
OPEN BRIEF/E-MAIL aan de Procureur-generaal  Mr. Harm Brouwer. 
 
 

                                                                                                          Zwolle, 25 november 2009. 

 

Geachte Procureur-generaal. 

 

Als gewone burger, zonder titel noch functie, wend ik mij toch tot u en dan wel in de eerste plaats om u te 

complimenteren aangaande uw stellingname, c.q. uw herintroductie van het rechtvaardigheidsbeginsel en 

dat in het bijzonder aangaande de zaak die uw O.M. in het recente verleden heeft gevoerd tegen de heer 

Ad van Velsen. 

 

Als fervent lezeres van de onvolprezen site van de Sociale Databank Nederland ben ik al jaren op de 

hoogte van het wel en wee van met name het Openbaar Ministerie en dus ook van uw reilen en zeilen. 

 

Als dochter van een brave justitieambtenaar, kleindochter van een zo mogelijk nog braver 

belastingambtenaar moge het u duidelijk zijn dat mijn opvoeding in het teken stond van God, koningin en 

Vaderland en dat recht, recht is en krom, krom is. 

 

Het was dan ook een grote schok voor mij en vele anderen om onder meer dankzij de S.D.N.L. gewaar te 

worden dat uw organisatie langzamerhand werd verteerd door ……zullen we het fouten noemen die 

werden afgedekt? Net taalgebruik nietwaar? Ik was echter geschokt en dat is nog maar een benadering 

van mijn feitelijke gemoedstoestand toen ik alle dossiers ( geen verhaaltjes ) gelezen had van o.m. de heer 

Karel de Werd, de heer Ad van Velsen en met name de heer Robert Hörchner en vele, vele anderen. 

 

Politie, justitie, O.M. e.d. zag ik dan na verloop van tijd ook niet meer als vriend en beschermer, maar 

meer als vijand en „staat in de staat‟. Daarom doet het mij waarlijk deugd dat u met name in de zaak van 

A. van Velsen, zo ik mag lezen toch weer een poging gaat doen om recht waarlijk “RECHT” te doen 

worden. Ik hoop dat de heer A. van Velsen dit dan ook spoedig de facto mag ervaren en niet alleen de 

jure, hoewel dat al een gigantische stap in de goede richting was gezien het verleden van uw organisatie. 

 

Meer nog hoop ik dat al diegenen die, zij het noodgedwongen, de degens hebben moeten kruisen met uw 

organisatie, in rechte en eer hersteld worden. Allen die door uw organisatie in een hel terechtgekomen 

zijn en achteraf toch onschuldig bleken te zijn. 

 

Uw eerste stap in deze gezet, doet mij weer hopen. Hoop dat ik ooit weer eens gelijk in vroeger dagen, 

met enige trots kan opzien naar wat ooit was: JUSTITIE, wat in mijn belevingswereld toch voor RECHT 

staat. 

 

Van harte maak ik u het welverdiende compliment dat u in ieder geval begonnen bent met de aanzet en ik 

hoop, bid en smeek u met al wat in mij is dit ook door te zetten, zodat alle slachtoffers waarlijk, en eerlijk 

RECHT gedaan zal worden. 

 

Mede daarom nodig ik u van harte uit om a.s. zaterdag en/of zondag 28, resp. 29 november aanwezig te 

willen zijn tijdens een presentatie van het Platvorm Herstel Rechtsorde, die gehouden zal worden in het 

Zalencentrum-restaurant  „Het Leeuwke‟ aan de Sonseweg 3 te Nijnsel ( net ten noorden van Eindhoven )  

 

U kunt dan persoonlijk kennis maken met een groot aantal oprecht verontruste burgers, die echter niet 

revolutionair zijn in primaire en een laag-bij-de-grondse manier van denken en handelen, maar ook met u, 

willen meedenken om te komen tot een RECHTvaardiger maatschappij. 

 

Mevr. S. Videler                                           

 

 


