
Jort Kelder, de neef van mijn vrouw, voorspelt de ineenstorting van het geldsysteem. Ik niet, 
omdat de ultrarijken dat niet zullen pikken. Zijn er oplossingen om dit debacle te vermijden? Ja 
hoor, alleen de psychologische weerstand en incompetente economische opleiding verhinderen 
dat. Mario Draghi opgekochte obligaties in de open haard zal flikkeren en daarmee schuld laten 
verbranden, of hij kan ze rentedragend (5,6,7 of 8%) weer verplicht terugplaatsen bij overheden 
en banken. De staatsschuld mag ongelimiteerd stijgen naar het oneindige, mits die niet 
ongebreideld kan worden omgezet in M1..!!  
 
Wat was de crux van Jort Kelder, met zijn opmerking over het feit dat de rente vrijwel niet meer 
bestaat? Dat diegene die in staat is wat dan ook te financieren, omdat hij/zij zeer vermogend is, 
dat die dan eigenlijk ook Shell kan opkopen, omdat de financiering daarvan nauwelijks geld kost. 
Het gevolg hiervan is, dat als bijverschijnsel bij alle bedrijfsovernames als die van Akzo-Nobel of 
Hoogovens van Tata-Steel, dat de bank die dan financiert dat grotendeels nieuw gecreëerd geld; 
waardoor de geldhoeveelheid zonder controle van de overheid verder groeit dan die 135 triljoen 
dollar. Met andere woorden, de rijken der aarde brengen met hun overnames van bedrijven en 
productiecapaciteit een private geldschepping op gang die die van de ECB en de FED overtreft. 
Maar niemand stelt vragen! In de media niet en evenmin in de parlementen van andere landen. 
Alleen oplettende burgers stellen die ook ongewenst, maar die krijgen de kans niet die vragen in 
het openbaar te stellen, omdat de media en de politici gevangen zitten in het eigenbelang van 
overleven en honorering. Stel Mario Draghi eens wat vragen want aan onze elite is dat 'not done'. 

Inflatie ontstaat pas wanneer de geldhoeveelheid het aanbod van goederen en diensten sterk 
overschrijdt, zoals nu in Venezuela. In ons land is nog meer dan genoeg armoede die vooral door 
de VVD wordt ontkend, en het CDA verschuilt zich achter de Bijbel om de boodschap van Christus 
in het 'Onze Vader' zorgvuldig te negeren. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=iQ2pYphEzsQ 
en de brief aan de ChristenUnie: www.sdnl.nl/pdf/segers-en-kabinetsformatie.pdf  

 

 

Deelt die 135 triljoen door 7 miljard, dan is de wereldvrede gegarandeerd: $ 19.285 per persoon 
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 Commissie Remkes,  

Hier een oude oplossing voor het democratisch tekort uit Twee Vandaag Tv van 4 december 2002.  

    

Dag Lotte Schipper. Vanmorgen 16 oktober 2017 zag ik op Tv dat jij als stadsgenote nu voorzitter 
bent van de CDA-jongeren. 

Waarom ik jou en de andere CDA-prominenten in de gemeente Huizen benader met deze mail is 
van cruciaal belang, omdat gistavond bij De Wereld Draait Door de toneelgroep “De Verleiders” 
een nieuwe aanval pleegde op het establishment in de politiek. Nu stellen zij dat er in ons land 
helemaal geen echte democratie bestaat, waarin zij helaas voor de volle honderd procent gelijk 
hebben. Jullie gevecht om de basisbeurs weer ingevoerd te krijgen, met het advies aan de CDA-
fractie in Den Haag om toch maar niet mee te doen in het nieuwe kabinet van de VVD, is 
natuurlijk en onhaalbare hartenkreet die ik wel versta, maar die in Den Haag compleet genegeerd 
zal worden, waarmee bewijs van die stelling van George van Houts geleverd is. 

