
 

De Klokkenluider 

 

 

 
SDN homepage  

 
 

Oproep aan "integere" rechters en officieren van Justitie om onrecht in het  

rechtsbedrijf aan de orde te stellen. Meldt u bij het tribunaal op Eurostaete 

Deze website is bedoeld om naast het bieden van ideeën en oplossingen voor problemen 

openbaarheid te geven aan misdragingen, misbruik van macht, corruptie en collusie van de 

bestuurlijke en juridische elite in ons land, met het doel om het falende klachtrecht te helpen 

versterken. Het is gebleken dat veel mensen die zich in rechtelijk en procedureel opzicht ernstig 

tekort gedaan voelen, geen mogelijkheid hebben om het seponeren van volstrekt onwettige en 

laakbare praktijken van bestuurders te voorkomen en recht gedaan te krijgen. Met name het 

Pikmeerarrest van de Hoge Raad heeft de deur opengezet voor organisatiecriminaliteit, waarbij 

ambtenaren en bedrijfsleven elkaar afdekken en wederzijdse diensten bewijzen. Dit ten nadele 

van de gewone burger en - in milieu-opzicht - van onze kinderen en kleinkinderen.  

Klokkenluiders die met een serieuze klacht over kromspraak en uitbuiting van de (machts)positie 

van bijv. curators en advocaten (die er soms alleen maar op uit zijn hun eigen belangen te dienen 

ten koste van de vaak toch al gedupeerde personen en rechthebbenden), krijgen bij de SDN voor 

zover de capaciteit reikt een mogelijkheid om hun grieven en oplossingen aan te dragen. De 

Schandpaal is niet uitsluitend bedoeld als wraakneming op malafide figuren, maar ook om zaken 

tot een oplossing te brengen. Dit, omdat de publieke controle faalt, zodat veronachtzaming van 

de belangen van de enkeling aan de kaak gesteld kan worden, danwel dat de nalatige (instantie) 

aan de schandpaal genageld wordt.  

    

        Richard Kluun    Nico van den Ham  Drs Burhoven Jaspers   Frits Veerman      

    

Richard Kluun is door de officier van Justitie in Maastricht drie dagen in de politiecel gegooid om 

het met intimidatie en misbruik van bevoegdheden de mond te snoeren. Hij is woordvoerder van 

tientallen slachtoffers van faillissementfraude als gevolg van gesjoemel van een curator onder 

verantwoordelijkheid van een rechter-commissaris. De beerput komt met grote moeite een 

beetje open.  
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Nico van den Ham staat regelmatig voor de rechter omdat hij weigert de rechtsgang in 

Nederland te accepteren waarbij het grootkapitaal en machtige overheidsorganisaties altijd het 

recht aan hun kan kunnen krijgen, zonder dat de feiten die iets anders aantonen door de staande 

en zittende magistratuur worden meegenomen in een vonnis. 

    

    Ing. A.M.L. van Rooij    Pamela Hemelrijk   Robert v/d Luitgaarden   Jhr. mr. G. Reuchlin      

Geval 0 

De Pikmeerarresten van de Hoge Raad maken ambtelijke milieucriminaliteit straffeloos. 

Vandaar het beroepschrift voor de Raad van State tegen de weigering te beschikken op een 

dwangsomverzoek, met kenmerk: SDN/14111/vz door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 

en de overtredingen door het aannemersbedrijf Mourik in samenspanning met de gemeente 

Eindhoven.  

Geval 1 

Henk Klomp looft een beloning uit van 25000 gulden voor diegene die hem een advocaat kan 

leveren die zijn zaak tot een eerlijk en redelijk einde kan brengen en daarbij het feilen van het 

juridische systeem als zodanig aan te vechten.  

Geval 2 

Karel de Werd probeert al jaren om de meinedige verklaringen van vakbondsbestuurders te laten 

vervolgen die hem zijn bedrijf hebben gekost. Hij verzet zich met hand en tand tegen 

manipulatie en onwettig gedrag van rechters, Officieren van Justitie en advocaten.  

