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URGENT!  I.V.M. ONDER ANDERE HET  
PLEGEN VAN ZELFMOORDEN BEHOEFT DIT  
SCHRIJVEN ONMIDDELLIJKE BEHANDELING ! 
 

 
Hoge Raad der Nederlanden 

 

Aan de procureur generaal de heer mr. J. Silvis    
 

  
 

N.G. van den Ham                                                         Persoonlijk afgegeven  
Jan van Galenstraat 323                                                                   tegen ontvangstbewijs  
1056 CH Amsterdam,                                                                          Korte Voorhout 8 
E-mail: nico.vandenham@gmail.com                               2511 EK Den Haag 
Tel: 06-19215778                                                           

 
 
Betreft: Criminele werkwijzen rechters                             19 oktober 2015  

             en raadsheren. Zelfmoord. 
 

Geachte heer mr. J. Silvis, 
 
Ik vraag uw aandacht voor het volgende: Al jarenlang breng ik op meerdere 

wijzen in de publiciteit dat mijn leven als klokkenluider op de meest denkbare 
onmenselijke, onrechtmatige wijze is verwoest door rechters, raadsheren en de 

kliek waar de rechtspraak misbruik van maakt zoals onder andere advocaten. 
De verwoesting van mijn leven heeft kunnen plaatsvinden door middel van 

gerechtelijke list en bedrog. Vele misdadige onwettige acties zijn op mijn persoon 
toegepast. Allemaal ten voordele van een grote kapitaalkrachtige partij.  
 

Daarnaast maak ik ook vele kwesties van anderen, waarin rechters en 
raadsheren een vuile rol spelen, openbaar. Door die publicaties hebben nog weer 

meer slachtoffers van uw gerechtelijke organisatie zich, zonder dat ik hen 
daartoe heb opgeroepen, tot mij gewend. Een en ander geeft wel aan hoe 
massaal er dagelijks mensen in alle gerechtsarrondissementen van ons land door 

uw rechters en raadsheren worden gesloopt en zelfs in groten getale letterlijk de 
dood in worden gedreven mijnheer, J. Silvis!  

 
Ongeveer vijfhonderd van de meer dan achttienhonderd zelfmoorden die jaarlijks 
in ons land plaatsvinden zijn gepleegd als gevolg van beslissingen van rechters 

en raadsheren die, ten voordele van grote kapitaalkrachtige organisaties en/of 
door rechters en raadsheren belangrijk geachte personen, door middel van 

gerechtelijke arglist tot stand zijn gekomen. Vuile onrechtmatige door middel van 
zwendel tot stand gekomen vonnissen die schaamteloos in Naam van Koning 
Willem Alexander worden uitgesproken en uiteindelijk velen de dood in drijven. 

Deze zelfmoordslachtoffers worden jaarlijks op de zaterdag na Prinsjesdag op 
gepaste wijze herdacht. De laatste keer, nog maar kortgeleden, vond de 

herdenking plaats op de Dam in Amsterdam. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&t=2s
mailto:nico.vandenham@gmail.com
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'De Rechtspraak', een organisatie waar werknemers van het laatste beslissende 

woord; rechters en raadsheren, massaal hun corrupte justitiële achterwerk 
afvegen met zorgvuldig opgestelde bepalingen die in nationale wetsartikelen zijn 

vastgelegd. Datzelfde geldt voor de bepalingen die in artikelen liggen verankerd 
van internationale verdragen. Bepalingen in internationale verdragen die, zoals u 
wel weet mijnheer, Silvis, boven nationale wetsartikelen gaan. Bepalingen in 

nationale wetten en internationale verdragen waar rechters en raadsheren 
volstrekte lak aan hebben als die bepalingen op dat moment niet van pas komen 

als ze hun elite vrienden, grote organisaties en bedrijven in gerechtelijke 
procedures aan het bevoordelen zijn.  
 

