
Goedemorgen dr. J.M. Eustatia, 

Bedankt voor uw heldere uiteenzetting. Mag ik uw brief gebruiken om de integriteit van de parlementariërs 

te testen op hun ambtseed en moraal? 

Het is zoals Thierry Baudet zei: “Politiek Den Haag is een bastion dat geen beïnvloeding van buitenaf 

toelaat”. Vraag het hem maar. Overigens verdwijnen nieuwe en kleine partijen vanzelf met het 

invoeren van het recht van inspraak van de burger zoals voorgesteld met Kamerzetel 151. Zie ook 

de tv-uitzending van Twee Vandaag. Maar in de praktijk willen ze zetelroof en versplintering niet 

tegengaan, want niemand bepleit de voering van het spreekrecht van de burger. De grote zittende 

partijen zullen van de nieuwe en kleine partijen het vuur aan de schenen krijgen met vragen in de: 

Zendtijd voor politiek partijen. Ik probeer die partijen wakker te krijgen voor die strategie. 

Ik heb Jacques Monasch gisteren een mail gestuurd om met mij contact op te nemen. Mede omdat 

hij als PvdA-Kamerlid nu plotseling een wat socialer geluid laat horen met zijn kandidatuur voor het 

lijsttrekkerschap. Samsom en Asscher zijn mede en hoofdverantwoordelijk voor het afbraakproces 

van de sociale bescherming, de groei van de werkloosheid met honderdduizenden en de daarbij 

behorende pensioenbreuken, echtscheidingen en schuldposities van o.a. huiseigenaren met een 

hypotheek onder water. Dat het nu plotseling beter zou gaan is ook een misvatting, omdat 

wanneer je de druk wegneemt van het doelbewuste krimpbeleid van de economie, dan veert die 

als vanzelf weer op, met een zogenaamd economisch herstel. Het is alleen een inhaalslag die nu te 

zien is na zeven jaar bevriezing en afbraak. Verder zijn er als een ‘Blaues Wunder’ plotseling vele 

miljarden aan financiering beschikbaar om van alles te kunnen uitvoeren wat met het krimpbeleid 

onmogelijk werd gemaakt. Welk doel er achter zit is mij niet helemaal duidelijk, behalve de 

concurrentiepositie op de wereldmarkt voor doorvoer en export. Het liegen en misleiden van de 

gevestigde orde is klip en klaar en gaat gezien de reclameboodschappen van de partijen gewoon 

door.. 

 

Daarom zal ik meneer Monasch de keuze voorleggen of hij alleen maar een afleidingsrol speelt, of 

dat hij bereid is om uit de PvdA te stappen, die zovele schade heeft berokkend aan de gewone man 

of vrouw, en een eigen herstelpartij gaat oprichten. Zijn boodschap in Nieuwspoort was misschien 

daarvoor de voorbode. Wat betreft DENK kan ik u meedelen dat ik met beide heren een gesprek 

heb gehad over het huisvesten van duizenden migranten in de 189.000 leegstaande woningen in 

Nederland. Huisvesting die niet gebaseerd is op de wens om allemaal in Amsterdam of Utrecht te 

willen wonen, maar gespreid over het land in vooral de krimpgebieden. Kuzu en Öztürk hebben 

toen mijn verzoek als motie ingediend in de Kamer die door de gevestigde orde werd afgewezen. 

Zie de uitslag van de stemming: www.sdnl.nl/motie-kuzu.htm.  

                                                                                                                                                                                  

Zoals ik in mijn mail aan Monasch ook vermeldde is het recht van inspraak van de burger in de 

Tweede Kamer essentieel om de kloof tussen het bastion van de Haagse politiek en de  burger te 

overbruggen. Het is daarom uiterst vreemd dat met name de SP tegen was, misschien om het 

monopolie op de armoede niet kwijt te raken. Verder deed Ronald Van Raak wel een poging om 

het Huis van de Klokkenluider wat breder te definiëren dan de Raad van State toestond. Vooral 

geen klokkenluiders accepteren die niet te chanteren zijn met hun werk of bedrijfsomzet (ZZP) die 

ook de massamedia met hun probleem willen benaderen.   

 

Kortom dr. J.M. Eustatia, ik probeer een positieve wending te bewerkstelligen zoals blijkt uit mijn 

oproep, maar ik doe niet meer mee na zes keer de neus te hebben gestoten. De rechtspraak ook in 

Nederland is werkelijk een janboel, zonder grondwettelijk hof en structureel afdekken van 

curatorfraude en advocatengezwendel. 
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C.c. Jacques Monasch                  

 

Van: Jose Eustatia [mailto:joseeustatia@gmail.com]  
Verzonden: zaterdag 15 oktober 2016 1:25 
Aan: sdn@planet.nl 
Onderwerp: RE: Bij RTLZ werd vandaag gemeld dat Nederland volgend jaar 2,7 miljard euro terugkrijgt van 
Brussel. De 
Urgentie: Hoog 

Geachte Heer Brockhus, 
 
Ik heb uw onder “BEL MIJ NOG EENS OP” verzamelde stukken met veel interesse gelezen. 
 
