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Verzoek tot uitstel van de rechtsprocedure van het
ANP versus de stichting SDN
Huizen 21 november 2018 per mail en per briefpost
Geachte kantonrechter
Mijn naam is R.M. Brockhus, ben 75 jaar oud met een kale
AOW met 4 procent korting, vanwege het feit dat mijn
vrouw in Taiwan heeft gewoond als kind. Op 18 november
2018 ben ik 40 jaar getrouwd met mijn liefdevolle vrouw
Marjo. Marjo en ik zitten niet te wachten op aanvallen van
John de Mol van het ANP over afbeeldingen die 18 jaar
geleden uit openbare bron zijn overgenomen in het archief van de SDN. Maar John de Mol probeert
mogelijk in samenspraak met de elite om klokkenluiders die ongewenste onthullingen doen het leven
zuur te maken en te verpauperen, zodat hun stem wordt gesmoord. Alleen het ANP doet dat; geen
enkele andere krant of omroep. Hier stinkt iets….! Zie hier: ministerieel opleggen art. 12-procedures.
Ik heb ca. 22 jaar de redactie gevoerd voor de stichting Sociale Databank Nederland om zaken aan de
orde te krijgen die beter kunnen. Inmiddels staat de website voor 99 procent op zwart wegens
Europese auteurs- en privacywetten om meer aanvallen te voorkomen. Dat is antidemocratisch en
mogelijk tegen de grondwet, maar ik ben te oud om nog eens gevechten te beginnen tegen inperking
van de vrijheid van meningsuiting. De media incl. het ANP en alle politici en topambtenaren in
overheidsdienst zwijgen als het graf als het gaat over corruptie binnen de rechtspleging. Daarom zijn
voor mij de gevolgen van meedogenloze rechtspraak, die ca. 500 mensen per jaar het leven kost met
zelfdoding, als redacteur nog de cruciale speerpunt binnen mijn verantwoordelijkheid om die als
burger gestand te doen. Zie mijn genegeerd verzoek een premier Rutte.
Ik ontving de oproep om voor u te verschijnen op 28 november 2018 in de rechtbank te Almere. De
reden dat ik u deze brief schrijf is ingegeven door de vaste overtuiging dat deze rechtszaak niet een
simpele civiele affaire is, maar een doelbewust politiek ingegeven actie via miljardair John de Mol die
met mij al eerder de degens kruiste over inspraak van de burger in de politiek, als vriendendienst aan
een deel van de elite, om onthullingen over kwalijke praktijken binnen Justitie en het landsbestuur te
torpederen en te voorkomen en/of in te perken. Met name de scherpe aanvallen van klokkenluider
websites als die van de Sociale Databank Nederland, Martin Vrijland en andere. Daarom wil ik dat de
rechter deze wanpraktijken afstopt met een bij voorraad opgelegd persbericht van 1000 woorden van
ANP over de gevolgen van juristerij voor onschuldige kinderen van zelfs de magistraten zelf.
Daarom verzoek ik om voor meer tijd van voorbereiding met aanhouding van de procedure. Voor uw
informatie is dit verzoek op de website te vinden op: www.sdnl.nl/uitstel.pdf, waar u de werkende
linkjes kunt aanklikken en de informatie tot u nemen.

Wanneer ik voor u zal staan verzoek ik u:
1) Uw naam kenbaar te maken i.v.m. het bijbanenregister dat ter balie aanwezig dient te zijn
2) Mijn de vraag te beantwoorden die ik ook stelde aan de rolrechter in Almere; en ik die ook
stelde aan de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. C.H.W.M. Sterk: “Bent u
integer, of loyaal een wie of wat?”. Mr Sterk wil die niet beantwoorden, hoewel toegezegd.
3) Dat impliceert dat het overal onwettig genegeerde artikel 162 Sv bij uw JA onverwijld moet
leiden tot aangifte(n) bij Justitie of politie van de aan u ter kennis gebrachte strafbare feiten.
