
Categorische afwijzing van elke claim van het ANP 
 

Zie het verweer tegen het ANP op http://www.sdnl.nl/anp-afwijzing-claim.htm. Het ANP of de 
incasso in Belgie van Permission Machine heeft het niet gered en het ANP daarom een 
Nederlandse poging doet om de SDN kapot te krijgen, want er is sowieso geen geld. Namelijk 
nul komma nul en ik ben de enige bestuurder van de stichting die altijd netjes heeft gehandeld 
en beeldmateriaal heeft gebruikt dan van televisie is overgenomen of aan de SDN is 
toegezonden door betrokkenen. Vragen om het beeldmateriaal toch niet te gebruiken is 
voldoende om conflicten en afpersing te voorkomen. John de Mol als eigenaar is rijk genoeg. 
 

Ik antwoord naar de deurwaarder met deze absolute afwijzing van de opgeklopte en 
onterechte bedreiging met onkosten die men op eigen kosten, of die bij de opdrachtgever 
moet declareren; en niet zonder vrije wilsbeschikking voor zakelijk verkeer bij een niet-
opdrachtgever in het land over fictieve schending van het copyright dat vrij is voor alle burgers, 
zonder enige binding met een persorgaan, krant, persbureau of omroep, want de St. SDN heeft 
zich nooit aan huishoudregels bij wie ook gebonden. De SDN is net als elke particulier die op 
een blog berichten openbaart, omdat die relevant zijn voor de openbare discussie.  
 
Gerechtsdeurwaarder Rosmalen Nederland Gerechtsdeurwaarders BV, die hier met 
winstoogmerk; en niets anders, als incasso-cowboy het stokje overneemt van PM in België 
probeert geld als verdienmodel uit de SDN te persen en te dreigen met een rechtszaak. Het 
verschil met het rechtssysteem in België is; dat een belangverstrengelde rechter tot max 15 
jaar gevangenisstraf kan krijgen opgelegd, terwijl in Nederland het omgekeerde gebeurt. 
Namelijk afscherming van vervolging en rechtsbijstand op kosten van de belastingbetaler. Zie 
daarvoor o.a. de zaak Westenberg rond de Chipshol-affaire, dan de Demmink-zaak met 
opsluiting van Baybasin, omdat deze te veel weet en kan bewijzen.  
 
Dan de rechterlijke fraude rond de Bollenboeren met strafaangiften tegen de raadsheren, 
curatoren en rechtercommissarissen en het afdekken van strafaangiften door het OM door het 
Functioneel Parket van Marianne Bloos in Amsterdam. De niet-bestaande rechtsstaat vanwege 
artikel 120 in de grondwet geeft de magistratuur in Nederland de ongebreidelde mogelijkheid 
om naar absolute willekeur vonnissen uit te vaardigen waardoor ca. 500 slachtoffers van de 
zwendelpraktijken in de rechtspleging tot zelfmoord overgaan. Dit per jaar, en ook na de 
informatie hierover aan ca. 500 rechters die 28 september 2017 in Tivoli in Utrecht massaal het 
functioneren van de rechtspraak hebben gevierd. 
 
Aan ca. 350 van hen en aan o.a. de pers uitgereikte flyers is waar specifiek naar die praktijken 
en verantwoordelijkheid van de magistratuur voor door hen uitgelokte zelfdoding is gewezen. 
Niemand waagde het daarop te reageren net als de media niet met ook weer he prominente 
ANP. Ik verwijt dus het ANP dat probeert de SDN de mond te snoeren met dit soort idiote 
pogingen om schade en schending van het recht te organiseren over afbeeldingen van nu 19 
jaar geleden. Zie het pleidooi voor een rechter dat nog moet komen wat de achtergronden en 
ook Europese wetten regelen t.a.v. van de vrijheid van drukpers, citaatrecht, democratie en 
openbare informatie.    
 
Ik verwijt het ANP als prominente nieuwsbron en de uiteindelijke eigenaar van het ANP van 
grove nalatigheid m.b.t. tot wat hiervoor wordt onthuld, omdat ook het ANP met als eigenaar 
Talpa BV van John de Mol en hem als CEO de zorgplicht heeft verzaakt m.b.t de gevolgen van 
rechterlijke fraude en machtsmisbruik vanwege artikel 120 in de grondwet en alle betrokken 
overheidsinstanties zoals het OM, het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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Verder het (ver)zwijgende en weglopende parlement voor deze jaarlijkse gevallen van ca. 500 
zelfdodingen. Hieruit kan tegen het ANP een miljardenclaim voortkomen vanuit nabestaanden. 
Dit nog lost van de beleidsinstructie van oud-minister Hirsch Ballin om alle artikel 12-procures 
met bewijs van fraude gepleegd, door curatoren onder verantwoordelijkheid van een rechter-
commissaris, om die altijd op te leggen, hetgeen raadsheer Wabeke ook structureel uitvoert. 
 

Wat betreft de grof-geweldpraktijken van deurwaarders en incassobureaus, welke laatste 
ongebreideld ook jacht maken op totaal onschuldige burgers, terwijl de gerechtsdeurwaarders 
in de vaart der volkeren zich geprivatiseerd aansluiten aan de misleidingpraktijken en 
overmacht van wildwest incassobureaus. Hoe onbegrijpelijk ook, de Tweede Kamer doet daar 
helemaal niets aan en sluit zorgvuldig de ogen voor eveneens de gevolgen daarvan voor de 
zelfdoding van ca. 500 personen per jaar. Ruim twee keer zoveel dodelijke slachtoffers als van 
de MH17, maar hier dan wel per jaar als gevolg van rechterlijke vonnissen. 
 
Een fraai voorbeeld daarvan was het recente uitzetting uit een woning in Amsterdam waarvan 
verslag. Ik zal wat nieuwsrubrieken op tv mijn klacht tegen de piraterij van het ANP voorleggen 
om daar eens naar te kijken. De afbeeldingen van nu 19 jaar geleden leveren in de juristerij 
kaviaarprijzen op, terwijl hun auto van 19 jaar oud allang op de schrootkoop ligt. Dat 
auteursrecht in de moderne telcommunicatie is sterk achterhaald. En de overheid maakt 
misbruik van het copyright om zaken de laten censureren. 
 
Ik adviseer jullie en natuurlijk ook het ANP en de jachthond in dienst van het ANP om de 
website van de Sociale Databank Nederland m.b.t. overheidscriminaliteit in de breedte eens 
goed te bekijken. Ook de aanzegging van overheidscriminaliteit en bewijzen daarvan (wat tot 
nu toe in de media is verzwegen) aan 550 topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst en 
mijn aanschrijven hierover naar Rob Berthole van de AIVD. De Tweede Kamer blijkt een soort 
operette met het stelselmatig wegkijken in zaken die de bevolking veel pijn doen, zoals in 
Groningen met de aardgaswinning door Shell en Esso. 
 
Er is nog heel veel meer wat door o.a. het ANP en nieuwsrubrieken op Tv en in kranten wordt 
verzwegen. Daarom is deze blunder van het ANP ook zo mooi om een rechtszaak te laten 
beginnen over futiliteiten en afpersingspraktijken met juristerij en knevelarij. 
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