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Ministerie van Algemene Zaken, Minister President 

M. Rutte - Dhr. S.A.E. Schrover Directeur Rijksvoorlichtingsdienst 

Binnenhof 19 - 2513 AA Den Haag 

Postbus 20001 , 2500 EA Den Haag tevens per mail www.rijksoverheid.nl  

 

Inzake : referentie 3604532 ,  

uw reactie en datum: 09-06-2011 met het schrijven betreffende:  

Aandacht voor visie van Rietveld op het functioneren van de rechtelijke macht en de advocatuur. 

  

Geachte Heren M. Rutte / S. Schrover, 

 

Als eerste mijn dank voor uw bericht terug aan mij. Dit siert u in ieder geval. Verder neem ik er een door u vermeld 

punt uit: Rechtspraak is voor behouden aan de onafhankelijke rechter. Dat is de spijker in de kop van de niet 

onafhankelijke rechter! Ik dank u voor de effectieve manier waarop u mijn tekst hebt getoetst, mijne heren. 

 

Ik ga verder met het volgende. U ontvangt van mij op 14-06-2011 een dossier betreffende uitspraken van (niet) 

onafhankelijke rechters. De in de Nederlandse rechtspraakcultuur ingeslopen praktijken dwingen de multiculturele 

samenleving in de richting van burgerlijke ongehoorzaamheid, danwel om het recht in eigen hand te moeten nemen 

met het gevaar van een burgeroorlog. Let wel, ik ben goed op de hoogte van wat samenkomt tussen de onder- en 

bovenwereld en de locatie daarvan. Zie het dossier dat dit door Mr. Vaandrager (in het verleden werkzaam voor 

Minister Zalm van Financiën) in haar tekst met aperte leugens wordt ontkend. Zonder tegenbericht van u neem ik 

aan dat u geen bezwaar hebt om dit dossier en het materiaal over 5 jaar FIOD - ECD en PDZ-onderzoek, etc. 

wereldkundig te maken. Het resultaat daarvan is mij nu en vooraf al bekend.  

 

Het rechtssysteem wat het Nederlandse volk zou moeten dienen is verworden tot een instrument van binnenlands 

bestuur i.p.v. een grondwettelijk recht op recht. De nette en integere burger zou moeten worden beschermd, maar 

wordt juist tot op het bot gesloopt met maar een enkele reden: de plunderende verstrengelde bende advocaten die 

vandaag plaatsvervangend rechter zijn, morgen op de stoel van de officier Justitie zitten, en in de avonduren bij de 

Rotary (u weet wat ik hiermee bedoel) onder elkaar de zaken ritselen ten koste van zelfs mensenlevens, waardoor 

als een direct aandeel in de 1700 zelfmoorden per jaar er minimaal 400 suïcides zijn toe te schrijven aan vonnissen 

en arresten van rechters en rechter-plaatsvervangers. Daarnaast worden per jaar zo’n 20.000 personen rechterlijk 

veroordeeld tot levenslange armoede. Dit stinkt aan alle kanten excellentie. Ik heb het hier over de structuur en niet 

over individuele gevallen. 

 

Daarnaast is men bij Justitie in staat om een integer werkende advocaat tussen de vuilniszakken te dumpen net als 

Mr. Hingst, u beiden welbekend. Dit is de werkwijze van het in vastgoedsector werkzame handlangers en 

stromannen onder de tot op het bot beschermde cultuur binnen Justitie.  Mr. J.A.J. Peeters heeft Rietveld twee jaar 

onzichtbaar gemaakt ondanks ruim 300 overheidsdocumenten van Rietveld in het Kortgeding die Mr. Krenning 

gestuurd heeft (aardige dame overigens). Wat doet die zogenaamd onafhankelijke rechter? Hij neemt er 1 stuk uit, 

precies het vals opgemaakte GBA uittreksel. President Eradus van de rechtbank Amsterdam gaf in haar brief aan mij 

als reactie aan, dat bij mijn aanval op rechter Peeters: “De voorzieningen rechter is bevoegd om summiere bewijslast 

te gebruiken, en de normale bewijslast terzijde te leggen”.  Juist die 300 hooggekwalificeerde overheidstukken. 

