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W. (Wim) Kok (PvdA) 
De Club van Madrid (CdM), opgericht in oktober 2001 door oud-regeringsleiders, 
is een onafhankelijke organisatie en bestaat uit 70 voormalige staatshoofden en 
regeringsleiders van 50 landen. De CdM heeft als belangrijkste doelstelling het 
versterken van wereldwijde democratie. De huidige voorzitter van de Club van 
Madrid is Wim Kok die van 1994 tot 2002 minister-president van Nederland was. 
Wim Kok heeft vanuit die positie besloten om de gehele wereld te vergiftigen 
met onder meer miljarden kilogrammen kankerverwekkend arseenzuur en 

chroom VI  Lees meer 
 

 

 
L. (Lutz) Jacobi (PvdA) 
Lutz Jacobi (1955) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van 
de PvdA. Zij woont in Jirnsum (Friesland) en was directeur van de GGD Fryslân. 
Mevrouw Jacobi is woordvoerste natuur, platteland, land- en tuinbouw, visserij, 
recreatie en Waddenzee. 
PvdA 
in de periode 2006-heden: lid Tweede Kamer 

 
Verzoek om binnen 24 uur na ontvangst van deze e-mail uw lidmaatschap bij de PvdA op te 
zeggen om niet medeplichtig aan de uitroeiing van miljarden wereldbewoners te worden.  
 
 
Tweede Kamerlid L. Jacobi (PvdA) 
l.jacobi@tweedekamer.nl  
Binnenhof 1a,  
2513 AA 's-Gravenhage  

 
Geachte mevrouw Jacobi 

 
De Nederlandse De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, in ballingschap vanuit België zijn enorm 
geschrokken over de inhoud van de hieronder ingelaste brief van de Sociale Databank Nederland 
(www.sdnl.nl) over ir. R.A.A. Rietveld op hun website.   

 

Tweede Kamerlid L. Jacobi (PvdA) 

l.jacobi@tweedekamer.nl  

Binnenhof 1a,  

2513 AA 's-Gravenhage  

Dag mevrouw Jacobi.  

Ik ontving van dhr. Antoon van Belle zijn noodkreet aan u en ken hem redelijk goed en 

weet hoezeer deze man inderdaad beschadigd is en geruïneerd door ambtenaren van het 

ministerie van VROM. Tevens is hij kapotgemaakt door het OM dat hem dwong zijn in 

beslag genomen eigendom te laten veilen en meer dan een ton aan geld in beslag werd 

genomen en gehouden, waardoor hij in extreme financiële nood is komen te verkeren. Van 
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zijn gevecht om recht heb ik als redacteur van de SDNL een interview met hem gemaakt 

dat helder laat zien wat er mis is met ons rechtssysteem. Zijn schade is werkelijk enorm, 

waarvoor de overheid volledig aansprakelijk is, maar altijd handelt zoals oud-premier 

Balkenende dat zei: "Wij zijn wel verantwoordelijk maar niet aansprakelijk". Vanmorgen 

kwam 'n schreeuw om gerechtigheid: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9769/en-

weer-verraden-door-mijn-advocaat.html  

 

Als redacteur van de Sociale Databank Nederland ben ik al heel lang op zoek naar een 

echte volksvertegenwoordiger die het aandurft om de corruptie in het rechtssysteem en 

bij de overheid aan de orde te stellen en vragen te richten aan o.a. de minister van 

Veiligheid een Justitie. Tot nu toe heb ik de afgelopen vijftien jaar geen enkele 

woordvoerder in het parlement kunnen vinden die de fundamentele vragen wil, mag, kan of 

durft stellen.  

Op dit moment zijn er twee zeer zware zaken aan de orde die enerzijds een complete 

rechtsverkrachting inhouden waarbij ook ikzelf betrokken ben als slachtoffer van 

juristerij, samen met drie andere gezinnen (zie: http://www.sdnl.nl/integriteit-

rechtspraak.htm en http://www.mstsnl.net/video/eurostaete-tribunaal.wmv) en de 

titanenstrijd van ir. Rietveld om de juridische terreur, zwendel en boze opzet in het 

rechtssysteem aan de kaak te stellen. Dit laatste speelt nu ook op kabinetsniveau waarbij 

zelfs de RVD het presteert om de parlementaire pers te censureren en vragen over die 

affaire in de vrijdagse persconferentie aan de minister-president te verbieden. (Herman 

Goebbels was kennelijk de leermeester).  

