
 

  Castricum, 07 september 2011 

Aan de Rijksvoorlichtingsdienst 
T.a.v. directeur-generaal H.M. Brons en drs. S.A.E. Schrover 

Binnenhof 19 
2513 AA Den Haag 

Tel.: +31-70-3564100  

Fax.: +31-70-3564683 
 

Inzake : Kennisdrager zijn onder art. 160 en 162 Sv. 
 

Geachte Heer Brons, 
  

Hierbij laat ondergetekende u weten geen bericht te hebben ontvangen op de hier onder vermelde brief. 

 
Dit houdt in dat u zich vanaf heden schuldig hebt gemaakt aan de schending van art. 160 Sv. en 162 Sv. 

van het Wetboek van Strafvordering, omdat u kennisdrager bent van op grote schaal gepleegde strafbare 
feiten tegen mijn persoon en mijn familie. Die zijn gepleegd door o.a. ambtenaren van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken, een aantal advocaten, deurwaarders, het UWV en de ambassade in Jakarta. Evenals 

de overige door mij vermelde personen tracht ook u met zwijgen de onthullingszaken van 
ondergetekende in bedwang te kunnen houden. Maar dat zal onmogelijk blijken te zijn, waarbij de door u 

opgelegde persbreidel een kwalijke, en m.i. ook strafbare aangelegenheid is.  
 

Vooralsnog krijgt u hierbij nog vijf werkdagen om als kennisdrager aangifte te doen bij de politie of bij de 
hoofdofficier van Justitie met een afschrift daarvan voor mijn archief. Die aangifte zal gedaan moeten 

worden – zoals de wet voorschrijft en eist - tegen de plegers van strafbare feiten. 

  
Medekennisdragers zijn o.a. Mevr. M. Martens van het ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag en 

mr. R.C.A.M. Philippart president van de rechtbank te Maastricht, zowel als de directeur van het CJIB te 
Leeuwarden; maar ook de Hoofdofficier van Justitie te Alkmaar. Daarnaast is de Tweede Kamer 

Commissie van Veiligheid en Minister Y. Opstelten op de hoogte gebracht van hetgeen in deze brief staat 

vermeld. Indien mr. J.H.A. Steenbeek, Hoofdofficier van Justitie tussen nu en vijf werkdagen geen actie 
onderneemt tegen een aantal individuen die zijn vermeld in de aangifte, opgemaakt door buitengewoon 

opsporingsambtenaar L.D. Nes op 25 augustus 2011 te Castricum, dan zal ik ook aangifte doen tegen mr. 
J.H.A. Steenbeek als Hoofdofficier van Justitie in het Arrondissement in Alkmaar; en deze aangifte dan 

weer doorsturen naar mr. H.J. Bolhaar van het College van Procureurs-generaal.  

  
Hetzelfde gebeurt met de aangiften tegen president mr. R.C.A.M. Philippart, e.a. En ja, dan is het eind 

bijna in zicht voor wie de eindverantwoordelijkheid op zijn bord krijgt van de hierboven als de hieronder 
vermelde feiten. Het als maar trachten en blijven afdekken van 12 jaar plegen van strafbare feiten tegen 

mijn persoon en mijn familie is onacceptabel en strafbaar volgens de wet. Wie er worden aangesproken 
op hun verantwoordelijkheid als kennisdragers, danwel de plegers zelf van strafbare feiten, de bewijzen 

daarvan hebt u ruimschoots in uw bezit! Bij aangifte tegen Tweede Kamerleden, ministers, rechters en 

raadsheren, zal de aangifte ook worden doorgeleid naar de procureur-generaal bij de Hoge Raad.  
  

Hoogachtend 
 

Rietveld 

Bakkummerstraat 58 B 
Castricum 

 
P.s: zie: www.mstsnl.net/rietveld/rietveld-sommatie-rvd.htm   
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