In beroep gaan of klagen over al deze gerechtelijke smeerlapperij is tot nu toe 
bij welke instantie dan ook volstrekt zinloos! Alles en iedereen dekt elkaar 

middels de meest denkbare abjecte werkwijzen af! De gecensureerde reguliere 
staatsmedia zwijgt (ook) hierover en misleidt zo het volk op een misdadige wijze. 
Zo misdadig, dat het maakt dat die media ook tot de kliek van uw organisatie 

behoort en meewerkt aan het massaal plegen van misdrijven jegens grote 
groepen van de Nederlandse bevolking! Onomstotelijke bewijzen dat uw 

organisatie en haar omvangrijke kliek tot op het bot verrot is zijn in grote 
hoeveelheden bij mij en mijn vele medeslachtoffers aanwezig. Die niet voor 

twijfel vatbare bewijsstukken willen wij graag, met mondelinge toelichting, aan u 
overleggen mijnheer, mr. Silvis.  
 

Ik vind het uitermate vervelend om u dit allemaal te moeten mededelen 
mijnheer, mr. Silvis. Niet alleen vervelend omdat het in een rechtstaat niet nodig 

zou moeten zijn een dergelijk klaagschrift te schrijven, maar meer nog omdat ik 
denk dat u wel degelijk wetenschap heeft van al deze gerechtelijke misdaad 
binnen uw organisatie!  

Een organisatie die door middel van gerechtelijke list en bedrog veel meer 
ellende, leed en verdriet veroorzaakt dan alle burgercriminaliteit bij elkaar! 

 
Ik heb van een grote politieke partij de schriftelijke bevestiging, dat zij reeds 
lange tijd op de hoogte zijn van de wantoestanden zoals hierboven door mij 

summier omschreven. Als die politieke partij al lange tijd op de hoogte is van die 
wantoestanden mijnheer, Silvis, dan is het toch logisch om te veronderstellen dat 

u dan toch ook wel weet wat er binnen uw organisatie en haar kliek zich allemaal 
afspeelt om simpele burgers ten voordele van de elite vrienden van uw rechters 
en raadsheren volledig kapot te maken?  

 
Ik deel dit dan ook allemaal niet aan uw mede om u dit als nieuws te brengen 

mijnheer, Silvis. Ik doe u dit klaagschrift toekomen, omdat minister Ard van der 
Steur mij tijdens een gesprek heeft verteld, dat ik en al die andere slachtoffers 
van uw organisatie, eerst met de klachten en hun vele onomstotelijke bewijzen 

die de klachten onderbouwen naar u toe moeten. Dus voordat de minister er 
eventueel mee wat kan gaan doen.  

 
Dat heen en weer 'gedoe' kost ook allemaal weer tijd. Ondertussen, dus deze 
week nog, plegen slachtoffers van uw organisatie in hun wanhoop zelfmoord! 

Extreem misdadig dat het allemaal zo moet gaan en al zo lang moet voortduren. 
Dat is hoe normale weldenkende mensen met enig menselijk gevoel in hun 

simpele donder hierover denken mijnheer, mr. J. Silvis!  
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In de vele rechtszaken die betrekking hadden op mijzelf, maar veel meer nog 

betreffende de vele rechtszittingen van anderen die ik heb bezocht en bezoek, 
waar het om geschillen gaat tussen 'klein' en 'groot', zie ik niet anders dan 

openlijk en schaamteloos gesjoemel van rechters en raadsheren ten koste van de 
'kleine' partij. Ik wijs u er met nadruk op, dat ik mij ook in de dossiers inzake die 
rechtszittingen heb verdiept en nog weer anderen heb gevraagd, vaak niet de 

minsten, wat zij van het gebeuren vonden! Ook die anderen konden, nadat zij 
zich ook in de kwesties hadden verdiept en kennis hadden genomen van de 

stukken er niet om heen en zijn het met mijn stelling eens. Uw organisatie is tot 
op het bot corrupt en veroorzaakt daarmee immense ellende voor grote groepen 
van onze medemensen.  