Mijn poging sinds 1986 om echte democratie met inspraakrecht van de burger ingevoerd te 
krijgen, die er nu absoluut bewijsbaar niet is, geeft aan dat er meer zaken zijn die onder zware 
censuur liggen in het parlement; en met nadruk ook in de massamedia van omroepen, kranten en 
andere grote persorganisaties. Zie ik spoken? Nee hoor, ik kan het bewijzen, daarom attendeer ik 
jullie als jongeren er op om ongewenst vragen te stellen en die in het openbaar ook aan je eigen 
partijgenoten te stellen. Wat de Verleiders aangaven als onbespreekbare zaken, zoals de 
geldschepping, de zorgmaffia en de boekhoudfraude wordt overtroffen door het absolute zwijgen 
ook door het CDA c.s. over de dodelijke slachtoffers die onze zogenaamde ‘rechtspraak’ 
veroorzaakt. Op 28 september jl. is in Tivoli in Utrecht aan ca. 500 rechters en anderen een 
rechterlijk probleem aangeboden, maar waarover noch de pers, nog de politiek ‘n syllabe hebben 
durven aanhalen in het openbaar. Zie de video’s die freelancejournalist Nico van den Ham maakte 
met enkele rechters:  https://youtu.be/WoBYMTvqofU en https://youtu.be/_prCiVBUQnM. 

Lees ook de brief aan Segers nog maar eens voordat jij met Ruud Rietveld aangifte gaat doen 
tegen de raadsheren. Concentreer de aangifte voor 100% alleen op de wetsschending van het Hof 
en vervalsing van het Proces-verbaal en het Arrest; en de strafrechtelijke schending van art. 162 
Sv. Al het andere is ONDERLIGGENDE BEWIJSVOERING m.b.t. het standaardgedrag van de 
magistratuur rond o.a. faillissementen. Als verder bewijs van belangenverstrengeling tussen 
rechtsprekende colleges en het Openbaar Ministerie inzake het Functioneel Parket van Bloos, 
mag pas bij ONDERLIGGENDE BEWIJSVOERING het afdekken van het OM als punt 1 worden 
vermeld, omdat het OM zelf partijdig is en als partij strafbaar samenspant met het Hof en andere 
rechtscolleges om de faillissementszwendel in het hele land af te dekken. Zie ook de zaak Kluun: 
www.sdnl.nl/kluun.htm. Nog een nooit gestelde vraag: Hoeveel rendement scoort de ECB op de 
opgekochte obligaties en aandelen van 1235 miljard euro per maand? En hoe wordt het dividend 
gefinancierd door de uitgever van die obligaties en aandelen? Staatsgeheim? 
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Wees je er van bewust dat de overheid in alle geledingen tot aan de Hoge Raad, Raad van State, 
Gerechtshoven en rechtbanken met het Openbaar Ministerie samenspant om het imago van het 
rechtsbedrijf te beschermen tegen onthulling. Ik hoef jullie niet te vertellen dat de BBD, de 
Binnenlands Bestuurlijke Driehoek (Rechtspraak, Media en Politiek) alles doet om bewijsvoering 
af te dekken (www.sdnl.nl/twan-tak.htm). Dat zie je helder in de rechtszaak in Amsterdam van 
Ruud Rietveld. Zie: www.sdnl.nl/strafaangifte-tegen-rechters.htm. 

Dus Lotte, wanneer jij en andere jonge CDA’ers deze informatie verwerkt hebben, krijg ik na 35 
jaar vechten weer wat hoop op een beter toekomst voor ons land en bewoners, maar niet eerder 
dat dat er een pittige discussie is geweest over de uiterst schadelijke effecten van privatisering 
van overheidstaken waarvan de studiefinanciering er een is. 

Rotterdam, 16 oktober 2017. 

