
Vaststelling van rechterlijke zwendel i.s.m. het grootkapitaal en de Recreatiemaffia 
Overzicht van reacties op de oproep aan integere rechters en officieren van Justitie  

 

Oproep aan integere Rechter, Officieren van Justitie, politici, 

journalisten en Advocaten  

om ongerechtigheden binnen het systeem van de rechtspraak als 

klokkenluider te melden !    

   

Resultaat tot nu toe:  

Meldingen van rechters bij rechtbanken: 0  

Meldingen van raadskeren bij gerechtshoven: 1  

Meldingen van staatsraden bij de Raad van State: 1  

Meldingen van griffiers: 0  

Meldingen van advocaten: 0  

Meldingen van journalisten: 1 en 2  

Meldingen van politici: 0  

Meldingen van burgers: 1 en 2 en 3    

Het uitblijven van enige melding van ongerechtigheden in het rechtssysteem en integriteitsproblemen is 

een bovennatuurlijk wonder. Behalve de lijst klokkenluiders bij de Sociale Databank Nederland die hun 

klacht over het rechtssysteem hebben durven uiten. Procederen tot aan de Raad van State in civiele 

conflicten heeft geen enkele zin wanneer de tegenpartij een overheidsinstelling is, zoals de provincie, 

gemeente, het waterschap of een ministerie, een bank, multinational of verzekeraar.  

 

1) Rechter A.L. Croes 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

2) Rechter Van der Molen 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

3) Deurwaarder 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
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4) Advocaat 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

5) Overheidsinstantie 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

6) UWV 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

7) Gemeente Castricum 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

8) Openbaar Ministerie 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

9) Buitenlandse Zaken 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
 

10) Rechtbank Alkmaar 

 Aanleiding  bewijzen  aanklacht 
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Al deze zaken vragen om een rechtspraak conform de wet en regelgeving. Daarom zal deze zaak voor 
jurisprudentie worden voorgelegd aan de president van het Gerechtshof in Leeuwarden omdat hij als 
eerste art. 162 Sv activeerde met zijn aangifte van onwettig zwijgen inzake een rechtsprocedure bij 
het Gerechtshof in Leeuwarden. Deze bewijsbare zaken raken alle rechtsgebieden in ons land en zijn 
daarom de basis voor jurisprudentie wanneer misbruik van macht door beëdigde justitiële 
functionarissen bewijsbaar is. 
 
P.s. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal dat kan worden opgevraagd tegen een redelijke 
kostenvergoeding buiten de rechtspraak om 
 
Ir. R.A.A. Rietveld 
 

 
Dag Ben, 
 
Natuurlijk heb je gelijk, maar de censuur in Hilversum en bij de grote bladen verhindert een fatsoenlijk 
informatie over hoe het werkt. De journalisten schijten alle kleuren van de regenboog in hun onderbroek 
van angst om hun baan niet te verliezen, terwijl ik weet dat ze wel pogingen doen om de misinformatie over 
dat verdrag te stoppen. Er zijn wel pareltjes zoals bij Tegenlicht, Tros-Opgelicht, Monitor, Zembla, Reporter 
en nog wat durfallen in de journalistiek. Maar het is te incidenteel. 
 
Zelfs de diefstal van 50,9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW raakt iedereen, maar niemand zegt wat. 
Als konijnen voor de loop van de jager blijven ze zitten om die laten schieten. Over schieten gesproken, er is 
een mogelijkheid om de censuur te doorbreken, maar dan moet je een halve staatsgreep plannen. Neem 
bijv. een 120 tons-tank met dubbele loop (want ‘n enkel kanon is niet genoeg) en dreig de redacties van de 
onderzoeksprogramma’s aan flenters te schieten met een nette waarschuwing vooraf, zodat er geen 
slachtoffers vallen, maar de zendermast in Hilversum wel omver geschoten zal worden. Dan krijg je 
vermoedelijk wel wat angsthazen zover dat ze hun mond open doen en onder dwang vragen stellen over de 
gevolgen van dat verschrikkelijke verdrag dat alleen maar zal leiden tot verdere Amerikanisering van het 
Rijnlandse model. Ik gruw ervan. 
 
Ik wens je en iedereen het allerbeste 
 
Van: ben jager [mailto:idevar@yahoo.com]  
Verzonden: maandag 23 maart 2015 14:43 

Aan: bernard.hammelburg@bnr.nl  
Onderwerp: TTIP goed voor de economie? Ook voor de mensen? Lees hier over die nwe economie; en alle 

verzwegen roof van onze welvaart 

 
Hallo, 

 
De meeste mensen weten niet beter. Het wordt er overal, dag in - dag uit, 

ingeramd. 

 
'TTIP moet'. 'TTIP voor een betere economie'. 
Makkelijk gezegd. mooie beloften - gaat niks van bewaarheid worden! Integendeel! 
Alles in reclame - daarvan wordt altijd overgebracht welke voordelen dat zou 

hebben. Nadelen worden nooit genoemd. 

 
Zo ook met het mantra van groei, 'die economie'. 

 
Vraagt u zich a.u.b. vooral af: 'Wordt ík(U) er eigenlijk wel beter van?'  
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Het is veel werk geweest - dat eigenlijk al járen op de plank ligt! - maar de 

meeste mensen nóg niet weten. Dankzij de censuur in de massamedia  (een machtig 

wapen in deze 3de aflevering van de voortdurende oorlog). 

 
Deze oorlog laat geen sector met rust. Subversie van binnenuit is veel effectiever 

dan de 'ouderwetse' slagvelden. Het middel van 'soft killing' is weer helemaal 

terug - wegens succes op herhaling.  
TTIP effent het pad ook daarvoor. 

