
Dag redactie van Jacobine op Zondag. 
 
Wat niet aan de orde kwam is dat van de ca. 1900 zelfdodingen per jaar er ca. 485 rechtsteek 
gevolg zijn van rechterlijke vonnissen bij o.a. faillissementen, huisuitzettingen, uithuisplaatsingen 
van kinderen en werkloosheid door ontslagen in de zorg. Ook als gevolg van bezuinigingsbeleid van 
de regering waarvoor mevr. Klijnsma medeverantwoordelijk is. Niemand kijkt terug naar wie 
verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Wilt u mijn reactie naar premier Rutte meenemen in 
een volgende uitzending met lastige vragen over hoe het zo gekomen is? En wie de rekening 
betaald heeft; en wie vooral helemaal niet?   

 

 
 

In het op het FNV-congres door mij aangeboden boeket zaten bewijzen verstopt   
Boekhoudfraude en diefstal van € 58,9 miljard uit het spaarfonds voor de AOW!! 

 

 
 

Zie het door politici en massamedia verzwegen verdwijnen van het bufferfonds om de vergrijzing op te vangen. 
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Goedemorgen minister-president Mark Rutte. 
 
Ik zag uw verklaring in de persconferentie over het associatieverdrag. Eindelijk sprak u duidelijk 
over het begrip “raadgevend” en de evaluatie van de regering m.b.t. het referendum. Niet 
alleen  politici hebben steeds  zorgvuldig het begrip ‘raadgevend referendum’ buiten beschouwing 
gelaten, ook de media. Mijn vraag is: waarom proberen de persmuskieten in uw persconferentie er 
nu wel over te beginnen en 8 maanden vrijwel niet? Natuurlijk moet Nederland als laatste het 
verdrag ratificeren, met een compliment aan uw adres om de slangenkuil te overleven. Maar 
excellentie, ik weet nog dat u mij geen antwoord gaf op twee vragen die ik stelde over de 
integriteit van de rechtspraak. Ook over de financiering van de aankoop van ABN-AMRO met die 
wonderlijke € 16,8 miljard die plotseling ergens vandaan kwamen (geldpolitiek). Mijn vraag van 
vandaag is gerelateerd aan de gevolgen van het bezuinigings- krimp- en privatiseringsbeleid van de 
coalitie. Zie hier. En twee: de onthullingen over de corruptie binnen de rechtspraak in ons land en 
in de overzeese rijksdelen is schokkend. 
 
Ook de leugens en het bedrog van o.a. de Hoge Raad der Nederlanden, het college van PG’s, OM’s 
en gerechtshoven en Raad voor  de rechtspraak, zijn onherroepelijk tijdbommen die op ontploffen 
staan. Het lijkt mij dan ook dat u en hoogwaardigheidsbekleders snel politieke aanpassingen in 
gang moeten zetten om ontwrichting van het rechtssysteem te voorkomen. Zwijgen is geen optie. 
Ik kreeg gisteren nog een mail van dhr. Richard Kluun die aandrong om vragen te blijven stellen 
over het bewijsbaar afdekken van Artikel 12 procedures door mr. Wabeke. Dit kennelijk en nog 
steeds als gevolg van de aanwijzing die oud-minister Hirsch Ballin had gegeven aan het College van 
procureurs-generaal en aan de Gerechtshoven, gezien de feitelijke vaststelling van die 
oplegpraktijk.  
 

Meneer Rutte, u bent een goede premier, echt waar, maar uw (sociale) programma deugt niet. 
Hoewel de recessie lijkt te zijn overwonnen zitten miljoenen mensen in diepe problemen en 
onnodige armoede. Misschien is een gesprek met de Drie van Roemer een oplossing daarvoor. 
Zeker is dat wanneer ook maar een enkele nieuwe politieke partij deze zaken gaat oppakken in de 
zendtijd voor politieke partijen dat dan letterlijk de pleuris gaat uitbreken m.b.t. de deconfiture 
van de staande en zittende magistratuur. Mijn vraag aan u in Nieuwpoort was daar aanleiding 
voor. 
 