Strafaangifte bij het Landelijk Parket te Rotterdam 

 Hierbij doen wij W. visser wonende Geerling 1, 16211 BT Bovenkarspel  
en 

Ir. R.A.A. Rietveld, Pieter Calandlaan 93c, 1065 KK Amsterdam 

Strafaangifte tegen de raadsheren en griffier van het Gerechtshof Amsterdam.  
De betreffende raadsheren zijn; 
Mr M.L.D. Akkaya      -   voorzitter 
Mr. M. Jurgens           -  raadsheer 
Mr. J.M. de Jong        -   raadsheer 
Mr. A.J. Hagens          -    griffier 
  
Wegens het strafrechtelijk overtreden van de wet wegens: 
Valsheid in geschrifte in het proces-verbaal van terechtzitting bij het Gerechtshof te Amsterdam op dd. 26 
september 2017 
Valsheid in geschifte in de beschikking van de appelzaak van W. Visser c.s. en gedupeerden door  
   

a. Het proces-verbaal incompleet en onrechtmatig is opgesteld (pas enkele weken na de 

uitspraak van de beschikking deze na weken en na de beschikking pas toe te sturen aan onze 

advocaat mr. Vlaar. Die vervalsing houdt in dat tijdens de zitting aan de raadsheren en 

griffier twee strafaangiften tegen twee rechters van de Rechtbank Amsterdam 

(Parnassusweg) zijn overhandigd en aanvaard door de voorzitter, en die cruciale bewijzen 

van schending van de wet uit de verslaglegging onrechtmatig is verwijderd en daarmee het 

procesdossier werd vervalst.  

b. Op basis van dit vervalst proces-verbaal heeft het Hof een beschikking te doen uitgaan 

waarin (met meer dan tien getuigen) de aan het hof aangeboden strafaangiften tegen de 

twee Amsterdamse rechters zijn verdonkeremaand wegens het negeren van artikel 162 

strafvordering door die rechters als kennisdrager van strafbare feiten, die zijn gepleegd door 

andere beëdigde functionarissen. Zij hebben die wettelijke verplichting geweigerd ten 

uitvoer te brengen. Dat is volgens de wet strafbaar met name voor ambtenaren in dienst van 

de overheid.  

c. Het weigeren van het college van het Gerechtshof Amsterdam om ook zelf artikel 

162 Sv toe te passen, omdat het hof klip en klaar bewijs kreeg van frauduleus 

handelen van een curator inzake het faillissement van de bloembollenkwekers en 

investeerders in de veredelingstechniek dat is bewezen, maar door beëdigde 

ambtsdragers vanwege belangenverstrengeling met o.a. de Rabobank een schade 

van honderden miljoenen is toegebracht aan de groep van kwekers en investeerders.  

http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm
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http://www.sdnl.nl/strafaangifte-tegen-rechters.htm


Dit is in eerste instantie de strafaangifte tegen de beëdigde ambtenaren van het Gerechtshof te Amsterdam 

als gevolg van de rechtszitting zoals die zijn genoemd in de aanhef van de aangifte; en zij dientengevolge 
meineed hebben gepleegd ingevolge hun ambtseed ex art. 9a Wrra. 
Tot hier beperkt zich in eerste instantie de aanklacht en aangifte van de aangevers die verklaren nog veel 
meer zaken van een dergelijke statuur te kunnen bewijzen. 

  
Onderliggende bewijzen van frauduleuze rechtspraak en afdekken daarvan in ‘n overzicht.  

A. Als eerste wordt hier vermeld dat ook het Openbaar Ministerie en het Functioneel parket 

weigeren de wet te volgen met vervolging van bewezen frauduleuze handelingen van 

betrokkenen in veel andere zaken. In deze rechtsprocedure wordt aanvullend verwezen naar 

de afspraak met het Functioneel Parket van mr. M.J. Bloos te Amsterdam. Zie: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ  

B. De uit het proces-verbaal en arrest weggelaten stafaangiften tegen twee rechters van de 

heer R.A.A. Rietveld, die ter zitting zijn aangenomen en aanvaard; en in het procesdossier 

ingevoegd; die werden uit het PV en de beschikking verduisterd.  