Conclusie
1) Er zijn meerdere redenen voor nietigverklaring van de claim tegen de SDN
2) Nooit is die 18 jaar is door het ANP erop gewezen dat inbreuk zou zijn gemaakt
3) Nooit is van het ANP een claim ingediend voor het afsluiten van een licentie
4) Nooit heeft een stuiting van een vordering plaatsgevonden in 18 jaar tijd
5) Het is maar de vraag of het verstandig is om nietigheid te vragen aan de rechter
6) Indien nietigheid wordt gesteld door de rechter, zal ANP waarschijnlijk de aanval staken
7) CEO John de Mol zal een dergelijke blamage niet over zich heen willen krijgen, en stopt alles
8) De SDN mist dan de inbreng van cruciale bewijzen van frauduleuze rechtspraak
9) ANP claimt met een valse eis € 500 plus BTW over een pagina die niet van de SDN is
10) ANP schendt artikel 1 van de Grondwet en discrimineert met claim tegen klokkenluider SDN
11) ANP schendt de zorgplicht m.b.t. informeren van de bevolking t.a.v. de zelfdoding na vonnis
12) ANP schendt het Burgerlijk recht om geen ongewenste overeenkomst aan te gaan: 3:33 BW
13) ANP probeert met juristerij geld af te persen van onschuldige burgers en NGO’s
14) ANP censureert websites van klokkenluiders zoals die van de Sociale Databank Nederland
15) ANP bedreigt ook andere klokkenluidersites zoals die van Martin Vrijland
16) ANP als enige nieuwdienst helpt mogelijk de magistratuur om onthullingen te belemmeren
17) ANP verwijt SDN schending van auteursrecht wat honderdduizenden burgers dagelijks doen
18) ANP moet worden verboden om ook kinderen van magistraten met claims te bedreigen
19) ANP dient dezelfde vraag te stellen aan beëdigde functionarissen of zij integer zijn en loyaal
20) ANP rekent voor administratie enz. € 120 per uur zijnde ‘n maandsalaris van € 14.400 plus BTW
21) ANP claimt schade in valse hoedanigheid zonder zetelvermelding op het briefpapier.
22) De SDN heeft met niemand een overeenkomst of contract afgesloten
23) De SDN heeft zich nooit aan een vereniging, bedrijf of huishoudregels gebonden.
24) De SDN kan dus niet worden aangesproken op gedragsregels van o.a. de media

Zie deze link voor aanklikbare uitbreiding van het verzoek tot aanhouding:
www.sdnl.nl/verzoek-tot-aanhouding-van-de-rechtsprocedure-28-11-2018.pdf
Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Zoals u hebt kunnen lezen en mischien ook horen zal ik nog voor de wettelijke aanvang van het
korgeding aan u dezelfde vraag stellen die ik aan de rolrechter in uw rechtbank op 18-09-18 stelde,
maar ook aan de vicevoorziter van de Raad van de Rechtspraak mr. C.H.W.M. Sterk: “Bent u integer;
of loyaal aan wie of wat?”. Zie het interview van Nico van den Ham. Ik verzoek u nu om aanhouding
van deze procedure, mede door een verzoek tot aanpassing van de auteurswet aan het parlement.

Die cruciale vraag aan u en aan elke rechter heeft juridische consequenties, namelijk dat u los van
artikel 120 in de Grondwet, waardoor u naar believen een vonnis kunt en mag uitspreken, los van
welke wet of jurisprudentie ook, dat uw integriteit u verplicht om artikel 162 Strafvordering te
respecteren door als kennisdrager wettelijk verplicht aangifte te doen van strafbare feiten die
gepleegd zijn door derden; en in het bijzonder door beëdigde overheidfunctionarissen.
Daarom verwijs ik ook u naar de toelichting die ik hierbij nogmaals overhandig met een opsomming
van tientallen frauudleuze rechtshandelingen binnen de rechtspleging die grote schade hebben
veroorzaakt bij slachtoffers van misbruik van recht en macht ten nadele van de veroordeelden. Die
schade is zo groot dat per jaar ca. 500 rechterlijk veroordeelden na vonnis zelfmoord plegen om te
omtsnappen aan het hen aangedane onrecht; en de juristerij en terreur die zij als zodanig ervaren.
Zoals u ook kunt weten met het lezen van mijn verweer tegen de onfrisse aanval van het ANP en de
verantwoordelijke bestuursvoorzitter zijnde John de Mol, wordt via een robotprogramma, net als bij
vingerafdrukken bij forensische recherche bij misdaden, het internet gescand. Bij een combinatie van
een foto of afbeelding op een website met de catalogus van het ANP, wordt door het incassobureau
van Permission Machine in België een zogenaamde schadeclaim ingediend wanneer of een bedijf, of
een stichring, of vereniging aangsproken kan worden op (gefingeede) schending van het copyright.
Want bij bedrijven of stichtingen, danwel een vereniging is waarschijnlijk geld te vinden en op te
eisen; en/of een opgedrongen abonnement regelen dat als een soort beschermingsgeld fungeert.
