
Goedemorgen leden van de Nederlandse Vereniging van Strafadvocaten, 
 
We zitten opgescheept met een gigantisch tekort aan integriteit bij de overheid, rechtspraak, advocatuur 
en politieke verantwoordelijkheid. De Groningers lijken de kont tegen de krip te gooien. Voorbeelden van 
corruptie en belangenverstrengeling zijn er in overvloed met de bewijsbare vaststelling van de grootste 
boekhoudfraude ooit, gepleegd door de overheid zelf. Er is een voorstel gedaan aan de Groningers om actie 
te ondernemen en de gestolen 50,9 miljard euro uit het spaarfonds voor de AOW bij wet weer terug te 
halen voor de rechthebbenden. Dat zijn alle Nederlanders, incl. de boze Groningers. Het voorstel was om 
na herstel van dat fonds ook bij wet tien procent van die 50,9 miljard te bestemmen voor het direct 
oplossen van de problemen rond de gaswinning. Maar het gaat hier over ‘n strafzaak m.b.t. ontvreemding. 
 
Aangezien de meeste mensen geen flauw idee hebben hoe geld ontstaat, waar het vandaan komt, wie het 
maakt en in welke hoedanigheid, lijkt het er op dat bijna iedereen te bang is om vragen te stellen. Tot nu 
toe is het niet gelukt om in het openbaar vragen gesteld te krijgen over de structuur van het geldstelsel en 
in het bijzonder over de staatsschuld. Zoals uit de persconferentie met vicepremier Asscher blijkt, heeft de 
regering geen flauwe notie van hoe de staatsschuld in elkaar steekt. Ook journalisten snappen er kennelijk 
geen hout van, omdat ze alleen maar schaterlachend reageren op de opmerking van zowel vicepremier 
Asscher, als die van parlementair journaliste Julius Vischjager met: “Ik weet het niet!” 
 
De enige mogelijkheid om ‘sterker uit de crisis te komen”, is met een openbare discussie over de functie 
van het geld en de bron voor beschikbaarheid. De particuliere bankiers brengen bijna alle geldmiddelen als 
schuld in omloop. Uit het absolute niets creëren zij ons geld, maar waarover ondanks de massa informatie 
hierover op het internet en de schitterende uitzending van TROS-Radar het zwijgen oorverdovend is. Toch 
ligt daar de enig haalbare oplossing, omdat bij een nationale totaalschuld van 1200 miljard euro (alles 
inbegrepen) de rente van gemiddeld 4,5% de schuld alleen maar zal groeien, ondanks de betaalde rente als 
aandeel in de rekening van 54 miljard rente dit jaar alleen al. Pas wanneer we een juridische procedure 
kunnen opstarten met journalistieke verslaglegging is er een kans om de schadelijke beleid van bezuinigen 
te stoppen en de gevaren van de schulden  beteugelen zonder de huidige structuur al te sterk in gevaar te 
brengen, maar waarbij de schuldenberg volgens een bepaald programma apart gezet wordt .  
 

We zoeken een advocaat die het aandurft deze rechtszaak op te starten 
 
L.s., 
Na een moeizame zoektocht op het net van de Nederlandse Vereniging van Strafadvocaten is door enkele 
mensen die zorgen hebben over de integriteit van zowel de overheid als die van de rechtspraak. Daarom is 
een verzoek gedaan om zich te stellen inzake de giga-boekhoudfraude van het ministerie van Financiën als 
beheerder van ‘t Spaarfonds voor de AOW onder controle en audit van de Algemene Rekenkamer, waarbij 
onrechtmatig door o.a. valsheid in geschrift (audit) als de onrechtmatige opheffing van het fonds strafbaar 
grote schade heeft berokkend aan de Nederlandse bevolking. Nu weten wij dat strafadvocaten niet zomaar 
op deze giga-fraude zullen durven inspringen, omdat zij net als Bram Moszkowicz de wraak van het systeem 
moeten duchten. We zoeken dus een of meer advocaten uit de grote lijst van leden van de NVSA die op de 
rand van hun pensioen staan en daarom onbevreesd deze fraudezaak tegen de overheid kunnen aangaan. 
  
