Een klein overzicht van de ca. 350 video’s op Youtube van de SDN
http://www.concourts.net/tab/tab1.php?lng=en&stat=1&prt=0&srt=0.
Er zijn vier landen op de wereld zonder grondwettelijk hof.
Dat zijn: Nederland, Verenigd Koninkrijk, Libië en Liberia.
Alleen Nederland heeft daarnaast ook nog een artikel 120 in de Grondwet
De Nucleaire technologie werd geëxporteerd vanuit Nederland naar Pakistan door Abdul Khan
https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0
Ooit ontploft deze ‘atoombom’ in de media en politiek Den Haag
https://youtu.be/ELY199nQ5Ts
Alie Tulp vertelt over haar ontmoeting met Vladimir Putin op Radio Gelderland
https://www.youtube.com/watch?v=aanS_Td7Lh8&t=1379s
https://www.youtube.com/watch?v=gwWsSY1ASLU&t=3s
Promotievideo over het ontstaan van EuroStaete
https://youtu.be/QzWh3z-wFcw
Ad van Rooij wil milieuwet doen respecteren versus Wolmanzouten
https://youtu.be/DsdDo24hoQM
Fons Fennis met de persconferentie in Frederiksoord met Ad van Rooij
https://www.youtube.com/watch?v=zIapopmw-BM&t=107s
Lezing Brockhus over geldschepping in Heemstede
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q&t=109s
Rob Brockhus bepleit Kamerzetel 151 voor inspraak van de burger
https://www.youtube.com/watch?v=pJfgYKxkPW8
De wereld verklaard door de Moraalridders bij de RVU
https://www.youtube.com/watch?v=i9qaMDyH8xY
Paul van Buitenen onthult fraude bij de Europese Commissie
https://youtu.be/vTUeS8vGStE
Karel de Werd eist genoegdoening voor zijn schade door Justitie
https://www.youtube.com/watch?v=VN7GUdMQNvQ
K. de Werd, R. Rietveld en R. Brockhus over corruptie in het recht
https://www.youtube.com/watch?v=Jo3ne-B7WPI&t=723s
Aanval op het rechtssysteem door Karel de Werd
https://www.youtube.com/watch?v=wVAIteE7gV4
Koefnoen en kerstmis met de vrek Gerrit Scrooge
https://youtu.be/IXRQySWqJy0
Wim Visser over de rechtsweigering door het Openbaar Ministerie
https://www.youtube.com/watch?v=pUys3XVCkFk
Symposium in Brussel over verarmd uranium in munitie
https://youtu.be/4FwioC6c2J4
Henk Bor alias Hank Monrobey over het ontstaan van de economische crisis

https://youtu.be/Z_ahm_XJicE
Karel de Werd eist 22 getuigen a decharge voor zijn rechtszaak
https://youtu.be/XCqOFoqKGLw
Familie Engel eist genoegdoening voor een medische fout van het AMC
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden
Adressen van Kamerleden
https://www.youtube.com/watch?v=bvP6QS0uUaY&t=709s
Ad van Rooij over de toenmalige Philips-cultuur
https://youtu.be/h8WEGYzchEk
Ad versus minister J.P.H. Donner over het verbod van geïmpregneerd hout
https://www.youtube.com/watch?v=slhJjYxeTU8
Parlementair journalist Julius Vischjager gaf een vertederingsconcert
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q
Kamerzetel 151 de eindoplossing voor de kloof tussen burgerij en politiek
https://www.youtube.com/watch?v=dC6SBkt4Qyc
Wieteke van Dort geeft een lezing over het geheim van het hout
https://www.youtube.com/watch?v=1aBZcy5QnC0&t=648s
Ad van Rooij over de uitschakeling van klokkenluiders
https://www.youtube.com/watch?v=Pljew-Cz3ko
Brockhus bij Tros opgelicht. Die uitzending is uit het archief verdwenen
https://www.youtube.com/watch?v=qpKz-TKne1g&t=1479s
Brockhus bij leden van Nul-Punt-Energie over monetaire politiek
https://www.youtube.com/watch?v=MU2CWeiAUAs
Richard Kluun over curatorfraude en wegkijken van OM en politiek
https://www.youtube.com/watch?v=pm8UxK_ZuJ8