 
In de behandeling van strafzaken heb ik mij minder verdiept. Toch bezoek ik die 

tegenwoordig ook zo af en toe en zie ik heel duidelijk dat de verdachten ook daar 
steeds vaker het slachtoffer zijn van de misdadige werkwijzen van rechters en 
raadsheren! Vooral is dat het geval, als die strafzaken zijn voortgekomen uit 

civiele kwesties tussen 'klein' en 'groot'. Geschillen dus, waar de belangen van de 
grote machtige, kapitaalkrachtige partijen door uw gerechtelijke organisatie 

gewaarborgd moeten worden.  
 

Gecensureerde journalisten bijvoorbeeld, die de misleidende berichtgeving over 
dat soort zakendoen, komen regelmatig in conflict met journalisten die de 
brengers zijn van het eerlijke ongecensureerde nieuws. Tijdens de behandeling 

van de strafzaken die daar weer uit voortvloeien, zie ik niet anders dan 
gerechtelijke zwendel, zwendel en nog eens zwendel om die bevriende 

journalisten te bevoordelen en/of te beschermen. Vonnissen bijvoorbeeld, liggen 
uitgetypt klaar terwijl de terechtzitting nog plaats moet vinden! Nee mijnheer mr. 

J. Silvis, ondergetekende schrijft nooit wat op, als hij datgene wat hij opschrijft 
niet onweerlegbaar kan bewijzen. Dat ik het een en ander tot nu toe nog nooit 

heb mogen bewijzen is een ander verhaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Een heel enkele keer, zelf heb ik het in mijn eigen zaken of tijdens mijn vele 

bezoeken aan civiele rechtszittingen van anderen nog niet gezien, wordt een 
'kleine' partij in het gelijk gesteld door een rechter. Dit om de rechtspraak toch 

nog wat te doen laten lijken. Maar vooral ook om naar te kunnen wijzen als er 
mensen zoals ondergetekende zijn, die beweren dat rechters regelrechte 
criminelen zijn, die schaamteloos ten voordele van hun elite vrienden anderen 

volledig kapot maken en/of de zelfmoord indrijven.  
 

Er zijn ook eerlijke rechters hoor je weleens. Ik geloof daar niet zo in. Dit omdat 
die rechters anders wel zouden opstaan om te zeggen dat het niet langer zo kan! 
Heel af en toe is er weleens een die dat doet, maar dan is die rechter of 

raadsheer reeds gepensioneerd en kunnen ze hem of haar daardoor niets meer 
maken. De uitspraken van een gepensioneerde hebben in deze maatschappij nog 

maar weinig of geen invloed. Dat geldt ook voor gepensioneerde rechters en 
raadsheren.  
 

Alle burgercriminaliteit bij elkaar opgeteld, is absoluut kruimelwerk vergeleken 
met de misdrijven die dagelijks door rechters en raadsheren jegens grote 

groepen van de Nederlandse bevolking, ten voordele van hun elite vrinden 
worden gepleegd. Het aantal dodelijke slachtoffers dat jaarlijks valt ten gevolge 
van burgercriminaliteit is een absolute fractie van het aantal medeburgers dat 
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door uw organisatie op zeer laffe wijze, onder het motto van; 'daar heeft hij/zij 

zelf voor gekozen', de dood in worden in gejaagd mijnheer, mr. J. Silvis!    
 

De misdrijven die uw rechters en raadsheren jegens grote groepen medemensen 

plegen treffen niet uitsluitend diegenen waar nauwelijks nog wat te halen valt. Er 
zijn ook grote groepen slachtoffers die met hard werken een mooi bedrijf hebben 

opgebouwd, om vervolgens ten voordele van nog grotere kapitaalkrachtige 
organisaties, zoals bijvoorbeeld banken, door uw klassenrechters middels 
gerechtelijk gesjoemel zijn of worden kapot gemaakt. Vaak in die mate dat de 

slachtoffers op een gegeven moment nagenoeg niets meer bezitten en dakloos 
op straat staan. Laat ons bewijzen dat datgene wat ik in dit klaagschrift beweer 

feiten zijn mijnheer, J. Silvis.   
 
