
 
Van: sdn@planet.nl 
Verzonden: woensdag 6 juli 2016 20:01 
Aan: 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; 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;  
CC: curatorfraude@gmail.com 
Onderwerp: Hieronder een verklaring van een slachtoffer van juristerij op het hoogste niveau. Alle Kamerleden 
zijn geïnformeerd 
 

Aan alle Tweede Kamerleden ook persoonlijk:  
 
Hieronder een verklaring van een slachtoffer van juristerij op het hoogste niveau. Weliswaar lijkt dit 
’n individueel geval, maar is bewijsbaar massaal overkomen aan gedupeerden. Het is kristalhelder 
dat de elite in ons land alle wetten negeert of machtposities misbruikt om binnenlands bestuurlijk 
de rust in het land te handhaven met het doelbewust schenden van de Rechten van de Mens en het 
opofferen slachtoffers van het rechtssysteem. Circa 485 burgers plegen per jaar daarom zelfmoord 
om te ontsnappen aan de terreur van het rechtsapparaat dat meedogenloos, ook met gijzeling van 
meestal de armsten onder ons, het levensgeluk en veiligheid van burgers om zeep helpt. 
Doelbewust, want elke jurist en politicus kent de realiteit van de economisch zwakken. 
Velen van U als ‘volksvertegenwoordiger’ geven geen blijk van compassie, gezien het (ver)zwijgen 
van die duizenden sociale drama’s. Ik spreek u aan op uw ambtseed om dit gigaprobleem aan de 
orde te stellen, en niet zoals bij het rondetafelgesprek over het creëren van nieuw geld uit het niets 
dat vakkundig onder het tapijt is gewerkt in het debat dat verplicht was daar aandacht aan te 
besteden. Hier spreken we niet over geld maar over Nederlandse mensenlevens die opgeofferd 
worden om belangen van de elite te dienen. Zie daarom de bijdrage van Emile Roemer.  
Het zal u duidelijk zijn dat bij de verkiezing de elite een rekening gepresenteerd krijgt die er iets 
anders uitziet dan het Brexit van de Britten. 
 

Hieronder ziet u een brief die gaat over de zwendel in het rechtssysteem die kan voortwoekeren, 
omdat de burger geen toegang heeft tot de archieven van de rechtbanken en het Openbaar 
Ministerie. Bewijzen als dat van het Bonnetje van Teeven liggen torenhoog opgestapeld. Het gaat 
alleen om de openbaarheid. De massamedia spelen daarbij een cruciale, allesbepalende rol.  
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M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
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Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 

 
De mailinglijst van actuele adressen van het parlement per 12 mei 2016. Er missen enkele. 
 
