
Open brief aan alle Eerste en Tweede Kamerleden 

 
L.s. Afgelopen nacht toen ik niet goed kon slapen zag ik een film over het seksueel misbruik van 

een pastoor van de katholieke kerk in Australië. Een mooie verfilming van de dilemma’s die zowel 

de kerk als moreel kompas voor de maatschappij, als voor het overheidsbestuur vormde. Pas na 

25 jaar durfde men een echt onderzoek te doen naar de ca. 100 zwaarste gevallen van misbruik 

van kinderen, waarvan er inmiddels veertig zelfmoord hadden gepleegd door het wegkijken van 

de autoriteiten, politie en de falende hulp voor slachtoffers. Een groot dilemma voor de kerk. 

 

In Nederland zie ik een degelijk verschijnsel in de kerk m.b.t. misbruik, maar ook in de politiek 

die steevast een andere kant uitkijkt wanneer je als burger vragen stelt bij zaken die verbetering 

behoeven. Zoals dat bij de kabinetsformatie de primaire eis wordt gesteld om een grondwettelijk 

hof in te richten en tegelijk het pijnlijke artikel 120 uit de grondwet te schrappen. Dit klemt des te 

meer, omdat in ons land de rechterlijke macht als een bezettingsmacht functioneert, zonder enige 

controle van wie of wat dan ook.  

 

U als Kamerlid, en ik vermijd het woord volksvertegenwoordiger met reden, gedraagt zich precies 

zoals de prelaten van de katholieke kerk in Australië. U doet net alsof u de stem van het volk in 

het parlement laat doorklinken, maar het tegendeel is waar. U schendt zonder blikken of blozen 

uw ambtseed met het accepteren van de gevolgen van de ontwrichtende rechtspraak in Nederland, 

waardoor p/j ca. vijfhonderd mensen vanwege rechterlijke vonnissen tot zelfdoding overgaan als 

aandeel van de ca. 1800 zelfmoorden. Per jaar twee keer zoveel rechtspraak-zelfdodingen als die 

ene keer met de MH017. Schaamt u zich niet kapot om de rechtspraak niet aan een fundamenteel 

onderzoek te onderwerpen en de wetgeving aan te passen? Lees het onderstaande commentaar.  

 

 

Waarom geen politieke en journalistieke aandacht voor de ca. 500 slachtoffers PER JAAR van het 

juridische steekspel van advocaten, deurwaarders en rechters met de zelfdoding van burgers die geen 

kant meer uit kunnen? Dit als rechtstreeks gevolg van rechterlijke uitspraken en executies van 

vonnissen door empathieloze gerechtsdeurwaarders! Dit o.a. met 30 huisuitzettingen per dag, 380.000 

gezinnen met huurschuld die moeten kiezen tussen wonen en eten, en 1,4 miljoen huiseigenaren met 

een hypotheek onder water!  

 

http://www.sdnl.nl/stidag.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9cubq29nk7Y


 

 

Die JAARLIJKSE stoet lijkwagens is meer dan twee keer zo lang als die van de vliegtuigramp bij 

elkaar, waarvoor het parlement op 3 september staande enkele minuten stilte heeft gehouden uit 

medeleven en respect. Is het niet zinnig om ook op de stoep voor het Gerechtsgebouw in Den Haag en 

voor de deur van de Tweede Kamer een bloemenzee te laten ontstaan, als blijk van medeleven en 

respect voor diegenen die het leven zijn ontvlucht, vanwege het overheidsbeleid dat niet meer te 

verdragen was? Kunnen we dit eens organiseren om de politiek en journalistieke aandacht op dit 

gigaprobleem te vestigen? Bij toeval hoorde ik op de radio 1 op 4 september 2014, dat Bas van 

Werven vragen stelde over dit in Nederland verzwegen, maar zeer pijnlijke onderwerp: zelfmoord. 

