
 
De zwendel in de rechtspraak loopt de spuigaten uit. Wat doet het parlement? Weer alles verzwijgen? 

 

 

Het verbijsterende interview over de rechtszaak tegen Micha Kat en het ontrechten van de beklaagde 

 

 
 

 
Geheime opname van een voorgekookt en onrechtmatig vonnis bij het Gerechtshof in Arnhem 

 

 

https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2016/05/13/volksgericht-uber-rechter-abbink-haalt-keihard-uit-naar-micha-kat/
https://youtu.be/VhPHH6EHsbQ


 
 

Prof. dr. ir A.F.P. van Putten analyseert ‘Court-fixing’ analoog aan Match fixing bij het voetballen 

Hij vindt dat de kwaliteit van rechtspraak net als prof. Twan Tak een ontrechting is van de burger  

 

Arjan Gelder en Nico v/d Ham over het gesjoemel in de rechtspraak en het zwijgen van de Kamer 

 

 
 

 

http://www.sdnl.nl/pdf/prof-anton-van-putten-over-de-kwaliteitsnorm-iso-9000-voor-rechtspraak.pdf
http://www.sdnl.nl/van-putten.htm
http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm
https://youtu.be/KwnNTdBDxro
https://www.youtube.com/watch?v=_QwPkMc9WW8


 

Oud-raadsheer dr. W. Wedzinga over verwording van rechtspraak en gesjoemel in de raadkamer 

 

 
 

 

Ir. R.A.A. Rietveld doet strafaangifte bij politie tegen het Hof in Arnhem wegens rechtsgangfraude 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YxUWyQ1uX_U
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg


 

Richard Kluun onthult rechterlijke en justitiële fraude bij curatorfraude rond faillissementen 

 

 
 

 

Karel de Werd is deskundig op rechtsgebied klaagt Justitie en magistratuur aan wegens gezwendel 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MU2CWeiAUAs
https://www.youtube.com/watch?v=Jo3ne-B7WPI


Oud-advocaat mr. Mic van Bremen onthult bij de VARA wanpraktijken in de grote advocatuur 

 

 
 

 

 

A.M.L. van Rooij: Nederland bestaat niet als legale natie, maar is nog onder Duits protectoraat 

 

 
 

http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
https://vimeo.com/37377587
https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho


Van Jeugdzorg is veel ellende bewijsbaar. Kinderen, ouders en grootouders veel pijn aangedaan   
 

 
 

 

Het rechtspraaksysteem in Nederland is verantwoordelijk voor ca. 500 zelfdodingen per jaar 

 

 
 

De JAARLIJKSE stoet lijkwagens voor gerechtelijk dodelijke slachtoffers is meer dan twee keer zo 

lang als van de vliegtuigramp met de MH-17, waarvoor de politici en magistratuur allen wegvluchtten 

http://www.sdnl.nl/jeugdzorg-conferentie-bladel.htm
http://www.omroepwest.nl/nieuws/10-12-2014/overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen


 

 
 

Deze wetenschap zou de kiezer moeten meenemen bij het uitbrengen van z’n stem op een politieke 

partij dat de rechterlijke macht faciliteert art. 12 procedures bij fraude van curatoren op te leggen 

 

---------- Doorgestuurd bericht ---------- 

Van: "Corus Steel" <ruudrietveldvertelt@hotmail.com> 

Datum: 5 apr. 2016 02:44 

Onderwerp: Re: FW: Kamer houdt beerput pensioenfondsen dicht | ThePostOnline 

Aan: "Rob Brockhus" <rob.brockhus@gmail.com> 

 

R. Dank je. Zal ik nodig hebben. Maar die rechtbank Terroristen tevens. Doe wat ik al eerder geschreven 

heb. En bij (nog meer opzettelijk mijn familie, dan wat familie was opzettelijk slopen) Zet ik Ordner voor 

Ordner Bagger op Internet. Dit zal een ramp voor witte borden Tuig, zowel Koninklijk Huis en wat er 

omheen zit gaan worden. 17 stuks A4 waaronder bekend gemaakt is dat wijlen Friso naar seks 

(misdrijven met kindertjes geronseld uit Belgie door de A. W...... Deze betaald met tonnen door Beatrix. 

Verder Eradus zowel haar inmiddels overleden man de bekende Psychiater werkzaam bij Pieterbaan 

inrichting de behandeling van Friso in handen had. Zowel Eradus dan wel de persoon met snor die heeft 

gezorgd dat zij president geworden is. Ook een aantal Ministers zaten bij de weerzinwekkende misbruik 

van zeer kleine kindertjes.  