Deze lijst is nog lang niet klaar, maar groeit naarmate de inspanning wordt gedaan om alle mailadressen te 
verzamelen. Natuurlijk kunnen wij de zaak ook vanuit de Verenigde Staten laten opstarten met advocaten 
die wel 20 tot 40% van de gevorderde som zullen kunnen toucheren, maar wij vinden het beter om dat niet 
ten koste te laten gaan van de Nederlandse belastingbetaler, zodat wij de eer gunnen aan de Nederlandse 
strafadvocaten.  
Misschien dat mr. Bram Moszkowicz er iets voor voelt om bij Brink Advocaten op de Keizersgracht zijn 
kennis in te brengen. Een helder voorbeeld van corrupte rechtspraak bij het Hof in Arnhem vindt u hier. Het 
is nog steeds wachten op strafvervolging van de raadsheer en advocaat-generaal na de aangifte bij de 
politie. Maar misschien heeft dat te maken met de aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin om fraude van 
o.s. curatoren onder gezag van rechter-commissarissen nooit te laten vervolgen door het OM. 

http://www.nvsa.nl/
http://www.sdnl.nl/pdf/saldo-spaarfonds-aow-2011.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=S-T_fjExlCw
http://www.trosradar.nl/sites/radarextra/uitzending/
http://www.nvsa.nl/
http://www.sdnl.nl/pdf/aan-de-minister-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/saldo-spaarfonds-aow-2011.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/jan-poot-aan-hoge-raad-fokkens.pdf
http://www.sdnl.nl/opleggen.htm


Leden lijst van de vereniging van Strafadvocaten NVSA 
 
http://www.nvsa.nl/leden/ledenlijst  
http://www.nvsa.nl/leden/ledenlijst/107-jahae-mr-jimg  
 
kochheim@kochheim.nl;  http://www.nvsa.nl; info@degoeijadvocaat.nl; kaaij@vdgnp.nl;  
ronald@knd-advocaten.nl; leenhouwers@vdgnp.nl; info@boddaertverweel.nl; wortelboer@vdgnp.nl; 
info@maykegoris.nl; brink@vsb-advocaten.nl; jonk@cleerdin-hamer.nl; .nagel@advocatenkantoornagel.nl; 
roos@alpha-advocaten.nl; vandervelde@alpha-advocaten.nl; zwiers@zesadvocaten.nl;  
dijkstra@dkramersfoort.nl; kolokatsi@stadsringadvocaten.nl; j.michels@mtadvocaten.nl;  
molleman@stadsringadvocaten.nl; info@strafrechtadvocaten.nu; seton@ps-advocaten.nl;  
sijmons@ps-advocaten.nl; mvankuilenburg@kuilenburg-advocaten.nl; aalmoes@aalmoesadvocaten.nl;  
info@vnbrln.nl; mbalemans@rijnjameijer.nl; beg@xs4all.nl; beijen@vvsadvocaten.nl; h.belfor@wxs.nl;  
bijl@lrbadvocaten.nl; bloch@kbgadvocaten.nl; jb@ivyadvocaten.com; bouwman@vanappiavanderlee.nl;  
info@brinkattorneys.comvdbrugge@avesadvocaten.nl; burmeister@cleerdin-hamer.nl; 
canatan@meijerscanatan.nl; j.coumans@coumansvangaalen.com; croes@fzkc.nl;  
 
dekens@dekensgroenendaal.nl; j.h.vandijk@spongadvocaten.com; daan.doorenbos@stibbe.com;  
info@drummenvandermeer.nl; vanessen@korver-vanessen.nl; ficq@ficqadvocaten.nl; franken@fzkc.nl; 
vangaalen@coumansvangaalen.com; jurjan.geertsma@boekel.com; vangils@reynaerdeadvocaten.nl;  
groenendaal@dekensgroenendaal.nl; k.hansenlove@pijnenburgadvocaten.nl; hendriks@hendriks-
advocaten.nl; mhersman@xs4all.nl; mrravdh@xs4all.nl; sjaasma@jaasmadewinter.nl; jahae@jahae.nl;  
jansen@jahae.nl; jansen@vanoostenadvocaten.nl; janssen@cleerdin-hamer.nl; jebbink@jsadvocaten.nl;  
jeeninga@avesadvocaten.nl; jeltes@jstwadvocaten.nl; vankampen@fzkc.nl; j.m.keizer@knadvocaten.nl; 
mail@k-advocatuur.nl; kleef@ficqadvocaten.nl; arne@kloostermanenstronks.nl; klunder@sr-advocaten.nl;  
info@koopman-advocaten.nl; korvinus@kvrzadvocaten.nl; koster@kmbadvocaten.nl;  
kuijper@jacquelinekuijper.com; vanderlaan@drpadvocaten.nl; vanderlee@vanappiavanderlee.nl;  
pat.lemmers@planet.nl; r.lonterman@brl-advocaten.nl; malewicz@cleerdin-hamer.nl;  
 
