Hoe doorbreken wij de censuur in de media over gezwendel in de
rechtspraak met het ontbreken van een Grondwettelijk Hof?
Dag allemaal. Hierbij het VERZOEK aan de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. Sterk
om zich vrijwillig te laten gijzelen op een geheime locatie. Dit om de media te laten zoeken waar hij
in gijzeling werd genomen en door wie. Maar vooral WAAROM!! Dat weten jullie allemaal, namelijk
de censuur te doorbreken. Stel daarom aan de heer mr. Sterk per telefoon de vraag of hij integer is;
en waaraan; en loyaal aan wie? Aan de burgers? Aan de grondwet met artikel 120 daarin? Vragen!!
Geef dan wel, wanneer je dat zelf niet kan of durft, ‘n verklaring van ondersteuning aan Wim Visser,
het grote slachtoffer van juristerij en rechterlijke fraude. Klemmend verzoek aan iedereen: Stel dus
de vraag aan mr. Sterk van de Raad voor de Rechtspraak of hij integer is en eis zijn antwoord. Bij zijn
JA moet hij iets gaan doen. Bij zijn antwoord: NEE, moet hij per direct met oneervol ontslag eruit.
Wim Visser heeft een uitgebreide correspondentie met mr. Sterk; dus: Haring en kuit!

Zie: petitie over de rechtspraak die is gezonden aan alle leden van de Tweede Kamer
Zoals je inmiddels en anderen hebt gelezen in de mails van de SDN aan de Raad voor de
Rechtspraak, aan de massamedia en alle Tweede Kamerleden en topambtenaren van de Algemene
Bestuursdienst met deze oproep:
1. De uitnodiging aan mr. Sterk, vicevoorzitter van de Raad Voor de Rechtspraak om mee te
werken aan zijn eigen gijzeling op en geheime locatie, om hem op basis van zijn ambtseed
vanwege het weigeren te behandelen van klaagschriften bij de Raad voor de Rechtspraak, en
het frustreren van toezicht op de Nederlandse Rechtspraak als Europees toezichthouder.
Deze actie kan helpen de censuur in de massamedia te omzeilen, omdat hen verboden is
onthullingen te doen over corruptie in de rechtspraak.
2. Alle aangeschreven instanties en functionarissen om de petitie eindelijk in een openbare
discussie te brengen
3. De vaststelling van kwalijk aspecten van de rechtspraak in Nederland aan de orde te stellen
mede op de verplichting daarvan vanwege Artikel 162 Sv
4. Het bij wettelijke verklaring afschaffen van Artikel 120 in de Grondwet
5. Erkenning van A.M.L van Rooij als primaire klokkenluider over de gevaren van Chroom VI
voor de volksgezondheid
6. De noodzakelijke strafrechtelijke vervolging betreffende aangifte tegen de raadsheren in de
appelprocedure en aangifte tegen de raadsheren Art 162 Sv van het Gerechtshof in
Amsterdam wegens rechterlijke fraude. Hiernaast aangifte tegen president mr. Van der Meer
van het Gerechtshof in Amsterdam en aangifte vanwege Art 162 Sv tegen Advocaat-generaal
mr. Tdlohreg en Hoofdofficier van Justitie mr. Steensma van het OM Noord Holland.
7. Vervolging vanwege aangifte tegen hoofdofficier van justitie M.J. Bloos en aangifte tegen
HOVJ mr. F. Westerbeke wegens afdekken van strafbare feiten in rond de Appelzaak, Art 12
Sv en ten onrechte seponeren van aangiftes van de Bollenboeren. Vier klaagschriften zijn
namens de ministers Grapperhaus en Dekker niet in behandeling genomen en is aan WODC,
Inspectie van J & V en minister Ollongren van BZK, om die integriteitsonderzoeken bij J & V
verzocht: I – II – III – IV – V .
8. Ministers Grapperhaus en Dekker vluchten weg voor vragen van Nico van den Ham inzake
corrupte rechters en het wegkijken van politici en journalisten.
9. P. Groot verklaart dat (wat Groot benoemt als) corrupte rechtspraak zijn leven heeft verziekt