Advocaten worden vaak gedwongen aan deze gerechtelijke vuiligheid mee te 

werken. Onlangs ging een wel eerlijke advocaat uit protest daartegen in 
hongerstaking. Toen dat niet hielp en er werd getracht de advocaat vanwege 

haar eerlijke protest kapot te treiteren, heeft zij uit wanhoop zelfmoord 
gepleegd. Wekelijks schieten mij de tranen in de ogen als ik dergelijke verhalen 

op moet schrijven mijnheer, Silvis.  
 
Enorm veel leed en verdriet is er ook bij diegenen, die door vaak gerechtelijke 

zwendel van klassenrechters hun geliefde kinderen zijn kwijt geraakt. Dit voor 
het enorme geldelijk gewin van de vele organisaties die onder de noemer 

'Jeugdzorg' opereren. Even Googelen hierover levert weken leeswerk op wat 
aangeeft dat mijn beweringen ook hierover de juiste zijn en dat er onmiddellijk 
ingegrepen moet worden! Ondergetekende is zich er wel degelijk van bewust, 

dat er als het om de belangen van kinderen gaat, soms moet worden 
ingegrepen. Maar wat er zich met behulp van uw rechters zich al jaren afspeelt 

bij 'Jeugdzorg' dat is dat kinderen als objecten worden beschouwd waar veel geld 
aan te verdienen is.  
 

Ook de grote politieke partij die mij schriftelijk heeft bevestigd, dat zij reeds 
lange tijd op de hoogte zijn van de wantoestanden binnen uw organisatie, 

bevestigde mij in datzelfde schrijven ook nog eens dat datgene wat ik hierboven 
over jeugdzorg summier opschrijf overeenkomt met de keiharde absolute, brute 
werkelijkheid!  

 
Het zou u sieren mijnheer, mr. J. Silvis als u een week lang 'Jeugdzorg criminele 

organisatie' en steekwoorden van gelijke strekking gaat Googelen en gaat lezen 
wat u dan allemaal daarover tegenkomt. Het zou u sieren, mr. Silvis als u mij 
toestaat dat schrijven van die politieke partij te laten zien waarin wordt 

bevestigd dat die partij al jaren op de hoogte is van het kapot maken van 
burgers door uw criminele organisatie. Het zou u sieren mijnheer, mr. Silvis als u 

mensen, die zo het slachtoffer zijn van de criminele cultuur die heerst binnen uw 
gerechtelijke organisatie en haar kliek, per onmiddellijk uitnodigt voor een 
uitgebreid gesprek.  

Het zou u sieren mijnheer, mr. Silvis als u de slachtoffers van uw organisatie de 
kans geeft de vele bewijsstukken die zij hebben aan u te overleggen en hun 

tevens toestaat het een en ander daarover uitgebreid mondeling toe te kunnen 
lichten. Bewijzen in groten getale bij diverse slachtoffers in bezit. Bewijzen die 
onweerlegbaar aantonen dat uw rechters en raadsheren criminelen zijn van de 

allerergste soort!  
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Maar liefst ongeveer 50 gezinnen per dag worden er in ons 'keurige Nederland', 
nadat rechters hier in Naam van de Koning over hebben beslist, de straat op 

gesleurd en dakloos gemaakt! Extreem criminele rechters mijnheer, mr. J. Silvis, 
want medemensen met hun kinderen, huisdieren en soms oma en/of opa en al 
dakloos maken, wordt door normaal denkende mensen met een beetje gevoel in 

hun eenvoudige donder als een absolute nationale misdaad tegen de mensheid 
beschouwd! Het leed wat hieruit voortvloeit is enorm en niet te beschrijven. Zelf 

kan ik daar als dakloos gemaakte natuurlijk volmondig over meepraten.   
 

Bij regelmaat komt het voor dat mensen die hun mond over bovenstaande 

massale Zwarte Toga Criminaliteit opendoen, door justitie en haar kliek daarvoor 
buitenproportioneel worden gestraft. Een goed voorbeeld daarvan ben ik zelf 
alhoewel het nog veel erger kan! Ik ben net zoals u 63 jaar mijnheer Silvis en 

ben door een misdadige rechter, zonder dat daar een rechtszitting over is 
geweest, dus zonder het beginsel hoor en wederhoor, voor straf, vanwege mijn 

goudeerlijke publicaties dakloos gemaakt. Dit is 'slechts' één, zeer 
levensingrijpende, straf van de vele straffen die op mijn persoon de laatste acht 

jaren zijn toegepast. Ook is er vele malen gedreigd met psychiatrische 
dwangverpleging die klokkenluiders veelal moeten ondergaan om hen zo de 
mond te kunnen snoeren. 

