
Huizen, 27 april 2018 

 

Goedendag geachte heren Bertholee (AIVD) en Schoof (Anti Terreur) 
C.c. naar de overige leden van de Algemene Bestuursdienst en het parlement 
 
L.s. 
 
Van de interim-secretaris van de Sociale Databank Nederland geef ik u en geïnteresseerden verslag 
van de poging om mijn uitnodiging voor een tête-à-tête over de grondwettelijke discrepanties in de 
rechtspraak te bespreken; en daar dan wat aan te (laten) verbeteren. Dat u drs. H.W.M. Schoof zich 
inzet om de staatsveiligheid te dienen, stel ik hier alsnog de vraag in hoeverre ook de binnenlandse 
staatsterreur gericht tegen de eigen bevolking onderdeel is om die te bestrijden in het belang van de 
staatsveiligheid, en tegen mogelijke elitaire entiteiten.  
 

Geachte heer Schoof, 
 
In aanvulling van mijn mail aan u en kopiehouders meld ik u 
dat geen van de leden van de Algemene Bestuursdienst, 
waartoe ook u en de heer Rob Bertholee behoren, om in te 
gaan op mijn uitnodiging voor een gesprek. Overigens verbaas 
ik mij zeer dat alle leden met mailadres en telefoonnummer 
openbaar op het internet staan, hetgeen ik overigens bijzonder 
waardeer. Ik zal deze mail aan alle beëdigde functionarissen dit 
bericht toezenden, met verwijzing naar de ambtseed die ieder 
van deze ambtenaren hebben gezworen op de Grondwet incl. 

artikel 120 in die Grondwet, hetgeen absolute willekeur impliceert voor de rechterlijke macht om te vonnissen 
naar politieke behoefte; en het onwettig strafrechtelijk weigeren door rechters, raadsheren en officieren van 
justitie, om naar willekeur en mogelijk onder bescherming van de Pikmeerarresten te weigeren artikel 162 Sv 
te respecteren, hetgeen op zich een strafbaar feit is, waarvan gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel 
een fraai voorbeeld gaf dat te kunnen en verplicht was dat te moeten doen. 
 
Zoals u wel weet is het gevecht om integer recht nog lang niet gestreden. Zeker niet met een grof nalatig 
parlement dat zwijgt over de gevolgen van rechterlijke vonnissen met ca. 500 zelfmoorden per jaar als gevolg 
van de executie daarvan door een geprivatiseerde deurwaarder. Zoals u ook weet zijn de strafaangiftes bij 
Justitie of politie, danwel bij de minister van Justitie & Veiligheid, en het parket van het Openbaar Ministerie 
en de Raad voor de Rechtspraak inmiddels gedaan door de aangevers. U weet inmiddels ook dat de aangifte 
tegen hoofdofficier mr. M.J. Bloos bewijsbaar is gekoppeld aan het partijdig afdekken van gepleegde strafbare 
feiten die zijn gepleegd door de raadsheren van het Gerechtshof in Amsterdam. Ook u en alle leden van de 
Algemene Bestuursdienst zijn kennisdrager van deze strafbare feiten, zoals verwoord in de aangifte van de 
heer W.P.M. Visser tegen hoofdofficier Westerbeke en anderen; en in de komende strafaangifte van ir. R.A.A. 
Rietveld m.b.t. GBA-fraude van de gemeenten Amsterdam en Castricum.  
 
U begrijpt dan de redactie en medestrijders van de SDN deze aangiften zullen koppelen aan de uitzending van 
Zembla over de afkoop- of omkooppraktijken van het Functioneel Parket in Amsterdam van mr. M.J. Bloos. 
Zembla zal aangezegd krijgen op basis van de zorgplicht van nabestaanden van zelfdodingslachtoffers van het 
rechtsbedrijf om een tweede uitzending te maken, maar dan ook over de schandalige praktijken binnen de 
rechtspraak en vooral in het civiele recht. Ook het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries van Talpa 
(John de Mol) zal een klemmend verzoek krijgen om de andere nog geheel onbelicht kant van de rechtspleging 
op televisie aan de orde te stellen. Het is kristalhelder dat hier grote belangen in het geding zijn, maar het is 
onacceptabel dan burgers op criminele wijze door het rechtsapparaat letterlijk kapot worden gemaakt en elke 
journalist, volksvertegenwoordiger of beëdigde functionaris of het WODC daarover zwijgen. 
 

