
Aan alle mensen die lijden onder juristerij rond het auteursrecht 
 
Op 21 januari 2019 wordt bij TROS-Radar aandacht gegeven aan de gevolgen van het claimrecht van 
rechthebbenden op het publiceren van foto’s, afbeeldingen en portretten. Eindelijk wordt in de 
media daarover nagedacht nadat veel slachtoffers zijn gevallen door juridische plunderpraktijken van 
eisers vanwege het kwakkelende auteursrecht. Zoals iedereen kan weten is een openbaar gemaakt 
persbericht meestal voorzien van een foto over het onderwerp waarover bericht wordt. Het is nu nog 
zo dat de Amerikaanse advocatuur nog geen actie heeft ondernomen in ons land, maar wanneer ze in 
de gaten krijgen dat de Nederlandse burger op eenvoudige wijze juridisch is te beroven van zijn 
spaargeld en inkomen, dan pas klagen ze in de Tweede Kamer plotseling steen en been met mosterd 
na de maaltijd. Uiteraard met behoud van hun riante “schadeloosstelling”. 
 
Maar niemand weet dat alleen de tekst vanwege Europese regelgeving vrij is om democratisch en 
onderwijs technisch de inhoud zonder commercieel doel van een persbericht op te slaan en een 
kopie daarvan op een eigen blog of website te gebruiken voor kennisoverdracht en politieke controle. 
Radar schenkt eindelijk na veel ellende voor mensen die aangevallen werden door zogenaamde 
rechthebbenden aandacht aan de consequenties van deze brandschattingspraktijken van meestal 
grote organisaties als het ANP. Het is daarom teleurstellend dat RADAR geen concreet lopende 
affaire als mikpunt neemt om het gevecht tussen een burger of NGO, met name het ANP, als 
voorbeeld van een claimcultuur die ook politiek het belang is voor de politiek en de overheid. Die 
claimcultuur kan dienen om onthullingen van strafbare gedragingen van beëdigde ambtsdragers 
tegen te gaan, met het claimrecht via een private partij als bijv. het ANP op openbaar gemaakte 
afbeeldingen. De zaak van Algemeen Nederlands Persbureau tegen de Stichting Sociale Databank 
Nederland is een zaak die uitmondt in een rechtszaak op 6 februari 2019 in de rechtbank te Almere. 
 
Zoals in het journaal van 21 januari 2019 werd vermeld, bezitten 26 personen meer dan de helft van 
wat de helft van alle armen op Aarde bezitten aan vermogen. Dat is natuurlijk schokkend wanneer je 
weet dat die ontwikkeling van verrijking van de rijken en verarming van de armen een automatisch 
proces is, als eigenschap van kapitalisme dat uiteindelijk en volautomatisch zal leiden tot een echte 
revolutie in landen als Frankrijk (Gele Hesjes) en vervolgens tot een nieuwe landenoorlog, omdat 
politici, rechters, raadsheren, officieren van justitie, advocaten en deurwaarders allemaal 
samenwerken om de belangen van de rijken te dienen ten koste van de bevolking in elk land. Het 
auteursrecht is voor de rijken op Aarde de hoeksteen van juristerij om de wereldbevolking te 
exploiteren vanwege de rechtspraak gebaseerd om kwakkelende wetgeving. De zorgplicht voor 
rechters, officieren van Justitie en deurwaarders ontbreekt volkomen, wat leidt tot ca. 500 
zelfdodingen per jaar waarvoor ‘dood door schuld’ aantoonbaar is. 
 

Stuur dit bericht door naar iedereen die rechtvaardigheid en vrijheid van meningsuiting 

nastreeft. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7  en verder 

 
 
 
 
 
 
 

Tros-Radar vraagt uw inbreng m.b.t. schadeclaims over foto's en de schending van het 
auteursrecht. Meldt u aan! Ook de Sociale Databank Nederland is slachtoffer van deze 
claimpraktijken van het ANP van John de Mol m.b.t. foto’s van nu 19 jaar geleden.  
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De overheid, de politiek en magistratuur van rechters en Openbaar Ministerie zijn heel blij met een 
indirecte vorm van censuur op onthullingen van frauduleuze praktijken binnen de rechtspraak.  