Hoe weet men dat hier een vunzig politiek spelletje wordt gespeeld? Dat is heel eenvoudig vast te
stellen, doordat alle Kamerleden, alle redacties van de massamedia aan wie deze wantoestand is
gemeld zwijgen, dit ondanks het vezoek daar journalistiek en politiek aandacht aan te besteden. Dit
temeer, omdat per dag door gewone burgers en hun kinderen honderdduidzenden keren hetzelfde
wordt gedaan op hun blog of website. Simpel als wat, want niemand in de politiek en ook niet in de
media, en zeker niet door het ANP wordt gereageerd op de kwalijke praktijk binnen de rechtspleging.
Van deze brief aan de rechter wordt en kopie toegezondern aan alle Kamerleden, alle redacties van
grote kranten en omroepen; en natuurlijk ook aan het ANP als nieuwsdienst. Verder aan het WODC,
aan alle topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst, aan rechtbanken en kantoren van het OM.
Ik verzoek de rechter wegens de conclusies het ANP te veroordelen bij voorraad tot het verspreiden
van een persbericht van minimaal 1000 woorden m.b.t. het schenden van de zorgplicht door het ANP,
maar ook door de rechter bij bijv. een huisuitzetting, als bron van maatschappelijke informatie en als
nieuwsdienst inzake schadelijk gevolgen van de opdracht van de CEO van het ANP en discriminerende
invorderingspraktijken van Permission Machine in België. Maar ook voor het niet waarschuwen voor
de grove nalatigheid van politici om afpersingspraktijken ongemoeid te laten met schending van de
zorgplicht; hoewel de zittende machten van politiek en magistratuur belang hebben bij het inperken
en afstraffen van onthullingen over gezwendel in het landsbestuur en in de rechtspleging.
R.M. Brockhus, woordvoerder voor de stichting Sociale Databank nederland
Westkade 227
1273 RJ Huizen
035-5268153
Web: www.sdnl.nl
Mail: sdn@planet.nl
Zie www.sdnl.nl/voorstel-tot-vrijwillige-gijzeling-van-mr-sterk-om-censuur-te-doorbreken.pdf en
de petitie aan de Tweede Kamer om de integriteit van de rechtspraak te onderzoeken.

-

Dag allemaal, over onderstaande brief aan Fleur Agema, die ook gestuurd is naar de fractievoorzitters,
heb ik nog geen enkele reactie ontvangen. Ook niet van Fleur Agema zelf. Zoals jullie wel weten, is de
inbreng van een burger die niet tot de incrowd van een partij behoort taboe gebleken.
Zoals jullie ook kunnen weten heb ik nu ruzie met John de Mol, o.a. eigenaar en CEO van Talpa, ANP
en Veronica. Wat velen nog niet weten, en John de Mol zelf ook niet, is dat hij met mij ook al op 4
december 2002 in de clinch lag over de inspraak van de burger in het parlement, wat hij weigerde als
programma te produceren voor televisie. Hij reageerde toen nors met afwijzing van echte democratie,
gebaseerd op eerlijke journalistiek. Inmiddels weet iedereen dat alleen het private ANP probeert de
magistratuur en de elite van de overheid ten dienste te zijn, door als enige aanvallen te doen op
klokkenluider-websites zoals die van de SDN en Martin Vrijland.
De overheid, justitie, politici en beëdigde topambtenaren hebben groot belang bij het censureren van
ongewenste onthullingen ook bij Zembla en Nieuwsuur. Zie daarvoor Bas Haan die bij Nieuwsuur
vanaf 31 minuten publiek maakte. Echt blij zijn ze bij de elite niet, omdat het de schimmige praktijken
in het landsbestuur aan de oppervlakte brengt en dat is hoogst ongewenst. Neem alleen maar de
moord op die journalist in Turkije. Mij gaat het om de dodelijke gevolgen van de Nederlandse
rechtspraak waarvoor ik de vicevoorzitter van de Raad voor de Rechtspraak mr. C.H.W.M. Sterk het
voorstel deed om zich vrijwillig te laten “gijzelen” op een geheim adres. Dit om de censuur die John de
Mol met zijn ANP kennelijk toepast op frauduleuze zaken, zoals die duidelijk bij de rechterlijke macht
bewijsbaar zijn, om zo en daarmee de openbaarheid in de media af te dwingen over schending van de
zorgplicht van zowel de magistratuur, Kamerleden en de massamedia. Dit m.b.t. de zelfdodingen van
burgers, die na vonnis tot suïcide overgaan om te ontsnappen aan terreur van het rechtssysteem,
inclusief de advocatuur die in het belang van een cliënt mag liegen, demoniseren en zaken vervalsen
in de rechtszaal. Ik heb in Nieuwspoort daartegen geprotesteerd bij premier Mark Rutte persoonlijk,
zoals hier te zien is.