 
Natuurlijk is het zo mijnheer, Silvis dat ik dan ook bang ben! Bang, dat ik naar 

aanleiding van dit schrijven zal worden opgepakt en in een GGZ-inrichting wordt 
geplaatst. Een psychiatrische inrichting waar men mensen met een ongewenste 
eerlijke bek zoals ik die heb, dan onder dwang gaat verplegen de mond gaat 

snoeren.  
 

In verband met de ernst van de situatie, iedere week plegen meerdere 
medemensen uit wanhoop zelfmoord ten gevolge van al deze gerechtelijke 
smeerlapperij binnen uw organisatie, waag ik het er toch maar op mijnheer, mr. 

J. Silvis. Ik heb dit klaagschrift aan uw werkplek aan het Korte Voorhout nr. 8 in 
Den Haag tegen ontvangstbewijs afgegeven. Ik hoop dat u bereid bent ons met 

onze niet voor twijfel vatbare bewijzen over dit alles zeer spoedig te ontvangen, 
de feiten onder ogen wilt zien en mij voor dit schrijven niet op laat pakken!   
 

Mijn ervaring is dat klaagschriften door uw organisatie vrijwel altijd worden 
afgedaan met standaard afraffel antwoorden zoals; 'In uw beleving meent u 

dat….'. 'In uw boosheid hierover bent u in de veronderstelling ….'.  Omdat u zo 
boos bent ervaart u ….'. of; 'De termijn is verlopen'. Dit nadat uw organisatie 
eerst schaamteloos de datum van afgifte opzettelijk heeft vervalst enz. enz. enz. 

 
Ook acht ik het mogelijk, dat u mij in uw reactie in een paar simpele regels gaat 

uitleggen, dat de wet het u onmogelijk maakt in te grijpen betreffende eenmaal 
uitgesproken vonnissen. In dat geval verwachten ik en mijn vele mede- 
slachtoffers van u mijn mijnheer, Silvis, dat u dat wetsartikel waarin dat is 

bepaald gebruikt als wc-papier. Dat hebben uw criminele rechters en raadsheren 
immers ook gedaan met de bepalingen die in nationale wetsartikelen en 

internationale verdragen liggen verankerd die uw meesters in de rechten niet zo 
goed van pas kwamen toen zij, ten voordele van het geldelijk gewin van hun 
elite vrinden, onschuldige medemensen volledig kapot aan het maken waren.  
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Als er in al die gevallen wél gesjoemeld kan worden, dan kan dat toch nu ook wel 

voor deze ene keer mijnheer, mr. Silvis. Schuift u dat wetsartikel, waarin is 
bepaald dat u niets mag doen dan nu ook maar even opzij. Het gaat mij en 

andere weldenkende burgers vooral ook om de medemensen die ten gevolge van 
de misdadige werkwijzen van uw rechters en raadsheren uit wanhoop zelfmoord 
gaan plegen! Als bepalingen, verankerd in nationale wetten en internationale 

verdragen aan de kant schuiven voor het geldelijk gewin voor elite vrienden kan, 
dan moet dat aan de kant schuiven toch ook kunnen als daar weer wat 

mensenlevens mee gered kunnen worden mijnheer, mr. Silvis!  
 
'Nood breekt wet' zo zegt ons het spreekwoord. Als dat spreekwoord zo massaal 

geldt ten voordele voor het geldelijk gewin van bepaalde elitegroepen, dan 
verwachten wij van u dat dat spreekwoord nu ook geldt ter voorkoming van nog 

meer zelfmoorddoden mijnheer, mr. J. Silvis.   
 