Zoals u kunt zien is minister Sander Dekker van Rechtsbescherming uitgenodigd om de 
kantonzitting van 6 februari 2019 bij te wonen, omdat in die zitting een aantal ingebrachte rechten 
schendende rechtszaken aan de orde komen. Dit los van de vraag aan de rechter of hij/zij 
antwoord geeft op de vragen over zijn/haar integriteit en het respecteren van Artikel 162 
Strafvordering als kennisdrager van strafbare feiten die bewijsbaar zijn gepleegd door een 
beëdigde overheidsfunctionaris. Alle leden van de Algemene Bestuursdienst zijn op de hoogte 
gesteld. Het beleidsterrein van de minister is prangend aan de orde, met aanmelding aan het 
parlement.  

Zoals ook bij het UWV en andere overheidsinstanties. Circa 500 burgers zijn jaarlijks slachtoffer, tot 
aan zelfdoding aan toe, na een rechterlijk vonnis. Accepteert u dat? Want niemand kan vanwege 
de nieuwe auteurswet iets overnemen op het internet, om als bewijs te hanteren over gezwendel 
bij de overheid of multinationals vanwege het copyright op foto's, maar niet op tekst. De Tweede 
Kamer is te laks m.b.t. het beschermen van de burger tegen juristerij met copyright-claims. Het 
recht van inspraak van de burger in het parlement zou dat kunnen verhelpen. Zie: anp-protest-en-
rechtszaak.pdf. Stel zelf wat vragen, want de media en politici zwijgen als het graf over corruptie 
bij de rechterlijke macht. Probeer maar, je ontdekt het vanzelf. Heb je lef, of ben je bang jouw baan 
te verliezen? 

Wanneer u voor de rechter moet verschijnen is het van groot belang dit advies heel goed te lezen! 
U bent dan in staat ook voor uzelf de rechtsgang te laten verbeteren, maar ook voor veel anderen 
Want per jaar is rechterlijke vonnis direct aanleiding tot ca. 500 mensen om zelfmoord te plegen  

Tactiek van actie in de rechtszaal. 

Zowel ikzelf als Maarten Horst hebben bij aanvang van de rechtszitting na oproep het volgende 
gedaan: 

1) Geachte rechter: wat is uw naam, voordat ik de mijne vermeld om de procedure te kunnen 

(laten) starten.  

2) Nu ik weet wie u bent, geef ik mijn eigen naam zoals die in het Basisadministratie is 

vermeld: Naam: ______________________  

3) Allereerst wil ik van u weten of u integer bent of loyaal aan wie of wat en de wet 

respecteert, met name artikel 162 Strafvordering.  

4) Bij bevestiging van uw integriteit verzoek ik u de hierbij aan u aangeboden lijst van strafbare 

feiten, gepleegd door overheidsdienaren als bron van aangifte bij justitie te erkennen.  

5) Bij weigering van een antwoord op mijn vraag naar uw integriteit op ambtseed of 

ontkenning daarvan, wraak ik u bij deze.  

6) De rechtsprocedure ligt bij wraking stil en ik wacht op de wrakingkamer waarvan elke van 

de rechters dezelfde vraag krijgen. 