Bij het aanbieden van het Zwartboek de Eese op de redactie van NOVA (Vara) zei de 
hoofdredacteur van NOVA letterlijk: “Ja, wij weten dat in het hele land gezwendeld wordt door 
notarissen, maar wij (VARA) doen pas iets, wanneer of de fiscus, of de officier van justitie in 
beweging komen.’ Citaat. 
Dus excellentie, ben ik als redacteur van de Sociale Databank Nederland aan mijn geweten 
verplicht dat aan alle collega’s ook te laten weten. Zij hebben het hoog op m.b.t. de vrijheid van 
mening en pers. Maar het blijkt dat  risico’s voor de carrière toch belemmerd werken in de 
journalistiek. 
 

 
Beste Rob,                                                               Venlo 17.12.'16 
 
Zoals laatst besproken lijkt het mij van belang de p.g. van de H.R. te blijven vragen om een juist antwoord op 
de richtlijn van Hirsch Ballin. Dhr. Poot legde zich bij de mededeling falsificatie meteen gedwee neer, is hij 
inderdaad zo moegestreden? 
 
Wij vroegen een iets duidelijker antwoord waar ze duidelijk problemen mee hadden zoals bleek. 
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Maar hij en zijn voorganger weigerden ons steeds een duidelijk antwoord op de gegevens van een 
eventueel forensisch onderzoek, we moesten maar met zijn mening tevreden zijn. 
Dit onderzoek is zeker nooit gedaan, kan ook niet van een fotokopie, dus moeten we ons maar neerleggen bij 
de meningsuiting van deze hansworst die mededeelde dat hij de correspondentie hierover als beëindigd 
beschouwd, dat doet soort lieden steeds als ze er niet meer uitkomen. 
Blijkbaar zit hier een zwakke plek waarvan gebruik gemaakt moet worden. 
 
Kan iemand anders doorvragen of is er misschien een WOB-verzoek mogelijk? 
Ik heb vernomen dat dergelijke vragen aan de minister eerst voorgelegd dienen te worden aan de P.G. van de 
Hoge Raad, is dat juist? 
 
Laat s.v.p. even weten hoe we hiermee verder kunnen, 
 
Met. vr. Gr.  
 
Richard 
 

 

Commentaar onderaan 
 

Wanneer u echt tevreden bent met uw leven en de politiek, gooi deze mail dan maar weg!! 
 

Het verbijsterende interview met ir. Ruud Rietveld over zijn eis aan de gemeente Castricum 
en ‘t abrupt verbroken telefoongesprek met de secretaresse van minister Ard van der Steur 

 

 

Zie ook de strafaangifte bij de politie in Arnhem tegen het Gerechtshof in Arnhem  

Zie het verslag van dr. J.M. Eustatia in Curaçao over de corruptie in de rechtspraak 

Ook de politieke vluchteling ing A.M.L. van Rooij over de illegaliteit van Nederland 

Verder de kritische evaluaties van prof.dr.ir. A.F.P van Putten over de rechtspraak 

De verbijsterende correspondentie tussen R. Kluun & het Gerechtshof te Den Haag 
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Het al veertig jaar durende gevecht om recht tegen de overheid door K.H. de Werd 

De oeverloze strijd van mensen met letselschade om genoegdoening te verkrijgen 

Het vermoedelijk machtsmisbruik om inkomen door hulpverleners in de Jeugdzorg 

Het onderschatte leed dat seksueel misbruik teweeg kan brengen bij ‘n slachtoffer  

Zwijgen over de wantoestanden & onrecht leidt tot maatschappelijke ontwrichting 

Nico van den Ham vraagt aandacht aan ministers en politici over criminele rechters 

De rechteloosheid van een failliet leidt in ca. 485 gevallen tot zelfdoding na vonnis 

Daarom is het noodzakelijk het recht van inspraak in de politiek eindelijk te regelen 

L.s., 

Deze mail is verstuurd naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer: 
 
'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'; 'j.klaver@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' 

 
Aan alle grote landelijke media, kranten en omroepen: 
 
