
Dag Nico, 

Nico, ik heb zonet jouw interview met van Raak beluisterd. 

Van Raak is een grote hypocriet. Verschuilt zich achter mensen die - naar zijn zeggen - zich niet willen 
blootgeven en hij daarom niets voor hun kan betekenen. Van Raak maakt zich van die mensen af 
door hen naar het geflopte Huis van de Klokkenluiders te verwijzen.   

Baarlijke nonsens! 

Ik heb enkele jaren geleden van Raak gevraagd mij te willen ontvangen om samen de rechtszaak te 
bespreken waarin meer dan een handvol rechters zich als liegende criminelen hebben opgesteld met 
slechts de bedoeling een omgekochte collega uit de wind te houden. 

Sindsdien weet ik dat rechters in alle opzichten gewone mensen zijn en dat ook hen geen enkele 
ondeugd vreemd is. Ook rechters laten zich soms omkopen. De rechter die als arbiter bijklussend 
mijn arbitrage zaak heeft voorgezeten is daar een onomstotelijk bewijsbaar voorbeeld van. Deze 
rechter heeft stiekem gebruik gemaakt van een gemanipuleerde akte die hem heimelijk door de 
advocaat van de tegenpartij werd toegespeeld. Is het louter toeval dat die advocaat eerder voor 
fraude tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf was veroordeeld? Is het toevallig dat die als arbiter 
bijklussende rechter op voorspraak van die advocaat van dubieuze zaken - ondanks mijn protest - mij 
als arbiter door de strot werd geduwd?  

Och laten we “sportief” zijn en toegeven dat ook bij de togadragers het adagium geldt “dat als je iets 
krijgt, je ook iets moet terug geven”. In dit geval was de tegenprestatie voor het doordrukken van zijn 
benoeming als arbiter een arbitraal vonnis waaruit met weinig moeite bijna twintig, deels partijdige, 
deels foute en merendeels frauduleuze besluiten konden worden gevist. Alle rechters hebben 
geweigerd kennis te nemen van de 100 procent bewijsbare frauduleuze besluiten van hun als arbiter 
bijklussende collega. Deze foute arbiter heeft eerder op dringende aanwijzing van de door hem zelf 
benoemde accountant deskundige een aantal te opvallende frauduleuze besluiten op financieel 
gebied moeten corrigeren.  

Alle rechters hebben hardnekkig geweigerd op mijn even hardnekkig verzoek in te gaan de door de 
arbiter gebruikte akte aan een deskundig forensisch onderzoek te onderwerpen. Een heel 
begrijpelijke actie van die corrupte rechters; zij wisten immers dat de uitkomst van dat forensisch 
onderzoek er toe zou leiden dat zij hun corrupte collega voor valsheid in geschrifte zouden moeten 
veroordelen. En dat mag niet van de heren corrupte rechters, want corrupte rechters mogen niet aan 
de schandpaal genageld worden. Dat is iets wat alleen aan “gewone” mensen is voorbehouden.  

Alle rechters hebben geweigerd op mijn verzoek in te gaan een voor mij zeer belangrijke getuige te 
horen. Nogmaals een begrijpelijke rechterlijke actie: die getuige zou immers iets kunnen zeggen wat 
per se niet gezegd mocht worden. Ik heb de heer van Raak verzocht mij te willen ontvangen om deze 
100% bewijsbare zaak van rechterlijke corruptie te bespreken. Ondanks herhaald aandringen gaf van 
Raak niet thuis. Elke reactie op mijn verzoek bleef uit. 

Ik verwijs naar het artikel dat ik indertijd in de digitale krant TPO heb gepubliceerd. Van Raak werd in 
reactie op dat artikel door enkele lezers uitgedaagd.  Geen enkele reactie van deze angsthaas die zich 
als socialist voordoet, maar doorgaans samen met de rechtse Bosman van de VVD optrekt. 

Na lezing van mijn indertijd in TPO gepubliceerd artikel (vide attachment)  heb je het wel gehad  met 
van Raak. Het is niet verwonderlijk dat de SP, met dit soort lieden in haar gelederen, richting afgrond 
dendert. 

Joe Eustatia op Curaçao.  
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