
 

 

Aan de Deken van de Nederlandse Orde van advocaten te Alkmaar Mr. L. Castelijns 
Kruseman van Eltenweg 4a  

1817 BC Alkmaar  
   Castricum 18 september 2011 

 

Inzake  : schade die door A. Koopman veroorzaakt tevens door uzelf mr. L. Castelijns.              
 

Geachte heer Castelijns, 
 

Uw brief heb ik in slechte lichamelijke conditie en mensonterende situatie ontvangen. De reden daarvan 
hoef ik u op generlei wijze meer uit te leggen. Kort samen gevat, geeft ondergetekende in het kort weer 

het volgende antwoord op uw opmerkingen die u maakt in uw laatste brief; en betreffen ook die voor 

Koopman zowel als voor uzelf.  
 

Ik geef aan dat mevr. Koopman ondergetekende de tot heden veroorzaakte schade moet vergoeden van 
€ 70.000; en mevr. Koopman door u niet voor de Raad van Discipline moet worden opgeroepen, maar bij 

het Openbaar Ministerie, en wel door officier van Justitie mr. Steenbrink. De reden hoef ik u niet meer 

aan te reiken dan te vermelden dat ook deze zaak tot aan Tweede Kamer der Staten Generaal als bij de 
Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie is aangebracht. Dit i.v.m. diverse gevallen van bijna 

overleden mensen, waaronder mijn twee jaar oude zoontje en zijn moeder die op Bali creperen van de 
honger door de schandalige werkwijze van mevr. Koopman, maar ook van uzelf meneer Castelijns. 

 
Ik heb bewijsbaar blijvend letsel overgehouden aan deze praktijken en wacht op een hartoperatie bij het 

OLVG te Amsterdam. Verder heer Castelijns hebt u alles in uw bezit; o.a. de weigering dat ik een 

advocaat toe gewezen zou krijgen, waardoor een nog grotere catastrofe is ontstaan met verwijzing naar 
de schadeclaim die al maanden op uw kantoor ligt. Ondergetekende en de GGD, zowel als mijn medisch 

team hebben het idee dat u zich boven de wet en boven eenieder ander verheven voelt. Kort gezegd 
niemand is ongrijpbaar op deze wereld, dus u ook niet. Ook u wordt aangesproken op uw daden en 

misdrijven. Zie de art. 160 Sv en 162 Sv van het wetboek van strafvordering. 
  
Wat per omgaande moet gebeuren is, dat u ondergetekende schadeloos stelt voor wat u aan schade bij 

hem en zijn familie hebt veroorzaakt. Volgens de wet bent u ook kennisdrager onder art. 160 en 162, 

maar u hebt alles toch rustig nog verder in puin laten lopen. Dat heeft enkele mensen bijna het leven 
gekost en een enorme financiële schade veroorzaakt. U kunt op adres Kruseman van Eltenweg no 4 

aangifte doen bij de hoofdofficier van Justitie mr. Steenbrink. Weigert de een of de andere persoon in zijn 
functie zijn taak uit te voeren, dan wordt ook daartegen aangifte gedaan.  

 

De GGD en mijn medische specialisten in Alkmaar en Amsterdam volgen de zaak met argusogen en als 
ondergetekende opnieuw een hartinfarct of iets dergelijks oploopt wegens grove nalatigheid, dan komt 

vanuit de GGD en medische specialisten met zekerheid een donkere wolk op u af. Lees op www.sdnl.nl 
hoe de zaken zich ontwikkelen. U hebt vanaf maandag 19 september nog 3 werkdagen de tijd om e.a. in 

een wat positieverre lijn te brengen; anders komt het volgend traject in gang dat al klaar ligt.  

 
Veel wijsheid Rietveld 

 

 

P.s.: Ik wijs u op mijn Blog waarop de actualiteit te zien is over de aangiften m.b.t. art. 160 Sv en 162 Sv.  

 

http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/
http://ruudrudolfrietveld.wordpress.com/2011/09/18/rudolf-rietveld-wederom-zwaar-in-de-slag-met-topparken-a-w-a-bergervoet-om-advocaten-misdrijven/
http://wetboek.net/Sv/160.html
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html