'ad@ad.nl'; 'alg.sec@vvd.nl'; 'amsterdam.newsroom@reuters.com'; 'communicatie@nos.nl'; 
'dejournalist@dejournalist.nl'; 'gaykrant@gaykrant.nl'; 'human@omroep.nl'; 'info@ncrv.nl'; 'info@ntr.nl'; 
'info@powned.tv'; 'info@publiek-politiek.nl'; 'info@spits.nl'; 'info@vpro.nl'; 'info@webber.nl'; 'jdroos@pvda.nl'; 
'klantenservice@consumentenbond.nl'; 'magazine@groenlinks.nl'; 'mail@uitgeverijboom.nl'; 'ncrv@omroep.nl'; 
'nieuwsdienst@anp.nl'; 'nieuwsdienst@telegraaf.nl'; 'nieuwsdienst@trouw.nl'; 'nieuwsredactie@metronieuws.nl'; 
'nosbinnenland@nos.nl'; 'nrc@nrc.nl'; 'onderwijsblad@aob.nl'; 'pers@tros.nl'; 'persberichten@vara.nl'; 
'pvda@pvda.nl'; 'quote@quotemedia.nl'; 'red@hfd.nl'; 'redactie.vn@weekbladpers.nl'; 'redactie@adformatie.nl'; 
'redactie@computertotaal.nl'; 'redactie@dvhn.nl'; 'redactie@katholieknieuwsblad.nl'; 'redactie@libelle.nl'; 
'redactie@milieudefensie.nl'; 'redactie@nd.nl'; 'redactie@parool.nl'; 'redactie@powned.tv'; 'redactie@snm.nl'; 
'redactie@volkskrant.nl'; 'rtlnieuws@rtl4.nl'; 'tegenlicht@vpro.nl'; 'tribune@sp.nl'; 'tros@tros.nl' 

 
En mijn grote vriendenkring die ik hooglijk waardeer naast maatschappelijke adressen: 
www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm. 
 
Gezien het enorme maatschappelijke en politieke belang van de in deze mail aangekaarte ontsporingen in 
de zogenaamde rechtsstaat Nederland, kan hiermee bewezen worden dat die helemaal niet bestaat. Zie 
prof. Twan Tak in zijn rapport over de Raad van State. Wel besef ik dat niet iedereen de nek op het schavot 
wil hebben met het dapper kritiseren van dit soort wantoestanden in de rechtspraak. De hoofdoorzaak van 
machtsmisbruik in de juristerij is het ontbreken van een Grondwettelijk Hof in ons land. Nederland is het 
enige land binnen de Europese Unie dat een Grondwettelijk Hof ontbeert, waardoor vonnissen niet getoetst 
kunnen en mogen worden aan de grondwet. Sterker nog, art. 120 van de Grondwet verbiedt zelfs deze 
controle op rechterlijke vonnissen, arresten en uitspraken. Dat leidt zoals de ervaring leert tot een jaarlijks 
aantal zelfdodingen van mensen die het hun aangedane onrecht door de rechterlijk macht niet kunnen 
verdragen. 
 
Mijn conclusie is, dat het niet mogelijk is een dergelijke ontwrichting van het rechtssysteem aan de kaak te 
stellen omdat mensen te bang zijn hun maatschappelijke positie te verliezen met werk, inkomen, pensioen, 
huis en zelfs het gezin. Die prijs te betalen is voor niemand een optie. Dus blijft alles bij het oude in ons land, 
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net als het jaarlijkse aantal mensen dat de dood verkiest boven de terreur van de juridische oorlog tegen 
hen. Aangezien ik vast kan stellen dat niemand het waagt een verbetering voor te stellen van wat zoveel 
leed veroorzaakt, opteer ik dan maar voor de Nobelprijs voor literatuur, omdat mijn geschriften zo helder en 
duidelijk zijn dat niemand vragen heeft over dat wat ik aan de orde probeer te stellen. Wie doet mij dit na? 
 
Menigeen zal nu schaterlachend uitvaren tegen mij, en dat ik met molentjes rondloop met zo’n arrogante 
opstelling. Kan zijn, misschien hebben jullie wel gelijk, maar vaststaat toch wel dat niemand vragen heeft of 
opmerkingen, laat staan oplossingen voor deze zaken die ik aan de orde stel. Wanneer een aantal personen 
de stoute schoenen durven aantrekken om mij bij de Nobel Commissie in Stockholm voor te dragen; en dat 
via de media en aan de politiek te laten weten en aan den volke, dan bestaat de kans het cordon sanitaire te 
doorbreken rond deze vaststellingen en voorstellen, zoals die hierboven worden opgesomd en die aan de 
kiezers voor te leggen. Lees mijn voorstel om de verkiezingen te benutten ongewenste vragen te stellen, 
met name in de zendtijd voor politieke partijen. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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