
Dag Joe, ik kreeg vandaag een brief van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid. Kluun kreeg een veel 
uitgebreidere en zal half februari van het ministerie van BIZA een verslag krijgen. Weliswaar zal het ook 
hier weer met zwarte strepen worden toegezonden i.v.m. de zogenaamde privacy van justitieambtenaren. 
Mijn opmerking aan Richard Kluun hierover was: De privacy van ambtenaren in deze zijn ver ondergeschikt 
aan het landsbelang m.b.t. eerlijke rechtspraak. 
 
Dag Gertruud. 

Bedankt voor jouw heldere reactie. Ik werd 
vanmorgen helemaal euforisch toen ik op 
Tv zag dat Jesse Klaver premier wilde 
worden. Wouw, dat kan maar op een 
enkele manier, en dat is dat hij de strategie 
gaat gebruiken die ik ontworpen heb met 
Zendtijd voor politieke partijen. We zullen 
Jesse dus moeten vragen de juiste vragen 
te stellen in die zendtijd en elders. Want 
vanmorgen was een herhaling van de 
uitzending met Carin Gaemers en Hugo 
Borst met het manifest over de zorg. Maar 
ook Hugo en Carin vertellen niet: HOE HET 
ZO GEKOMEN IS en WIE IS 
VERANTWOORDELIJK VOOR DE SLOOP 
VAN DIE ZORG….!!!! 
 
Gisteren tetterden ze op Tv (ook Carin) dat 
er 70.000 mensen meer nodig zijn om de 
zorg op een beschaafd peil te brengen. 
Asscher en de VVD hebben er eerst 80.000 
ontslagen. Daarom betitel ik Lodewijk 
Asscher als roverhoofdman van de VVD. Hij 
heeft de sloop effectief uitgevoerd. 
Overigens is de hele PvdA afgegaan als een 
gieter door het kabinet te laten zitten en als 
vijfde wiel aan de aanhangwagen met 

privatisering en de doelbewuste krimp van de economie te ondersteunen. Drie zetels lijkt mij het maximum. 
In het weekend zie je een helder betoog van Bureau Berenschot in Nieuwspoort. Daarin geeft lector Rob de 
Wijk aan dat binnen dertig jaar door robotisering en automatisering ca. 40 tot 50 procent van alle banen zal 
verdwijnen. Dat is niet tegen te houden.  
 
Maar die idioten in het parlement, de regering en ministeries denken dat je dat oplost met het verlengen van 
de werkbare jaren met het afpikken van twee jaar AOW-uitkering, terwijl iedereen met een matig verstand 
kan weten dat alleen een basisinkomen de oplossing is voor de toekomst. Ook Emile Roemer hoor je niet 
meer over de Drie van Wassenaer, wat oerstom is van hem om dat gegeven niet te benutten in de 
verkiezingsstrijd. Maar het is ook een goede verklaring voor de heisa na de verkiezingen in 2012 toen Wouter 
Bos de inkomensafhankelijk zorgpremie had bedongen bij de VVD. De Drie van Aardenhout of van Den Haag 
of van Bloemendaal weigerden naar hun giga-inkomen de zorg te financieren. Geen journalist die het durfde 
vermelden.  Zo zijn er meer zaken die met de geldpolitiek samenhangen. 
 
Zoals je weet zoek ik een advocaat om beslag te laten leggen op de bankrekeningen van de omroep die 
weigert een gelijkwaardig groot verkiezingsdebat te organiseren voor speciaal de nieuwe partijen die 
zendtijd hebben kunnen verwerven met voldoende ondersteuning in 19 districten. 
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Beste Rob, 
 