10. De evaluatie van de identiteits- en GBA-fraude in de zaken van ir R.A.A. Rietveld.. Zie de
video’s van rechtszaak I en rechtszaak II en rechtszaak III
11. Erkenning eisen van de onwettige manipulatie en fraude van het UWV in zake de affaire drs.
W.A. Verbree
12. Rechterlijke uitspraak dat de burger NIET verplicht is om onvrijwillig verzekerd te zijn met
zorgpremie volgens de wet; en geen eigen risico. Uitspraak
13. R. Kluun over curatorfraude en het wegkijken van het Openbaar Ministerie van Justitie, de
politiek en de media
14. J.M. Eustatia: Brandbrief aan alle honderdvijftig leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal, zonder inhoudelijke reactie
15. G. Akkemans: Juridisch geschoold had zij een openhartig gesprek met Officier van Justitie
16. K.H. de Werd over illegale praktijken binnen de rechtspraak en Justitie
17. H. Teernstra: Over juridisch letsel vanuit de rechtspleging en advocatuur
18. A. van Velsen: Een meer dan ongelooflijk verhaal over rechteloosheid van de burger
19. A.F.P. van Putten: Verschijningsvormen van rechters, advocaten, curatoren en
gerechtsdeurwaarders en zijn indrukwekkend interview met Nico van den Ham
20. N.C. Burhoven Jaspers publiceerde het IRM-rapport over bijbanen van de magistratuur
21. A. van der Voort: Over rechtspraak in opspraak; over schurken in jurken
22. Raad van State blijkt papieren tijger, omdat uitspraken door lage overheden worden
genegeerd
23. De familie Barbier vecht al jaren tegen juristerij in de rechtspraak om een vervalst testament
24. Over kindermisbruik door Robert van de Luitgaarden in zijn boek “Weggejorist”
25. Veel leed wordt veroorzaakt na scheiding door financiële belangen op de achtergrond
26. Zelf een voorbeeld geven met een link naar de video of de website
27. Idem …….
Verzoek aan iedereen die een rechtvaardige rechtspraak wil en eist, de vraag aan leden van de Raad
voor de Rechtspraak te stellen of hij/zij integer is m.b.t. de ambtseed en de wetgeving. Dit zonder
belangenverstrengeling of corruptie en dus de mening dat uitschakeling van Art 120 in de Grondwet
absoluut nodig is, en installatie van een grondwettelijk hof noodzakelijk. Alle politieke en ambtelijke
functionarissen + journalisten hebben gezwegen over de voorstellen en zijn zij allen als kennisdrager
medeverantwoordelijk voor de ca. 500 zelfdodingen van gerechtelijke slachtoffers per jaar. Zij zullen
wel even schrikken van hun wettelijke aanspreekbaarheid daarop. Van daar het voorstel aan mr.
Sterk om zijn integriteit te bewijzen. Hij kan volgens mij niet anders dan hieraan meewerken.
Medestander van het voorstel aan mr. Sterk als vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak
onderschrijf ik dit initiatief

Naam: NNN en mailadres: @@@
Melden bij Wim Visser op: wpmvisser@live.nl

Steun voor het voorstel tot het stellen van de vraag en zijn reageren
wordt onderschreven door de achterban en bewuste burgers.
1) W.P.M. Visser:
wpmvisser@live.nl
2) N. van den Ham:
nico.vandenham@gmail.com
3) P. Groot:
info@krominrecht.nl
4) ir. R.A.A. Rietveld:
ruudrietveldvertelt@hotmail.com
5) R.M. Brockhus:
rob.brockhus@gmail.com
6) Ing. A.M.L. van Rooij:
ekc.avanrooij@gmail.com
7) drs. W. Verbree:
info@woutverbree.nl
8) Y. Swarts:
info@act4justice.org
9) R. Kluun:
curatorfraude@gmail.com
10) Dr. J.M. Eustatia:
joseeustatia@gmail.com
11) G. Akkermans:
info@vjiv.nl;
12) K.H. de Werd:
kareldewerdd1943@gmail.com
13) H.H. Teernstra:
hteernstra@gmail.com
14) A. van Velsen:
mijnpleidooi@gmail.com
15) Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten
anton37.putten@wxs.nl
16) Ing A.N.M. van der Voort:
voorzitter@stidag.nl
17) Mieke en Michel Barbier
mrbarbier@sfr.fr
18) B. Maathuis:
bertmaathuis@gmail.com
19) Jan Wolters
jan.wolters@home.nl
20) Hessel Zijlstra
info@zfb.nu
21) Klaas Dekker
kl.dekker@yahoo.com
22) Nady Zaky
NadyZaky1@gmail.com; spreekuwoord@gmail.com;
23) Nady Zaky
Nady Zaky قل كلمتك
24) Eldor van Feggelen
eldornl@gmail.com
25) Dr. G.J.J. Beukeveld
gjj.beukeveld@ziggo.nl
26) Jan Scholten
info@bedrijfsadviseur.nl
27) Arjan Gelder
a.gelder@wilnu.nu
28) R. v.d. Luitgaarden
snakeman222@hotmail.com
29) J. Parmentier
japarmentier49@gmail.com
30) P. Groot
info@krominrecht.nl
31) Dr. Ir. Egbertus Deetman
e.deetman@casema.nl
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