 

De fundamentele omwenteling van het Nederlandse rechtssysteem 

Een overzicht van de in de video ingebracht commentaren over corruptie  

 
De schokkende onthullingen over de rechtspraak in ons land, schaadt in hoge mate ‘t vertrouwen 

nog verder dat de burger ten onrechte in het rechtssysteem nog had. Stel eens wat vragen aan het 

ANP en Kamerleden. Ikzelf kreeg nooit ‘n zinnige reactie op mijn vragen. Zie: www.sdnl.nl/anp-

correspondentie.pdf. Alle linkjes die verwijzingen naar internet kan men op volgorde vinden in de 

website: www.sdnl.nl/koppelingen.htm. De video duurt ‘n uur! De linken bekijken vergt vele uren. 

Vergroot uw kennis over de macht. Bekijk ook de aanslag op de heer Rietveld van 6 januari 2017. 

 
 

5 augustus 2017 
Hi  Wim Visser, 
 
Bij deze laat ik jou weten de tekst uitstekend te vinden, alleen de regel dat ik inzicht gekregen heb in 
het landelijk politiearchief moet jij even ombuigen naar het gegeven dat op 12 juni 2017 de inspecteur 
van Politie heeft aangegeven, onder getuigenis van dhr. W. Verbree, dat op mijn naam geen enkele 
zaak of aanklacht tegen mij te zien was in het politiedossier. Kort samengevat alles was landelijk leeg. 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/2736665/Overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2736665/Overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen
http://basvanwerven.nl/
http://basvanwerven.nl/
http://www.sdnl.nl/stidag.htm
https://www.youtube.com/watch?v=o6g3GS4KmAE
https://www.youtube.com/watch?v=o6g3GS4KmAE
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ&t=14s
http://www.sdnl.nl/pdf/anp-correspondentie.pdf
http://www.sdnl.nl/pdf/anp-correspondentie.pdf
http://www.sdnl.nl/koppelingen.htm
http://www.sdnl.nl/rietveld-gemolesteerd.htm
https://www.omroepwest.nl/nieuws/2736665/Overheid-verantwoordelijk-voor-groot-aantal-zelfdodingen


Zes weken later dus kon ik de verbijsterende conclusie trekken dat Politie = OM nota bene ruim een 
jaar later de valselijk opgemaakt strafaangiften hebben ingezet, om Rietveld op drie valse aangiften te 
kunnen arresteren. Kort samengevat: men zei: “Dat als jij ooit de verkeerde persoon tegen het lijf zou 
lopen, aangepakt zou worden”.  Dit tijdens jouw bezoek aan het Functioneel Parket in Amsterdam. Ja, 
tegen jou Wim Visser, was dit een bedreigende waarschuwing aan jou, dat als jij verder zou gaan met 
de waarheid boven water halen. 
 
Dat inmiddels ruim 30 strafaangiften van mij, ir R.A.A. Rietveld, opzettelijk zijn vernacheld door o.a. de 
figuren Proost / Moudhaan / Mud / Steensma is een zekerheid van 100 %, daar ook deze aangiften alle 
te maken hebben met het zaken afdekken die uitkomen bij de Vastgoed Recreatie Projecten waarbij de 
Rabobank als middelpunt functioneert. Daarbij zijn 59 dode eisers opgevoerd door advocaat A.P. Maes 
uit Apeldoorn (de advocaat van recreatieparkeigenaren) wat volledig is afgedekt door OvJ mr R. Mud. 
Zo ook de zware smaad en lasterzaak van Top Parken-eigenaar A.W.A. Bergervoet tezamen met acteur 
Willibrord Frequin en A. Tulp in de tv-uitzending van de TROS; wat zeker bekend is bij OvJ mr R. Mud. 
Verder ook de misdrijven die ten uitvoer zijn gebracht door Gemeente Castricum tezamen met UWV - 
misdrijvenplegers van domiciliefraude en identiteitsfraude.  
 