Ook de politici zitten in diezelfde wurgklem omdat hun werkgever een groepje private bankiers zijn. 
Het zijn een stel misleide ego 's, of laffe zielen, die nog in hun kracht mogen leren staan. 
Ze laten zich echter als puppets gebruiken en gedragen zich als paling in een emmer snot. 
Ik moet uitkijken niet depressief te worden zo beroerd als ik word van deze omgekeerde wereld. 
Daarom sowieso niet stemmen of misschien nog via de advocaat Peter Plasman bij de bond van niet 
stemmers aansluiten. 
Uiteindelijk zullen wijzelf van onderop de betere wereld zelf gaan neerzetten. 
Bottom up heet dat en niet top down. 
Dat we daarbij een ander geld of waardensysteem moeten hanteren is nu over duidelijk. 
Hartegroet en een fijne dag, 
 
Gertruud 
 

 
On vr 13 jan. 2017 at 11:44 <sdn@planet.nl> wrote: 

Dag allemaal. Iedereen die een WOB-verzoek heeft ingediend bij de Hoge Raad zal een brief ontvangen met 
afwijzing van aansprakelijkheid. Dat geeft niet, want de heer Silvis wordt nu op zijn persoon aangesproken 
met zijn meldplicht van een strafbaar feit als kennisdrager daarvan. Hij is op de hoogte gesteld door Richard 
Kluun dat een ambtenaar bij Justitie een document heeft laten lekken dat geheim diende te blijven. 

Dat de hoge Raad en andere instanties proberen de zaak te mitigeren is overduidelijk. Maar art. 162 Sv 
dwingt hen er toe om aangifte te doen van wat zij als strafbaar feit weten van een andere persoon of een 
onbekende als kennisdrager. Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel heeft als eerste magistraat dit 
wetsartikel benut om aangifte te doen bij Justitie tegen twee ambtenaren van het ministerie van Financiën 
die onwettig bleven zwijgen in en rechtsprocedure. Ik heb daarom mijn respect voor mr. A.R. van der Winkel 
betoond; en heb hem erop gewezen dat hij tegen enkele personeelsleden van zijn eigen Gerechtshof ook 
aangifte zou moeten doen. Zeker in de zaak van Ruud Rietveld inzake zijn hoger beroep, waarna ir. Rietveld 
strafaangifte deed tegen de voorzitter en de advocaat-generaal van het Hof in Arnhem. Arnhem valt ook 
onder der directie van mr. Van der Winkel. 

Achteraf blijkt dat de WOB-verzoeken naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie moeten worden 
gestuurd. Maar bewaar en scan voor ons de verzonden brief en het antwoord van mr. Silvis; en stuur dat 
naar mij: sdn@planet.nl. Het belang daarvan is om het zwijgen van de media over misbruik van macht en 
pure corruptie in de rechtspraak openbaar te krijgen. De media zitten met een wurgklem om de nek, die hen 
het zwijgen oplegt over zaken die het belang van de elite kunnen schaden.  

 

 

 
Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: zaterdag 14 januari 2017 8:45 
Aan: 'Jose Eustatia' <joseeustatia@gmail.com> 
CC: 'curatorfraude@gmail.com' <curatorfraude@gmail.com>; 'anton37.putten@wxs.nl' 
<anton37.putten@wxs.nl>; 'gjj.beukeveld@ziggo.nl' <gjj.beukeveld@ziggo.nl> 
Onderwerp: RE: FW: Hoe 's werelds meest gehate bank de politiek volledig in zijn greep krijgt 
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Dag Joe, jij krijgt ongetwijfeld ook zo’n identieke brief op jouw adres. We zijn een reactie aan het opstellen. 
Zie de bijlage  
 
Maak je geen zorgen. Dat document is heus wel echt. Alleen zal de Hoge Raad en anderen altijd proberen het 
voor te stellen als vals. Maar volgens Richard Kluun kan de klokkenluider nog meer van dergelijke inbreuken 
op de Trias politica tonen. Dat die persoon zich niet rechtstreeks voor het vuurpeloton opstelt is ook helder. 
 
De beste aanwijzing dat de instructie van Hirsch Ballin echt is kan blijken uit het weigeren antwoord te geven. 
En ook geen bevestiging van ontvangst te geven van de aangetekende brieven aan minister Y. Opstelten en 
aan minister A. van der Steur. Ook is een reactie gekomen van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid met 
doorgeleiding van de klacht naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die raad zou 
zelf het onderzoek moeten doen, en niet de gloeiende kastanjes door BiZa uit het vuur laten slepen. 
 