7)  Ik dank u voor de verklaring over uw integriteit; en verwacht van u dat u mij op de hoogte 

stelt van wat u met uw aangiften van zaken in de aan u aangeboden lijst hebt gedaan.  

uitnodiging ook toegezonden aan de nationale massamedia en aan de leden van de Algemene 
Bestuursdienst: www.sdnl.nl/bbd.htm  
 

radar@avrotros.nl; opgelicht@avrotros.nl; pers@avrotros.nl; info@avrotros.nl'; 
publieksservice@avrotros.nl; info@radarplus.nl;  
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Stichting Sociale Databank Nederland heeft zich aangemeld bij TROS-Radar m.b.t. 
het programma over misbruik van het copyright 
 

 
 

Audioverslag van de zitting met de eis van de Sociale Databank Nederland om het ANP te laten veroordelen. 
Dit wegens schending van de zorgplicht m.b.t. ca. 500 zelfdodingen per jaar, waarover het ANP blijft 
zwijgen. De SDN eist dat de rechter het ANP veroordeelt tot het laten uitgaan van een persbericht van exact 
1000 woorden over de schadelijke praktijken rond het auteursrecht naar 513 beëdigde topambtenaren. 
 
Aan de rolrechter zijn enkele documenten overhandigd omdat aanpalende aspecten in de rechtspleging 
relevant zijn voor het gevecht van het ANP tegen de SDN vanwege de grote gevolgen van perscensuur als 
beleidsmatig onderdeel van collusie tussen overheidsinstanties en de massamedia. Dit om de 
maatschappelijke rust niet te verstoren met ongewenste onthullingen over rechterlijke dwalingen en 
kwalijke gevolgen voor burgers die een rechtszaak verliezen tegen een veel grotere of machtige partij, zoals 
banken, verzekeraars, magistratuur, advocatuur en ministeries of het UWV.  Zie daarvoor ook: 
www.sdnl.nl/dag-van-de-persvrijheid.htm. 
 
Allereerst de aan de rechter aangeboden documenten:  
1) De aanmeldingsbrief van redacteur R.M. Brockhus bij TROS-Radar als lopend geval van claimrecht ANP 

Zie: aanmelding bij TROS-RADAR 

 

2) Voorstel aan de rechter om recht te doen wedervaren; met name de vrijheid van meningsuiting 

inzake bewijsbare kwalijke gedragingen binnen de rechtspleging niet meer te belemmeren. 

1) Afwijzen van alle claims van het ANP 
2) Verantwoordelijk stellen van schending van de zorgplicht inzake zelfdoding na vonnis 
3) Aansprakelijk stellen voor de schade die het ANP heeft aangericht aan de SDN 
4) Bij voorraad het ANP veroordelen wegens juristerij van het uitlaten gaan van een 

persbericht van exact 1000 woorden met verslag van deze auteursrechtaffaire 
5) Het Algemeen Nederlands Persbureau BV te verplichten dat persbericht binnen 24 uur na 

de uitspraak van het vonnis uit te brengen naar de gebruikelijke perskanalen 
6) Bij schending van het gestelde in het vonnis het Algemeen Nederlands Persbureau BV een 

dwangsom verbeurt van € 1 miljoen per dag  
 

3) Hoe doorbreken wij de censuur in de media over gezwendel in de rechtspraak met het 

ontbreken van een Grondwettelijk Hof in Nederland met Artikel 120 daarin? 
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4) Het advies aan iedereen die voor de rechter moet verschijnen in civiele rechtszaken:  
1. Geachte rechter: wat is uw naam, voordat ik de mijne vermeld om de procedure te kunnen 

(laten) starten.  
2. Nu ik weet wie u bent, geef ik mijn eigen naam zoals die in het Basisadministratie is 

vermeld: Naam: ______________________  
3. Allereerst wil ik van u weten of u integer bent of loyaal aan wie of wat en de wet 

respecteert, met name artikel 162 Strafvordering.  
4. Bij bevestiging van uw integriteit verzoek ik u de hierbij aan u aangeboden lijst van strafbare 

feiten, gepleegd door overheidsdienaren als bron van aangifte bij justitie te erkennen.  
5. Bij weigering van een antwoord op mijn vraag naar uw integriteit op ambtseed of 

ontkenning daarvan, wraak ik u bij deze.  
6. De rechtsprocedure ligt bij wraking stil en ik wacht op de wrakingkamer waarvan elke van de 

rechters dezelfde vraag zal krijgen.  
7. Ik dank u voor de verklaring over uw integriteit; en verwacht van u dat u mij op de hoogte 

stelt van wat u met uw aangiften van zaken in de aan u aangeboden lijst hebt gedaan. 
 

