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Curaçao 2 oktober 2016 
 

Geachte Heer Kerkhof,  
 

Ik kwam u bij toeval tegen bij het surfen op internet. Een gelukkige treffer. 
 

Ik heb net als u grote bezwaren tegen de absolute macht van de rechters. En dat te 
meer waar van die macht openlijk misbruik wordt gemaakt. 
Op een klein eiland als Curaçao met zijn korte endjes (advocaten en rechters zwemmen 
in elkaars zwembad en houden er hechte onderlinge vriendschappen op na) is dit 
probleem aan het uitgroeien tot een immens probleem.                                   
 
Van de advocaten hoef je niet te verwachten dat ze dit probleem zullen aankaarten. Die 
wachten zich er wel voor om hun witte voetje bij het gerecht door ook maar het kleinste 
vlekje te ontsieren. Men houdt elkaar op schaamteloze wijze de hand boven het hoofd. 
Verschillende vooraanstaande advocaten hebben domweg geweigerd mij bij te staan in 
een rechtszaak die ik tegen mr. FJP Veenhof, thans rechter verbonden aan de rechtbank 
te Haarlem, wenste op te starten. 
 
Mr. FJP Veenhof heeft zich tijdens zijn verblijf op Bonaire in een door hem voorgezeten 
arbitrageprocedure ontpopt als een door en door corrupte rechter. 
Van het NMv kreeg ik een brief over deze rechter die er niet om loog (vide attachment 
I).  
Mr. FJP Veenhof wordt evenwel door dik en dun gesteund door de President van het 
Caribisch Hof  Mr. E van de Poel. 
 

Mr. van de Poel stuurde zijn persrechter af op het lokale papiamentstalige ochtendblad 
dat interviews met mij publiceerde. De persrechter probeerde te bewerkstelligen dat de 
ochtendkrant zijn toon zou matigen ”omdat de betreffende artikelen de 
geloofwaardigheid van het gerecht zouden schaden”.  
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De hofpresident sprak vervolgens de gezamenlijke pers toe en stelde dat kritiek op het 
gerecht minder gewenst was. Personen die zich door het gerecht tekort gedaan 
voelden, moesten maar in Hoger beroep gaan of kiezen voor cassatie (sic !). 
Sindsdien zwijgen de Nederlandse kranten als het graf 
 

Ik heb daarna zes columns in de Knipselkrant gepubliceerd. Deze columns scoorden voor 
Curaçaose begrippen zeer hoge hits. Na de publicatie van de zesde column besloot de 
Knipselkrant zonder nadere aanzegging, publicatie van de volgende columns te staken. 
Natuurlijk door druk vanuit de vriendenkring van de hofpresident en mr. Veenhof.  De 
eerste zes columns zijn nog steeds te lezen op de site van de KNIPSELKRANT 
(www.kkcuracao.net onder column Joe Eustatia). 
Ik heb vervolgens de publicatie voortgezet op Facebook. Ook daar werden de 
publicaties een succes.  

 

Omdat de hofpresident Facebook niet het zwijgen kon opleggen besloot hij een 
persbericht te doen uitgaan waarin de kritiek die met name in de NRC op mr. Veenhof 
werd geuit vanwege zijn dubieuze interventie in de Bonairiaanse Zambesi zaak werd 
vergoelijkt. Mr Veenhof had in de Bonairiaanse Zambesi zaak een behoorlijke scheve 
schaats gereden. Hij besloot een on going strafrechtelijk onderzoek te blokkeren onder 
het voorwendsel dat het onderzoek te lang had geduurd en te veel media-aandacht had 
getrokken. 
De interventie van mr. Veenhof in het Bonairiaans strafrechtelijk onderzoek heeft tot tal 
van publicaties in de NRC geleid. Onderzoeksjournalist Joep Dohmen suggereerde dat er 
bij Veenhof sprake was van persoonlijke belangen omdat zijn zoons belang hadden bij 
de KLM. 
 
Er zijn toentertijd zelfs Kamervragen gesteld die met de gebruikelijke nietszeggende 
antwoorden werden afgedaan. 
 
Het totale zwijgen dat hierna is ingetreden en het schrijfverbod dat (naar ik aanneem) 
door de NRC aan Dohmen werd opgelegd, doet mij vermoeden dat er voor wat die KLM-
aantijgingen betreft best enige grond was. De zaak moest dus in de doofpot. 
Hoe zeer de interventie van mr. FJP Veenhof in strijd was met de rechtsgang in 
Nederland, blijkt uit de overwegingen van het Gerecht in de bekende zaak Rochdale, 
waarin de heer Möllenkamp terecht stond. Het OM had drie jaar celstraf geëist tegen 
Möllenkamp, die zijn functie van directeur van de woningbouwcorporatie Rochdale had 
misbruikt om zichzelf te verrijken.  
 