Het non-argument van mr. Silvis dat er twee documenten over elkaar zouden zijn gelegd en dan gescand, is 
pure onzin en uitvlucht. Wel herkent en erkent hij daarmee dat de handtekening van oud-minister Hirsch 
Ballin echt is. Ook erkent de PG van de Hoge Raad der Nederlanden mr. Mr. J. Silvis dat hij wetenschap heeft 
van mogelijke vervalsing van een geheim document zoals hij suggereert, waardoor hij als kennisdrager van ‘n 
strafbaar feit aangifte moet doen bij het Openbaar Ministerie en/of bij de minister van Veiligheid en Justitie. 
 
Het gegeven, zoals mr. J. Silvis zegt, dat de Hoe Raad der Nederlanden en andere colleges van Staat en 
rechtspraak niet vallen onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), en dat in combinatie met artikel 120 
van de Grondwet en ontbreken van een Grondwettelijk Hof in Nederland, zet de deur open voor complete 
willekeur en belangenverstrengeling wat ongebreideld kan voortwoekeren. Die zogenaamde rechtsstaat 
bestaat eenvoudigweg niet, en is een van allerbelangrijkste aspecten voor de komende verkiezingen. Dit om 
het vertrouwen in een rechtssysteem enigszins te herstellen dat nu compleet is weggevaagd door de praktijk 
zoals die wordt gebezigd rond faillissementfraude, gepleegd door curatoren onder verantwoordelijkheid en 
aanstelling van een rechter-commissaris.  
 
Jouw WOB-verzoek is echt niet vergeefs. Stuur per gewone post nog een WOB-verzoek aan minister mr. A. 
van der Steur persoonlijk en in handen, met verwijzing naar de kennelijk niet ontvankelijke WOB-verzoek aan 
de Hoger Raad der Nederlanden. Nu gaat ook de groep van Wim Visser (ca. 100 bollenboeren) een WOB-
verzoek indienen, maar nu naar de minister van V&J en met bijlagen van de afwijzing van de Hoge Raad. Het 
ministerie van Veiligheid en Justitie is bij wet wel een bestuursorgaan. Eindelijk komt een groep in beweging. 
 
Maar de brief van Silvis aan ons is ook zeer welkom, omdat hij nu als kennisdrager weet heeft van strafbare 
feiten inzake de faillissementfraude door curatoren en het lekken van een ambtenaar bij Justitie van geheime 
interne berichten, zijnde die aanwijzing van Hirsch Ballin. Alles hangt af van onze strategie om de kiezen van 
elkaar te breken. Ik wacht op je telefoontje. Het gaat tenslotte om de media in beweging te krijgen. Dan 
loopt alles vanzelf. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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Van: Jose Eustatia [mailto:joseeustatia@gmail.com]  
Verzonden: vrijdag 13 januari 2017 15:44 
Aan: sdn@planet.nl 
CC: wpmvisser@live.nl 
Onderwerp: RE: FW: Hoe 's werelds meest gehate bank de politiek volledig in zijn greep krijgt 
 

Dag Rob, 
 
Ik ben buitengewoon teleurgesteld over de afwijzing. Maar te meer nog omdat de afwijzing van de 
aansprakelijkheid gebaseerd is op naar het lijkt concrete bewijzen van falsificatie. 
We maken ons daar niet geloofwaardiger mee. 
Deze aanwijzing waarvan de Hoge Raad meent dat het een falsificatie is kan mijns inziens niet meer 
voor andere doeleinden worden gebruikt; onder andere niet meer voor het nagestreefde 
“openbreken van de bek van de zwijgende pers”. 
Een zwijgende pers die haar taak als bewaker van de democratie, de rechtsstaat en de 
rechtszekerheid van burgers, op schaamteloze wijze verzaakt. 
 
