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Geachte heer Sterk.  
  

In reactie op uw niet beantwoorden van de brieven van o.a. de heer W.P.M. Visser over zijn 
niet volgens het klachtrecht behandelde, maar genegeerde klaagschrift aan uw Raad voor de 
Rechtspraak, vanwege de niet beantwoorde klachten m.b.t. onwettige gedragingen zoals die 
van de raadsheren van het Gerechtshof in Amsterdam, met schending van hun ambtseed en 
het plegen van valsheid in geschrifte, valsheid in proces-verbaal en valsheid in de Beschikking 
en het negeren als kennisdrager van strafbare feiten van Art 162 Sv m.b.t. de leegroof bij de 
uitgelokte faillissementen; dit naast de valsheid in rechtspraak als zodanig, in de appelzaak 
zoals die bij de Bollenboeren/ Rabobank/ BKD/ curatoren/ RC ’s en HOVJ ’s  affaires.  
 

Wij en andere rechtzoekenden verzoeken u om in samenwerking met deze rechtzoekenden op 
grond van het gedogen of bevorderen van onrechtmatige overheidsrechtspraak en opzettelijk 
disfunctionerende (straf) rechtketen, mee te werken aan ‘n vorm van gijzeling van uw persoon 
vanwege uw ontbrekende toezicht als verantwoordelijk Europees toezichthouder hierover. Dit 
op een door u aangegeven geheime detentieruimte en vanwege uw ambtseed en integriteit. 
 

Dit om via deze vrijwillige gijzeling een doorbraak te forceren m.b.t. het (ver)zwijgen door de 
landelijke media, en alle politici en topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst en het 
WODC over de verkrachting van de integriteit van de rechtspraak, waarvan duidelijk massaal 
bewijs is. De actie kan dienstbaar zijn voor ‘t doorbreken van het zwijgen over machtsmisbruik 
en corruptie binnen het rechtssysteem; mede op basis van artikel 120 in de Grondwet dat naar 
willekeur de burgers compleet rechteloos maakt t.o.v. belangen van de overheid, of machtige 
partijen als banken, verzekeraars en organisaties zoals het UWV om recht gedaan te krijgen. 
 

Wij zijn voornemens om middels een internationaal persbericht, volgens onderstaande 
strekking de Europese gemeenschap hieromtrent te informeren om steun te verkrijgen voor 
verbetering van de zogenaamde, niet-bestaande democratische rechtstaat in Nederland. 
 
Daarom vragen wij iedereen die een integere rechtsstaat wenst en eist om ondersteuning van de actie. 
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Vaststelling 
 

Aan iedereen die serieuze politiek en rechtspraak wenst en eist. 
 

Hierbij een korte opsomming van vaststaande feiten die de integriteit van de 
overheid, ambtenaren, politici en journalisten aan de orde stelt. Dit gebaseerd 
op bewijsbare en openbare gegevens en verklaringen. 
 

De website van de Sociale Databank Nederland staat voor 99,9 procent op zwart 
vanwege bedreigingen vanuit de nieuwe Europese privacywet en auteurswet. De 
redactie van de SDN wil geen aanval meer vanuit de overheid of media om zich 
te verdedigen wegens publicaties die gaan over bewijzen en verklaringen over 
misbruik van macht, corruptie en het schenden van de ambtseed van beëdigde 
functionarissen en politici. 
 

Ik zet wat op een rij: 
1)     Nederland is geen rechtsstaat maar een ambtelijke dictatuur 

2)     Er zijn vier landen in de wereld zonder grondwettelijk hof om rechterlijke vonnissen te kunnen toetsen aan de 

         Grondwet, de Mensenrechten en aan internationale verdragen. 

3)     Dat zijn: Liberia, Libië, het Verenigd Konikrijk (UK) en het Koninkrijk der Nederlanden.  

4)     Nederland is het enige land op de wereld dat daarnaast ook nog een artikel 120 in de Grondwet heeft dat 

         feitelijk alle rechten van de burger uitsluit in rechtsprocedures tegen de overheid  

5)     Geen enkel land in de wereld heeft een degelijke onrechtstructuur in de rechtspleging. 

