
Dag Rob Brockhus en Ruud Rietveld, 
 
Dat de advocatuur dienstbaar is aan de magistratuur en het eigenbelang van de groep is bekend. 
 
Ik heb in menig artikel aangetoond dat alle ervaren advocaten met een groot of middelgroot 
kantoor die ik heb benaderd met verzoek om mij bij te staan in een civiele procedure tegen een 
100% BEWIJSBAAR corrupte rechter, mijn verzoek met de meest lachwekkende argumenten 
afgewezen.  
 
Twee van de benaderde advocaten bleken bereid toe te geven dat het niet in zijn/haar belang en 
het belang van hun kantoor was om een procedure tegen een rechter op te starten; hoe 
bewijsbaar corrupt die rechter dan ook mocht zijn. 
 
Twee advocaten van een door mij benaderde advocatencollectief waren zo slim mij voor te stellen 
een stuk te schrijven waarmee ik in een procedure goede zaken zou kunnen doen. Zij deden mij 
vervolgens een reactie toekomen waarin de corrupte rechter van elke vorm van corruptie werd 
vrijgepleit en welhaast de hemel werd in geprezen.  
 
De reactie van een diefachtig advocatencollectief dat er alleen op uit was mijn als voorschot 
betaald geld op te strijken, maar zich niet te wagen aan enig kritiek op de bewijsbaar corrupte 
rechter. Zo corrupt kan het toegaan in dit “judicial attorney complex”. In een tegen deze twee 
advocaten gerichte klacht bij de tuchtraad werd ik in het ongelijk gesteld: ik zou er niet in geslaagd 
zijn de hoogte van de declaratie van de betreffende advocaten  gemotiveerd te betwisten.  
Ik heb oprecht gedacht in de wereld van Kafka terecht te zijn gekomen en denk dat nog steeds. 
 
Ik denk dan ook beste Rob, dat Rietveld en jij en ik en vele anderen oprechte en TERECHTE klagers 
nog enige tijd geduld zullen moeten oefenen. Maar de uitkomst zal geheid zo zijn, zoals het bij het 
misbruik in de Katholieke kerk is gegaan: Op een bepaald moment is de doofpot/beerput waarin 
de stinkende inhoud van foute rechtspraak belandt zo vol, dat hij openbarst en de smurrie de 
foute rechters en de met hen heulende advocaten om de oren vliegt. 
 
Ik ben helaas van mening dat er nog enige tijd moet worden gewacht voor het zover is dat deze 
doofpot/beerput het zal begeven. Moge de goede God als hij/zij bestaat Rietveld en jou de 
tijd gunnen om deze door vele anderen gewenste revolte in een heldere staat van geest mee te 
mogen maken. Zelf vrees Ik dat ik met mijn 81 – ondanks zeer vitaal en strijdbaar – dit beloofde 
land niet zal binnen gaan. Want degenen die ‘coute que coute’ dit verrotte instituut in leven 
houden, hebben een zeer lange adem.  
 
Bij reële dreiging blijft van de trias politica niets over. De overheid steunt de rechters in de 
verwachting dat de rechters de overheid zullen steunen en de MSM die bang zijn het wankel 
evenwicht te verstoren met wie weet wat voor consequenties, kiezen er voor er het zwijgen toe te 
doen.  De meeste rechters mogen dan wel integer zijn, maar wanneer het aankomt op een aanval 
op de ivoren toren waarin de rechterlijke macht huist, blijkt dat de in de minderheid verkerende 
schurken in jurken die in die toren verblijven, een onevenredig grote macht hebben. Het is kopie 
conform het Rome van de Katholieke kerk met zijn curie en corrupte aan de deep state verwante 
cellen. 
 

http://www.sdnl.nl/petitie-rechtspraak.pdf
http://www.sdnl.nl/boekenplank.htm


Zo gauw het lente is, kom ik weer even jullie kant op. Het weerzien met jullie prachtige land en 
mijn daar woonachtig lieve familie en vrienden is een jaarlijks terugkerende vreugde. Ik denk dan 
opzettelijk niet aan in toga vermomde corrupte rechters, maar geniet van het fraaie landschap 
en de ontmoeting met mijn dierbaren; om na een maandje weer blij gemoed naar mijn eigen 
corrupt eilandje terug te vliegen. 
 
Beste Rob, ik hoop je in de lente van 2020 weer te ontmoeten. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Joe  
 
 
 