Geachte heer Schoof, ik vraag mij af, of ook ik en enkele van mijn medestrijders tegen crimineel 
gedrag van de overheid, ook wij een zogenaamd gevaar vormen voor de staatsveiligheid, ook wel 
staatsvuiligheid genoemd door ervaringsdeskundigen. Gaarne een poging tot verduidelijking en een 
gesprek bij een kop koffie. Zie de evaluatie van Theo van Gogh van de Sociale Databank Nederland. 
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Aan u drs R.A.C. Bertholee als hoofd van de AIVD meld ik dat 
net als bij uw collega H.W.M. Schoof de reactie van uw beide 
secretaressen er een was van diep geschrokken te zijn toen in 
het telefoongesprek de naam Brockhus werd vermeld door de 
interim-secretaris van de SDN met verwijzing naar de petitie 
die ook alle leden van de Algemene Bestuursdienst en alle 
Tweede Kamerleden hebben ontvangen om de transparantie 
in de rechtspleging waaraan veel mankeert, die te evalueren 
en daarover in de massamedia en in de Tweede Kamer verslag 
te doen van de bevindingen. Omdat ook de Kamercommissie 
voor Justitie deze petitie heeft ontvangen en waarvan is 

nagetrokken hoe men daarop reageert in het parlement, is gebleken dat of helemaal geen antwoord 
wordt gegeven door beëdigde Kamerleden, of dat de griffie een briefje stuurt met “aangenomen ter 
kennisgeving”, ofwel in de prullenbak met uw petitie ongeachte burger. Een dergelijk houding is net 
als de amnesie van de regeringspartijen m.b.t. de memo’s over afschaffing van de dividendbelasting 
totaal onacceptabel. Zie de geanonimiseerde kopie van de Tweede Kamercommissie. 
 
Dis nogmaals mijne heren van de AIVD en van de afdeling terreurbestrijding bij Justitie verzoek ik u 
nogmaals om een gesprek om problemen te helpen oplossen die nu per jaar ca. 500 mensen tot 
zelfdoding brengen nadat een rechter een vonnis heeft geveld en de deurwaarde de doodklap geeft. 

 

 
Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN 8-4-18 
De overheid heeft eeuwen ervaring om het recht te misbruiken om lastige burgers uit te schakelen 
Maar soms gebeuren er dingen (Nieuwsuur), die behulpzaam zijn om de rechtspraak te verbeteren 
Bas Haan van Nieuwsuur doet heel goede dingen, maar vindt mijn kritiek op hem toch niet zo leuk 
Fons Fennis en Rob Brockhus overhandigden op de redactie Bas Haan dit: Zwartboek de Eese over 
Illegale bouw, zwartgeld, wegkijken van OM en andere overheden m.b.t. megafraude en corruptie  

  

 

  
Duidelijke schaduwcensuur van de overheid op de massamedia over: de zaak Rietveld 

Ir. Rietveld is door fraude in GBA-dossier bij gemeente Amsterdam en Castricum dakloos gemaakt 
De jarenlange strijd voor het verkrijgen recht van de familie Barbier, inzake een vervalst testament 
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Zie ook de mislukte poging tot strafaangifte bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam 

 
  IRM . .   Antecedenten Juristen . .  EU Grondwet <==> SDN  . . Klokkenluider  . . N.C. Burhoven  

 
De petitie over het integriteitsonderzoek rechterlijke macht moet altijd schriftelijk, want anders genegeerd!  
Wanneer gaan onderzoeksjournalisten vragen stellen over de (ontbrekende) integriteit van de rechtspraak? 
De open brief dr. J.M. Eustatia in Curaçao aan Jos Slats van Zembla, over corrupte rechtspraak in Nederland 
Open petitie aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid over ontbrekende integriteit van onze rechtspraak 
Petitie voor iedereen die twijfelt over de integriteit van Nederlandse rechtspraak met kennis over gesjoemel 
Er komt nog heel veel meer, dat de politiek en de rechterlijke macht op de grondvesten zal laten schudden !  

     

Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket Amsterdam, wegens afdekken van fraude  
Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. F. Westerbeke, OvJ mr. H.J.J. Talsma, en OvJ mr. S.B.K. Lukowski landelijk Parket 

Aan Peter R. de Vries, m.b.t. het programma “De Raadkamer”.  Ik zou ook graag de andere kant belicht 
willen zien, en niet alleen die zoals je presenteerde vanuit Justitie, OM, rechtspraak, advocaten en andere 
functionarissen die allen het belang van de overheid dienen. Dus ook de zwendel bij rechters, OvJ’s, 
advocaten, deurwaarders en ander juridisch gespuis, dat bewijsbaar over de schreef gaat.  Laat wat van je 
horen. Datzelfde geldt voor de redactie van Zembla die ook de rechterlijke macht buiten beschouwing liet 
en geen aandacht gaf aan de overduidelijk bewijsbare corruptie, fraude, het afdekken van strafbare feiten 
en vervalsing van processen-verbaal en vonnissen te zien bij de bollenboeren. Daarom zoeken wij contact 
met nabestaanden van gerechtelijke zelfdoders om de massamedia te dwingen eindelijk verslag te doen. 
 

Waarom stond deze voorpagina zo lang op de site? Vanwege ‘t zwijgen door de media en politiek 
De redactie van Zembla zal als vervolg op hun uitzending aanzegging krijgen m.b.t. hun zorgplicht  
Ambtshalve manipulatie, met o.a. domiciliefraude en schandelijke rechtsverkrachting, ziet u hier!  

