
                       Huizen, 20 december 2009 

Aan de staatssecretaris van Justitie Mr. N. Albayrak 

Schedeldoekshaven 100, 

2511 EX ’s-Gravenhage 

 

 Geachte mevr. Albayrak, 

 

In het Tweede Kamerdebat over het weigeren op te staan bij het binnentreden van het college van 

rechters door advocaat Mohammed Enait, bepleitte u met emotionele nadruk dat in de rechtsstaat 

van Nederland een ongeschreven gedrag vereist is. U wilde zelfs een wettelijke regeling daarvoor. 

 U gaat er vanuit dat dit een eenmalig incident zou zijn, maar ik kan u verzekeren dat vele duizenden 

mensen die met die rechtsstaat in aanraking zijn geweest geen enkel respect meer hebben voor wat 

u als een hoeksteen van de rechtspraak ziet. Hoofdoorzaak daarvan is het gedrag en de praktijken in 

het rechtsbedrijf dat zich letterlijk als een commercieel bedrijf ontwikkeld heeft. 

U levert een achterhoedegevecht, omdat de bevolking niet blind is voor wat er in de rechtszalen 

gebeurt en fout zit. In geen enkel land op de wereld is het mogelijk om als advocaat of officier van 

justitie op de stoel van de rechter te zitten met het rechter- of raadsheer-plaatsvervangerschap. 

Het IRM-rapport, dat veel commotie bij de zittende magistratuur heeft veroorzaakt, gaf inzicht in 

mogelijk ontoelaatbare belangenverstrengeling. U kunt het lezen op internet bij de Sociale Databank 

Nederland op: www.sdnl.nl/irm.htm 

Er zijn tientallen voorbeelden, alleen al bij de SDN, van volstrekt gemanipuleerde zogenaamde  

rechtspraak waarbij de burger, wanneer deze om recht vraagt tegenover een overheidsinstelling, 

een multinational of een verzekeraar, hij of zij al te vaak het bos in wordt gestuurd; met name bij 

letselschade. Dit tot aan de Raad van State aan toe: www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm 

Enkele voorbeelden van ondermijning van het respect voor de rechterlijke macht, het Openbaar 

Ministerie en de advocatuur. 

1) Het actuele drama van dr. G.J.J. Beukeveld die als regent van het soevereine EuroStaete op 

alle mogelijke en gekunstelde manieren gecriminaliseerd wordt, omdat hij als bestuurder van 

een buitenlands gebied buiten de landsgrenzen van het Koninkrijk der Nederlanden op het 

voormalige grondgebied van het Koninkrijk Hannover aanspraak maakt op het Volkenrecht en 

het Handvest van de Verenigde Naties. Zie: www.eurostaete.eu en voor de argumenten op: 

www.sdnl.nl/beukeveld-analyse.htm 

2) De affaire van de heer Karel de Werd die door de AIVD is geëvalueerd, waarvoor de 

vakbeweging 95.000 gulden zwijggeld heeft betaald en waarvoor nu het Openbaar Ministerie 

en Justitie aansprakelijk zijn geworden wegens frauduleuze rechtspraak om het betalen een 

miljoenenschade te voorkomen. Zie: www.sdnl.nl/de-werd.htm 
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3) De onverkwikkelijke zaak rond het gedwongen ontslag van prof. dr. ir. A.F.P. van Putten die 

protesteerde tegen het misbruik van zijn handtekening voor een hem niet bekende Europese 

subsidieaanvraag. Zie: www.sdnl.nl/van-putten.htm 

4)  Maar ook de onbegrijpelijke affaire rond de echtscheiding van drs. N.C. Burhoven Jaspers, 

waarbij zijn ex ondanks de diefstal van een bedrag van de Zwitserse bankrekening met een 

valse handtekening ontslagen werd bij de Hoge raad der Nederlanden, weggepromoveerd 

werd naar het ministerie van Financiën onder Gerrit Zalm; en met twee anderen op een en 

dezelfde dag werd benoemd tot raadsheer in Arnhem. Zie: www.sdnl.nl/burhoven.htm 

5) Dan Johan Veldhuis die als enige Nederlander beschikt over het Rijksrechercherapport met 

het onomstotelijke bewijs van meineed en poging tot ontvreemding van het recht van eerste 

koop van een pand in Haaksbergen door twee agenten met protectie van de korpsleiding, 

waarbij de rechtbank in Almelo de frauderende agenten alsnog vrijsprak van vervolging. Zie: 

www.sdnl.nl/veldhuis-corruptie-politie.htm  

6) Onlangs was de rechtsgang in een kortgeding tegen minister Klink een absolute farce waarbij 

de landsadvocaat de ene blunder stapelde op de andere en excuus aanbood voor ontbrekende 

en te late aanlevering van documenten. Dit om de samenstelling van het vaccin tegen de 