Zoals jullie zien staat er in de brief van de rechtbank dat ik als woordvoerder voor de Stichting Sociale
Databank Nederland om uitstel kan verzoeken, wat ik zeker zal doen. Waarom? Om de voor de hand
liggende reden, voor de burger zoveel mogelijk weerstand op te bouwen tegen deze vorm van
politieke censuur en afpersing door hier het ANP, met als eigenaar/bestuursvoorzitter (CEO) John de
Mol met zijn onzinnige claims van schending van auteursrecht van alleen foto’s van 18 jaar geleden in
een openbaar persbericht. Dus niet op het echte werk van een bericht maar alleen van een afbeelding
of foto die met een druk op de knop van de camera [per minuut 20) foto’s kan nemen en digitaal
verwerken.
Ik sta als kleine David tegenover de grote Goliath van het grootkapitaal met onwerkzame wetgeving
vanwege artikel 120 in de Grondwet en een ouderwetse en versleten auteurswet, nog los van de
internationale schadeclaims die met roofzucht en juristerij onze burgers schade willen berokkenen.
Ik sta net als die chinees op het plein van de Hemelse Vrede tegenover de tank van de macht met de
toedeling van leed door onze rechtspraak met sturende invloed van het grootkapitaal. (Zembla)
Ook rechters hebben een zorgplicht gebaseerd op het niet te ontwijken artikel 162 Sv als kennisdrager
van strafbare feiten, gepleegd door derden. Dat staat los van hun functie in de rechtspleging om met
ongelimiteerde vrijheid vonnis te kunnen en mogen wijzen m.b.t. artikel 120 Grondwet.
De zorgplicht geldt voor alle maatschappelijke instanties inzake hun invloed op democratie en welzijn
van de bevolking, met name ook m.b.t. de censuur in de media vanwege de zelfdoding na vonnis.
De rechter wordt en is op de hoogte gebracht van een aantal gevallen van frauduleuze en onwettige
rechtspraak zoals in de bijlage is aangegeven: www.sdnl.nl/instructie.pdf

Video’s: Er zijn honderden video’s over het disfunctioneren van de rechtspraak. Wat de vicevoorzitter
van de Raad voor de Rechtspraak noopte om geen antwoord te geven op de vraag die elke rechter of
raadsheer in een rechtszaak kan worden gesteld: Bent u integer?
Er zijn plenty getuigen van schandelijke rechtspleging die tot nu toe vanwege het taboe en de
instructie van bovenaf niet in de media, en niet in de politiek worden en mogen worden gesteld. Ook
het WODC zwijgt over wat men daar weet. Zie: Ruud Rietveld, Wim Visser, Nico van den Ham, Gonnie
Akkermans, Joe Eustatia, Karel de Werd, Ad van Rooij, enz.
Gevraagd: ondersteuners van het initiatief om mr. C.H.W.M. Sterk van de Raad voor de Rechtspraak
te verzoeken zich vrijwillig te laten gijzelen om openbaarheid af te dwingen. Zie hier.
Het boek over fraude en criminaliteit binnen het UWV is te bestellen bij Bol.com.
Zie: Bewijs van Fraude bij het UWV.
Dr. Joe Eustatia fulmineert tegen het (ver)zwijgen over zwendel in de rechtspleging bij Nieuwsuur.
Gonnie Akkermans vecht ook tegen corruptie in de rechtspleging: Vrouwe Justitia In Verval
Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten Van Putten publiceert veel over mankementen in het recht
Jan Parmentier doet veel onderzoek naar corruptie binnen de rechtspraak
Jordi Swartz wint de zaak voor de rechter over het onverplicht zijn van de zorgpremie.
Over de AIVD: jullie weten allemaal dat Dick Schoof opvolger is van Rob Bertholee. Hij beschimpte mij
met “Die anarchistische gek” toen mijn naam viel in het telefoongesprek met zijn secretaresse over de
evaluatie van de petitie die aan de Tweede Kamer was gezonden over gezwendel in de rechtspraak
De rechtszitting van de Sociale Databank Nederland versus het ANP in Almere.
Tros Opgelicht openbaarde gezwendel in de advocatuur welke uitzending is verdwenen.
Kamerzetel 151 geeft de burger inspraak in het parlement, maar wordt nog geweigerd.
Bescherming van anderen met jurisprudentie tegen claims van het ANP of andere media.
100.000 schendingen worden dagelijks gepleegd door burgers die een artikel overnemen.
Een mogelijke oplossing voor de ANP-claims vindt u in de Proforma rechtszitting.
De conclusies over de onrechtmatigheid van de claims van het ANP.
Vraag de rechter altijd eerst wie hij/zij is: de naam en initialen.