Ik heb ondanks dat ik licht centrum rechtse sympathieën heb, toch veel sympathie voor de 
SP. Ik vind Roemer een betrokken politicus en zijn ideeën over de zorgsector zijn uitstekend. 
Hoe is het mogelijk dat de zorgaanbieders zulke enorme kapitalen kunnen oppotten terwijl 
het gewone volk vanwege de eigen bijdrage niet naar de dokter gaat? 
 
De vraag hoe de plannen van Roemer financieel haalbaar moeten worden gemaakt (“Wie 
gaat dat betalen?”) moet vervangen worden door : “We gaan er samen voor en zorgen dat 
het betaald zal worden”. 
 
Laten de offshore belastingontwijkers iets meer belasting betalen om de plannen van 
Roemer te kunnen financieren. 
 
Ik moet wel stellen dat daar ik niet in Nederland woon,  ik de Nederlandse politiek slechts op 
afstand en nogal “afstandelijk” volg en ook geen gebruik maak van mijn stemrecht. 
 
De SP zal het helaas ondanks Roemer niet halen. 
Zijn medepolitici zijn veelal intelligente politieke “nitwitten”, die Roemer niet de gewenste 
politieke backing kunnen geven. 
 
Mijn recente ervaring met van Raak lijkt wel een illustratie bij het artikel in het Parool van 11 
oktober jl: “Gesprek met Kamer voelt als verhoor”. Het komt erop neer dat niet Europese 
Nederlanders niet makkelijk gehoor krijgen bij Nederlandse politici. 
Ik had met van Raak een gesprek willen voeren over mijn ervaring met de rechtsspraak 
alhier. 
Geen reactie (wel bevestiging ontvangst brief).    
Nou heeft dat in mijn geval geen consequentie. Ik woon niet in Nederland en participeer 
normaliter niet aan Nederlandse verkiezingen en van Raak, die nooit verder zal komen dan 
een samen met Bosman naar de maan blaffende politicus, kan mij voor de rest gestolen 
worden. 
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Maar de in Nederland wonende “allochtoon” die wel stemt, wordt op deze wijze automatisch 
naar DENK gedreven. DENK biedt hun wel een luisterend oor. En zo wordt automatisch de 
tweedeling in Nederland bevorderd. 
 
Als ik mij straks met mijn klacht tot de door u aanbevolen Kamercommissie wend, zal ik mij 
ook separaat tot DENK wenden met het verzoek om indien mogelijk ook mondeling aandacht 
te vragen voor de rechtsspaak in Caribisch Nederland. 
 
Het zijn per slot van rekening voornamelijk Nederlandse rechters die hier recht spreken, 
maar daar soms DOELBEWUST een potje van maken in de wetenschap dat men hen  toch 
niets kan maken. 

II 

Hoe ongewenst sommigen het ook mogen vinden, lobbyen wordt een in de politiek niet weg 
te denken factor. 
 
Wat doet SDN aan lobbyen om haar ideeën bij de Kamer ingang te doen vinden? 
 
Lees het artikel in het juristenblad van 6 mei 2014: “Geef integriteit meer systematisch 
aandacht en de website Justitia in verval: http://www.vrouwejustitiainverval.nl/  

Het wordt nu de hoogste tijd dat  rechters persoonlijk aansprakelijk worden gesteld 
voor foutieve rechtsspraak en in elk geval de Staat der Nederlanden aansprakelijk kan 
worden gesteld voor schade die een burger, bedrijf of instantie als gevolg van foute 
rechtsspraak lijdt. 
 
In het vonnis van mr. PH Veling waarover ik eerder op mijn web site van SDN heb bericht, 
worden alle denkbare frauduleuze kunstgrepen gebruikt om een valse akte die door een 
collega rechter is gebruikt, toch tot authentieke akte te verklaren. Dit vonnis getuigt van zo’n 
verregaande brutaliteit dat je je mag afvragen waartoe dit zonder sancties op den duur wel 
zal leiden.  
Ik hoop volgende week u hierover een uitgebreid artikel te presenteren dat wellicht als een 
eyeopener kan fungeren. Want hier is bewijsbaar en onloochenbaar een door en door foute 
rechter bezig. Een rechter die schaamteloos van grove leugens gebruik maakt om zijn 
collega foute rechter uit de wind te houden. De klager wordt ter afschrikking met hoge 
proceskosten opgezadeld, in de hoop dat hij het verder zal laten afweten. De corrupte rechter 
Veling kan dat wel vergeten!!  

Voor het overige: U doet goed werk! 
 
Maar u moet wel met de tijd meegaan. Wil je bij de politiek ECHT gehoor krijgen dan zijn 
lobbyisten onmisbaar. 
 
Vriendelijke groet,  

Joe Eustatia 
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