Mexicaanse griep bekend te krijgen die de minister weigerde te geven. Een schending van 

o.a. de grondwet. De minister won alsnog het kortgeding om echt onbegrijpelijke reden. Zie: 

www.sdnl.nl/mexicaanse-griep.htm   

7) Een zeer zwaar wegende aanslag op het prestige van de rechtspraak in Nederland is het 

standpunt van de Raad van State, die accepteert dat haar uitspraken wanneer die uitkomen 

met een veroordeling van overheidsinstellingen of machtige maatschappelijke instanties, 

doodgewoon in de prullenmand verdwijnen. Andersom wordt een burger die een uitspraak 

negeert tot aan de grond toe gesloopt met dwangsommen, beslagleggingen en juridische 

kosten. Zie: www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm    

8) Een zeer pijnlijke rechtsgang is tegen de st. Sociale Databank Nederland die nog loopt, toont 

helder aan dat misbruik van bevoegdheden door de advocatuur mogelijk is, en in de 

rechtszaal het toegestaan is om de tegenpartij door het slijk te halen, smaad en laster te 

plegen, te liegen en het dictum van een onnodige rectificatie te gebruiken. Dit om met zelfs 

volstrekt gefantaseerde en gefabriceerde overtreding van een vonnis miljoenen aan vervallen 

dwangsommen op te eisen. Zie: www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm  

9) Een kijkje in de keuken van wat er zoal in de raadkamers aan tombola-rechtspraak wordt 

geproduceerd is te zien in de lezing die oud-raadsheer mr. dr. Wicher Wedzinga gaf in 

Zwolle na zijn aftreden. Mr. Wedzinga weet nu als ervaringsdeskundige hoe de gevangenis er 

aan de binnenkant uitziet. Zie: www.sdnl.nl/wedzinga-lezing.htm  
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10) Ook de uiterst felle aanvallen van journalist Micha Kat op met name de SG van Justitie Joris 

Demmink zijn werkelijk verbijsterend. Dit omdat Justitie, het parlement, het OM en de 

rechterlijke macht hierop niet durven reageren. Zie: www.klokkenluideronline.nl  

11) Ook bij de rechtsgang bij de kinderbescherming en jeugdzorg (wat is het verschil?) blijkt 

dat de vlag de lading niet dekt. De commerciële belangen spelen soms een zo grote rol dat de 

aanbevelingen van de zogenaamde hulpinstanties al te vaak klakkeloos worden aangenomen. 

De klachten over de rechtspraak in familiezaken zijn overweldigend. Zie: 

www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie.htm  

12) Het gevecht van ing. Ad van Rooij tegen overtreding van de Europese wetgeving m.b.t. 

diffuse verspreiding van gifstoffen in o.a. geïmpregneerd hout stuit op commerciële belangen 

van o.a. Shell en Billiton. Uitspraken van de Raad van State worden in deze door lagere 

overheden simpelweg genegeerd. Het is duidelijk dat overheidsbestuurders zelf ook geen 

respect blijken te hebben voor de hoogste bestuursrechter. Zie: www.sdnl.nl/ekc.htm  

13) Met name ir. Leo Nevels van Edelchemie BV heeft de gepatenteerde technologie in huis om 

gevaarlijk en giftig afval milieuzuiver te kunnen verwerken. De boycot van zijn uitvinding 

vindt duidelijk de oorzaak in de wereldpatenten die dit kleine bedrijf heeft op het gebied 

van afvalverwerking met de Nuloptie. Zie: www.sdnl.nl/edelchemie.htm  

14) Robert Hörchner is een ernstig slachtoffer van gerechtelijke dwaling, waarbij desinteresse, 

gebrek aan empathie, lafheid en boze opzet ingrediënten zijn voor overlevering van de 