mannheims@drpadvocaten.nl; i.vandermeer@spongadvocaten.com; meijering@ficqadvocaten.nl;  
meijers@meijerscanatan.nl; monster@jahae.nl; muntjewerf.advocatuur@live.nl; 
h.van.den.noort@houthoff.com; info@oldenburgadvocaat.nl; vanoosten@vanoostenadvocaten.nl; 
devilder@devilderadvocaten.nl; peeperkorn@vvsadvocaten.nl; pen@drpadvocaten.nl; 
mpestman@prakkendoliveira.nl; info@bgmcpeters.nl; m.pijnenburg@pijnenburgadvocaten.nl; 
basvdp@xs4all.nl; tprakken@prakkendoliveira.nl; info@scvanputten.nl; advocaatkramdhan@hotmail.com; 
s.ramdihal@ramdihal.nl; info@keizeradvocaten.nl; carel.raymakers@bdn.nl; m.vanriet@seegers-
lebouille.nl; rijser@brb-advocaten.nl; info@roelsetakens.nl; info@kvrzadvocaten.nl; 
rupert@lrbadvocaten.nl; info@plasmanadvocaten.nl; annemarije.schoonbeek@afm.nl;  
info@dlapiper.com; anique@slijtersvanderhorst.nl; s.smeets@spongadvocaten.com; 
soeteman@jsadvocaten.nl; souren@reynaerdeadvocaten.nl; spong@spongadvocaten.com;  
 
staehle@staehle.nl; stroobach@skdk-advocaten.nl; axum@xs4all.nl; swier@vvsadvocaten.nl;  
info@roelsetakens.nl; teurlings@teurlingsellens.nl; thomas@hxtsadvocaten.nl; 
vantuinen@avesadvocaten.nl; veldman@vvsadvocaten.nl; a.verbruggen@houthoff.com; 
mvdv@plasmanadvocaten.nl; info@vogelsadvocaten.nl; ipo@devosadvocaat.nl;  
devries@jaeger.nl; vanvuuren@reynaerdeadvocaten.nl; vanderwal@deroosenpen.nl; 
jeroen@jvweers.com; richardvanderweide@gmail.com; vanwersch@jstwadvocaten.nl;  
vsap@live.nl; info@ficqadvocaten.nl; mwijngaarden@prakkendoliveira.nl; witlox@wstadvocaten.nl;  
vanderwoude@woudegraaf.nl; vanzijl@jsadvocaten.nl; zuur@fzkc.nl; d.j.p.vanbarneveld@nysingh.nl;  
info@bosman-advocaten.nl; breukink@spijkerstrafrechtadvocaten.nl; corbeek@ijsseldijkcorbeek.nl;  
vandal@vdadv.nl; frijns@ijsseldijkcorbeek.nl; c.hermesdorf@dekempenaer.nl;  
bertvandermeulen@mha-advocaten.nl; ijsseldijk@ijsseldijkcorbeek.nl; janssen@vhpadvocaten.nl;  

http://www.nvsa.nl/leden/ledenlijst
http://www.nvsa.nl/leden/ledenlijst/107-jahae-mr-jimg


