
Wim, dit is mijn ontwerp, en dus niet verzonden. Aflevering 13 en vooral 14 zijn identiek 
aan de Rabofraude tegen jullie! Het PV?? 

 

 
 
Aan de redactie van Canvas (VRT) 
 
Met verbijstering heb ik vanavond 8 juli 2017 op Canvas ‘Follow The Money’ gezien, aflevering 13 
en 14. Op dit moment loopt een rechtsprocedure bij het Gerechtshof in Amsterdam dat identiek is 
aan wat ik zag bij Canvas. Hier is de Rabobank de grote boosdoener in een zaak die honderden 
miljoenen schade heeft veroorzaakt aan ca. 80 bloembollen bedrijven en investeerders. Gaarne 
contact voor overleg. In Nederland is dit met moeite aan de grote klok te hangen zoals u zult 
begrijpen. Zie  https://www.canvas.be/follow-the-money  
 

 
Geachte heer Omtzigt, ik heb uw gesprek 
met Willem Middelkoop bij Café 
Weltschmerz bekeken. Mijn compliment. 
 
U weet wie ik ben en wat ik zou willen. 
Daarom stuur ik u en alleen naar u iets 
toe dat nog staat te gaan gebeuren. (Ik 
wacht op een proces-verbaal.)  
 
 

Namelijk de juridische en politieke aanval op belangenverstrengeling en corruptie bij de 
rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie, dat feitelijk meer rechtspreekt dan alle 
rechtbanken, gerechtshoven, Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven bij 
elkaar. Dit vooral in civiele rechtspraak rond o.a. de plunder bij faillissementen onder 
verantwoordelijkheid van rechter-commissarissen. Ook Richard Kluun vecht al lang tegen de 
zwendel in het rechtsapparaat en politieke afdekking daarvan. Zie www.sdnl.nl/kluun.htm. 
 
In deze link vindt u een gesprek van mijzelf met de heer Wim Visser, bij het OM in Amsterdam, als 
woordvoerder van de bollenboeren die honderden miljoenen schade hebben geleden met een 
georkestreerd faillissement met 80 gedupeerde investeerders en bedrijven. Waarom ik u op 
voorhand en dit alleen aan u persoonlijk toestuur, ligt in de ervaring met civiele rechtszaken 
waarvan recent er enkele zijn gevoerd. Daarin speelt het cruciale art. 162 Sv (lid C) een 
fundamentele rol. Namelijk dat een rechter kennisdrager is van strafbare feiten, die gepleegd zijn 
door derden of beëdigde functionarissen.  
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De opleginstructie van oud-minister van justitie mr. Hirsch Ballin, speelt daarbij een belangrijke rol. 
Dat is de basis voor onze opzet om landelijk een actie uit te rollen om slachtoffers van dwalende 
rechtspraak, waarvan bewijs is van het hebben van kennis van rechters, raadsheren, staatsraden 
en officieren van Justitie, die allemaal weigeren dat te doen wat de wet met art. 162 Sv (lid C) van 
hen eist. Namelijk aangifte doen.  
 
Dat dit heisa zal veroorzaken in het rechtssysteem als ook in de politiek ligt voor de hand, maar is 
niet ons doel. Wel het voorkomen van de vastgestelde ca. 485 zelfmoorden als aandeel van het 
totaal van 1900 zelfmoorden per jaar. Dat is voor iedereen een onacceptabele situatie, omdat de 
rechterlijke macht hoofdverantwoordelijk is voor die zelfdodingen als gevolg van hun vonnissen.  
 
Ik verwacht van u een inhoudelijke reactie, juist omdat ook u klaagt over de mist die vanuit de 
regering wordt gelegd over zaken die u zou moeten en willen weten. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

Ik heb een begin gemaakt voor de uitrol in het hele land om slachtoffers van juristerij en 
bewuste rechterlijke dwaling op te roepen om ook aangifte te doen wanneer zijn 
beschikken over bewijs van kennis daarvan bij een rechter over strafbare feiten die zijn 
gepleegd door een derde, of met name door een beëdigde functionaris. Klokkenluiders in 
overvloed denk ik. Er komt een afspraak met Marianne Bloos van het Functioneel Parket in 
Amsterdam zoals te zien is in de video.  
 
De laatste versie is klaar: Die staat alleen bij mij op de server. Dus niet op het openbare 
net. Dus nog geheim!  
Zie: http://www.mstsnl.net/video/wim-visser-bij-gerechtshof.mp4  Eerst downloaden en 
dan afspelen. Want MP4. 
Deze MP4 is meestal niet direct afspeelbaar en moet eerst worden gedownload…!! Dus 
ook niet doorsturen! 
 
Jullie kunnen na overleg hem ook op Youtube of Facebook zetten. Pas na de goedkeuring 
van Wim en mr. Vlaar. Ik schrijf nog een tweede brief aan Rijkman Groenink (ANP) over 
het uitblijven van zijn antwoord. Hem wil ik (met toestemming) persoonlijk de video wel 
toesturen om hem te dwingen via ANP openbaarheid te geven. 
 
Bekijk hem eerst goed! Ik wacht op het proces-verbaal van zitting van de bollenboeren en 
in overleg aangifte doen bij Bloos. 
Het Hof in Amsterdam heeft ter zitting de strafaangifte van ir. R.A.A. Rietveld aangenomen en in 
het dossier gevoegd, tegen de twee rechters die weigerden at. 162 Sv in gang te zetten m.b.t. 
bewijsbare fraude van beëdigde functionarissen. Zie: www.sdnl.nl/rietveld-kortgeding.htm.  
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