 

Ik snap best dat een dergelijke vergelijking zeer schokkend is, maar ik verzeker u dat de 

klokkenluiders bij de SDN niet anders meemaken en dat zo ook beoordelen. De 

volksvertegenwoordiging functioneert in dit opzicht totaal niet. Iedereen is bang voor 

repercussies. Dat geldt ook voor journalisten bij de media die ook allemaal wegvluchten 

om in Godsnaam geen verantwoordelijkheid aangewreven te krijgen omdat hij/zij een tipje 

van de corruptiesluier heeft opgelicht en het Nederlandse volk geïnformeerd is over wat 

er in de hoogste bestuurlijke kringen fout zit.  

 

Op dit moment wordt door steeds meer mensen aangifte gedaan of een verzoek daartoe 

aan een kennisdrager van strafbare feiten, zodat voor het eerst in de juridische 

geschiedenis de strafwetten die altijd tegen de bevolking gericht zijn, o wonder, nu tegen 

de bestuurders en de elite zelf bij wet gericht zijn, en dezen volkomen klem zetten 

vanwege art. 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering. De volstrekt 

bewijsbare corrupte uitspraak van een rechter in Maastricht om twee frauduleuze 

advocaten af te dekken met een poging tot afscherming door de president van die 

rechtbank in Maastricht, is aanleiding om tegen rechters, officieren van Justitie, 

deurwaarders, advocaten, burgemeesters en ambtenaren strafaangifte te doen bij de 

politie, bij het OM, College van Procureurs-generaal de minister van Justitie en de Hoge 

raad der Nederlanden met kennisgeving daarvan aan de Tweede Kamercommissie voor 

Veiligheid en Justitie.  
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Ik ben mij bewust van de m.i. zeer gewenste, maar zware consequenties van de openbare 

discussie die een vraag in de Tweede Kamer of in de massamedia tot gevolg zal hebben. 

Maar ook u kunt niet om uw ambtseed op de Grondwet en aan de Koningin heen, om net 

als alle andere parlementariërs (volksvertegenwoordigers?) te blijven zwijgen over de 

schokkende vaststelling van een volkomen ontwricht pseudo-rechtssysteem, waardoor als 

direct gevolg van dwalende en corrupte rechterlijke vonnissen ca. 400 mensen per jaar 

zich genoodzaakt zien zelfmoord te plegen om te ontsnappen aan de terreur van juristerij 

van de advocatuur, deurwaarders en rechters in Nederland. Wij, de wetenden zijn het 

echt spuugzat !!!  

 

Ik wacht op uw reactie, en zend dit bericht naar al uw collega's en personen die daarvoor 

in aanmerking komen. Zie de voorbeeldbrieven van hoe te handelen wanneer u meent 

kennis te hebben van bewijsbare strafbare feiten gepleegd door een ander.  

(C) M.vr.gr.  

R.M. Brockhus 

Westkade 227 

1273 RJ Huizen 

E-mail: sdn@planet.nl 

Website: http://www.sdnl.nl 

Grootste aangifte tegen bestuurlijke en justitiële elite van strafbare feiten 

ooit ! 

 

Vrijdag 23 september 2011 werd door ir. R.A.A. Rietveld bij de politie 

in Castricum aangifte gedaan tegen 27 personen wegens diverse 

strafbare feiten, waarvan de meeste wegens negeren van de wettelijke 

verplichting om als kennisdrager van strafbare feiten die gepleegd 

zijn door 'n ander, daarvan toch geen aangifte hebben gedaan bij de 

bevoegde instanties, zoals de politie in de eigen gemeente, bij de hoofdofficier van 

Justitie of bij de rechtbank of Gerechtshof in het arrondissement, danwel bij de 

minister van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Zie zijn Blog.  

 

Het komt hier op neer, dat iemand die weet van een strafbaar feit, zoals bijvoorbeeld 

een inbraak of het doorrijden na het veroorzaken van een verkeersongeluk, en men 

weet wie de dader is, dat dan op basis van de wet en art. 160 Sv en art. 162 Sv men 

verplicht is hiervan de politie op de hoogte te stellen met een aangifte. Het is nu tijd 

voor de FIOD-ECD om de corrupte tak van Justitie aan te pakken. 

 

http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-motief.htm
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http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/rietveld-schiphol-real-estate.htm


© 4 

Waarom is deze aangifte gedaan?  

 

De dwingende reden is dat veel hooggeplaatste en beëdigde bestuurders, zoals 

wethouders, raadsleden, burgemeesters, advocaten, rechters, raadsheren en Tweede 

Kamerleden al te vaak de ogen sluiten voor duidelijk strafbare feiten, vanwege 

belangen op de achtergrond. Hoe je het wendt of keert, dat is onwettig en op zich 

strafbaar. Vandaar deze aangifte tegen personen op vaak hoge maatschappelijke 

posities. Toch is niet het doel van deze unieke aangifte het voor de rechter brengen van 

al deze wetsovertreders, maar wel het schadeloos stellen van slachtoffers van 

rechtsprocedures door gesjoemel en onheuse gedragingen en incompetentie, 

belangenverstrengeling, corruptie en boze opzet, om welke reden dan ook.  