 

Als je de 17 documenten in mijn bezit gelezen hebt zou je als normaal mens met je Hoofd uit het raam 

hangen om meer als te kotsen. Erger kan in mijn belevenis niet bestaan. Foto’s van A...... erbij tevens. Ik 

heb schot voor de boeg gegeven door 2 stuks documenten mee te sturen naar CRvB. Mud dan wel 

Openbaar Ministerie Top heb ik door Parketnummers te vermelden laten bevinden dat ik aan hen dossier 

kan komen. Dit zal schokkend voor hen zijn. De teerling is geworpen zoals jij jaren geleden hebt 

aangegeven. Tot slot. Vrijdag wordt in ieder geval een einde door mij gemaakt aan misdaad afdekken 

door rechtbank-terroristen. J. Brand is gebrandmerkt als terrorist. En zijn collega Z....... de Vries heeft dit 

gisteren maandag dus kunnen lezen, met niet te bevatten bewijsvoering van misdaden opzettelijk 

toegepast. H. Bolhaar is de Judas. PALJAS. Gr R 

 

-------- Oorspronkelijk bericht -------- 

Van: Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com>  

http://www.omroepwest.nl/nieuws/10-12-2014/overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen
http://www.omroepwest.nl/nieuws/10-12-2014/overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen
http://www.sdnl.nl/pdf/kluun-briefwisseling-met-de-hoge-raad-der-nederlanden-over-oplegging-kl.pdf
mailto:ruudrietveldvertelt@hotmail.com
mailto:rob.brockhus@gmail.com
mailto:rob.brockhus@gmail.com
http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm


Datum: 04-04-16 17:52 (GMT+01:00)  

Aan: Corus Steel <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>  

Onderwerp: Re: FW: Kamer houdt beerput pensioenfondsen dicht | ThePostOnline  

Ik wens je sterkte. Ben benieuwd. 

Op 4 apr. 2016 13:06 schreef "Corus Steel" <ruudrietveldvertelt@hotmail.com>: 

Die is er vandaag al vanaf. Vernietigend 3e dossier vandaag daarbinnen. De rechter heeft een rijke staat 

van dienst als speciaal opgeleide hoofdofficier. En in 1957 geboren zoals ik. En net zo doof. Kort 

samengevat weet deze rechter dat ik ook op persoon goed op de hoogte ben. En heb haar Collega J. Brand 

als 3e rechtbank-terrorist gekwalificeerd. Griffier hoefde niet te tekenen volgens zijn schrijven. En zijn 

vonnis t.o.v. Madelon haar zaak is ook door deze J. Brand niet getekend. Zo nu een geheel niet getekend 

vonnis. Vandaar mijn 3e ordner bagger nu bij rechter - speciaal officier van Justitie ligt. Zodoende kan 

deze a.s. vrijdag direct zelf art 162 Strafvordering toepassen. Zo niet, wil ik dat politie in de rechtszaal 

nog aangiften komt doen tegen de rechter bij de officier zelf. Uiteraard mijn 6 ordners weer mee. Plus de 

juiste bescherming. Je begrijpt. Einde luid ik op 8 April in van bijna 20 jaar. Hoe gaan wij zien. Men weet 

wat ik wil. o.a. Mud nu de cel in. Bewijsvoering ten over nu. Tezamen met zijn superieur B. Steensma. 

De Supertanker ligt nu in twee stukken voor de haven. En dat geeft enorme ravage. Hoe ligt aan wat men 

(durft) uit te spreken. R 

 

Geachte heer Omtzigt, 

Van een vriendin kreeg ik dit bericht van maart 2013 toegestuurd. Ik kende het niet. Vanaf september 

2014 kennen wij elkaar en hebben onze wegen zich af en toe gekruist. Dit bericht is voor mij aanleiding 

om u te vragen of de Kamer nog steeds geen opening van zaken wil, mag, kan of durft geven over de 

greep in de pensioenpotten.  

Ik herinner mij vaag dat het ooit een issue is geweest, maar heb dat niet in verbinding gebracht met de 

bewijsbare boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer m.b.t. het Spaarfonds voor de AOW. Het 

gedrag van de overheid en het bedrijfsleven, gedoogd door de politiek van die tijd, is vergelijkbaar. Maar 

bij het Spaarfonds voor de AOW ligt duidelijk een politieke verantwoordelijkheid, terwijl die m.b.t. de 

particuliere pensioenfondsen een meer private aangelegenheid was. 

Regelmatig zie ik dat u de pas wordt afgesneden in de Kamerdebatten om zaken aan het licht te kunnen 

brengen. Misschien is deze publicatie aanleiding tot heroverweging om verdwenen geld weer terug te 

laten ontstaan, zoals de ECB dat nu ook doet met die 80 miljard QE per maand waarover u zich zorgen 

maakte. Ikzelf verbaas mij er over dat nog niemand in de kamer het gewaagd heeft om de geldschepping 

van de ECB te benutten voor het financieren a la Marshallplan van het bouwen van dorpen en steden in 

veilige gebieden zoals in Griekenland of Jordanië.  

Geert Wilders zou het bazuin moeten laten schallen over een degelijke simpele en profitabele wijze om de 

islamisering, die ook met het lidmaatschap van Turkije versneld wordt, tegen te houden en de 

vluchtelingenstroom grondig af te stoppen. Het enige middel dat dit kan bewerkstelligen is geld. Puur 

koopkrachtig geld, dat zomaar uit de blauwe hemel kan vallen. Geld is wel degelijk gratis, maar niet voor 

iedereen, ondanks uw standpunt dat dit niet zo is. M.v.g.  

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