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Joke Merckx kan niet aantonen ;
•

•

•
•

•
•

dat ze ooit suksesvol was in haar studies, in tegendeel, de cijfers en
het falen hebben aantoonbaar met het door haar gewenst weggooien
van haar biologische vader (deze relatie is ook niet bewezen, ook
gezien de moeder toen wel vreemd ging) te maken. Er voor goed
genoeg, er na slecht.
Joke had al lang klacht tegen haar moeder moeten doen, hoe deze
haar opleiding totaal stuk maakte.
dat ze ooit suksesvol was in werk (had maar één, enige maanden kort
werk naar ik weet, kuisen van proefdierkooien, dat ze iets bewijst), ze
wordt 30 jaar.
dat ze ooit suksesvol was in het omgaan met dieren, in tegendeel, de
afwijzingen door professionele derden zijn exemplarisch.
dat er ooit één onderzoek is geweest naar haar vaardigheden op
sociaal en verstandelijk vlak, het werd steeds afgeblokt door haar
moeder, desondanks mijn herhaald vragen.
dat zij haar biologische vader (?) geen rouwervaring heeft doen
doorgaan.
dat het niet haar biologische vader (?) was die haar constant heeft
opgevoed tot haar 15, tot haar moeder dacht “een jonge meid om
mee ...”. En dat haar moeder de wettelijk bindende afspraken bij
echtscheiding niet schond.

De webpagina is geschreven door een professionele psycholoog, en de
waarheid, niets dan de, ja bittere, waarheid. Er is geen belediging of
lasterlijke uiting of eerroof, dit is buitensporig.
Het is zelfs rustiger dan wat politici schrijven, wat kranten op internet
schrijven.
Ze heeft mijn e-mail adres, aantoonbaar. Er is daar vroeger aantoonbaar op
heen en weer ge-emaild. Het is ten andere natuurlijk die van de website,
maar een vraag of eis naar mij toe, vooraleer? NEE. Als dat het toonbeeld is
van voorbeeldig gedrag?
Schrik voor een e-mail? Dat ze aantoont waarom ik zo agressief zou zijn, ze
laat me koud (rouwervaring gelukt).
Daarom, hop, doe parket. Dat zij bewijzen zoeken voor haar stelling.
Zij dient de strafklacht in, zij moet bewijzen,
anders dien ik klacht in wegens lasterlijke klacht.
En vanaf 2006 is A. medegetuige over Joke.
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