6)     Dit met gevolg van ca. 500 zelfdodingen per jaar na vonnis van de rechter en executie daarvan door een 

         deurwaarder  

7)     De afgelegde ambtseed van overheidsfunctionarissen als die van de Algemene Bestuursdienst, van de AIVD, de 

         MIVD en NCTV en politici blijkt feitelijk straffeloos en structureel geschonden te (mogen/moeten/Pikmeer 

       -arresten) worden. 

8)    Ook Thierry Baudet houdt sommige naakte feiten achter de hand. Zoals blijkt uit zijn zwijgen. 
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Want ook Baudet en alle 150 Tweede Kamerleden hebben de petitie ontvangen van diverse mensen 
incl. de Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid, wat de burger geen garantie biedt dat diens 
veiligheid of grondwettelijke en juridische rechten worden gerespecteerd door de overheid als 
hierboven aangetoond. 
 
Ingewijden rond de SDN weten dat tot aan de Hoge Raad der Nederlanden alles wordt gedaan om 
onthulling over corruptie in de rechtspraak uit de publiciteit en het politieke debat te houden. Geen 
enkele journalist, Kamerlid of beëdigde functionaris waagt het in te gaan op een vraag van betrokken 
burgers in dit opzicht. De sleutel naar het invoeren van een in Nederland ontbrekende rechtsstructuur, 
ligt alleen bij de massamedia en nergens anders. De zwijgplicht die ambtenaren en carrièrepolitici 
hebben is alleen via de media te breken.   
 
In afwachting van uw antwoord 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 - 1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
  

Dit verzoek wordt gedaan door een aantal mensen die weten waarover dit gaat en worden bij 
naam genoemd. 
  

  

Steun voor het voorstel tot het stellen van de vraag en zijn reageren is 
onderschreven door de achterban en bewuste burgers. 
 

1) W.P.M. Visser:    wpmvisser@live.nl  
2) N. van den Ham:   nico.vandenham@gmail.com  
3) P. Groot:    info@krominrecht.nl  
4) ir. R.A.A. Rietveld:   ruudrietveldvertelt@hotmail.com 
5) R.M. Brockhus:   rob.brockhus@gmail.com  
6) Ing. A.M.L. van Rooij:  ekc.avanrooij@gmail.com      
7) drs. W. Verbree:   info@woutverbree.nl  
8) Y. Swarts:    info@act4justice.org  
9) R. Kluun:     curatorfraude@gmail.com  
10) Dr. J.M. Eustatia:   joseeustatia@gmail.com 
11) G. Akkermans:   info@vjiv.nl;   
12)  K.H. de Werd:   kareldewerdd1943@gmail.com  
13)  H.H. Teernstra:   hteernstra@gmail.com  
14)  A. van Velsen:   mijnpleidooi@gmail.com  
15)  Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten  anton37.putten@wxs.nl  
16)  Ing A.N.M. van der Voort:  voorzitter@stidag.nl  
17)  Mieke en Michel Barbier  mrbarbier@sfr.fr  
18)  B. Maathuis:    bertmaathuis@gmail.com  
19)  Jan Wolters    jan.wolters@home.nl  
20)  Hessel Zijlstra                                      info@zfb.nu  
21)  Klaas Dekker                                        kl.dekker@yahoo.com 
22)  Nady Zaky                                             NadyZaky1@gmail.com; spreekuwoord@gmail.com;    
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23)  Nady Zaky                                             Nady Zaky قل كلمتك  
24)  Eldor van Feggelen                             eldornl@gmail.com 
25)  Dr. G.J.J. Beukeveld                            gjj.beukeveld@ziggo.nl   
26)  Jan Scholten                                     info@bedrijfsadviseur.nl 
27)  Arjan Gelder                                         a.gelder@wilnu.nu  
28)  R. v.d. Luitgaarden    snakeman222@hotmail.com 
29)  J. Parmentier    japarmentier49@gmail.com  
30)  P. Groot    info@krominrecht.nl  
31)  Dr. Ir. Egbertus Deetman  e.deetman@casema.nl  
32)  A.G. Boudewijn   aadbobcat@live.nl  
33)  Enz. 

 

M.v.g. Wim Visser en Rob Brockhus 
  

Ondersteuning melden bij Wim Visser: wpmvisser@live.nl voor toevoeging aan deze lijst  
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