De rechtbank in Amsterdam legde Möllenkamp een iets lagere straf op, maar stelde 
uitdrukkelijk dat de hem toegewezen iets lagere straf, niet te danken was (ik citeer): 
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“aan de lange duur van de strafzaak (zeven jaar) en ook niet aan de „zware wissel die 
alle media-aandacht op hem heeft getrokken. Want die was onvermijdelijk”. Reden voor 
de lagere straf was vrijspraak op enkele kleine punten (vide NRC 27 oktober 2015).  
Men kan hieruit afleiden dat de door Veenhof gebruikte argumenten om het 
strafrechtelijk onderzoek te stoppen absoluut niet valide waren. Ik neem aan dat Joep 
Dohmen met zijn suggestie dat mr. Veenhof met zijn interventie andere belangen 
diende gelijk had. 
 

Mijn probleem met mr. Veenhof is dat hij zich in een door mij aangevraagd en door hem 
geleid arbitrageproces zich schuldig heeft gemaakt aan verregaande corruptie. 

De advocaat van de wederpartij had de benoeming van deze arbiter tegen mijn zin 
doorgedrukt. Deze advocaat (mr. Diaz) was eerder vanwege fraude tot een 
onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. 
Arbiter mr. Veenhof kreeg van advocaat mr. Diaz heimelijk een concept akte van 
compromis toegespeeld waarvan Veenhof moest voorwenden dat dit de definitieve 
akte was. Uit dat concept was de voornaamste wederpartij aan de arbitrage onttrokken. 
Dat bleek pas bij het eindvonnis. Toen ik probeerde het mij toegewezen (veel te lage) 
bedrag te innen wees de deurwaarder mij er dan ook fijntjes op dat het vonnis niet te 
executeren was. 
 

De arbiter had zich gedurende de gehele loop van het proces als een door en door 
partijdige arbiter opgesteld. Hij werd desondanks, zoals maar al te vaak gebeurt, door 
de wrakende arbiters ontzien. Ik bleef zo tot het end opgescheept met deze door en 
door partijdige en zelfs als corrupt te betitelen arbiter.  
Omdat er een beslag op de tegoeden van de wederpartij rustte, lukte het mij hen het 
mij toekomend (te lage) toegewezen bedrag grotendeels te doen uitbetalen. Maar ze 
bleven mij van het toegewezen te lage bedrag, de somma van om en nabij de NAF 
30.000.00 schuldig. Die bleek ondanks onze inspanningen nog steeds niet te verhalen. 
De schade die ik door deze foute rechter mr. Veenhof heb geleden is aanzienlijk.  
 
En na deze inleiding de vraag die ik aan u wil stellen: 
 

De civiele rechter in eerste aanleg heeft zoals ik mocht verwachten mijn klachten 
afgewezen stellende dat de aan mr. Veenhof door de advocaat van de wederpartij 
heimelijk toegespeelde concept akte de status van definitieve akte had verworven en 
dat ik dat had moeten weten. Mind you, een heimelijk naar de arbiter doorgeleide 
concept akte die via onderlinge manipulaties door Diaz en Veenhof de z.g. status van 
definitieve akte verwerft.  
 
Zover is de corruptie hier voortgeschreden. 



Deze zogenaamde definitieve status van het gemanipuleerde concept akte zal wanneer 
ik eindelijk een integere rechter tref en niet de corrupte individuen met wie ik tot nu 
werd geconfronteerd, natuurlijk nooit standhouden.  
Ik heb 100% onweerlegbaar bewijs om het bestaansrecht van die frauduleuze akte te 
kunnen afschieten. Daarmee zou dan ook direct zijn bewezen dat mr. Veenhof een 
corrupte rechter is, die zich door een corrupte advocaat heeft laten bespelen. 
Maar voordat ik op Curaçao zover zal zijn is ongewis. 
De Hofpresident zet zich namelijk volledig in om mr. Veenhof uit de wind te houden.  Ik 
heb dan ook gelden gereserveerd om indien nodig in cassatie te gaan. 
 
Ik voeg als attachment mijn nog te bewerken (dus nog niet definitieve) grief I bij het in 
te stellen Hoger Beroep. Daaruit kunt u, als in dit soort materie ervaren persoon, 
voldoende informatie uit afleiden.  
Ik ben uiteraard bereid voor nadere toelichting te zorgen. 
 

Maar de opstelling van de betreffende civiele rechter PH Veling is van zo’ n grandioze 
onbeschaamdheid dat ik niet kan wachten op het Hoger Beroep en eventueel cassatie. 
Ik wil een klacht tegen hem indienen die tegelijkertijd een wake up call heel misschien 
voor de Hoge Raad een wake up call zou kunnen zijn om ietwat meer aandacht aan dit 
buitengebied van de Nederlandse rechtsmacht te geven. 
 

