
De meimaand de grootste feestmaand van het jaar 
 
Hooggeachte volksvertegenwoordiger. U bent nu met reces, en staat kort voor het lange zomerreces tot aan het 
nieuwe politieke jaar met Prinsjesdag. Het zij u gegund. Echter er zijn in ons land ook mensen die het ietwat 
minder hebben dan u. Vandaar de titel van dit stukje proza. Deze maand krijgen de werknemers 
bijstandontvangers en gepensioneerden het zogenaamde vakantiegeld uitbetaald. Hoera, hoera, hoera…!!! 
Hoera? Maar voor wie?  Het wordt in elk geval een feestmaand voor de banken, deurwaarders, incassobureaus, 
de zorgverzekeraars, huisbazen, energiebedrijven, postorderbedrijven, en nog wat andere crediteuren die als 
hyena’s op deze vette buit zullen afstormen. Van vakantie is voor de mensen in de NIBUD-analyse geen sprake.   
 
Zoals NRC-columniste Marike Stellinga aan Mark Rutte voor de verkiezingen nog verweet, dat hij voor de 
bijstandsgerechtigden het vakantiegeld wilde afschaffen en ook gaan korten op de huur- en zorgtoeslag om de 
mensen te prikkelen te gaan werken. Hij vertelde daar niet bij tegen welk loon of als bijverdienste om dat voor 
100% dan in te leveren bij Sociale Zaken. Groenlinks zal net als de PvdA in de valkuil van de VVD gaan trappen, 
met natuurlijk hetzelfde resultaat. Vanmorgen kwam in het tv-nieuws dat de groei van de klandizie van 
voedselbanken dit jaar weer tien procent is. Fantastisch die groei, of toch niet? Het mooie van uw functie als 
volksvertegenwoordiger is dat de vrijheid hebt om een keuze te maken over wat u wel en niet aan de orde stelt 
in het politieke debat. Ik weet nog enkele issues die wat onder belicht zijn, waarvoor ik u aanspreek op uw 
ambtseed mb.t. ‘gelijke behandeling’ met artikel 1 van de Grondwet, waar zoals u ter kennis is gebracht art. 120 
in de Grondwet de toetsing van rechterlijke vonnissen aan de Grondwet en de Rechten van de Mens 
zijn uitgesloten. Vandaar dat ik u wil wijzen op een overzicht van ‘vergeten onderwerpen’: en de bijlage om in 
uw vrije tijd te bestuderen. 
 

Niemand reageert op toenemende dakloosheid en verpaupering, dus zal het nieuwe kabinet Rutte 
geen enkele weerstand krijgen 

 

 
https://www.npo.nl/pauw-jinek-de-verkiezingen/06-03-2017/KN_1689034 op 22 min. 15 sec. 

 
 
Van: sdn@planet.nl [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: zondag 30 april 2017 15:05 
Aan: a.kuiken@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; C.vdStaaij@tweedekamer.nl; 
e.roemer@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl;  g.wilders@tweedekamer.nl; 
h.krol@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; 
marianne.thieme@tweedekamer.nl;  S.Buma@tweedekamer.nl; T.baudet@tweedekamer.nl; 
t.kuzu@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl;  
Onderwerp: FW: Als kennisdrager van uitlatingen van enkele ex-gedetineerden kan ik helaas vermelden dat het 
treiteren door justitie van mensen doorgaat 
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Aan de Raad van State, het College van Procureurs-generaal, de Raad voor de Rechtspraak, het UWV, de 
Nederlandse Orde van Advocaten,  Bijzonder strafrecht, Algemene Bestuursdienst, Advocatie, Platform 
faillissementsfraude, Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie, de Hoge Raad der Nederlanden, 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Kabinet van de Koning; Rijks Voorlichtingsdienst, Internationaal 
Gerechtshof, Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, http://www.sdnl.nl/video/paul-
quekel-bij-omroep-max.wmv  
 
Als kennisdrager van uitlatingen van enkele ex-gedetineerden moet ik helaas vermelden dat het treiteren door 
justitie en de overheid van mensen die soms al vrij zijn, of tweederde van hun straf hebben uitgezeten, alsnog 
doorgaat. Folkert van de Graaf, moordenaar van Pim Fortuyn, heeft tot in hoogste instantie kunnen 
bewerkstelligd gekregen, dat zijn voorlopige invrijheidstelling wel inhield dat hij alsnog gevangen was in een cel 
zonder tralies, en dus geen enkele vrijheid had om zich in de maatschappij in te voegen. Datzelfde kreeg ik te 
horen van iemand die hetzelfde had meemaakt, en vooral omdat hij per definitie geen  ‘crimineel’ is en was, 
maar een grote fout had gemaakt waarvoor hij erkende wel straf te hebben verdiend. De intellectueel die goed 
kan verwoorden hoe het er in het gevangeniswezen aan toe gaat, mag onder dreiging van heropsluiting geen 
contact maken met de media. Onder andere dat in de gevangenis van de P.I. Vught in zes jaar tijd 36 
gedetineerden in hun cel zelfmoord hebben gepleegd. De burger mag dat via de media of vanuit de politiek in 
Den Haag niet weten.  
 
