
Dag Han, bedankt. Ik zal Kustaw Bessems en collegae informeren. Zie: www.sdnl.nl Net las Bas Haan van 
Nieuwsuur die de kernvraag niet stelde aan minister van der Steur 
 

http://www.bnr.nl/opinie/kustaw-bessems/10305524/je-bent-zelf-een-doofpot  

 

 
 

Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: donderdag 26 mei 2016 15:48 
Aan: 'curatorfraude@gmail.com' <curatorfraude@gmail.com> 
Onderwerp: FW: Het gaat goed. Dit is de link op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=GB_lKFc4Whc&feature=youtu.be   
 

L.s.. Kustaw Bessems tweet dat de commissie Oosting uitstekend overweg kan met doofpotten. 
 
Dat lijk mij zelfs een understatement. Hij was ook staatsraad bij de raad van State en prof. Twan Tak 
schreef een dik rapport over het disfunctioneren van de Raad van State en de rechteloosheid van de 
burger die zelfs excelleert met mijn interview dat ik had met de voorlichtster van de Raad van State. 
Het recht in Nederland is een tombola waarbij de financieel sterkste vrijwel altijd wint. Dus de 
overheid, ministeries, ambtelijke organisaties als het UWV, de advocatuur en de rechterlijke macht. 
Puinzooi in overvloed. Het is bijna onmogelijk dat aan de grote klok te hangen. Ook de journalisten in 
het boek van Arnold Karstens lopen weg voor wat hen wordt aangeboden. Je wordt als burger bijna 
wanhopig als iedereen zwijgt en doofpotten de standaard politieke en bestuurlijke instrumenten zijn. 
De crisis er ook een gevolg van. Zie www.sdnl.nl/zorgtaken.htm. 
 
Eergisteren maakte ik een interview met het slachtoffer van kindermisbruik Robert van de Luitgaarden. 
Daarover bel ik u. zie het interview op Youtube van 25 mei 2016. 
 
Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: woensdag 25 mei 2016 14:55 
Aan: voorzitter@tweedekamer.nl; voorlichting@eerstekamer.nl; voorlichting@raadvanstate.nl; 
voorlichting.hof@rechtspraak.nl; voorlichting.crvb@rechtspraak.nl; 
voorlichting.parket.denhaag@om.nl; voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl; 
voorlichting@rechtspraak.nl; voorlichting@klpd.politie.nl; voorlichting@minjus.nl 
CC: S.Buma@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; 
emileroemer@sp.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; D.Samsom@tweedekamer.nl; 
C.vdStaaij@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; 
marianne.thieme@tweedekamer.nl; g.wilders@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl; 
n.klein@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; t.kuzu@tweedekamer.nl; 
r.vvliet@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl 
Onderwerp: Het gaat goed. Dit is de link op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=GB_lKFc4Whc&feature=youtu.be  
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Dag Robert van de Luitgaarden, gefeliciteerd met jouw boek “Weggejorist”. Het gaat eindelijk spetteren in 
het Haagsche. 
 
Zie jouw presentatie over kindermisbruik in Boekhandel Douwes in de Haag op 18 april 2016: 
https://youtu.be/GpUrkCZS-Kk  
Het gaat goed. Dit is de link op Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=GB_lKFc4Whc&feature=youtu.be met ons interview van 24 mei 2016. En 
de webpagina komt er aan.  www.sdnl.nl/robert-vd-luitgaarden.htm. klik maar aan en bekijk de foto’s en 
linkjes. Ook de linkjes vermeld in de video van gisteren zijn brisant m.b.t. de vuiligheid bij de overheid, 
Justitie, advocatuur en rechterlijke macht.  
 

 
 

Jouw oude opname van zes jaar geleden is te zien op https://player.vimeo.com/video/12027967 
 
Van: Robert ... [mailto:snakeman222@hotmail.com]  
Verzonden: woensdag 25 mei 2016 13:04 
Aan: Rob Brockhus <rob.brockhus@gmail.com> 
 

Hoi Rob, de foto staat al op FB met een link van de ouwe interview. Lukt het een beetje daar ? 
Groetjes 
Robert van de Luitgaarden 
 

 

Goedemorgen Bas Haan.  
Ik heb vanmorgen om 
halfzeven op 27 mei 2016 de 
herhaling gezien van de 
persconferentie. Ik mis de 
vraag in alles wat de 
aanleiding was tot het drama 
van het Bonnetje van Teeven. 
Namelijk dat voor het 
onderzoek naar doofpotten 
niemand de vraag heeft 
gesteld: “Hoe kwam 
Nieuwsuur aan de gegevens 
nog voor alle vruchteloze 
opzoekpogingen van 
betrokken ambtenaren, 
politici, ministers en justitie er 

naar zochten?” Jij was het toch die de daverende onthulling deed…!! Danwel de redactie en leden daarvan. Die 
Pulitzerprijs gun ik jullie van harte. Maar ook jij stelde de vraag niet: hoe en wanneer jullie op de hoogte waren 
van de inhoudelijke gegevens van deze deal die een crimineel schatrijk maakte en dat ook nog belastingvrij.  
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Dus Oosting (oud-staatsraad bij de Raad van State) is op kousenvoeten over eieren gaan gelopen met een 
gegarandeerd beperkte opdracht. Net als bij de RSV-enquête en de Bijlmerramp-enquête was het resultaat van 
het mandaat omkaderd tot wat naar buiten mocht komen. Ja, en daar zitten jullie nu voor op het vinkentouw 
om de klok te laten luiden. Maar het is oorverdovend stil. De klokkenluiders doen hun best, maar net als Willen 
van Hanegem, de Kromme, raakt hij met binnenkant schoen de bal en de media binnenkant schedel.  
 
Jij snapt heel goed, omdat wij elkaar goed kennen, dat de chaos bij Justitie en de doofpotcultuur aldaar net 
overal in de politiek (zie de geldcreatie en mijn lezing daarover) dat niemand zijn of haar carrière op het spel zet 
om dit sloperskabinet niet te laten vallen. Want alle loftuitingen die Rutte zich en zijn ploeg toezwaaide laat 
onverlet dat het SCP-rapport over de welvaart van Nederland ook in jullie media niet goed is bekeken. Ik deed 
dat wel: http://www.sdnl.nl/pdf/analyse-van-woensdag-gehaktdag.pdf. Ook de in het boek van Arnold Karskens 
aangeprezen onderzoeksjournalisten heb ik gisteren op de hoogte gebracht van wat in het interview met Robert 
van de Luitgaarden over kindermisbruik is beschreven in zijn boek “Weggejorist” dat nu in de Kamer ligt. Maar ik 
hoor niemand aan de telefoon. Dus vraag ik jou om mij snel te bellen, want ik heb nog veel meer over de 
onbetrouwbaarheid en corruptie bij de overheid, de advocatuur en de rechterlijke macht. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227, 1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 

 

 Interview bij Sociale Databank Nederland met Robert van de Luitgaarden 

 
 

De eerste aanzet tot echt democratische verkiezingen en eis van zendtijd 
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