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https://www.youtube.com/watch?v=EZIRdWVBbE4&t=1517s  

Zie een klein overzicht van ca. 360 video’s van de St. Sociale Databank Nederland. 

Alle publicaties vallen nu vanwege ervaringen met het ANP onder auteursrecht van de Stichting Sociale 

Databank Nederland. Voor juristen is van belang dat het stuitingsrecht niet meer ingeroepen kan worden, wat 

dramatische gevolgen zal hebben in procedures. Inbreuk op dat recht wordt op dezelfde wijze aangepakt als 

dat ANP onlangs deed tegen de Sociale Databank Nederland voor het plaatsen van enkele afbeeldingen uit 

kranten of van televisie op de site van 19 jaar geleden: vonnis van de Rechtbank Midden-Nederland.  

Het is een gotspe dat vooral klokkenluiders aangepakt worden omdat ze een persbericht of afbeelding van een 

uitzending op televisie hebben opgeslagen voor eigen gebruik of in een archief, zonder commercieel oogmerk 

of voor onderwijs. Maar dat het misbruik van het auteursrecht prima kan functioneren om ongewenste 

onthullingen van klokkenluiders of betrokken burgers politiek gewenst te kunnen censureren. In een 

persbericht is de tekst vrij (Europees recht) maar het fotootje niet. Zie de uitzending van TROS-Radar hierover.  

Analyse van de te betalen veroordeling gaat voor het grootse deel procent naar juristen, rechters, griffiers en 

rechtbankpersoneel via griffierecht; en ook naar de advocaten en deurwaarders naast 21 procent BTW naar de 

Belastingdienst over het exploot van de geprivatiseerde deurwaarder. Iedereen in het rechtsbedrijf profiteert 

van de juristerij en het vechten om geld van een ander in je eigen portemonnee te krijgen ook via een dwalend 

vonnis.  Zie www.sdnl.nl als waarschuwing voor onnozelheid. 

R.M. Brockhus, woordvoerder in de procedure van het ANP versus de SDN 
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http://www.sdnl.nl/nietig-vonnis-over-schending-van-het-auteursrecht-van-anp.pdf
https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/tv-uitzending-21-01-2019
http://www.sdnl.nl/


 

 

Iedereen die kennis heeft van publicaties van de Sociale Databank Nederland weet dat de SDN-website 
grotendeels op zwart staat Ik nodig iedereen uit zelf vragen te stellen over met name ca 500 dodelijke 
slachtoffers van de rechtspraak in Nederland met de petitie Dag Ad, ik ben een DVD aan het maken waarop de 

hele website komt te staan met links naar ca. 360 Youtube video’s. Dus ook alle interviews van jou. 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  
https://youtu.be/ELY199nQ5Ts :  Alie Tulp vertelt over ontmoeting met Vladimir Putin op Radio Gelderland  
https://www.youtube.com/watch?v=gwWsSY1ASLU&t=3s :  Promotievideo over het ontstaan van EuroStaete  
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   
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q&t=109s :  Brockhus wil Kamerzetel 151 voor burgerinspraak  
https://www.youtube.com/watch?v=pJfgYKxkPW8 :  de wereld verklaard RVU  
https://www.youtube.com/watch?v=i9qaMDyH8xY :  Paul van Buitenen onthult fraude Europese Commissie  
https://youtu.be/vTUeS8vGStE :  Karel de Werd eist genoegdoening voor zijn schade door Justitie  
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://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 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 Philips-cultuur  
https://youtu.be/h8WEGYzchEk :  Ad versus minister J.P.H. Donner over verbod geïmpregneerd hout  
https://www.youtube.com/watch?v=slhJjYxeTU8 :  Journalist Julius Vischjager gaf vertederingsconcert  
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7yhexjK4Q :  Kamerzetel 151 oplossing kloof burgers en politiek  
https://www.youtube.com/watch?v=dC6SBkt4Qyc :  Wieteke van Dort gaf lezing: Geheim van het hout  
https://www.youtube.com/watch?v=1aBZcy5QnC0&t=648s :  Ad v Rooij met uitschakelen klokkenluider  
https://www.youtube.com/watch?v=Pljew-Cz3ko :  Tros opgelicht. De uitzending is uit archief verdween  
https://www.youtube.com/watch?v=qpKz-TKne1g&t=1479s :  Brockhus bij leden van Nul-Punt-Energie  
https://www.youtube.com/watch?v=MU2CWeiAUAs :  Richard Kluun: curatorfraude en wegkijken OM  
https://www.youtube.com/watch?v=pm8UxK_ZuJ8 :  Kluun namens slachtoffers faillissementsfraude  
https://youtu.be/-Fk92TC2oBg :  Ir. Rietveld aangifte gerechtelijke fraude van Gerechtshof in Arnhem  
https://www.youtube.com/watch?v=5cosEomYSFg :  Kevin Annett over de genocide in Canada  
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-schuld  
https://www.youtube.com/watch?v=7wB6Oq13fPY :  Gepke de Leef bij Sociale Databank Nederland  
https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ :  Julius Vischjager bevraagt premier Balkenende  
https://www.youtube.com/watch?v=Mti0pK8GBJU :  Opening George-Bellamy Instituut over georgisme  
https://www.youtube.com/watch?v=yFtQheKjS7o :  R. Hörchner bepleit andere wetgeving m.b.t. Justitie  
https://www.youtube.com/watch?v=zkI-Ou-ZM-A  :  Robert Hörchner over uitlevering naar Polen  
https://youtu.be/sqJGi6OhpqI  :  Robert Hörchner: vervalsing tapverslagen politie van Eric Akerboom  
https://youtu.be/eYa2S-ZV8io  :  Het kortgeding over de uitlevering van Robert Hörchner naar Polen  
https://youtu.be/14tNKcRB7nc  :  R. Hörchner over uitlevering naar Polen bij H. Rijkers en R. 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 Hörchner  
https://vimeo.com/16893800 :  Robert van Vessem beklaagt zich over Justitie  
https://www.youtube.com/watch?v=cdRejaUKDL0 :  Lezing dr. G.J.J. Beukeveld over bodemreiniging I  
https://www.youtube.com/watch?v=LUsJjroNQ54 :  Lezing dr. G.J.J. Beukeveld over bodemreiniging II  
https://www.youtube.com/watch?v=cdRejaUKDL0 :  Lezing dr. G.J.J. Beukeveld over bodemreiniging III  
https://www.youtube.com/watch?v=LrFIm8tY1lg :  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  
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https://youtu.be/Gn9RtBt1BOI  :  Rob Brockhus wenst ‘n 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  
 
En nog veel meer: www.sdnl.nl/pleidooi-en-klacht-van-intelligente-en-wetende-nederlanders-is-structureel.pdf   
Sta je ooit voor de rechter? Stel dan de vraag: Wie bent u? (naam) en “Bent u integer of loyaal aan wie of wat”. 

 

 

 

P.s. zoek bij Youtube naar de woorden: brockhus / sociale databank 
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http://www.sdnl.nl/oplossingen-voor-een-falend-rechtsysteem.pdf