m.agema@tweedekamer.nl; m.amhaouch@tweedekamer.nl; k.arib@tweedekamer.nl; t.venrooy-vanark@tweedekamer.nl; 
m.azmani@tweedekamer.nl; f.bashir@tweedekamer.nl; h.beertema@tweedekamer.nl; s.belhaj@tweedekamer.nl; y.berckmoes-
duindam@tweedekamer.nl; r.bisschop@tweedekamer.nl; b.dboer@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; 
M.Bosma@tweedekamer.nl; r.bosma@tweedekamer.nl; a.bosman@tweedekamer.nl; hantenbroeke@tweedekamer.nl; 
h.brouwer@tweedekamer.nl; h.bruinsslot@tweedekamer.nl; e.bruins@tweedekamer.nl; brigitte.vdburg@tweedekamer.nl; 
i.dcaluwe@tweedekamer.nl; Y.Cegerek@tweedekamer.nl; t.vdekken@tweedekamer.nl; t.vdijck@tweedekamer.nl; 
jasper.vdijk@tweedekamer.nl; o.vdijk@tweedekamer.nl; e.dijkgraaf@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; 
r.dijkstra@tweedekamer.nl; c.dik@tweedekamer.nl; s.dikkers@tweedekamer.nl; p.duisenberg@tweedekamer.nl; 
A.Eijsink@tweedekamer.nl; secretariaat.elias@tweedekamer.nl; m.fokke@tweedekamer.nl; s.fritsma@tweedekamer.nl; 
h.vgerven@tweedekamer.nl; s.gesthuizen@tweedekamer.nl; j.geurts@tweedekamer.nl; m.dgraaf@tweedekamer.nl; 
r.grashoff@tweedekamer.nl; d.graus@tweedekamer.nl; e.groot@tweedekamer.nl; s.gunal@tweedekamer.nl; S.Buma@tweedekamer.nl; 
m.harbers@tweedekamer.nl; r.heerema@tweedekamer.nl; l.helder@tweedekamer.nl; m.vhelvert@tweedekamer.nl; 
d.hoogland@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; l.jacobi@tweedekamer.nl; t.jadnanansing@tweedekamer.nl; 
skarabulut@sp.nl; m.keijzer@tweedekamer.nl; j.kerstens@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; j.vklaveren@tweedekamer.nl; 
r.klever@tweedekamer.nl; r.knops@tweedekamer.nl; n.kooiman@tweedekamer.nl; w.koolmees@tweedekamer.nl; 
f.koserkaya@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; a.kuiken@tweedekamer.nl; t.kuzu@tweedekamer.nl; 
l.dlange@tweedekamer.nl; h.leenders@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl; r.vdlinde@tweedekamer.nl; 
h.lodders@tweedekamer.nl; a.lucas-smeerdijk@tweedekamer.nl; b.madlener@tweedekamer.nl; a.marcouch@tweedekamer.nl; 
p.vmeenen@tweedekamer.nl; a.merkies@tweedekamer.nl; A.vMiltenburg@tweedekamer.nl; m.mohandis@tweedekamer.nl; 
j.monasch@tweedekamer.nl; p.moors@tweedekamer.nl; a.mulder@tweedekamer.nl; agnes.mulder@tweedekamer.nl; 
h.nepperus@tweedekamer.nl; h.nijboer@tweedekamer.nl; C.Nijkerken@tweedekamer.nl; m.vnispen@tweedekamer.nl; 
pieter.omtzigt@tweedekamer.nl; a.oosenbrug@tweedekamer.nl; f.voosten@tweedekamer.nl; s.ozturk@tweedekamer.nl; 
a.pechtold@tweedekamer.nl; s.potters@tweedekamer.nl; rvraak@sp.nl; j.recourt@tweedekamer.nl; emileroemer@sp.nl; 
m.rog@tweedekamer.nl; E.Ronnes@Tweedekamer.nl; r.deroon@tweedekamer.nl; a.rutte@tweedekamer.nl; 
D.Samsom@tweedekamer.nl; c.schouten@tweedekamer.nl; a.schut@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; 
m.servaes@tweedekamer.nl; t.siderius@tweedekamer.nl; s.sjoerdsma@tweedekamer.nl; e.smaling@tweedekamer.nl; 
C.vdStaaij@tweedekamer.nl; k.straus@tweedekamer.nl; j.swinkels@tweedekamer.nl; g.tanamal@tweedekamer.nl; 
joost.taverne@tweedekamer.nl; secretariaat.teeven@tweedekamer.nl; Secretariaat.Tellegen@tweedekamer.nl; 
marianne.thieme@tweedekamer.nl; l.vtongeren@tweedekamer.nl; m.vtoorenburg@tweedekamer.nl; p.ulenbelt@tweedekamer.nl; 
Secretariaat.VanVeen@tweedekamer.nl; s.vveldhoven@tweedekamer.nl; h.veldman@tweedekamer.nl; k.verhoeven@tweedekamer.nl; 
r.vermeij@tweedekamer.nl; j.vermue@tweedekamer.nl; b.visser@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl; 
m.volp@tweedekamer.nl; j.voordewind@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl; j.c.vos@tweedekamer.nl; 
aukjedevries@tweedekamer.nl; a.a.dvries@tweedekamer.nl; r.vuijk@tweedekamer.nl; frank.wassenberg@tweedekamer.nl; 
s.vweyenberg@tweedekamer.nl; j.vwijngaarden@tweedekamer.nl; a.wolbert@tweedekamer.nl; l.ypma@tweedekamer.nl; 
k.yucel@tweedekamer.nl; e.ziengs@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl; 

 
 

Alle Kamerleden hebben dit onderstaande bericht ontvangen van mij. De meesten hebben een 
ontvangstbevestiging gestuurd (robot). Ik wacht eigenlijk op een reeks telefoontjes voor verklaring 
of toelichting op de aanval op de integriteit van de media en de politiek. 
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