eerste Nederlander naar het buitenland en uitgeleverd aan de Poolse justitie. Achteraf is 

komen vast te staan dat hij onschuldig is. Hij bracht in de Poolse gevangenis zijn detentie in 

zeer slechte omstandigheden door, werd er ziek en onder de schurft vrijgelaten zonder een 

excuus van Justitie. Zie: www.sdnl.nl/xtc.htm  

15)  Een drama is ook dat van Gepke de Leef die door weigering van politie, OM en de rechtbank 

dakloos is geworden; naast de erfenis die haar nog steeds wordt onthouden. Zij eist aangifte 

te mogen doen wegens zware mishandeling door de politie tijdens haar insluiting. Haar eis om 

inzage in het dossier van haar overleden vader m.b.t. geheimen over de tewerkstelling van 

haar familie bij de Koninklijke familie lijken oorzaak van manipulatie en pogingen haar 

geestesziek te verklaren. Zie: www.sdnl.nl/gepke.htm  

16) De heer H.J.A. Kerkhof procedeerde tegen de gemeente Heerenveen wegens manipulatie 

rond een bouwverordening, waarbij tot aan de raad van State wrakingen genegeerd worden, 

waarbij het respect van de rechterlijke macht t.o.v. de wet en de rechtzoekende burger 

compleet afwezig lijkt. De gemeente Heerenveen heeft de standvastige H.J.A. Kerkhof nu 

wel geëxcommuniceerd. Zie: www.sdnl.nl/kerkhof.htm 

17) Drs. Harry Teernstra streed jarenlang tegen de chicanes rond letselschade waarbij 

verzekeraars, advocaten en rechters overduidelijk kongsi’s maakten om slachtoffers van 
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letsel hun recht op een schadevergoeding zoveel mogelijk te ontnemen. Zijn brieven en 

boeken hierover zijn een regelrechte aanklacht tegen de verwording van het rechtssysteem. 

Zie: www.sdnl.nl/teernstra-archief.htm  

18) Het drama van ir. R.A.A. Rietveld slaat op justitieel gebied alle records. Het respect voor de 

rechterlijke macht is rond deze affaire compleet in de afvalbak verdwenen. Het accepteren 

van lijken als getuigen in een rechtszaak en daar dan later niets aan te willen doen maakt van 

het zogenaamde rechtssysteem een beerput van willekeur, manipulatie, ontrechting en 

machtsmisbruik. Zijn verhaal staat om juridische reden nog beperkt op internet, maar is als 

back-up nog wel beschikbaar. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-eisers.htm  

19) En dan het drama van manipulatie in het recht met als slachtoffer Anthony van Belle die door 

ambtenaren van VROM gecriminaliseerd werd m.b.t. het overtreden van de kernenergiewet. 

Het OM houdt ten onrechte nog steeds ca. 100.000 euro in beslag, waarvoor geen enkele 

reden bestaat. Zij verhaal is te lezen en te zien op: www.sdnl.nl/van-belle.htm  

20)  De heer F. Fennis doet zijn relaas over zwendel met Europese subsidie voor het landgoed 

van Jonkheer van Karnebeek en de illegale bouw van landhuizen. Verder de gigantische 

zwartgeldtransacties rond de bouw van recreatiewoningen op de Eese, waartegen de FIOD, 

het OM en B&W van Steenwijk en de Notariële Broederschap geen actie willen ondernemen. 

Zie: www.sdnl.nl/fons-fennis.htm  

21) John Sanders vecht nog steeds tegen de ANWB om de negatieve commentaar in de Kampioen 

over zijn uitvinding van de Stabifix om caravans te behoeden voor slingeren, veroordeeld te 

krijgen met schadevergoeding. Hij weigerde een percentage van de omzet af te staan aan de 

ANWB wanneer het commentaar in de Kampioen positief zou zijn. Tegen een machtsbolwerk 

als de ANWB is niet te procederen. Zie: www.sdnl.nl/stabifix.htm   

22)  Frits Veerman staat ook verbaasd over de houding van zowel de regering en het OM, het 

gaat over de landverraderlijke export van atoomgeheimen door dr. Abdul Kahn vanuit Urenco 

en VMF Stork. De regering onder Lubbers en de CIA wisten ervan, maar lieten toe ondanks 

het proliferatieverdrag. Business is Business tenslotte! Zie: www.sdnl.nl/atoom.htm 