Ook deze week zullen er weer mensen zijn die het niet meer zien zitten ten 

gevolge van de vuile beslissingen van uw misdadige rechters en raadsheren en 
zichzelf in uiterste wanhoop gaan vermoorden. Dat veroorzaakt zeer veel 

(maatschappelijke) ellende, leed en verdriet. Daarom verwachten velen, 
waaronder ikzelf van u mijnheer, Silvis dat u binnen 7 werkdagen (liefst nog 

sneller uiteraard!) reageert op dit klaagschrift en mij en een aantal andere 
slachtoffers op zéér korte termijn uitnodigt met onze bewijzen. Wij verwachten 
tevens van u dat u ons ruim de mogelijkheid geeft (meerdere dagen) om onze 

niet voor twijfel vatbare bewijsstukken, die aantonen dat datgene zoals 
hierboven summier omschreven afschuwelijke feiten zijn die velen volledig kapot 

maken en de dood indrijven, uitgebreid mondeling te kunnen toelichten.   
 
Dan nog het volgende mijnheer, Silvis. In een van mijn pogingen om te 

voorkomen dat u mij op laat sluiten om mij zo de mond te snoeren, met als 
zogenaamde reden dat ik een gevaar voor mijzelf zou zijn, deel ik u mede dat  

ik zelf geenszins van plan ben om zelfmoord te plegen!  
 
Samengevat verwachten ondergetekende en mijn medeslachtoffers voorlopig van 

u het volgende: 
 

1. Vanwege de urgentie (het voorkomen van nog meer doden en andere 
ellende) binnen 7 werkdagen antwoord op dit klaagschrift. 
 

2. Op zeer korte termijn overleg inzake de wijze van uitnodiging van 
slachtoffers met hun bewijzen. 

 
3. Op zeer korte termijn een uitnodiging aan ondergetekende en andere 

slachtoffers om onomstotelijke bewijzen te overleggen en ruimschoots de 

tijd om die bewijzen mondeling toe te kunnen lichten.  
 

4. Dat u, mede gelet op de ernst van de situatie, geen gerechtelijke 
uitvluchten zoekt om onder de behandeling van dit klaagschrift uit te 
komen.   

 
Wegens omstandigheden kan op bovenstaand adres slechts een keer per week 

de post door mij worden opgehaald.  
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Ik verzoek u dan ook beleefd, doch met klem mij ook per e-mail op de hoogte te 

houden van het verloop betreffende de behandeling van dit klaagschrift.  
Nico.vandenham@gmail.com.  

 
Nico van den Ham 
 

 
Journalist 

Melder van Misstanden 
Telefoon: 06-19215778   
 

 
P.s.: zie ook:  

www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm   

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

www.sdnl.nl/karel-de-werd.htm  

www.sdnl.nl/burhoven.htm  

www.sdnl.nl/kluun.htm  

www.sdnl.nl/vd-voort.htm  

www.sdnl.nl/van-putten.htm  

www.sdnl.nl/teernstra.htm  

www.sdnl.nl/nelson-aanklacht.htm  

www.sdnl.nl/van-belle.htm  

www.sdnl.nl/xtc-zembla-bolhaar.htm   

www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm  

www.sdnl.nl/grondwettelijk-hof.htm  

www.sdnl.nl/raad-van-state-pers.htm  

www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm   

https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&t=2s 

 

Nederland heeft als enig lid van de Europese Unie geen grondwettelijk hof, waardoor 
rechters en raadsheren naar willekeur en belangenverstrengeling kunnen vonnissen. 
Artikel 120 van de Grondwet verbiedt om vonnissen te toetsen aan de grondwet. 
Een regelrechte schande die door de politieke partijen tot op de dag van vandaag wordt 
gedoogd. Schande...!!  
Daarom is voor de komende verkiezingen het van belang dat de lijsttrekkers van de zittende 
partijen bevraagde worden op hun ambtseed op die Grondwet; en nieuwe partijen vragen 
stellen aan de kandidaten. Zie daarvoor: www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm    
 

mailto:Nico.vandenham@gmail.com
http://www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-30.htm
https://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho&t=2s
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnfcwz08zv
http://www.sdnl.nl/zendtijd-politieke-partij.htm