C. De stafaangifte met details over de gang van zaken en verantwoordelijkheden van beëdigde 

functionarissen die zelf weigeren de wetgeving hierover te respecteren: 

www.sdnl.nl/pdf/aangifte-tegen-raadsheren-samen-met-r-rietveld.pdf  

D. Het pleidooi van mr. Vlaar met scherpe kritiek op het disfunctioneren van het 

rechtssysteem: www.sdnl.nl/pdf/pleidooi-bollenboeren.pdf  

E. De illegale arrestatie van ir. R.A.A. Rietveld en het verdwijnen van alle strafaangiften uit het 

politiearchief zoals door inspecteur van Politie R.J.G. Derogee onder getuigen is vastgesteld. 

Zie: www.sdnl.nl/rietveld-gemolesteerd.htm  

F. Een overzicht van de wederwaardigheden van de groep bloembollenkwekers: 

www.sdnl.nl/wim-visser-pv-gerechtshof.htm  

G. Vul zelf een lijst met linkjes aan en voeg de gewenste print-outs aan de aangifte toe.  

  
P.s.: Rechters en Raadsheren en andere rechtsprekenden hebben op basis van artikel 120 in de 
Grondwet onbeperkte vrijheid van beoordeling, los van de complete wetgeving, met uitzondering 
van artikel 162 Strafvordering waarop ook zij kunnen worden aangesproken.  
  
  

UITNODIGING VOOR DE PERS:  www.sdnl.nl/media.htm  

  
L.s., hierbij nodigen wij, ir. R.A.A. Rietveld en W. Visser u uit om de strafaangifte tegen de leden 
van het Gerechtshof te Amsterdam te verslaan. Dat is van belang om de integriteit van het 
rechtsbedrijf te toetsen en mogelijk te verbeteren. Dit mede als evaluatie van de aan ca. 500 
rechters uitgedeelde flyer met kritische vragen op de Dag voor de Rechtspraak in Tivoli te Utrecht 
op 28-09-2017: www.sdnl.nl/pdf/flyer-voor-actie-op-28-9-2017.pdf.  
  
De verslaglegging op video is verzorgd door freelance-journalist Nico van den Ham op de site: 
https://youtu.be/WoBYMTvqofU + https://youtu.be/_prCiVBUQnM en de interviews met politici 
en beëdigde ambtsdragers over rechtspraak: www.sdnl.nl/nico-van-den-ham.htm. 
  
De strafaangifte zal worden gedaan bij het landelijk parket in Rotterdam op maandag 16 oktober 
2017, Posthumalaan 74, 3072 AG Rotterdam. Gerechtsgebouw Ingang C. Voor vragen over 
toegang voor de pers: Tel.: 088-6992300. De aangifte is vanaf 10.00 uur. 
  

Tevens wordt deze aankondiging van strafaangifte tegen de raadsheren van het Gerechtshof van 
Amsterdam toegezonden naar:  
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1. Het Kabinet van de Koning: c.breedveld@kabinetvandekoning.nl;  

2. De Hoge raad der Nederlanden: pg@hogeraad.nl;  

3. De Raad van State: voorlichting@raadvanstate.nl;    

4. De Tweede kamer der Staten-Generaal: voorzitter@tweedekamer.nl;  

5. De Eerste Kamer der Staten-Generaal: Voorzitter@eerstekamer.nl;  

6. Raad voor de Rechtspraak: info.hof-arle@rechtspraak.nl;  

7. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: cbb@rechtspraak.nl;  

8. De Nederlandse Orde van Advocaten: info@advocatenorde.nl;  

9. Ministerie van Veiligheid en Justitie: bureauintegriteit@dji.minjus.nl;  

10. College van Procureurs-generaal: collegesecretariaatgb@om.nl;  

11.  Ministerie van Algemene Zaken: dpcsecretariaat@minaz.nl;  

12.  Algemeen Nederlands Persbureau, ANP: info@perssupport.nl;  

13.  Nieuwsuur: nieuwsuur@nieuwsuur.nl;  

  

