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Aan voorzitter Rijkman Groenink van de raad van commissarissen van het Algemeen Nederlands 
Persbureau (ANP).  
 
Geachte heer Rijkman Groenink, 
 

Laat ik beginnen met deze afbeeldingen met koppeling: 
 

 
 

 
 

Dat zijn boeken die gaan over corruptie bij curatoren en rechter-commissarissen bij faillissementen 
met het consequent afdekken daarvan, door het Openbaar Ministerie en de zittende magistratuur. 
Dit met onomstotelijk bewijs en wettelijke verplichting van kennisdragers om aangifte daarvan te 
doen wat door de rechterlijke macht op basis van de instructie van het ministerie van Justitie van 
dr. E.H.M. Hirsch Ballin werd en wordt dit geweigerd. Dit ondanks alle prietpraat van gezagsdragers 
tot en met de Hoge Raad dat dit wordt ontkend. Ook bij letselschade wordt bewijsbaar gesjoemeld 
ten nadele van de persoon in kwestie. Lees het pleidooi van de advocaat van de bollenboeren in de 
zitting van het Gerechtshof Amsterdam waarvan nog steeds geen proces-verbaal beschikbaar is. 
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Waarom deze aanzet in mijn derde brief na die eerste twee aan u meneer Rijkman Groenink? 
Eigenlijk heel eenvoudig. Uw ANP bedreigt mij met een valse claim als een criminele racketeer 
bende, waarschijnlijk op verzoek van iemand uit de openbare dienst die last begint te krijgen van 
de alsmaar aandringende pogingen van mij en enkele anderen om zuiverheid in de rechtspraak te 
krijgen. De weerstand is in die kringen heftig, want de belangen zijn heel groot. 
 
Maar niet alleen in de rechtspraak en diens juristerij, ook in de geldpolitiek waarvan u als oud-
bankier bij ABN-AMRO alles afweet van hoe de geldschepping en de functie van de munt in elkaar 
zitten. Ik gun u echt die 26 miljoen gulden die u toucheerde bij de verkoop van de Bank aan de 
Belgen en beschouw dat als een knap staaltje koopmanschap. Niks mis mee, vooral dat Wouter Bos 
en oud-premier Balkenende het voor elkaar kregen om de Bank weer terug te kopen voor slechts    
€ 16,8 miljard, met nog ca. 14 miljard aan lijken in de kast, en daarmee Fortis België te redden van 
de ondergang. Toch leuk voor de beleggers was ‘t exporteren van bankschuld naar de zuiderburen 
die klem zaten met de overfinanciering door die overname.  
 
Zoals u weet heeft de Tweede Kamer de openbare discussie in de doofpot begraven die Ons Geld 
had afgedwongen met ca. 120.000 handtekeningen, wat leidde tot het Rondetafelgesprek. Dat ging 
over creatie van nieuw geld uit het absolute niets, voor het eerst in 200 jaar politieke geschiedenis. 
 
U begrijpt meneer Rijkman Groenink dat het mij nu gaat om de integriteit van de journalistiek en in 
het verlengde daarvan van de politiek en de rechtspraak. Essentiële zaken die op ‘t hoogste niveau 
dienen te worden besproken, en natuurlijk openbaar, want de wortels van democratie. Dus bij de 
kabinetsformatie moet als eerste punt moeten worden ingebracht het acuut installeren van een 
Grondwettelijk Hof als laatste land binnen de EU. Dat moet uw ANP als vraag stellen via de media.  
 
In het verlengde daarvan moet art. 120 uit de grondwet worden geschrapt dat de magistratuur nu 
nog ongecontroleerd elk denkbare dwalende of zelfs corrupte uitspraak of vonnis kan doen. Dat is 
de kern van wat fout gaat in civiele rechtspraak met bijna 485 zelfmoorddoden per jaar als direct 
gevolg van rechterlijke beslissingen. Eenieder die hiervan kennis heeft, dus ook u en de redactie 
van het ANP, zijn verantwoordelijk voor het voortduren van die misstanden wanneer men; en dus 
ook u, daarover blijft zwijgen. Ik begrijp heel goed dat er onrust zal ontstaan in de ivoren toren, 
maar laat onverlet dat correctie van de rechtspraak zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd.   
 
Daarnaast is het schokkend en frustrerend te ervaren dat overal waar beëdigde functionarissen als 
officieren van justitie, rechters, raadsheren, ambtenaren en staatsraden kennis dragen van het van 
strafbare feiten gepleegd door derden, zoals bij het faillissement van de bollenboeren (Wim Visser) 
of van Eco Care (Richard Kluun) dat tot aan het gerechtshof en de Hoge Raad elke verwijzing naar 
artikel 162 Sv wordt genegeerd. Inmiddels zijn strafaangiften tegen rechters gedaan en anderen die 
ambtshalve het verplichte artikel 162 Sv (lid C) niet respecteren, en daardoor zelf partij en partijdig 
zijn in rechtsprocedures. Op 18 juli 2017 wordt daarvan strafaangifte gedaan bij hoofdofficier mr. 
M. Bloos van het Functioneel Parket in Amsterdam. Zie de video met aankondiging daarvan. 
 
Zoals u ook weet heeft Emile Roemer (SP) in de Tweede Kamer een oproep gedaan om de kloof 
tussen arm en rijk te verkleinen door op te merken: “Dat drie Nederlanders de helft bezitten van 
alles in ons land”. Ik heb nog niet gehoord wie die drie personen zijn, die ik weleens wil spreken bij 
een kop koffie over hun verantwoordelijkheid voor hoe de sociale en economische situatie in 
Nederland ervoor staat. Ik neem aan dat u wel weet wie dat zijn. 
 
Nico van den Ham is een freelancejournalist die veel politici en hoge ambtsdragers bevraagt, maar 
waarbij al die beëdigde functionarissen en politici altijd het hazenpad kiezen, om gestelde vragen 
niet te beantwoorden. Een heldere kijk op de democratische integriteit of het totale gebrek eraan 
kunt u vinden op deze website: www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm. En het ANP dan?  
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Integriteit van de rechtspraak 
 
Prof. Twan Tak fulmineert over rechteloosheid van de burger in ‘t rapport over het disfunctioneren 
van de Raad van State. Wat betreft de WOB-verzoeken hierover in onthullende brieven van Richard 
Kluun, dan stijgt ook bij u het schaamrood naar de kaken over hoe onbenullig er valse argumenten 
worden gegeven die nergens op slaan. De burger wordt bij deze heel gevoelige zaken steevast met 
kolderieke antwoorden het bos ingejaagd. Van integere beantwoording is geen sprake. 
 
Verder de brief van Waagmeesters Bedrijfs Advies aan de commissie insolventierecht dat er niet 
om liegt. Kortom meneer Rijkman Groenink, dat is de reden om u uit te nodigen om als topman van 
het ANP ook aanwezig te zijn bij het gesprek op 26 juni met het OM in Den Haag over het onterecht 
wegwimpelen van WOB-verzoeken door overheidsinstellingen tot aan de hoge Raad aan toe.  
 
In afwachting van uw omgaand antwoord. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
P.s., ikzelf ben ook slachtoffer van juristerij en belangenverstrengeling in de rechtspraak 
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