m.nan@dekempenaer.nl; prm.noppen@vnv-advocaten.nl; denotter@spijkerstrafrechtadvocaten.nl; 
jan@schaddadvocaten.nl; bertstaring@yahoo.com; steenbrink@vhpadvocaten.nl; advocaten@bierens-
vanboven.nl; m.g.doornbos@dswadvocaten.nl; knottenbelt@knottenbeltenkwakman.nl;  
kwakman@knottenbeltenkwakman.nl; pellinkhof@wxs.nl; D.Vermaat@vermaat-deboom.nl;  
f.oehlen@crombagoehlen.nl; j.van.den.bosch@houthoff.com; nielasse@xs4all.nl; info@advocatenkantoor-
temmen.nl; info@mrhendriks.nl; kortz@xs4all.nl; info@advocatenhgu.nl; anker@dnastrafrecht.nl;  
info@singeladvocaten.nl; info@castelijnlitigation.nl; dionisius@dnastrafrecht.nl; a.doesburg@tdnl.nl;  
m.dunsbergen@tdnl.nl; drenth@drenthadvocaten.nl; feenstra@hertoghsadvocaten.nl;  
Fraaijenhove@lexionadvocaten.nl; info@bertgoedkoop.nl; hagen@hertoghsadvocaten.nl;  
horchner@horchneradvocaten.nl; mail@raetsluy.nl; r.vantland@tdnl.nl; mail@raetsluy.nl;  
jloevendie@LN-advocaten.nl; advocaat@schonfeld.info; sneep@lodgelegal.com;   dstoof@buntsma.nl;   
 
info@tdnl.nl; mail@guarda-advocaten.nl; huisman@bellius.nl; schneider@bellius.nl; catsman@catsman-
weijer.nl; oeij@euronet.nl; baumg@xs4all.nl; smcvbeek@xs4all.nl; info@advocatenkantoorvanbeest.nl;  
vanderbom@hofstadadvocaten.com; info@broersma-advocaten.nl; brouwer@hofstadadvocaten.com; 
debruijn@kaarlsadvocaten.nl; cantarella@hoogendam-advocaten.nl; vanDam@de-advocaten.com;  
lvandijk@dsmadvocaten.nl; m.drok@wlaws.com; r.j.vaneenennaam@ske-advocaten.nl; 
g.elsen@wlaws.com; emeis@kortmanadvocaten.nl; g.gijsberts@torenstraat172.nl; 
j.goudswaard@salval.com; gravesteijn@baumgartencs.nl; hoogendam@hoogendam-advocaten.nl;  
jansen@de-advocaten.com; info@kbd-advocaten.nl; tk@svsadvocates.com; info@ske-advocaten.nl;  
laning@delb.nl; j.leliveld@wlaws.com; e.vanliere@wlaws.com; m.lindhout@prinsegracht53.nl;  
calucardie@lucardie-advocaten.nl; michel@mantz.nl; martens@delissenmartens.nl; 
cn@svsadvocates.com; y.ozdemir@ozdemir-advocaten.nl; ep@svsadvocates.com;  
 
p.vanrussengroen@wlaws.com; cs@svsadvocates.com; denhaag@svsadvocates.com;  janvlug@home.nl;  
j.spijkerman@wlaws.com; markstoet@hotmail.com; vanstraalen@salval.com; hvogelaar@vvradvocaten.nl;  
ms@svsadvocates.com; sytema@hoogendam-advocaten.nl; vanstratum@advocatenkantoorvanstratum.nl;  
vanstraalen@salval.com; verploegh@buitenhof.com; visser@visse-walkate.nl;  alwinmaarsingh@home.nl;  
c.waling@walingadvocaten.nl; wernsen@akbzh.nl; a@wladimiroff.net; m.wladimiroff@wlaws.com;  
marjolein.beutener@home.nl; annohuisman@home.nl; advocaten@kiers-vanderlem.nl;  info@frerix.nl;  
sand1523@planet.nl; bonis@hemelbonis.nl; hemel@hemelbonis.nl; tskessel@dordt-recht.nl; erica@dordt-
recht.nl; smit@tenholter.nl; roosjen@vwl-advocaten.nl; jacques@mulders-advocaten.nl;  
info@ahjgvanvoorthuizen.nl; schnitzler@schaekenschnitzler.nl; biezenbos@sarisbiezenbos.nl;  
saris@sarisbiezenbos.nl; info@mrswinkels.nl; j.wasser@holla.nl; visschers@lvadvocaten.nl;  
info@kalkadvocatenkantoor.nl; meijer@sbd-advocaten.nl; info@speijdelenkramer.nl;  
 