De uitzending bij Max was een zeer decente en oprechte weergave van wat verzwegen en gecensureerd wordt 
over machtsmisbruik van de leiding of het personeel van een overheidsinstelling. Dat geldt niet alleen voor de 
straftoepassing, maar vaak ook bij jeugdzorgregelingen en het UWV-regelingen. Er zijn meer onthullende 
uitzendingen geweest die plotseling uit de archieven van de omroep zijn verdwenen. Meestal wanneer het 
imago van de overheid, of van  Justitie, de politiek, banken en verzekeraars in het geding zijn. Met name m.b.t. 
frauduleuze handelingen rond faillissementen met onwettige praktijken van curatoren onder 
verantwoordelijkheid van rechter-commissarissen. Ook de advocatuur staat ter discussie wat betreft onthulling 
van crimineel gedrag van advocaten. Ikzelf ben zoals bij de vooropname van TROS-Opgelicht te zien is daarvan 
ook slachtoffer, inclusief de afdektactieken van zowel de Raad van discipline als van het gerechtshof in Den 
Haag. Bewijzen te over. Zie: www.sdnl.nl/intgriteite-rechtspraak en www.sdnl.nl/quote500.htm.   
 
Zie ook andere slachtoffers van politiek en justitieel gezwendel: http://nicovandenham2.blogspot.nl van Nico 
van Den Ham en recent van Amsterdam Noir; “De stem van de straat”. Maar ook strafaangifte tegen 
Gerechtshof in Arnhem van president mr. A.R. van der Winkel en veel meer: www.sdnl.nl/tv.html.  
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Ouderen in de gevangenis 
Dinsdag 10 januari 2017 · 19:20 · NPO 2 · 29 minuten 
Zaterdag 14 januari 2017 · 09:35 · NPO 2 (HH) 
Het aantal mensen van 60 jaar en ouder in de gevangenis is in tien jaar verdubbeld. 
 
Op dit moment zitten er ongeveer 1300 ouderen in Nederland in de gevangenis, wat neerkomt op 
11% van alle gedetineerden. Dat komt doordat ouderen vaker met justitie in aanraking komen. 
Dagelijks worden senioren gepakt voor winkeldiefstal, vaak voor maar een paar euro aan 
boodschappen.  
 
De zwarte lijst van de verzekeraars telt bijna duizend 65-plussers, de meesten wegens fraude. Het 
aantal ouderen dat in aanraking komt met justitie is sinds het jaar 2000 bijna verdubbeld. 
Redenen: eenzaamheid, financiële problemen, overspannen mantelzorg en mentale aftakeling. 
 
Hoe leven deze ouderen tussen de veel jongere gedetineerden? Moeten ouderen naar aparte 
gevangenissen? En moet er aangepast strafrecht voor senioren komen? Dit bespreken we met 
verschillende gasten aan tafel. 
 
Zie de uitzending van Omroep Max van 10 januari 2017.  

En de website bij de Sociale Databank Nederland: www.sdnl.nl/theovangogh.htm en 
www.sdnl.nl/woekerpolissen.htm  
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
P.s.: Ook van de honderd vrienden en kennissen krijg ik ook heel weinig response over de gigaproblemen in de 
maatschappij. Eigenlijk heel raar. Van de media en de politici verwacht ik sowieso niets, omdat ze hun baan, 
inkomen, pensioen, gezin en huis kunnen verliezen aan de wraakneming van de elite. Emile Roemer hoor(de) je 
ook niets meer zeggen over de Drie van Wassenaer en de kloof tussen arm en rijk. Vreemd allemaal, heel erg 
vreemd….! 
 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1KT7VlGWT5QJ:https://www.omroepmax.nl/meldpunt/uitzending/tv/meldpunt-dinsdag-10-januari-2017/+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl
http://www.sdnl.nl/theovangogh.htm
http://www.sdnl.nl/woekerpolissen.htm
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=3HMRh9iTPwQ