    

  K.H. de Werd          Drs. T. van Bergen          R. Verlinden              Prof. P. Tak    

Geval 3 

Harry Teernstra verzucht bij een geval van letselschade: "Mijn grootste tegenstander is degene 

die mij bij moet staan: mijn advocaat!". Hij probeert de belangenverstrengeling tussen advocaten 

en verzekeringsmaatschappijen bloot te leggen en letselschade op een objectieve wijze te laten 

beoordelen.  

file:///C:/SDNL/ekc/ekc-rs79.htm
file:///C:/SDNL/klomp.htm
file:///C:/SDNL/de-werd.htm
file:///C:/SDNL/jurilet.htm
file:///C:/SDNL/teernstra-archief.htm
file:///C:/SDNL/teernstra-archief.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&t=115s
https://www.youtube.com/watch?v=oMwRWSR5hcc
https://www.youtube.com/watch?v=GpUrkCZS-Kk
https://www.youtube.com/watch?v=y7y4J_XluKI
file:///C:/SDNL/ekc/ekc-rs79.htm
file:///C:/SDNL/klomp.htm
file:///C:/SDNL/de-werd.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Jo3ne-B7WPI&t=625s
http://www.sdnl.nl/toine-van-bergen-milieu.pdf
file:///C:/SDNL/actio-popularis.htm
file:///C:/SDNL/video/politie.wmv
file:///C:/SDNL/jurilet.htm


Geval 4 

Ad van Rooij tracht met honderden procedures de sluipende vergiftiging van het leefmilieu te 

laten stoppen. Honderden rechtszaken - ook bij de Raad van State - blijken niet genoeg om de 

belangenverstrengeling te doorbreken tussen de industrie - die gevaarlijk afval kwijt wil en die 

hij de milieumaffia noemt - en de ambtelijke top van het ministerie van VROM. Een 

titanengevecht waarvoor later honderdduizenden mensen ook met gezondheidsschade zullen 

moeten opdraaien.  

Geval 5 

Ir. Leo Nevels is 'n chemicus die (aansluitend op de strijd van Van Rooij) een oplossing heeft 

ontwikkeld om al het gevaarlijke afval op een efficiënte en definitieve manier onschadelijk te 

maken. De collusie (belangenverstrengeling tussen overheid en bedrijfsleven) ofwel handjeklap, 

verhindert het beëindigen van de nodeloze vergiftiging van ons milieu.  

    

  Toon v/d Linden            Rob Kahlman                 Ab Flipse               Pierre Heijboer   

Geval 6 

Jan Hop vecht al jaren om als deskundige op te kunnen treden in echtscheidingszaken waarbij 

voogdij en ondertoezichtstelling aan de orde komt. Ook hier is belangenverstrengeling een 

mogelijke oorzaak, omdat vooral bij de OTS grote bedragen omgaan. Zijn persoonlijk geval is de 

basis voor zijn vakmatige hulpverlening aan mensen die het gezag over hun kind(eren) 

kwijtraakten door valse beschuldigingen, willekeur, onkunde en gemanipuleerde rapporten.  

Geval 7 

Drs. Burhoven Jaspers levert een ware veldslag tegen de verwording van ons rechtsstelsel 

waarbij hij zelf sinds 1986 als maar voortdurende boedelscheiding slachtoffer is van afdekking, 

belangenverstrengeling, ontvreemding, valsheid in geschrifte en handjeklap tot aan de Hoge Raad 

der Nederlanden toe. Hij meent dat Nederland een schijndemocratie is waarin machtsmisbruik, 

fraude, corruptie en collusie dagelijkse praktijken zijn in met name justitiële kringen. Hij heeft 

het rechtsbestel ondervonden als een volstrekt corrupt en totalitair bewind dat gebaseerd is op 

pure macht en machtshandhaving.  

Geval 8 

Robert Verlinden meldt: in juli 2005 zijn meer dan 1000 aanpassingen in de Algemene Wet 

Bestuursrecht geëffectueerd. Hieronder het afschaffen van de 'Actio Popularis [1] het 

procesrecht 'van eenieder' in de volksmond ook wel 'klokkenluidersrecht', genoemd. Het was het 

recht van derdenbezwaar op overheidsbesluiten. Door deze wijzigingen waarvan bijna niemand 

officieel op de hoogte is lopen veel burgers, groepen en maatschappelijke organisaties, die een 

rol als waakhond of klokkenluider of ander belang hebben het risico niet ontvankelijk te worden 

verklaard.  
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  Ad van Velsen           Rob Brockhus             Henk Klomp           Ir. Leo Nevels 

Geval 9 

Marijke Eijkelenburg klaagt de woningbouwvereniging Mitros aan voor het in haar tuin bouwen 

van een schuur van gewolmaniseerd hout, waardoor zij bij het schoonmaken een splinter in haar 

borst kreeg, wat binnen vier maanden leidde tot een agressieve borstkanker en amputatie nodig 

werd. Zowel de gemeente Utrecht als de woningbouwvereniging weigeren om 

saneringsmaatregelen te treffen.  

