
Goedemorgen beste medestrijders tegen corruptie en 
machtsmisbruik in de rechtspleging. 
 
Hieronder mijn brief aan Ton van der Ham van Zembla waarmee ik jaren geleden een bezoek 
bracht aan prof. Twan Tak van de universiteit Maastricht bij de presentatie van zijn rapport over 
de rechtspraak van met name de Raad van State en het diskrediet daarvan te bewijzen. Niemand 
in de politiek en massamedia durft tot nu toe het aan om die conclusie op televisie of in landelijke 
kranten aan de orde te stellen, net zo min als de daarvan op de hoogte gestelde topambtenaren 
van de Algemene Bestuursdienst. 
 
 De mogelijke reden van hun (ver)zwijgen kan liggen in de ministeriele instructie (zoals die aan het 
College -procureurs-generaal) aan ambtenaren bij de overheidsdiensten in de breedte, dat zij 
vanwege de Pikmeer-arresten vrijgesteld worden van strafvervolging door Justitie indien zij 
kunnen aantonen in opdracht van het ministerie strafbare feiten hebben moeten plegen. Een 
daarvan is de verplichting om artikel 162 Sv te negeren zoals ook rechters en raadsheren dat 
bewijsbaar doen, waarmee de rechtspleging een farce is geworden t.b.v. de mensen die recht 
zoeken in de veronderstelling van Nederland een rechtsstaat zou zijn. Niet waar dus, zoals o.a. 
prof. Twan Tak dat bewees met zijn rapport; en ook prof. dr.ir. A.F.P van Putten dat in zijn vele 
geschriften dat uitlegt en aantoont.  
 
Daarom vraag ik iedereen om deze mailinglijst te gebruiken en ook die van de leden van de 
Algemene Bestuursdienst 

Aan de Media in Nederland, lees en huiver hoe de rechtspraak burgers in Nederland 
kapot maakt i.p.v. beschermt tegen grootkapitaal! 

Van: sdn@planet.nl 
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 23:51 
Aan: ton.van.der.ham@vara.nl; r.corruptie.anton@hotmail.com; ruudrietveldvertelt@hotmail.com; 
wpmvisser@live.nl; curatorfraude@gmail.com 
Onderwerp: Aanklacht tegen M.J. Bloos van het OM en het Functioneel Parket gaat over haar strafrechtelijk 
afdekken van fraude gepleegd door Gerechtshof Amsterdam  
 

Aan Ton van der Ham van Zembla 
 

Dag Ton, daar ben ik weer. Ik herinner je aan ons bezoek aan prof. Twan Tak en de presentatie 
van zijn rapport in de Universiteit van Maastricht over het disfunctioneren van de Raad van State 
en de rechteloosheid van de burger. Aansluitend daarop ervaar ik bijna hetzelfde als jij met de 
gewelddadige uitzetting wegens zogenaamde huisvredebreuk, wat per se niet waar was. Jij was 
alleen vasthoudend en lastig als echte onderzoeksjournalist van Zembla. Zembla is een 
programma dat ik hooglijk waardeer, ondanks dat jij met mij niet meer in gesprek wilt komen. Je 
weet heel precies waarop ik doel. Vrijdag aanstaande wordt dan eindelijk de strafaangifte tegen 
twee hoofdofficieren van Justitie gedaan bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid m.b.t. de 
afdekking van valsheid in geschrifte en fraude in de rechtspleging van en door het Gerechtshof in 
Amsterdam. Bewijsbaar natuurlijk. Je kunt alle informatie hierover krijgen van de heer Wim 
Visser namens ca. 80 bollenboeren en investeerders in ‘n uitgelokt faillissement met ca. 200 
miljoen schade voor die mensen, die probeerden aangifte te doen bij Bloos. Ook ir. R.A.A. 
Rietveld kan met bewijs aantonen dat de rechtspraak in Nederland feitelijk failliet is, ondanks de 
prietpraat van Mr. F.C. Bakker. 
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De aanklacht tegen M.J. Bloos van het OM en het Functioneel Parket gaat over haar 
strafrechtelijk afdekken van fraude met o.a. het uit de procedure laten verdwijnen van twee 
stafaangiften tegen rechters van de rechtbank Amsterdam, en uit het proces-verbaal en uit de 
beschikking van het Gerechtshof. Zie de aangifte. Ik verwijs ook naar de brief van dr. J.M Eustatia 
in Curaçao aan Jos Slats met zijn kritiek op de eenzijdigheid van de Zembla-uitzending over de 
afkooppraktijk van het OM van Bloos om gevangenisstraf te vermijden. Je weet dat als geen 
ander als redactielid. Zoals dat aan alle beëdigde functionarissen van de Algemene Bestuursdienst 
is gemaild, zal ik met anderen de redactie van Zembla verantwoordelijk stellen voor schending 
van de zorgplicht, omdat de censuur op het disfunctioneren en gebrek aan integriteit van de 
rechterlijke macht vanwege art. 120 in de grondwet en het strafbaar negeren door kennisdragers 
van art. 162 Sv hoofdoorzaak zijn van het menselijk drama dat leidt tot ca. 500 zelfdodingen per 
jaar. Voor de Tweede Kamer zijn dat natuurlijk 500 individuele gevallen, zodat ze daar niet over 
debatteren; hoewel structureel.  

 

 
 

antoinette.hertsenberg@avrotros.nl  
 
L.s., Zolang in het onderwijs en in de massamedia geen duidelijke informatie wordt 
gegeven over de geldschepping, geldpolitiek en eigenschappen van het geldstelsel, 
zolang zullen de mensen  (1,1 mijloen gezinnen) grote schade blijven lijden door het 
gedrag van banken en hypotheekverstrekkers, dank zij de juristerij in de contracten. 
Zie ook: www.sdnl.nl/van-putten.htm over de rechtspleging. 
 
U mevr. Hertsenberg, was getuige van het rondetafelgesprek over het scheppen van 
geld uit het niets. Maar ook nu nog zwijgt iedereen over het feit dat banken die 
hypotheken verkopen aan argeloze burgers, dat die banken (bijna) helemaal geen 
geld inkopen of lenen vanuit besparingen van andere rijkere burgers, maar geld 
wordt gefantaseerd. Aristoteles waarschuwde al voor de rente, en dat de 
(hypotheek) rente een fictieve, maar dodelijk kracht is die gebaseerd is op pure 
lucht. Vandaar ook die bonussen. Zie ook uw aanwezigheid in de Tweede Kamer. U 
noteerde nog mijn adres, maar er kwam geen reactie van uw kant. Jammer!!! 
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Overigens is de geheimzinnigheid rond het geldstelsel net zo achterbaks als de niet 
bestaande integriteit van de rechtspraak. Zie: www.sdnl.nl en de petitie die aan alle 
leden van de Algemene Bestuursdienst is toegezonden. Iedereen zwijgt….!! 
 
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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