 
Journalistiek is een levensgevaarlijk vak geworden.                          

Kritische journalisten cq. klokkenluiders worden nog al een (met de dood) 

bedreigd, of lafhartig door de overheid vermoord. Wat de massamedia dan weer 

zorgvuldig blijven verzwijgen, of zelfs toedekken.                     

 
Lees hierover en meer in bijgaand Word-document. 

 
U hoeft het niet met alles eens te zijn. U kunt het beter weten, over 

betere('inside-)information' beschikken. Best mogelijk. 
Controleer zelf de onderbouwing, en negeer niet wat iedereen zelf kan waarnemen. 

Verbind te stippen en .... 

 
Goede middag, Ben 

 

 
Dag Wim, ik heb Hans Lindemeijer gesproken en toegezegd te komen filmen op de 22e april in Apeldoorn. 
 
Ik stuur hem dit bericht en enkele linkjes waarin hij kan lezen dat het Basisinkomen de enige oplossing is 
voor de eurocrisis en de euromunt. 
 
Al in 1996 werd voorspeld in Der Spiegel dat de werkgelegenheid door automatisering drastisch zal 
verminderen binnen 50 jaar. Maar met de demagogie van de Lijstrekkers bij de verkiezingen hoor je alleen 
maar wensdromen over iets wat niet zal gebeuren en gegarandeerd zal verdwijnen. Namelijk voldoende 
goedbetaald werk waarvan je kunt leven. Het basisinkomen in de uitzending van Tegenlicht van 22 maart 
met een koppeling naar de discussie in Pakhuis de Zwijger op woensdag 25 maart gaf, uiteraard vanuit het 
buitenland,  door een prof. aan het MIT een goede analyse van wat gaat komen. Dat wij in Nederland allang 
die kennis hebben ligt aan het gegeven dat de media profeten uit eigen stad nooit zullen eren.  
 
Maar geleuter van politici over werkgelegenheid die zij zelf afbreken met bezuinigingen krijgt alle ruimte om 
hun Zwanenzang rond te tetteren. Wat nu op Tv wordt geopenbaard is mosterd ver na de maaltijd, ondanks 
mijn waardering ervoor. Bekijk de ergerniswekkende arrogantie van de bestuurders bij ABN-AMRO eens. 
Kostmisselijk word je wanneer je dat gepaard ziet gaan met massaontslagen in die sector. Het is wel een 
voorbode van wat die prof. aan het MIT zegt; en wat in 1996 al werd voorspeld in Der Spiegel, wat nu voor 
je eigen ogen aan het gebeuren is. Hetzelfde is te zien bij het spoorloos laten verdwijnen van 50,9 miljard uit 
het Spaarfonds voor de AOW en de rotzooi in het door en door corrupte rechtssysteem zonder 
grondwettelijk Hof in ons land. Ik hoop dat president mr. F. van der Winkel het aandurft om door te bijten. 
 
Lees natuurlijk ook je eigen pleidooi voor het Basisinkomen bij Grondvest en Bellamy. 

Begin met deze link: www.sdnl.nl/pauw-over-griekenland.htm en www.sdnl.nl/pdf/zorgtaken.pdf  
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Site adres: https://medium.com/@panoramacanvas/panorama-iedereen-een-basisinkomen-bc0b5005ca6f  
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Site adres: http://www.sdnl.nl/basis-inkomen-zwitserland.htm 
Site adres: http://www.sdnl.nl/basisinkomen-duitsland.htm 
Site adres: http://www.sdnl.nl/basisinkomen-blok.htm 
Site adres: http://www.sdnl.nl/basisinkomen.htm 
Site adres: http://www.sdnl.nl/banken-veroorzaken-recessie.htm 
Site adres: http://www.sdnl.nl/geld.htm 
Site adres: http://www.sdnl.nl/onze-vader.htm 
 
Er is nog veel meer, maar dit lijkt mij nu even genoeg. 
 
m.v.g. 
 
R.M. Brockhus (redacteur SDN) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen (NH) 
035-4244141 
E: sdn@live.nl 
W: www.sdnl.nl  
 

 
Van: Denktank [mailto:denktank-bounces@basisinkomen.nl] Namens H. Lindeijer 

Verzonden: zaterdag 21 maart 2015 17:30 
Aan: 'Denktank-maillijst van Vereniging Basisinkomen' 

Onderwerp: [Denktank] OKW-lezing met o.a. Basisinkomen door Prof. Schuyt op 22 april 

 
Hallo, 
Ik hoop dat er een geïnteresseerde is die dichter bij Apeldoorn woont. 
 
Mogelijk bent u geïnteresseerd in de OKW-lezing door prof. Schuyt, 22 april in Apeldoorn. 
Min of meer toevallig kwam ik dit tegen. 
In de beschrijving daarvan “De toekomst van de verzorgingsstaat” staat bij een van de 4 opties: 
Het “Europees basisinkomen (Van Parijs, België), een op noden gerichte sociale moraliteit en solidariteit ( 
Noonan, Canada)” 
 
In de bijlage de tekst van de site: http://www.okw-apeldoorn.nl/ 
 
Het zou goed zijn hiervan een video opname te maken, wie kan dat? 
 
Zelf vind ik Apeldoorn – Eindhoven een te grote afstand voor een avond. 
 
Groeten, 
Hans Lindeijer 
 
Ambonplein 61, 5641GB  Eindhoven, tel: 040-2439786 of: 062 3970420 Twitter: @hanslindeijer 
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