Ik neem telefonisch contact met je op om: “from the horses mouth te vernemen hoe groot de 
schade is; hoe de schade kan worden gemitigeerd en hoe dan verder”.  De vergelijking met de 
“horse” gaat alleen in zo verre op dat raspaard en dan in overdrachtelijke zin is bedoeld; voorts 
wordt aan de horse in tegenstelling tot de pers een mouth en geen bek toebedeeld (hahaha). 
 
Groeten. 
 
Joe  

 
 

 
Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: donderdag 12 januari 2017 16:39 
Aan: 'WPM Visser' <wpmvisser@live.nl> 
CC: 'anton37.putten@wxs.nl' <anton37.putten@wxs.nl>; 'gjj.beukeveld@ziggo.nl' <gjj.beukeveld@ziggo.nl> 
Onderwerp: RE: FW: Hoe ’s werelds meest gehate bank de politiek volledig in zijn greep krijgt 
 
Dag Wim.  De kloof bestaat echt en is levensgroot. Vooral voor mensen zonder geld. 
 
Ik, denk dat jij zelf wel wat ervaring daarmee hebt. Vandaag kreeg ik en ook Richard Kluun een brief van de 
Hoge Raad dat die niet valt onder de wet WOB. 
Dat kan waar zijn en moet de actie van de bollenboeren zicht richten op het ministerie van Justitie, want dat 
is wel een bestuursorgaan. 
Niettemin heeft Silvis mij en Kluun een grote dienst bewezen doordat hij verklaart niet ontvankelijk en 
verantwoordelijk te zijn voor onze WOB-verzoeken. 
 
Maar Silvis kan wegvluchten voorde WOB, maar niet voor art. 162 Sv dat geldt voor elke kennisdrager, met 
name voor beëdigde functionarissen. 
En dat is mr. Silvis per definitie. Dus als antwoord op zijn brief aan mij en Kluun krijgt hij als kennisdrager een 
aanzegging om aangifte te doen bij Justitie van aan hem ter kennis gebrachte wettelijk overtreding, danwel 
misdrijven. Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel gaf daarvoor de wettelijke aansporing. We 
hebben zat van dit soort aanklachten; ook op de site.  
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Essentieel is het strafbare feit van een ambtenaar om interne gegevens te laten lekken. Daarom is punt 2 in 
mijn WOB-verzoek cruciaal. Mr. Silvis weet nu als beëdigd functionaris en als kennisdrager van een gepleegd 
strafbaar feit door een derde (eveneens en vermoedelijk beëdigd) dat een ambtenaar bij het ministerie 
geheime informatie van het ministerie heeft gelekt. Gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel deed 
daarom strafaangifte bij Justitie. Zie de correspondentie. 
 
2) Ontvangstbevestiging van uw kantoor van de verzoeken van de heer R. Kluun aan de beide ministers 
van Veiligheid en Justitie m.b.t. de vrijwaring voor de klokkenluider 
 
Want het verzwijgen van strafbare handelingen door de beide ministers van Veiligheid en Justitie, resp. Y. 
Opstelten en A. van der Steur is ook voor deze beëdigde functionarissen met hun ambtseed op de Grondwet 
en aan de Koning volstrekt ontoelaatbaar. De aangetekende brieven van R. Kluun aan die ministers zijn 
essentieel. 
 
Het is de bedoeling om met onze massa te eisen, ook jou leden, dat de media eindelijk gaan bewegen om 
zaken die niet zo fris zijn in het landsbestuur en in de rechtspraak aan de schandpaal te nagelen. Dat ze in 
Den Haag daar niet blij mee zijn is voor de hand liggend, maar het burgerlijk wetboek stelt dat de 
veroorzaker van schade aansprakelijk is voor vergoeding van die schade. Ook al zei premier Balkende na de 
Catshuisbrand dat de overheid wel verantwoordelijk is,  maar zich niet aansprakelijk acht om schade te 
vergoeden. 
 
Laat wat van je horen. Want het verhaal in zeker niet uit. De scan van de brieven van de Hoger Raad bundel 
ik voor actie. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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