Geval 10 

Ing. Sanders ontwikkelde een trekhaak voor caravans die het slingeren en scharen kon 

verminderen en voorkomen. De ANWB die eerst de zaak goedkeurde als een mooie oplossing, ook 

voor de verkeersveiligheid, kraakte het apparaat af nadat bleek dat Sanders geen 5 procent van 

de omzet aan de ANWB wenste te betalen voor vermelding in de Kampioen. Hij meende dat hier 

chantagepraktijken werden toegepast die je alleen van de maffia zou verwachten.  

Geval 11 

De milieugroep in Buggenum probeert al heel lang om de milieu- en geluidsoverlast van de 

Kolencentrale Demkolec aan de milieunormen en wetten te laten voldoen, maar de provincie 

Limburg en de elektriciteitscentrale die met steenkool gestookt wordt mag nu zelfs 'biomassa' 

gaan vergassen. Biomassa die groene stroom zou moeten leveren, maar waarin veel giftig afval zit 

zoals slib, geïmpregneerd hout en met zware metalen vervuilde kippenmest. Het convenant tussen 

de energiemaatschappijen en de ministeries van VROM en Economisch Zaken zijn volstrekt 

onverantwoord t.a.v. de uitstoot via de schoorsteen van ultrafijne deeltjes zware metalen.  

    

  Paul van Buitenen              Aad Bos                 Leo Verhoef             Paul Ruys       

Geval 12 

Brief aan de heer Docters van Leeuwen ter informatie te geven. Het is de tijd geworden dat 

bedrijven zoals Fortis, Delta Lloyd daadwerkelijk worden aangepakt. Als een directeur van een 

klein bedrijf de zaak belazert, dan komen Belastingdienst, het Gak met zijn sociale rechercheurs 

en alle andere instanties in het geweer. Echter als een bedrijf als Delta Lloyd vervolging afkoopt 
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met het geld van haar beleggers, pensioenverzekerden en polishouders blijven de 

verantwoordelijke bestuurders immuun en worden niet op hun verantwoording gewezen of 

veroordeeld. Ze blijven gewoon in functie en laven zich aan hun fantastische salarissen en 

optieregelingen. Het lijkt wel of dit soort bedrijven een eigen Pikmeer Arrest van de 

Nederlandse Overheid hebben gekregen.  

Geval 13 

Zijn naam is Karel de Werd. Hij was aannemer die door machinaties van de vakbond FNV en de 

kongsis tussen de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie en de vakbeweging door 

belangenverstrengeling voor miljoenen is gedupeerd. Tot nu toe heeft dat geleid tot een 

eindeloos juridisch gevecht, waarbij de Officier van Justitie van het parket in Amsterdam er 

niet voor schroomt om bevelen van de het Gerechtshof niet uit te voeren, en daarover onder ede 

te liegen, kennelijk omdat het meineed betrof van een bestuurder van de vakbond FNV in mijn 

zaak die speelde in 1983. Tijdens mijn civiele procedures tegen de Vakbondsmaffia werd door 'n 

zestal personen, waaronder een drietal 'bondsbestuurders' zo veelvuldig en openlijk meineed 

gepleegd, dat alle aanwezigen in de zittingszaal daarover geen enkele twijfel konden hebben.  

Geval 14 

Nederland heeft ruim 300.000 kleine en middelgrote ondernemingen waarvan er plm. 3500 per 

jaar failleren. Conservatief ingeschat zijn er plm. 300 zelfdodingen te betreuren als gevolg van 

de problematiek, voortvloeiend uit deze faillissementen. Ik, Arnold van der Voort, heb met die 

ervaring mij verenigd met andere gedupeerden en gefailleerden. Er is nu een intensieve 

communicatie tussen mijzelf, politieke partijen, kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen, 

ministeries, universiteiten, scholen en kenniscentra. Ook met leraren, hoogleraren, officieren van 

Justitie en vele anderen over dit onrecht.  