Zie daarvoor de perfect opgemaakte politie aangiften die zijn gemaakt door Inspecteur R.J.G. Derogee 
van Politie Bureau - Osdorp - Meervaart. Maar waarmee wederom nog niets is gedaan, maar wel met 
de valselijk opgemaakte strafaangiften tegen mij, Rietveld, waarin geheimagent R. Munsterman een 
cruciale rol heeft gespeeld om drie tegenpartijen van Rietveld te bewegen een valse strafaangiften te 
doen tegen mij, Rietveld. Deze ongein is afgelopen vrijdag door Politie Osdorp - Meervaart per mutatie 
toegevoegd aan de dossiers, met een reeks van strafaangiften van mij, Rietveld tegen de grote roedel 
van misdrijvenplegers. Expliciet vermeld ik, dat Officier van Justitie mr. Rienk Mud niet zou weten waar 
de heer R. Jaasma het over gehad zou hebben in de zaken van Rietveld. Voorzichtig ingeschat heeft R. 
Mud elke toelaatbare grens overschreden door zelfs Politie NHN, waaronder Mw. Hogendijk te 
bevelen geen Strafaangiften meer op te nemen van Rietveld tegen UWV-misdrijvenplegers. Hierdoor is 
enorme en opzettelijke ravage veroorzaakt. 
 
Ruud Rietveld 
 
Als je deze tekst invoert i.p.v. dat ene zinnetje Wim, zal dat wederom paniek doen veroorzaken. 
 

 
Aan alle volksvertegenwoordigers, ministers, justitiële en politieambtenaren, mijn verslag van 
overheidsfraude in de brief aan minister Opstelten over binnenvallen van politie in opdracht van de 
Officier van Justitie. Dit kan aanleiding zijn voor een kabinetscrisis omdat de ministers politiek 
verantwoordelijk zijn voor de uitwassen bij het UWV, CJIB, de ambassade in Jakarta en het beleid 
van Justitie en Buitenlandse Zaken. N.b. Alle uitlatingen vallen onder de verantwoordelijkheid van Ir. 
R.A.A. Rietveld.  
 
Zie interview Deel II. De overige verklaringen over machtsmisbruik, manipulatie en wetsovertreding 
door kennisdragers ziet u op Deel I en Deel III en Deel IV, Deel V, Verklaring VI. Zie de mailing naar 
Nieuwsuur, het parlement en het Amsterdams raadsbesluit m.b.t. politiegeweld en vierde arrestatie 
wegens een vermiste kaasschaaf (€ 2,50) in opdracht van de officier van Justitie NN te Utrecht. 
Artikel 162 Sv voor een kennisdrager is dwingend m.b.t. het doen van aangifte van een strafbaar feit 
waarvan men kennis draagt. Zie mijn strafaangifte bij de politie tegen de voorzitter en de advocaat-
generaal bij het Gerechtshof in Arnhem. Tot nu toe wordt alles afgedekt en onder het tapijt 
geschoven.  
 

http://www.mstsnl.net/video/campingmaffia-frequin.wmv
http://www.sdnl.nl/pdf/commentaar-van-wim-visser-en-ruud-rietveld.pdf
http://www.sdnl.nl/mail-parlement-2011.htm
http://www.sdnl.nl/mail-ministeries.htm
http://www.sdnl.nl/mailing-orde-van-advocaten.htm
http://www.sdnl.nl/mail-politie-nederland.htm
http://www.sdnl.nl/disclaimer.htm
https://vimeo.com/37424469
http://www.sdnl.nl/kennisdrager.htm
https://vimeo.com/36083789
https://vimeo.com/25965255
https://vimeo.com/45885281
http://www.mstsnl.net/video/rietveld-ton-elias.wmv
http://www.sdnl.nl/pdf/rondgang-in-den-haag.pdf
http://www.sdnl.nl/mailing-nieuwsuur.htm
http://www.sdnl.nl/mail-parlement-2012.htm
http://www.sdnl.nl/pdf/rietveld-raadsbesluit-amsterdam.pdf
http://www.wetboek-online.nl/wet/Sv/162.html
http://www.sdnl.nl/kennisdrager.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg


Aangifte tegen 2 rechters van de Rechtbank Amsterdam (Parnassusweg) 

 







 
 
 
 
 
 
 

Aangifte tegen beëdigde functionarissen als deurwaarders en ambtenaren bij UWV 





 