 

Artikel 160 Sv en 162 Sv geven burgers eindelijk een wapen in handen om 

waarheidsvinding in de rechtszaal af te dwingen en fraude, valsheid in geschrift, 

laster, smaad en schadelijk wegblijven van een advocaat, men de zaak verliest, omdat 

de rechter eigenlijk niet anders kan beslissen. Dat gebeurt evengoed door het 

achterhouden van ontlastend bewijsmateriaal door advocaten of het Openbaar 

Ministerie waardoor onschuld bewezen kan worden.  

 

Diegene die daarvan kennis draagt is wettelijk verplicht om aangifte te doen als hij 

bewijs kan overleggen. Kennisdragers zijn in principe een rechter, raadsheer, griffier 

of de eigen advocaat. Een ding is zeker, met deze wet kan veel onrecht in de 

zogenaamde rechtspraak worden voorkomen, waardoor ca. vierhonderd mensen per 

jaar geen zelfmoord plegen om te ontsnappen aan de terreur van een onder curatele 

stelling na faillissement of de ongegronde uithuisplaatsing van een kind door de 

Jeugdzorg die een eigen belang daarbij kan hebben.  

 

Een ding moet altijd aanwezig zijn; Bewijs....! Doe dus niet lichtvaardig aangifte op 

basis van deze wetten tegen mensen waarvan je denkt dat zij kennisdrager zijn. Maar 

weet het altijd heel zeker en overleg bewijs van frauduleus handelen dat bij een 

gezagsdrager ter kennis is gebracht, danwel dat deze zelf bij een wetsovertreding 

betrokken is.  

 

Wij hopen dat het rechtssysteem in Nederland weer het respect terug kan winnen door 

te bewijzen dat waarheid wordt gezocht en de leugen, laster, misleiding en valsheid in 

geschrift adequaat worden afgestraft. De wetgever is hier aan zet, zoals met klem in 

het verzoek aan PvdA-fractievoorzitter Job Cohen nadrukkelijk is gevraagd. 

Voorbeeld om aangifte te doen  

 
Aanvullend daarop verzoeken wij u de volgende links met deeplinks door te lezen en tot u te nemen: 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-
hof.pdf   
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf  

http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm
http://www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-aangifte-kennisdragers.htm
http://www.sdnl.nl/job-cohen-1.htm
http://www.sdnl.nl/concept-aangifte.htm
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-juli-2011-verzoekschrift-gerechtvan-eerste-aanleg-europese-hof.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/7-augustus-2011-brief-aan-gerecht-europese-unie.pdf
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-juni-2011-beklag-gerechtshof-den-bosch.pdf
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http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/strafaangifte-tegen-staat-28-feb-2011.pdf  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/20-september-2011-subjectieve-troonrede-van-de-koningin.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/21-september-2011-verzoek-aan-van-swaaij-hout-ekc.pdf 
 
http://www.hetechtenieuws.org/nummers.php  
 
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/veroorzakers-kanker-explosie-gaan-
vrijuit-en-krijgen-belgische-overheidssteun  
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/29-september-2011-das-sommatie-van-aarle.pdf 
 
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/2-oktober-2011-das-rechtsbijstand-van-aarle.pdf  
 
Daarmee is feitelijk komen vast te staan dat uw PvdA partijgenoot Wim Kok vanuit zijn voorzitterschap 
in de Club van Madrid  onder de dekmantel van “versterken van wereldwijde democratie” heeft 
besloten om de gehele wereld te vergiftigen met onder meer miljarden kilogrammen 
kankerverwekkend arseenzuur en chroom VI  Lees meer 
 
Om niet medeplichtig te worden aan bovengenoemde feitelijk bewezen uitroeiing van miljarden 
wereldbewoners vanuit de Nederlandse PvdA verzoeken wij u om binnen 24 uur na ontvangst van 
deze e-mail  uw lidmaatschap bij de PvdA op te zeggen en zelfstandig als volksvertegenwoordiger 
verder te gaan in de Nederlandse Tweede Kamer Politiek 
 
Een afschrift hiervan is verstuurd aan: 