  Ir. R.A.A. Rietveld slachtoffer van rechtsverkrachting: r.corruptie.anton@hotmail.com  

 

 
Aangiften tegen criminele rechters afgeven bij de Raad voor de Rechtspraak, Ministerie van Justitie en het OM  

 
Donderdag 26 april 2018 
 
Aangiften tegen criminele rechters afgeven bij de Raad voor de Rechtspraak, Ministerie van Justitie en het OM 
 
Er worden veel aangiften gedaan tegen frauderende rechters. Alle aangiften verdwijnen tot nu toe in de 
papierversnipperaar en dus, in Naam van de Koning, in de doofpot van de Schurkenstaat der Nederlanden. De 
reguliere media zwijgt! Voor de zoveelste keer leverde de door de Rabobank en haar klassenrechters 
kapotgemaakte bloembollenboer >>> Wim Visser namens hemzelf en vele mede-gedupeerden een groot 
aantal klaagschriften en aangiften in bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en het OM.  
 
Bij de Raad voor de Rechtspraak, waar de tot op het bot verrotte en corrupte mr. Frits Bakker de baas is, 
kwamen we er niet in en kregen we ook geen ontvangstbewijs!  
Ook mochten we niet filmen in de hal van de Raad, maar deden dat toch! Realist Nico van den Ham kan heel 
goed voorspellen wat er nu weer met de aangiften en de klaagschriften gaat gebeuren, maar houdt daarover 
wijselijk zijn mond. Dit omdat hij niet telkens wil worden neergezet als een pessimist!  Start de video...   
 
Zie ook >>> WEER ADVOCAAT DE MOND GESNOERD! NU IN DE TULPENBOLLEN-RABOBANK-MAFFIA-ZAAK 
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Strategie voor verbetering 
 
Er zijn veel mensen die op diverse terreinen deskundig zijn, maar waar de overheid, de politiek en 
de media zorgvuldig over zwijgen. Enkele voorbeelden. 

1) De analytische evaluatie van de rechtspleging van de hand van prof.dr.ir A.F.P. van Putten 
2) De juridische schending van het recht i.v.m. opgelegde (verkeers)boetes 
3) Het onwettige afdreigen van de zorgpremie voor ziektekosten als soevereine mens 
4) De ongebreidelde ophoging van boetes door o.a. het CIB en deurwaarders  
5) De schadelijke ontneming van ouderlijk gezag van kinderen bij echtscheiding 
6) De ontoelaatbare praktijk van het mogen liegen van advocaten in de rechtszaal 
7) Het schokkende rapport van prof. Twan Tak over het disfunctioneren van de Raad van State 
8) De waarschuwing voor aantasting van de rechtsstaat door mr. J.P.H. Donner 
9) De ontoelaatbare praktijk van oplegging van artikel 12-procedures bij curatorfraude 
10)  Het negeren van deskundigenadvies door de overheid rond milieuproblemen  

 
Hoe gaat de verontruste burger te werk? 

 
A) Door primair de nabestaanden van rechterlijke zelfdodingen te motiveren om de petitie van 

de actiegroep van de Sociale Databank Nederland te volgen en die petitie aan de Tweede 
Kamer te zenden en de landelijke media te informeren door ongewenste vragen te stellen. 

B) Het eisen van een schadevergoeding door o.a. de nabestaanden van zelfdoding van de grof 
nalatige massamedia wegens het doelbewust verzwijgen van deze schandelijk problematiek 
volgens de wettelijke aansprakelijk van het burgerlijk wetboek en de zorgplicht. 

C) De beëdigde politici en topambtenaren individueel aansprakelijk te stellen voor grove 
nalatigheid om de mensenrechten schendende praktijk vanuit de rechtspleging door het 
negeren van hun aangifteplicht volgens artikel 162 Sv van het wetboek van Strafrecht. 

D) Het oprichten van een Grondwettelijk Hof met verwijdering van artikel 120 in de Grondwet 
E) Het afschaffen van het procesmonopolie van de advocatuur in civiele procedures. 
F) X 
G) X 

 

 

De petitie over het integriteitsonderzoek rechterlijke macht moet altijd schriftelijk, want anders 
genegeerd! Wanneer gaan onderzoeksjournalisten vragen stellen over de (ontbrekende) integriteit 
van de rechtspraak? Open brief dr. J.M. Eustatia in Curaçao aan Jos Slats van Zembla over corrupte 
rechtspraak in Nederland Open petitie aan het Ministerie van Justitie & Veiligheid over 
ontbrekende integriteit van onze rechtspraak Petitie voor iedereen die twijfelt over de integriteit 
van Nederlandse rechtspraak met kennis over gesjoemel. Er komt nog heel veel meer, dat de 
politiek en de rechterlijke macht op de grondvesten zal laten schudden!  

   

Strafaangifte tegen mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket Amsterdam, wegens afdekken van fraude  
Strafaangifte tegen mr. F. Westerbeke, OvJ mr. H.J.J. Talsma en OvJ S.B.K. Lukowski landelijk Parket  
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