Richard Kluun vertegenwoordigt slachtoffers van faillissementsfraude
https://www.youtube.com/watch?v=7MpzJR5kBTI&t=893s
Ir. Ruud Rietveld opent de aanval op het rechtsapparaat
https://www.youtube.com/watch?v=6dqwLSB4w_k
Rietveld huisuitzetting door rechterlijke zwendel
https://youtu.be/wVwgGsbp9Qk
Ir. Ruud Rietveld bindt de kat de bel aan over corruptie in het recht
https://youtu.be/-Fk92TC2oBg
Ir. R.A.A. Rietveld deed aangifte van gerechtelijke fraude van het Gerechtshof in Arnhem
https://youtu.be/35QFJ5EKixo
Ruud Rietveld met kortgeding tegen het UWV wegens identiteitsfraude
https://www.youtube.com/watch?v=5cosEomYSFg
Kevin Annett over de genocide in Canada bij de SDN in Eemnes
https://youtu.be/DsdDo24hoQM
Uitreiking van de Guldenmark munt aan de Leden van EuroStaete

https://youtu.be/vigG7d1rQYE
De persconferentie van Karel de Werd over corruptie bij Justitie
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/documentaires/de-schuldvraag/nederlands/videos
TROS met de Schuldvraag en de kredietcrisis
https://www.youtube.com/watch?v=7wB6Oq13fPY
Gepke de Leef zoekt als dakloze hulp bij de Sociale Databank Nederland
https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ
Julius Vischjager bevraagt premier Balkenende over zijn vriend Maas
https://www.youtube.com/watch?v=Mti0pK8GBJU
Opening Henry George-Bellamy Instituut over het Georgisme
https://www.youtube.com/watch?v=yFtQheKjS7o
Robert Hörchner bepleit andere wetgeving m.b.t. Justitie
https://www.youtube.com/watch?v=zkI-Ou-ZM-A
Robert Hörchner over zijn uitlevering naar Polen wegens XTC-drugs
https://youtu.be/sqJGi6OhpqI
Robert Hörchner met vervalsing van de tapverslagen door de politie van Eric Akerboom
https://youtu.be/eYa2S-ZV8io
Het kortgeding over de uitlevering van Robert Hörchner naar Polen
https://youtu.be/14tNKcRB7nc
Robert Hörchner over zijn uitlevering naar Polen bij Henk Rijkers en Rob Brockhus
https://youtu.be/JkTNTBojnLQ
XTC-drama door geblunder van justitie tegen Robert Hörchner
https://www.youtube.com/watch?v=KettJOe9Wr8
RTL-4 over de empathieloze uitlevering van Robert Hörchner naar Polen
https://vimeo.com/16893800
Robert van Vessem beklaagt zich over Justitie
https://www.youtube.com/watch?v=cdRejaUKDL0
Lezing van dr. G.J.J. Beukeveld over bacteriële bodemreiniging Deel I
https://www.youtube.com/watch?v=LUsJjroNQ54
Lezing van dr. G.J.J. Beukeveld over bacteriële bodemreiniging Deel I
https://www.youtube.com/watch?v=cdRejaUKDL0
Lezing van dr. G.J.J. Beukeveld over bacteriële bodemreiniging Deel III
https://www.youtube.com/watch?v=LrFIm8tY1lg
mr. Mic van Bremen: wanpraktijken in de advocatuur
https://www.youtube.com/watch?v=kbO3RRwLhU4
Achterkamertjes in politiek Den Haag
https://www.youtube.com/watch?v=VN7GUdMQNvQ
Karel de Werd en Ruud Rietveld over juristerij
https://youtu.be/Gn9RtBt1BOI
Rob Brockhus wenst een Eurostaete Tribunaal tegen corruptie in het recht

https://youtu.be/vv_e-8qqo7o
Martin Dessing de grootste bankroof aller tijden in Nederland
https://www.youtube.com/watch?v=T2BmKOb_wQ0
Zembla: Het Euro-bedrog
https://www.youtube.com/watch?v=Ex7unsM61MQ
Uitreiking van de Gouden Zalm aan Gerrit Zalm
https://www.youtube.com/watch?v=_UgTv6BG59E
BRT over Wolmanzouten op de Andinette verloren
https://www.youtube.com/watch?v=GD8yxztLYFM
BRT over genetische schade door verarmd uranium
https://www.youtube.com/watch?v=AfGkJvmt8hg
De gedwongen sluiting recyclingbedrijf Edelchemie