Vraag de rechter altijd: “Bent u integer, of loyaal aan wie of wat? Dan pas begint de zaak.
Bewijs van rechterlijke fraude over bijvoorbeeld die van de Bollenboeren van 200 miljoen.
Dan het aanbieden op document van bewijsbare corrupte rechtszaken.
Eis van de rechter om kleur te bekennen m.b.t. de integriteit van de rechter of raadsheer.
En de consequentie daarvan is dat hij/zij om art. 162 Sv te respecteren met een aangifte
Dan je eigen naam te geven als bevoegd woordvoerder (van de SDN).
Controleren van het bijbanenregister dat verplicht aanwezig moet zijn om ook belangenverstrengeling
te kunnen vaststellen en de rechter na de zitting te kunnen wraken, ook bij het ontbreken van het
bijbanenregister, of dat zijn/haar nevenfuncties conflicteren met de functie van rechter of raadsheer.
Het begrip “edelachtbare” kan alleen worden gehanteerd wanneer een rechter bewijsbaar integer is,
en niet zoals hier in ca. 20 zaken dat de rechters of raadsheren de rechtsgang onrechtmatig en zelfs
frauduleus uitoefenen.

Dag Fleur, de vragen zijn goed, maar de oplossing wordt nog steeds genegeerd. Dit is een uitgelezen
kans om de gezondheidszorg uit de
commerciële privatisering te halen, en alle
idiote kosten van verzekeraars terug te
sluizen naar de feitelijke zorg met het
Nationaal Zorgfonds.
De tv-uitzending van Tegenlicht over het
basisinkomen was uiterst verhelderend over
de toekomst voor de werkgelegenheid en de
antisociale gedragingen van de met name de
VVD, waarvan fractievoorzitter Klaas
Dijkhoff enge tijd geleden nog voorstelde
om de bistandnorm te verlagen om mensen te prikkelen weer aan het (niet bestaand of
onderbetaald) werk te gaan. Moderne slavernij derhalve.
Wie durft het aan om de juiste vragen te stellen? Een tweede aspect wat zwaar taboe is in de media
en in de politiek, is de corruptie binnen de rechtspraak waarover een petitie is toegezonden aan alle
Kamerleden, waarop ook nu weer niemand het lef had om daarop te reageren of vragen te stellen. Ik
snap het heus wel, maar ik pik het niet dat jullie wegkijken van dit dodelijke maatschappelijke
probleem. Jullie krijgen een brochure over de dodelijke zwendel van het UWV met bewijs van
overheidscriminaliteit. Hoe zit het met jullie ambtseed? En de Grondwet? De Mensenrechten? En de
stem van het volk in een democratie die feitelijk niet bestaat met artikel 120 in de Grondwet en
negeren door beëdigde functionarissen bij de overheid en in de politiek, met het wegkijken m.b.t.
artikel 162 Strafvordering?
Ik stuur elk Kamerlid persoonlijk deze mail toe (veel werk). Niet als wraak op jullie grove nalatigheid,
want dat heeft geen zin, maar om te herinneren aan jullie ambtseed om individueel te functioneren
als volksvertegenwoordiger wat compleet los staat van de partij waaraan jij jouw zetel plus
emolumenten te danken hebt. Respect moet je verdienen….!!
Jammer dat de SP en ook PVV niet de kans grijpen om het Nationaal Zorgfonds onmiddellijk in
werking te laten treden met financiering van de overheid. Ik heb de SP gebeld met dit voorstel. Je
hoort natuurlijk weer niks, omdat de kloof tussen ons en de politici oceaan breed blijkt te zijn.
Vanmorgen heb ik de secretaresse van Pieter Omtzigt gebeld met mijn vraag: “Wanneer een Kamerlid
het aandurft om de corruptie binnen de rechtspraak aan de orde te stellen”. Dit met verwijzing naar
de petitie en het verzoek om door Pieter Omtzigt persoonlijk te worden teruggebeld voor overleg.
Nog niks gehoord. Daarom vraag ik slachtoffers van corrupte rechtspleging om ook die vraag te stellen
aan de secretaresse van Pieter Omtzigt (CDA). Wouter Verbree, Wim Visser, Jan Parmentier, Gonnie
Hoffs en Ruud Rietveld deden dit al op mij verzoek. Van prof. Anton van Putten heb ik nog geen
bevestiging van zijn gesprek met de secretaresse. Als het goed is komt vandaag het boek/ brochure
klaar over het gezwendel binnen het UWV. Wanner jullie die ik aanschrijf ook de vraag stellen aan
haar als belangstellende burger of als slachtoffer van juristerij, laat dat dan weten.
Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