5) De conclusies m.b.t. de onrechtmatigheid van de claims van het ANP van CEO John de Mol 

1) Er zijn meerdere redenen voor nietigverklaring van de claim tegen de SDN 
2) Nooit is die 18 jaar is door het ANP erop gewezen dat inbreuk zou zijn gemaakt 
3) Nooit is van het ANP tot voorkort een claim ingediend of voor het afsluiten van een licentie 
4) Nooit heeft een stuiting van een vordering plaatsgevonden in 18 jaar tijd 
5) Het is maar de vraag of het verstandig is om nietigheid te vragen aan de rechter 
6) Indien nietigheid wordt gesteld door de rechter, zal ANP waarschijnlijk de aanval staken 
7) CEO John de Mol zal een dergelijke blamage niet over zich heen willen krijgen, en stopt alles 
8) De SDN mist dan de juridische inbreng van cruciale bewijzen van frauduleuze rechtspraak 
9) ANP schendt artikel 1 van de Grondwet en discrimineert met claim tegen klokkenluider SDN 
10) ANP claimt met een valse eis € 500 plus BTW over een pagina die niet van de SDN is  

11)  ANP schendt de zorgplicht m.b.t. informeren van bevolking t.a.v. de zelfdoding na vonnis 
12) ANP schendt het Burgerlijk recht om geen ongewenste overeenkomst aan te gaan: 3:33 BW 
13) ANP probeert met juristerij geld af te persen van onschuldige burgers en NGO’s 
14) ANP censureert websites van klokkenluiders zoals die van de Sociale Databank Nederland 
15) ANP bedreigt ook andere klokkenluidersites zoals die van Martin Vrijland 
16) ANP als enige nieuwdienst helpt mogelijk de magistratuur om onthullingen te belemmeren 
17) ANP verwijt SDN schending van auteursrecht wat honderdduizenden burgers dagelijks doen 
18) ANP moet worden verboden om ook kinderen van magistraten met claims te bedreigen 
19) ANP dient dezelfde vraag te stellen aan beëdigde functionarissen of zij integer zijn en loyaal 
20) ANP rekent voor administratie € 120 per uur zijnde ‘n maandsalaris van € 14.400 plus BTW  
21)  ANP claimt schade in valse hoedanigheid zonder zetelvermelding op het briefpapier. 
22) De SDN heeft met niemand een overeenkomst of contract afgesloten 
23) De SDN heeft zich nooit aan een vereniging, bedrijf of huishoudregels gebonden. 
24) De SDN kan dus niet worden aangesproken op gedragsregels van o.a. de media 

 
6) Al laatste ter zitting overhandigd document de ministeriële richtlijn voor opleggen van artikel 

12 procedures rond faillissementen. Twee zaken springen hier uit. 

1) De zaak van de Bollenboeren met een schade van ca. 200 miljoen euro 

2) De eindeloos lopende affaire rond de instructie van oud-minister Hirsch Ballin 

Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227, 1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl en Web: www.sdnl.nl 
 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/instructie-en-lijst-van-ondersteuning.pdf
http://www.sdnl.nl/instructie-en-lijst-van-ondersteuning.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verjaring
http://www.sdnl.nl/instructie-en-lijst-van-ondersteuning.pdf
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2736665/Overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen
http://www.sdnl.nl/
https://www.martinvrijland.nl/
http://www.sdnl.nl/voorstel-tot-vrijwillige-gijzeling-van-mr-sterk-om-censuur-te-doorbreken.pdf
http://www.sdnl.nl/aangifte-tegen-de-raadsheren-hof-amsterdam-wim-visser.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ
http://www.sdnl.nl/kluun-briefwisseling-met-de-hoge-raad-der-nederlanden-over-oplegging.pdf
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/

