raad aanhangige procedures zo kort mogelijk te houden. Om dit doel te bereiken hanteert de Raad vaste
termijnen voor de verschillende onderdelen van de procedure. Deze termijnen zullen, voor zover voor u
van belang, steeds schriftelijk worden meegedeeld. Van de gestelde termijnen wordt in beginsel niet
afgeweken. Uitstel voor het verrichten van proceshandelingen wordt aan de betrokken partijen slechts
verleend in bijzondere omstandigheden en indien daarom tijdig (dat wil zeggen voor het einde van de
termijn), onder opgave van redenen, is verzocht.

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens deel ik u hierbij mee, dat de persoonsgegevens van
partijen, voorzover nodig, worden verwerkt in een registratiesysteem.

Te zijner tijd ontvangt u nader bericht.

Voor het geval dat er bij de behandeling van het onderhavige geding bij de rechtbank voor u een
gemachtigde is opgetreden, wijs ik u erop dat aan deze geen kennis is gegeven van het ingestelde hoger
beroep. Indien het uw bedoeling is dat ook in hoger beroep een gemachtigde voor u optreedt, dient u de
naam en het adres van deze gemachtigde zo spoedig mogelijk aan de Raad mee te delen.

li. EIAllachi
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de Rechtspraak

Centrale Raad
van Beroep

Mevrouw D. Stokkel
Donkerelaan 39
2061 JK Bloemendaal

bezoekadres

Graadt van Roggenweg
200-250, (gebouw C),
3531 AH Utrecht

datum

doorkiesnummer

ons kenmerk

uw kenmerk

8 november 2004
223 46 00
CRvB 04/5348 NABW RO0493

correspondentieadres
Postbus 16002
3500 DA Utrecht

t (030) 223 30 00

www.rechtspraak.nl
Rabobankrekening
1923.25.914

bijlage(n)
faxnummer

onderwerp

223 44 49

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Bloemendaal te Overveen / D. Stokkel/

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Geachte mevrouw,

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van het bij de Centrale Raad van Beroep ontvangen
beroepschrift, gericht tegen de uitspraak van de Rechtbank te Haarlem van 19 augustus 2004, nr. Awb
04 - 132 NABW, in een geding waarin u partij was.

Ik stel u in de gelegenheid binnen vier weken na dagtekening van deze brief een verweerschrift in te
dienen.

Volledigheidshalve deel ik u mee, dat alle gedingstukken die in eerste aanleg zijn overgelegd, inclusief
het proces-verbaal van het verhandelde ter terechtzitting en de overgelegde pleitnota's met eventuele
bijlagen, door de desbetreffende rechtbank aan deze Raad worden toegezonden. U kunt volstaan met
een verwijzing naar deze stukken. Ik verzoek u deze stukken niet meer toe te zenden.

L0133



9 november 2004 Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002
3500 DAUtrecht

desiree stokkei, donkerelaan 39 , 2061 jk bloemendaal
023-5279457

Betreft : CRvB 04 / 5348 NABWROO4 93
CRvB 04 / 4814 NABWROO4 93

Geachte mevrouw, heer,

Ik heb het Hoger Beroep 04/ 5348 c.q. verweer 04 / 4814 van Geelkerken &
Linskens Advocaten ontvangen.

Of het gebruikelijk is weet ik niet, maar ik wil graag dat de gemeente
Bloemendaal tegenover de eRvB bewijst dat zij zorgvuldig onderzoek naar mijn
privé situatie heeft verricht in de jaren 2002 & 2003, voorafgaand aan besluit
26 september 2003 eWI.

. Ik wilweten op grond van welke criteria Bloemendaal mijn sociale &financiële
situatie heeft beoordeeld met welk resultaat. Gerelateerd aan welke
wetteksten.
Hoe zijn mijn brieven aan de burgermeester verwerkt in het jaar 2002?
Ik heb nooit een rapport ontvangen in deze.

Met welk doel heeft Bloemendaal mij naar het eWI gestuurd?
Waaruit blijkt dat Bloemendaal het studietraject van 16 april 2002 correct heeft
verwerkt? Waarom is toen niet gedreigd met het stopzetten van de ABWomdat
ik niet ingeschreven stond bij het eWI?
Bloemendaal heeft immers dankzij mijn vrijwillige medewerking aan dat
studietraject extra geld ontvangen van het Rijkopdat zij mij zouden helpen
met studie, arbeid, & kinderopvang. Het enige wat ik heb gekregen is haat en
extreme armoede.
Plus haat ten opzichte van mij kinderen.
En als zij volhouden dat zij juist handelen, hoe kan het dan dat ik nog immer
'niet mag studeren aan de OU'?
Pestgedrag & belastinggeldverspilling, in mijn visie en die van het eWI.
Zie eWI-reïntegratie-advies van mw. J. Wiemers.; zij constateert dat de
rechtszaken een zware belasting zijn voor mij.

. Sterker nog, de bestuursrechter heeft op grond van de brief van september
2002van de burgermeester mW.L.A.SnoeckSchuilerbeslist 'dat ikde
rechtszitting op 9 oktober 2003 krijg, omdat er overduidelijk iets aan de hand
is op het stadhuis ten nadele van mijn privé-leven'. Bloemendaal haalt maar
wat graag brieven uit z'n verband en is niet te beroerd het dossier zodanig op
te delen dat mijn leven een totale hel is.
Ook vind ik dat de gemeente misbruik maakt van het vertrouwen &de goede
wilvan de rechter. Ik weet dat de legerechtelijke uitspraak van 15 december
2003 niet eenduidig & 100% volledig is geschreven, maar dit betekent nog niet
dat ambtenaren van de gemeente Bloemendaal in samenwerking met 5
advocaten van de Bezwarencommissie en 1 burgermeester de vernietiging van
een gezin ten doel mogen hebben.
Wat nu resulteert in procedure 04 / 1337 NABWbij de bestuursrechter
Haarlem. .

Ik verwijs de advocaat Geelkerken & Linkskens graag naar de gerechtelijke
uitspraak van 4 november 2004 waarin de voorzieningenrechter constateert dat
Bloemendaal ten onrechte - opnieuw - mijn uitkering opschort.

'....



Ik zal advocaat mr.B.Wernik vragen of hij deelneemt aan Hoger Beroep.

Ook wil ik weten waarom de gemeente niet ingaat op mijn mededeling in mijn
brief van 1 september 2004 aan de CRvB 'dat ik geen coöperatieve
samenwerking wil moet de huidige ambtenaren omdat ik vind dat ik
aanhoudend psychisch mishandeld word door hen'. Uitzondering maak ik voor
David van Deutekom, omdat hij het minst liegt en tijdens het gesprek met de
burgermeester in september 2002 geprobeerd heeft haar op het juiste spoor te
zetten en mij een beter leven te geven.
Wel vind ik het merkwaardig dat hij mij mijn Grondrechten ontneemt bij de
uitwerking van de uitspraak van 15 dec 2003 door Bloemendaal. Hierover moet
hij verantwoording afleggen aan de rechter.

Het is volstrekt nutteloos brieven aan of over Bloemendaal te schrijven.
Alles wat ik zeg of doe wordt zodanig uitgelegd 'dat ik ongelijk heb', desnoods
tot de dood erop volgt.

.
'=- -----------
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