
Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: zaterdag 1 oktober 2016 9:47 
Aan: nico.vandenham@gmail.com; Ad.van.Oosten@Nieuwsuur.nl 
CC: dbvsecretariaat@minaz.nl; dpcsecretariaat@minaz.nl; s.nejal@minaz.nl;  c.sarijoen@minaz.nl; 
a.pleyte@minaz.nl; s.plasman@minaz.nl; rvd.pers.kh@minaz.nl; websiteregister@minaz.nl;  
c.breedveld@kabinetvandekoning.nl> 
Onderwerp: RE: VRAGEN AAN POLITICI OVER CRIMINELE RECHTERS 

 
Dag Nico, 
 
Jij doet geweldig goed werk, compliment. Niemand legt zijn/haar nek op ‘t hakblok van ongewenste vragen. 
 
Ik ben weer thuis nu. In het journaal zag ik weer enkele zware onderwerpen van overmacht van de 
Amerikanen m.b.t. Deutsche Bank die zij als oppermachthebbers van waarschijnlijk het Swift-systeem 
(banken en geldstroom beheerder op de hele wereld) kunnen chanteren en plunderen m.b.t de 
rommelhypotheken die DB verkocht zou hebben aan kennelijk ook weer Amerikaanse partijen. Over de 
zwendel van de bronnen in Amerika met hypotheekbanken en zwendelbankier J.P. Morgan hoor je eigenlijk 
helemaal niks. Dat is doodgewone afpersing van de Amerikanen van het Europese continent. Die Duitsers 
deden exact hetzelfde als alle andere bankiers in de westerse wereld; en dat is rotzooi en luchtbellen 
verkopen aan onnozele beleggers en pensioenfondsen. De Amerikanen proberen ook met TTIP de westerse 
landen in hun juridische afpersingsscenario te krijgen.  
 
Jij probeerde Jetta Klijnsma te verleiden aandacht te geven aan die ca. 500 zelfmoorden per jaar als direct 
gevolg van rechterlijke vonnissen. Zij zei natuurlijk dat ze niet daarover gaat; en jij dus bij de doofpot van 
Justitie moet zijn. Ze staat gewoon te liegen, want een van de hoofdoorzaken van die zelfdodingen is 
namelijk de regen van faillissementen en de curatorfraude die daarbij plaatsvindt. Ik heb haar persoonlijk 
de bewijzen van o.a. crimineel met boekhoudfraude laten verdwijnen van het Spaarfonds voor de AOW aan 
haar overhandigd op het FNV-congres voor ZZP’ers. Kijk maar. In die bos bloemen had ik de bewijzen 
verstopt die zij in haar hand hield. Natuurlijk niks over gehoord. Alexander Pechtold zei het ooit zo helder: 
“Politiek is vies en vunzig”. Inmiddels doet ie daar zelf prominent aan mee. Ook hij zwijgt stoïcijns over de 
vaststelling van zaken die tijdens de afgelopen kabinetten goed fout zijn gegaan. 
 
Ik schreef vanuit Eibergen aan Ad van Oosten van Nieuwsuur dat hij moet kijken naar de oude beelden van 
het neerhalen van de MH17 door die BUK-raket van de Russen. In het nieuws van die dag was op tv te zien 
dat de Amerikanen een satellietbeeld hadden verspreid waarop je kon zien dat een raket met achterlating 
van het rookspoor werd afgevuurd vanaf het terrein in Oekraïne. Alles was dus glashelder over wie, wat, 
wanneer en waar vandaan was geschoten. Alleen zweeg daarna iedereen over die openbaarmaking van die 
beelden, die natuurlijk nog veel scherper waren dan die op tv werden getoond. Niemand wilde een nieuwe 
hete of koude oorlog uitlokken met het bewijs van het afvuren van die plek in het rebellengebied. Ad van 
Oosten heeft mij nog niet gebeld voor een afspraak om  die beelden op te vragen uit de archieven van de 
NOS. Probeer jij ook eens bij Nieuwsuur de klepel van de klok te laten luiden…! 
 

Ik zal dit bericht ook sturen naar de redactie van Nieuwsuur, met name aan 
Bas Haan die ook wel goede dingen deed met het Bonnetje van Teeven en 
vooral de strafaangifte van gerechtshof-president A.R. van der Winkel in 
Nieuwsuur tegen ambtenaren van Financiën. Echt klasse! Ik heb ook Arnold 
Karskens met zijn boek “Journalist te koop” geprobeerd de boekhoudfraude 
bij het Spaarfonds voor de AOW in journalistieke openbaring te krijgen, wat 
niet gelukt is. Hij schreef mij: “Zet ze maar aan het werk”. Wat ‘ze’, de 
onderzoeksjournalisten geen van allen deden. De zo kwetsbare carrière hè, 
net als het filmrolletje van Srebrenica, de giftige verf bij defensie, de 
stoflongen van de mijnwerkers; en nog een hele reeks doofpotten meer. 
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M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
Van: Nico van den Ham [mailto:nico.vandenham@gmail.com]  
Verzonden: vrijdag 30 september 2016 11:36 
Aan: Rob Brockhus <sdn@planet.nl> 
Onderwerp: VRAGEN AAN POLITICI OVER CRIMINELE RECHTERS 

 

Hallo Rob, 

 
Ik was onlangs 2 (zware) dagen op en rond het Binnenhof en heb meerdere politici 2 vragen 

gesteld. De meesten konden mij wel schieten!  
 

Tevens ben ik bij de Koning langs geweest.  

 

Ik ben ontelbare keren gecontroleerd en constant achtervolgd en in de gaten gehouden door de 

politie en een keer bijna gearresteerd. Allemaal te zien in de komende artikelen met video's die ik 

via links zal toesturen.  

 

Eerst Lodewijk Asscher en Jetta Klijnsma. Later veel meer en meer uitgebreid.  

 

Video 1. >>> Nico van den Ham in Den Haag en vraagt politici en Koning actie te 

ondernemen tegen criminele rechters    
 

Vriendelijke Groet, 

 

Nico van den Ham 

Amsterdam 

06-19215778 
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