    

  Martin Dessing         Arnold v/d Voort          Harry Teernstra             Paul Quekel      

Geval 16 

Paspoortaffaire komt weer in beeld. Will Baard vertelt. De schuld en het gevolg van het hele 

verhaal is van oorsprong een ordinaire politieke ruzie tussen 2 Ministeries en de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten, aangestuurd door Peters van de Staatsdrukkerij en Johan Enschede. 

Deze laatsten hebben op een smerige en gemakkelijke manier het project terug kunnen krijgen 

over de rug van de vele slachtoffers. (ca. 150 man/vrouw). Hoofdoorzaak: de gemeenten 

verdienden 30 gulden (14 euro) minder per uitgifte dan aan het nieuwe paspoort.  
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    Hans Smolders       prof. Anton van Putten         Harry Kerkhof         dr. F.J. Beukeveld 

Geval 18 

dr. F.J. Beukeveld over machtsmisbruik van politie en de gemeente Coevorden. Volgens hem is 

men alleen maar bezig met het uit de wind houden van bestuurders. Hierbij mag gerust wat 

onrecht richting de burger geschieden. Als de lokale driehoek maar buiten schot blijft. 

Gezamenlijk zitten de burgemeester, politie en Justitie in dit driehoeksoverleg om zich o.a. met 

drugsbeleidszaken bezig te houden. Zelfs driekwart jaar na de inval in Lord Nelson zijn 

beleidszaken nog niet klaar.  

Geval 19 

De heer Weigerse is slachtoffer van het gebruik van koelvloeistoffen in de metaalindustrie. Hij 

zit nu in de WAO en waarschuwt voor gezondheidsschade ook bij collega's. De Duitse vakbond IG 

Metall signaleert een uitval door ziekte van arbeidskrachten van wel 37 procent. In Nederland 

blijkt dit soort beroepsrisico's bij de vakbeweging nog niet goed onderkend. De Arbodiensten 

zouden hier eveneens naar moeten kijken.  

Geval 20 

Annelies Derkxs protesteert samen met de Stichting tot Behoud Leefmilieu in Buggenum tegen 

het opstoken van allerlei afval in de Prins Alexander kolencentrale te Healen die met de 

verbranding grote hoeveelheden zogenoemde 'Biomassa" zware metalen als arseen en chroom, 

dioxines en andere giftige stoffen uitstoot.  

    

    Antoon van Belle             Sjaak Weijgerse          Annelies Derkxs           Perry vd Elst     

   

Geval 21 

Richard Kluun wil haring en kuit over de omissies in de antwoorden van de PG Hoge Raad der 

Nederlanden. R. Kluun negeert de dreiging met voorarrest van Officier van Justitie in 

Maastricht mr. van der Ven Protest van R. Kluun namens de schuldeisers tegen het 

afdekken van wat hij noemt "curatorfraude"  
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Geval 23 

Perry van der Elst is als timmerman slachtoffer geworden van chemische vergiftiging met 

Wolmanzouten, waardoor zijn zenuwbanen beschadigd zijn als gevolg van het verwerken van 

geïmpregneerd hout. Soms was het hout nog nat van het impregneren. Hij wist toen niet hoe 

gevaarlijk dat wel was.  

Nu zit hij in de WAO en is voor zijn leven (nu 35) aangewezen op bijzondere voorzieningen. Hij 

heeft als signaal naar de samenleving de Staat Der Nederlanden en in persoon de minister-

president Jan Peter Balkenende aansprakelijk gesteld voor de schade. Hij stelde daarbij slechts 

een symbolische bedrag van 100.000 euro. Sommige mensen zijn echt veel te bescheiden.  

    

Robert Hörchner               Jan Hop                Hans Smolders           ir. Ruud Rietveld 

Dit zijn slechts enkele van de vele zaken die bij de Sociale Databank Nederland naar voren 

gebracht worden. Gezien het maatschappelijke belang om "klokkenluiders" de kat de bel aan te 

laten binden heeft ook de SDN uw steun nodig. Wanneer u een bijdrage kunt leveren, dan kunt u 

dat doen op giro NL57 INGB 0000 7084 52.  

Kamer van Koophandel Arnhem: S-41052377 - voor donaties Postgiro: NL57 INGB 0000 7084 52 

Redactie: Westkade 227, 1273 RJ Huizen - 035-5244141  

Tel.: (31)-35-5244141 en  

 

Stichting Sociale Databank Nederland 
E-mailadres: sdn@planet.nl 

Internet site: klokkenluider.htm 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH) 
Tel.: (31)-35-5244141  
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