- Mr. G.J.M. Duijvestijn, DAS Rechtsbijstand (gjm.duijvestijn@das.nl, info@das.nl)  
- ir. R.A.A. Rietveld, Campingmaffia slachtoffer (r.corruptie.anton@hotmail.com)   
- Ria Linsen, Campingmaffia slachtoffer (rialinsen@live.nl)  
- Koningin Beatrix (voorlichting@raadvanstate.nl) 
- Julius Vischjager, The Daily Invisible  (julius601@hotmail.com) 
- Rob Brockhus, Sociale Databank Nederland (sdn@planet.nl) 
- Henk Rijkers, Katholiek Nieuwsblad (henk@katholieknieuwsblad.nl) 
- Het Echte Nieuws (nieuws@hetechtenieuws.org)  
- Kleintje Muurkrant (kleintje@stelling.nl)  
- No Cancer Foundation (nocancerfoundation@gmail.com) 
- Argusoog (arend@argusoog.org) 
- Klokkenluideronline (drsmkat@yahoo.com)  
- Ine Veen (ine.veen@quicknet.nl) 
- Wieteke van Dort (wieteke@wietekevandort.nl)  
- Wim Eijk Nederlandse Aartsbisschop (rkk@kro.nl, pers@aartsbisdom.nl)  
- Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk (F.Bovenkerk@uu.nl)                           

     
 
Degenen die bovengenoemde standpunten ondersteunen en daaraan actief een bijdrage willen 
leveren kunnen zich aanmelden per e-mail: de.groenen.belgie@gmail.com bij De Groenen in 
oprichting in België:  
  
Bij voldoende aanmeldingen zal een bijeenkomst worden belegd, waaruit een bestuur kan worden 
gevormd. Voor meer informatie kunt u mij telefonisch bereiken op 0032/ (0)4-84749360  
 
In afwachting van uw beslissing op dit verzoekschrift binnen 24 uur na ontvangst van deze e-mail 
verblijven wij;   
.    
Met vriendelijke groeten,  
 
De Nederlandse De Groenen, afdeling Sint-Oedenrode, in ballingschap vanuit België 
 

De Groenen, nieuwe Politieke beweging in België.  
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Ik ben Ad van Rooij en ben lijsttrekker van De Groenen in Sint-Oedenrode (Nederland). Ik ben 58 
jaar, getrouwd met Annelies en vader van 2 kinderen Jos en Lisette. Wij wonen in Olland (gemeente 
Sint-Oedenrode) waar ik geboren en getogen ben. Om politieke redenen heb ik vanaf 22 april 2010 
moeten vluchten vanuit Nederland naar België en daar politiek asiel aangevraagd.Tijdens mijn verblijf 
in België vanaf 22 april 2010 tot op heden heb ik moeten constateren dat Nederland haar buurland 
België gebruikt als dekmantel voor het vergiftigen van de wereld (waaronder de Belgen zelf) met 
miljarden kilogrammen uiterst giftige kankerverwekkende stoffen als arseenzuur en chroomtrioxide en 
daarbij alle Europese richtlijnen, verordingen en verdragen overtreedt. Met het Benelux-verdrag zit 
België hier zodanig mee ingetrokken dat die samenwerking met Nederland, ook vanwege strijdigheid 
met het Europees-verdrag, onmiddellijk dient te worden verbroken. Mede om die reden is de roep 
naar een nieuwe politieke beweging in België groot en is een nieuwe politieke beweging “De Groenen” 
in België ontstaan. Hoe ernstig het is met de vergiftiging van wereld (waaronder België) vanuit 
Nederland, en hoever daarbij wordt gegaan om dat uit het nieuws te houden, kunt u op deze site 
volgen:  

Bestel: Alarm u wordt vergiftigd 
 

https://sites.google.com/site/degroenenbelgie/ 
 
Van: De Groenen België <de.groenen.belgie@gmail.com> 
Datum: 3 oktober 2011 11:54 
Onderwerp: Verzoek om binnen 24 uur na ontvangst van deze e-mail uw lidmaatschap bij de PvdA op 
te zeggen om niet medeplichtig aan de uitroeiing van miljarden wereldbewoners te worden. 
Aan: l.jacobi@tweedekamer.nl, 2e Kamerfractie PvdA <informatie@pvda.nl> 
Cc: gjm.duijvestijn@das.nl, info@das.nl, r.corruptie.anton@hotmail.com, rialinsen@live.nl, 
voorlichting@raadvanstate.nl, julius vischjager <julius601@hotmail.com>, SDN <sdn@planet.nl>, 
katohliek nieuwsblad <henk@katholieknieuwsblad.nl>, Henk Niggebrugge 
<henkn@hetechtenieuws.org>, nieuws@hetechtenieuws.org, "Redactie@katholieknieuwsblad.nl" 
<redactie@katholieknieuwsblad.nl>, No cancer Foundation <nocancerfoundation@gmail.com>, 
arend@argusoog.org, micha kat <drsmkat@yahoo.com>, wolbrin Veen <ine.veen@quicknet.nl>, 
bosgroep wieteke van Dort <wieteke@wietekevandort.nl>, rkk@kro.nl, pers@aartsbisdom.nl, 
F.Bovenkerk@uu.nl, kleintje stelling <kleintje@stelling.nl> 
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