https://www.youtube.com/watch?v=L__loYz9hSI&t=24s
Oud-strijder Van Haaren onthult uitgelokte Duitse inval
https://www.youtube.com/watch?v=myUNEVKVn30&t=183s
Harry Teernstra interview Rob Brockhus
https://www.youtube.com/watch?v=ezV08Gpn6Xo
Alie Tulp over incasso en deurwaardersmisbruik
https://www.youtube.com/watch?v=mkuFZgYeiJo
Dakloze Nico van den Ham protesteert tegen machtsmisbruik
https://www.youtube.com/watch?v=hvsSl59AMng
Wouter Verbree is slachtoffer van het UWV en de Belastingdienst
https://www.youtube.com/watch?v=3HMRh9iTPwQ&t=56s
Emile Roemer over armoede en de kloof met de ultrarijken
https://youtu.be/dfqLSvWXNBA
Huisuitzetting in beeld in gemeente de Mortel en het deurwaardersgeweld
https://youtu.be/NhKglq05CZo
Wim Visser aangiften bij Raad v/d Rechtspraak, Ministerie van Justitie en het OM
Dit is een klein overzicht van de ca. 350 Youtube-video’s en tientallen WMV’s op de komende DVD.
Relevante verslaglegging over het abjecte gedrag van politici gefilmd door Nico van Den Ham
RTL-verslaggever Frits Wester weet nog steeds niets over criminele rechters, maar belooft opnieuw
Nico van den Ham spreekt minister Koolmees en Kamerlid Moorlag aan over criminele rechters
Landelijke politiechef, gluiperd, Erik Akerboom, vlucht weg voor de vragen van Nico van den Ham.
Nico van den Ham spreekt Klaas Dijkhoff (VVD) en Léon de Jong (PVV) aan over criminele rechters.
Nico van den Ham spreekt Minister Carola Schouten en andere politici aan over criminele rechters.
Bijzondere ontmoeting Lenie 't Hart en Nico van den Ham
Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham vraagt de VVD'ers Van Miltenburg en Wiebes actie te nemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham vraagt Kamerleden Marcouch en Van Bommel actie te nemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham vraagt Sybrand Buma (CDA) actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham stelt aan minister Dijsselbloem de 'verkeerde' vragen en wordt bijna gearresteerd
Nico van den Ham mag Frits Wester RTL Nieuws geen ongewenste vraag stellen, marechaussee grijpt in!

Nico van den Ham vraagt minister Stef Blok actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham vraagt minister Ard van der Steur actie te ondernemen tegen criminele rechters
Nico van den Ham gaat bij Koning Willem Alexander langs om te praten over criminele rechters
Nico van den Ham levert brief af bij Koning Willem Alexander en spreekt ook nog even minister Koenders
Heftig Klaagschrift voor Procureur Generaal Jos Silvis
Belangrijke brief aan Procureur Generaal mr. J. Silvis over zelfmoorden ten gevolge van de rechtspraak
Open brief aan Willem-Alexander van Nico van den Ham PvdA'er Diederik Samson belazert Nico van den
Ham Corrupte rechtspraak levert elite-economie miljarden op
Nico van den Ham levert belangrijke brief af bij kasteel van minister Ard van der Steur (V&J)
Belangrijk schrijven aan minister mr. Ard van der Steur over zelfmoorden ten gevolge van rechtspraak
Semi-geheim debat over de Nationale Politie | Deel 1
Professor Ybo Buruma op semi-geheim debat over de Nationale Politie. (Deel 3)
Vm. Hoofdofficier van Justitie mr. Chris van Dam weigert bewijsstukken betreffende ernstige misdrijven!
Pieter van Vollenhoven op semi-geheim politiedebat over burger-kruimelwerk-criminaliteit. (Deel 4)
POLITIEBAAS AKERBOOM ARROGANT EN STIEKEM
Nico van den Ham Amsterdam