Mijn vraag.  
I Hoe moet ik dat aanpakken? Bij welke instantie (de Procureur van de Hoge Raad ??) 
moet ik zijn? 
II In welk opzicht kan de site klokkenluider, waarin u naar het schijnt een 
vooraanstaande rol speelt, mij helpen het dodelijk zwijgen te doorbreken. Want 
Facebook blijft maar Facebook. De lokale Nederlandstalige kranten zwijgen in alle talen. 
In de kleine Nederlandse gemeenschap van Curaçao willen de Nederlandse 
krantenmannen persé vriendjes blijven met de Nederlandse rechters. Dus van die zijde 
valt niets te verwachten. 
Helaas hebben de media in Nederland totaal geen belangstelling voor wat er in de 
Cariben gebeurt. Ze vinden het kennelijk doodgewoon dat er in dit gebied in alle 
sectoren sprake is van corruptie. Ze vinden het daarom niet nodig om aandacht te 
besteden aan de menig foute, door niemand gecorrigeerde, Nederlandse rechters die in 
de Cariben recht spreken. Topadvocaat Prof. Mr. Knoops is de enige die af en toe hier 
een opmerking over maakt. Maar daar blijft het dan bij.  
 

Ik verwijs u (zie onder) naar mijn artikelen gepubliceerd in de KNIPSELKRANT en op 
Facebook.  U zou desgewenst een of meer van die artikelen kunnen lezen opdat u enige 
indruk krijgt van de strijd die ik voer.  Ik voer die strijd met onversaagd enthousiasme. 



Maar ik geef toe dat dit voor de 78-jarige die ik ben slechts mogelijk is dankzij de niet 
aflatende steun van mijn echtgenote.  
 

Mr. Veling is voor het opstellen van zijn vonnis op schaamteloze wijze uitgegaan van een 
concept akte, waarvan hij donders goed wist dat deze door mr. Diaz was gemanipuleerd 
en heimelijk naar de arbiter was toegespeeld. Je hebt dus de situatie waarin een rechter 
in een civiele procedure samenspant met een foute advocaat, een advocaat die eerder 
vanwege fraude tot een gevangenisstraf is veroordeeld. Mr. Veling doet dit om zijn 
foute collega mr. Veenhof die door deze foute advocaat is “omgepraat”, uit de wind te 
houden. De corrupte Cariben op zijn best. 
 

Ik denk dat indien er ik in slaag voor mijn klacht tegen rechter mr. PH Veling, bij de 
geëigende instanties gehoor te krijgen, ik al veel heb bereikt. 
Dat zou zeker aan het verdere verloop van mijn zaak bijdragen. 
 

Reden waarom ik u vraag voor een – mag het zijn spoedige – reactie. 
 

Verblijvend met vriendelijke groet, 
 

Hoogachtend, 
 
JM Eustatia  
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Goedemorgen dr. J.M. Eustatia, 
 
Ik heb uw brieven gelezen en herken veel van wat u mij laat weten. In Nederland is het wat corruptie 
betreft niet anders dan op de rijksdelen overzee, zoals AIVD-agent Jan Veldman mijn en twee andere 
prominente getuigen verklaarde: “Ik ben door de regering uitgezonde geweest naar o.a. de Antillen om 
ter plaatse de corruptie te onderzoeken; maar in Nederland is het niet anders” citaat….! Het is ook in 
de media en in de politiek verboden onthullingen te doen die het imago van het landsbestuur, 
rechterlijke macht, notariaat en advocatuur kunnen schaden. 
 
Publiceer je als krant of omroep wel dergelijke onfrisse zaken, dan is dat eenvoudigweg het einde van 
je carrière en wat betreft de dagbladen, dat stopt het plaatsen van heel dure grote advertenties die de 
krant draaiende moeten houden. Ik stel al heel lang dat de corruptie in Nederland van wereldklasse is. 
Je ziet die nergens aan de oppervlakte, maar is werkelijk overal. 
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Ik stuur u wat linkjes toe die u mogelijk wat hoop geven om de censuur in de media alsnog te 
doorbreken. Daarom adviseer ik u om contact op te nemen met een nieuwe politieke partij die u in de 
Kiesraad kunt vinden om te proberen de zendtijd voor politieke partijen te benutten om juist die 
journalistieke, politieke en gerechtelijke zwendel aan het licht te brengen. Alleen die zendtijd is te 
behalen door 19.000 euro aan borgsom te betalen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken t.b.v. de 
Kierraad, en alleen dan wanneer men in 19 districten voldoende ondersteuningsverklaringen heeft 
gekregen en die precies volgens het protocol zijn ingeleverd bij de bevoegde instanties.  
 
Ik zoek een advocaat die het aandurft om te dreigen met beslaglegging op alle bankrekeningen van de 
NOS-omroep, wanneer deze niet tijdig kenbaar maakt om een tweede verkiezingsdebat te organiseren 
voor de nieuwe partijen. Dat één dag voor het grote debat van de grote partijen. Dat zal de democratie 
aanzienlijk verbeteren. Een andere optie is het recht van inspraak te organiseren van de burgers in het 
parlement met de opzet van KAMERZETEL 151, dan zijn hele kleine fracties niet meer nodig. 
 
http://www.sdnl.nl/corruptie-in-nederland.htm 

http://www.sdnl.nl/kluun-correspondentie-gerechtshof.htm 

http://www.sdnl.nl/corruptie-all-over-the-place.htm  
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