  
Aan alle mensen die geïnteresseerd of betrokken zijn bij de rechtspraak in 
Nederland. Wat niet aan de orde komt staat hieronder in een link 

  
Ik heb gisteren een mail gestuurd: www.sdnl.nl/pdf/iedereen-die-vindt-dat-er-iets-niet-goed-zit-
bij-de-rechterlijke-macht-en-justitie.pdf.  
  
Kom naar de demonstratie in Utrecht waar 500 rechters een feestje vieren op 26 september 2017 

(https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/rechter-van-de-
toekomst/Paginas/programma.aspx).  
Het Utrechtse Tivoli Vredenburg is het toneel voor de Dag van de Rechtspraak 2017 
Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht. Zie daarom: http://www.sdnl.nl/pdf/posters.pdf.  
 

Dag Annechien Steenhuizen. Van prof. dr.ir. A.F.P. van Putten kreeg ik vandaag de verwijzing naar 
een wetsartikel dat gaat over een valse opgave of verklaring in een authentieke akte, danwel in 
een proces-verbaal of een vonnis, arrest of gerechtelijke uitspraak.  (Art 227 Sr. is toch valse 
opgave in authentieke akte?) 
 

Ik neem aan dat de integriteit van het rechtssysteem feitelijk niet ter discussie zal staan op 26 
september. Terwijl dat voor velen in ons land de kern is waardoor zij in moeilijkheden zijn komen 
te verkeren. In het recente geval is dat rond het faillissement van de bloembollenkwekers en 
investeerders met een uitgelokte schade van ca. 200 miljoen euro.  Ook ik heb, zoals ik wel kon 
verwachten, een bericht gekregen dat alle kaarten waren uitverkocht. Wat jammer nou toch. 
 

Ik probeer al heel lang de bewijsbare corruptie in het rechtssystemen samen met anderen aan de 
openbaarheid te krijgen, maar ‘no go!!’. Ook de onderstaande brief van ir. A.P.H. Peters is 
eenzelfde klacht tegen censuur in de media over wat ca. 500 mensen per jaar het leven kost door 
zelfdoding om te ontsnappen aan de terreur van de rechterlijke macht. 
 

Dat is toch andere koek dan wat op de agenda staat voor 26 september. Dus spreek ook ik u aan 
op uw functie van nieuwsbrenger op televisie om Kamerleden eens te bevragen over dat wat een 
grote groep slachtoffers van gerechtelijke terreur ondervindt en kan bewijzen. De valse opmaak 
van het proces-verbaal van een zitting bij het Gerechtshof in Amsterdam bijvoorbeeld en het 
arrest dat weken daarvoor onwettig is opgemaakt, zijn beide authentieke akten waarbij de 
opsteller vervolgd moeten worden, zoals in Art. 227 Sr is aangeduid.  
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Ik snap best dat hierdoor wat chaos kan ontstaan, wat ik niet ambieer; maar het afstoppen van 
belangenverstrengeling en corruptie in de rechtspleging is van onmetelijk belang. Ik stuur in de 
link bijlagen van ir. A.P.H. Peters om de mail niet al te groot te maken, en geef daarom enkele 
linkjes in de tekst. Zie ook de opmaak van wat protestborden. Wanneer die getoond worden in 
het congres van de magistratuur op 26 september, dan zal de sfeer wel heel anders worden dan 
gepland met een hapje en een borrel. 

 

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.:  Een mailinglijst per beroepsgroep is beschikbaar op: www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm  

Geachte mevrouw Steenhuizen,  
zie de bijlage: www.sdnl.nl/pdf/toon-peters-aan-annechien-steenhuizen.pdf 
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