
Rechtbank Midden-Nederland locatie Almere    Huizen, 1 september 2019 

De Diagonaal 37, 1315XK Almere 

 

Aan de president van de rechtbank Almere Mr. Julia Mendlik 

 

Geachte president,                                                                       

Ook op mijn 16e brief aan u mr. J. Mendlik en de heer J. Madern heb ik geen reactie ontvangen. Dat 

is een kwalijke zaak m.b.t. de transparantie die in de rechtspleging totaal ontbreekt. U bewijst dat 

zelfs hardnekkig.  

Van het Openbaar Ministerie kreeg in op 27 augustus 2019 een afwijzing van mijn verzoek tot 

vervolging van strafbare feiten die in uw rechtbank werden gepleegd, waarvan vervalsing van het 

vonnis, om onder grens van 1750 euro te blijven, mij als benadeelde een hoger beroep werd 

onthouden. Dat hoger beroep was essentieel om meervoudige nietigheid en valsheid in geschrifte 

te kunnen bewijzen evenals partijdigheid, binnen de rechtspraak. 

Zoals u met mij en 31 ondertekenaars van de petitie aan de Tweede kamer om de rechtspleging in 

een grondig onderzoek te betrekken, zijn deze eenendertig ervaringsdeskundigen en wettelijk zeer 

goed onderlegde personen, niet verbaasd dat ook deze officier van justitie met ziende blindheid is 

geslagen. Niemand van die 31 ondertekenaars verwacht van welke overheidsdienst dan ook een 

honorering van wat de wet verplicht om te doen in geval van fraude, grove nalatigheid, valsheid in 

geschrifte, valsheid in rechtspraak en valsheid in proces-verbaal, zoals dat kristalhelder aan de orde 

is gesteld bij de appelprocedure van de Bollenboeren. 

Ter aanvulling van mijn klacht over manipulatie en wegkijken door o.a. het OM maar ook door de 

Tweede Kamer een alle rechtsorganisaties die iets zouden moeten doen, zoals de Rijksrecherche, 

doen zij allemaal niets. Dus voeg ik de brief toe die aan uw collega in Amsterdam, President mr. C. 

Wiertz - Wezenbeek, en in kopie aan mr. E. Bouwhuis, aangetekend is toegezonden door de dhr. 

R.A.A. Rietveld met het dringende verzoek een persoonlijk gesprek te hebben met u als president, 

die als werkgever in uw bedrijfsvoering wettelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de 

gedragingen van het personeel. 

Ditzelfde verzoek heb ik ook aan u gedaan, maar u blijft zwijgen en net doen of er niets aan de 

hand is.  

Ik verwacht van u persoonlijk een inhoudelijk antwoord op mijn klacht. 

R.M. Brockhus 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen 

E-mail: sdn@planet.nl 

Website: http://www.sdnl.nl 

Tel. 035-5268153 

 

Bijlage: www.sdnl.nl/rietveld-aan-president-mr-c-wiertz-wezenbeek-met-sr-feiten.pdf  

Deze brief: www.sdnl.nl/aan-de-president-van-de-rechtbank-midden-nederland-17.pdf  
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Bewijs van ministeriële inmenging in de rechtspleging 

 



Bewijs van ministeriële inmenging in de rechtspleging  

 

 



Aan President mr. C. Wiertz - Wezenbeek  

Parnassusweg 220         Amsterdam 9 augustus 2019 

1076 AV Amsterdam  

 

 



 
 

Ir. R.A.A. Rietveld: www.sdnl.nl/rietveld.htm   

Beemsterstraat 546 c4. 1024 BV Amsterdam-Noord 

Tel: 06-43752799 

Mail: ruudrietveldvertelt@hotmail.com  
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