info@mierlo-advocaat.nl; olie@oliedejonge.nl; veen@dietvorstentebraake.nl; g.mooren@ojw-
advocaten.nl; wvdputten@home.nl; juliet.echteld@planet.nl; eckert@elzstrafrecht.nl;  info@gbv-law.nl; 
c.eenhoorn@dehaanlaw.nl; w.dehaan@dehaaninfo.nl; d.keuning@dehaanlaw.nl; info@bharatsingh.nl;  
vanlinde@elzstrafrecht.nl; e.demare@dehaanlaw.nl; th.pluijter@planet.nl; l.s.wachters@boutoveres.nl;  
vanderzee@elzstrafrecht.nl; info@rupert-advocaten.nl; bkmfritz@kalbfleisch.nl; info@terbrake.com;  
hgaasbeek@gaasbeekengaasbeek.nl; heukels@heukelsvisser.nl; hiemstra@hvhadvocaten.nl;  
mesland@mv-advocaten.nl; m.nuijten@spongadvocaten.com; alrikdehaas@omvr.nl;  
fridsma@fvadvocaten.nl; scholtmeijer@verdonkadvocaten.nl; mr.regter.strafadvocaat@gmail.com;  
vandermeijden@derooijvanwijk.nl; derooij@derooijvanwijk.nl; algemeen@ova-denbosch.nl;  
info@vanderbiezen-advocaten.nl; frencken@kurversfrencken.nl; mail@strafrechtkantoorkoningsbloem.nl;  
info@advocaatvanderkruijs.nl; kurvers@kurversfrencken.nl; info@smitsadvocatuur.nl; e.wild@vil.nl;  
 
wolters@wolters-strafrechtadvocaten.nl; info@vroegindeweij-advocaten.nl; info@advocaatbals.com; 
info@ankerenanker.nl; info@beekadvocaten.nl; info@canoystrafrecht.nl; elst-rouwe@planet.nl;  
info@advocaattomvanhemert.nl; vandenhoogen@boomadvocaten.nl; contact@stoeradvocatuur.nl;  
info@vanbergehenegouwen.com; vandebergh@weening.net; hamm@hkhadvocaten.nl; info@wyck-
advocaten.nl; info@weening.net; jmarchal@muurmansadvocaten.nl; mm@moszkowicz.nl;  
reijntjes@hkhadvocaten.nl; szymkowiak@vonkenszymkowiak.nl; s.weening@weening.net;  



ckouijzer@kalle-advocatuur.nl; post@advocatenkantoorserrarens.nl; smitadvo@zeelandnet.nl;  
advokoole@zeelandnet.nl; info@kouwenhovenadvocaten.nl; stolk@ebh-elshof.nl;  
k.vandepeppel@sturkenboom-advocaten.nl; puckal@hotmail.com; botterblom@bbm-advocaten.nl;  
fh@vanschieadvocaten.nl; p.dekerf@jaegerssoons.nl; info@advocatenkantoor-kremer.nl;  
paulroelofs@chello.nl; mail@rijthoven.nl; baijens0@xs4all.nl; jacoba@dejongh.com;  
hendriksen@strafrechtadvocaat.tv; eric@advocaatvandenpol.nl; mvanrooij@wyadvocaten.nl;  
frank.dronkers@dd-advocaten.nl; hameleers@hbs-advocaten.nl; m.pluijmen@home.nl;  
arie@vandertoornadvocaten.nl; stevens@hbs-advocaten.nl; asselt@rsd.haansadvocaten.nl;  
timmermans@strakadvocaten.nl; w.amesz@amesz-daalhuizen.nl; frank.van.ardenne@borsboomhamm.nl;  
arkesteijn@afb-advocaten.nl; mbakker@plp.nl; vanbel@lecocq-advocaten.nl; vb@svsadvocates.com;  
blok@lecocq-advocaten.nl; secretariaat@dehaanbommer.nl; vandenboogert@afb-advocaten.nl;  
 