23)  Oud-journalist Pierre Heijboer schreef het boek ‘Doemvlucht’. Een onthullend overzicht met 

misleiding, ontkenning, weglating en slechte geheugens over verantwoordelijkheden rond de 

Bijlmerramp, tot in de parlementaire enquête aan toe. Niemand is er veroordeeld of werd 

ontslagen. Bewijzen van incompetentie en politiek te over. Zie: www.sdnl.nl/doemvlucht.htm  

24) Arnold van der Voort heeft geen hoge pet op van de gemiddelde rechter die zich nog steeds 

baseert op verouderde wetgeving. Disrespect roepen z.i. de rechters over zichzelf af. Als 

gevolg van de achterhaalde faillissementswet stappen per jaar meer dan 500 mensen uit het 

leven. Ook de praktijken van het incassobureau en de functie van deurwaarder zijn niet te 

verenigen. Zie: www.sdnl.nl/vd-voort.htm en www.sdnl.nl/deurwaarders.htm 
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25) Yildirim Altun als werkgever van buitenlandse arbeidskrachten ziet Nederland niet als 

rechtsstaat maar als 'n belangenverstrengelde samenzwering. Hij kreeg ondanks zijn legale 

status en vergunningen een heleboel juridische rotzooi over zich heen, waarvan hij meent dat 

de concurrentie op de lonen aanleiding was. Zie: het interview 

26)  Ad van Velsen bracht vorig jaar een bezoek aan Procureur-generaal H.N. Brouwer die een 

compensatie voor de geleden schade, toegebracht door de politie, goedkeurde. Het wachten 

– al een heel jaar – is op de actie van de landsadvocaat om de schade te bepalen. Opvallend is 

dat overheidsinstanties alle tijd van de wereld hebben, ondanks arresten, vonnissen en 

uitspraken. Andersom komt de botte bijl direct in beweging om de burger of ondernemer te 

vermorzelen indien deze niet stipt reageert. Zie: www.sdnl.nl/pleidooi.htm  

Hoeveel moeite heeft het gekost om de overheid en het rechtssysteem te dwingen tot het erkennen 

van o.a. klokkenluider Fred Spijkers over de landmijnen en Paul Schaap over mankementen aan de 

atoomcentrale in Petten. Hoeveel kritiek hebben mensen als prof. Frank Bovenkerk, mr. Paul Ruys, 

prof. Anton van Putten, journaliste Pamela Hemelrijk, Max Pam en vele anderen al niet op de 

integriteit, danwel het ontbreken daarvan, bij de rechterlijke macht, de advocatuur, het notariaat, 

het Openbaar Ministerie en andere overheidsorganen als gemeenten, waterschappen en provincies. 

De chaos rond de procedure bij de Raad van State m.b.t. de deelname van LIJST14 aan de Tweede 

Kamerverkiezingen in 2006 was werkelijk te zot voor woorden. Vijf bestuursrechterlijke uitspraken 

die in paniek ook nog allemaal fout waren opgesteld en de bewijzen van verkiezingsfraude werden 

binnen drie dagen vernietigd.  

Als laatste wil ik u attent maken op de Pikmeer-arresten die ambtenaren in het kader van hun 

functioneren immuun maakt voor strafvervolging, wanneer zijn milieuwetten overtreden waarop voor 

de  burger jarenlange gevangenisstraf staat. Ook het onlangs aangenomen verdrag van Lissabon stelt 

politici en ambtenaren ook na hun aftreden strafrechtelijk immuun voor wetsovertredingen.  

Mevrouw Albayrak, ik heb hier een beperkte opsomming gegeven van zaken die de integriteit en het 

respect (voor zover nog aanwezig) ten aanzien van de rechterlijke macht ter discussie stelt. Respect 

kan men niet eisen, maar hooguit verdienen met integer gedrag en vooral op waarheid gebaseerde 

beslissingen. Aan dat respect voor rechters ligt met o.a. het mogelijk belangenverstrengelende 

rechter- en raadsheer-plaatsvervangerschap de bijl aan de wortel van de ivoren toren. 

In afwachting van uw reactie,  

  

R.M. Brockhus,  

Westkade 227, 1273 RJ Huizen 

E-mail: sdn@planet.nl 

Website: http://www.sdnl.nl 

Tel. 035-5268153 
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