ac.bosch@hccnet.nl; braanker@mbb-legal.nl; calje@acj-advocaten.nl; info@lecocq-advocaten.nl;  
j.crepin@xs4all.nl; m.durrdu@durducs.nl; gf.vandenende@vandenendeadvocaten.nl;  
be@svsadvocates.com; r.feiner@advokatenkollektief.com; nflikkenschild@nfs-advocatenkantoor.nl;  
frijns@afb-advocaten.nl; a.grijseels@inter.nl.net; groeneveld@dbbs.nl; emskerk@kamansenheemskerk.nl; 
rob.vanderhoeven@nautadutilh.com; hooijman@hooijmanpieterse.nl; info@hupscherkweeadvocaten.nl;  
jager@acj-advocaten.nl; rotterdam@svsadvocates.com; jongsma@lecocq-advocaten.nl;  
ikamans@gmail.com; kokrotterdam@gmail.com; kool@koolvoogt.nl; info@hupscherkweeadvocaten.nl;  
losing@vanvollenhoven-advocaten.nl; maandag@rischen-nijhuis.com; iongsienhien@gmail.com;  
oosterveen@fuente-oosterveen.com; pieterse@hooijmanpieterse.nl; p.h.a.de.boer@balienet.nl;  
info@ruysendaaladvocaten.nl; saey@seebregts-saey.nl; seebregts@seebregts-saey.nl;  
p.h.a.de.boer@balienet.nl; spigt@hksadvocaten.nl; rotterdam@svsadvocates.nl; stolkadvocaten@live.nl;  
 
ads@svsadvocates.com; llebasz@walla.com; getoxopeus@wt-advocaten.nl; i.n.weski@weski.nl;  
mrrvh@xs4all.nl; info@silvishagenaars.nl; kantoor@advocaatverkuijlen.nl; andre@beckersbergmans.nl;  
stef@beckersbergmans.nl; corten@corten-advocaten.nl; info@bosmastrafrecht.nl; 
info@baumgardtbrokling.nl; jansen@strafpraktijk.nl; info@advocaatsol.nl;  
info@berteadvocaten.nl; b.vangils@mvdk-advocaten.nl; r.milo@nextadvocaten.nl; m.stassen@linssen-
advocaten.nl; info@lwr-advocaten.nl; tenberge@tbladvocaten.nl; vandenbroek@indepraktijk.nu 
burgers@burgers-ran.nl; dian.brouwer@cms-dsb.com; deouderijn@gmail.com; info@enochadvocaten.nl;  
fasseur@fasseur.nl; info@advocaatvanginneken.nl; hendrickx@xvgadvocaten.nl; mon.hilhorst@wxs.nl;  
japajoe@ision.nl; lodder@ahl-advocaten.nl; mail@deleon.nl; vanoort@moszkowicz-law.nl;  
info@voxadvocaten.nl; jhpeek@peek-utrecht.nl; info@advocaatplantenga.nl; starmans@sladvocaten.nl;  
tieman@mrtieman.nl; info@weldam-advocaten.nl; mail@advocatenwerners.nl; info@bokhorstvanelst.nl;  
 
info@bokhorstvanelst.nl; schaik@vanschaikadvocaten.nl; mdeklerk@dkradvocaten.nl; email@lagrolaw.nl;  
geeratz@valuasadvocaten.nl; info@heuvelmansadvocaten.nl; info@lina-advocaten.nl;  
oudijk@oudijkadvocaten.nl; info@schukkingadvocaat.nl; eac@sandbergvaillant.nl; klaassen@winsmart.nl; 
vandoveren@mradvocaten.nl; gerrits@mradvocaten.nl; ag@mradvocaten.nl; info@vandelftadvocaten.nl;  
info@deloos-schrijver.nl; vangaal@jansenvangaal.nl; janzing@jbs-advocaten.nl; 
algemeen@booneadvocaten.nl; tjroestcrollius@gvk-advocaten.nl; jpmdenissen@gvk-advocaten.nl;  
jense@asta-advocaten.nl; info@mrester.nl;  wessels@wesselsenvanpelt.nl;  mg.pekkeriet@dommerholt.nl;   
h.voors@ckv-advocaten.nl;  rump@klemannadvocaten.nl;   baatenburg@wolters-strafrechtadvocaten.nl; 
 
© Met vriendelijke groet, 
R.M. Brockhus 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
Er zijn nog meer adressen die politiek benaderd kunnen worden:  juristen, media, Eerste en Tweede Kamer 

mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/
http://www.sdnl.nl/mailing-juristerij.htm
http://www.sdnl.nl/mailing-massamedia.htm
http://www.sdnl.nl/mailing-eerste-kamer.htm
http://www.sdnl.nl/mailing-politiek.htm