 

Ook toen nog rechter-commissaris zijnde Mr. Moors deed hetzelfde om advocaat Maes te redden. Moors is rechter 

geweest in de zaak tegen Wilders, maar dit terzijde. Excellentie, ik heb u voordat u minister-president werd voor 

twee zaken gewaarschuwd, beide zijn in deze brief van toepassing; en kreeg van u bijna drie A4’s tekst terug. Toen 

kon het nog, nu schrijven anderen voor u! Ik ga verder, het bovenstaande lijkt de enig mogelijk werkwijze een 

frauduleus werkende advocaat uit de advocatuur te laten verdwijnen.  
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Rechtbankpresident Mr. E.J. v.d. Molen uit Alkmaar liet mij weten dat wanneer ik het „systeem‟ zou aanvallen dit 

een hele kluif zou worden. Nu, die kluif krijgt het systeem per dag als een boemerang in de eigen rug terug! Elke dag 

is er wel een schandaal over advocaten, deurwaarders, notarissen of rechters, samen met corrupte officieren van 

Justitie! De in mijn bezit zijnde lijst is lang, heel lang. Met vastgoed bedoeld ik o.a. de drie nu nog op vrije voeten 

rijksten van Europa, dat nummer vier zijn weg via de rechtbank te Haarlem is gevolgd, maar dat deze zeker gezien 

de advocaten die daar om heen zitten als een roedel naar geld graaiende sluwe vossen, er voor zullen zorgen dat het 

wel met een sisser zal aflopen!  

 

Met advocaat Sigmond zal het zo gesteld zijn dat H. Wijffels en handlangers (Alain de Groot werd teruggevonden in 

een plasticback in het Albertkanaal) afgeschermd moet blijven. Maar ik ga door om bewust foutief gemaakte 

uitspraken in het dossier in delen aan diverse groepen en personen aan te reiken, die deze zeer graag ter 

beschikking hebben. Ik raad u aan om het inschrijfadres van Boekel de Nerée te Amsterdam van een jaar of 40 terug 

eens na te graven hr. S. Schrover, en geef dat resultaat eens door aan ook mijn Minister-president. Want dhr. M. 

Rutte weet precies wie ir. R.A.A. Rietveld is die ook een goede vriend is van Julius Vischjager. Alleen, Vischjager 

bespeelt de piano en Rietveld bespeelt criminele (goed) afgedekte advocaatjes ! 

 

Ik verwijs nu even naar een andere zaak waar de corruptie in het rechtssysteem duidelijk bewijsbaar is. En als het 

geen corruptie zou zijn, dan is er toch iets heel erg mis met het zogenaamde rechtssysteem waarvan mr. Van der 

Molen zei dat het een hele kluif zou worden om dat aan te pakken! In dat laatste heeft hij helaas gelijk, want het 

zelfreinigend vermogen bij de advocatuur en zittende magistratuur is letterlijk nul komma nul. Afdekken van 

frauduleus handelen is schering en inslag met de doodzieke tuchtwetgeving.  

 

Maar wat wil je als burger met zoveel meesters in het recht in de politiek? Neem nu de zorgen van de vereniging 

voor de rechtspraak in de krant van de afgelopen week. Men is bezorgd over het verdwijnen van het respect voor de 

rechterlijke macht die zich verschuilt achter dikke betonnen muren met metaaldetectors. Vindt u dat gek, excellentie? 

Let nog even op het eerder vermelde aantal zelfdodingen vanwege rechterlijke uitspraken! (Bron. Stidag).  

 

Hoe zit het met de opdracht die de gevluchte ex-advocaat mr. D.A. Harff had van een minister van de vorige 

regering om de Sociale Databank Nederland te grazen te nemen die lastig lijkt te zijn voor het systeem? U kunt het 

horen en zien op de website bij de SDN. De ene corrupte uitspraak van de rechter na de andere, terwijl duidelijk is 

dat hier zwaar misbruik van het rechtssyteem wordt gemaakt door zowel de advocaten als de rechters. Zie: 

www.sdnl.nl/integriteit-rechtspraak.htm. Zelfs de ontmaskering van TROS Opgelicht van 19 april jl. was niet genoeg 

om de plundering van hun inkomens met een dwangsom van € 50.000 te stoppen. 

 

Ik kan mij nog herinneren en dat is iets anders dan het vergeten zijn, dat er een opmerking is gemaakt door dhr. 

Ham, werkzaam bij ECD: “Oh, wat wij niet hebben dat heeft Rietveld wel”. Dat is ook zo, ondanks alle 

pogingen van doodslag met voorbedachte rade op Rietveld en zijn 2e gezin door de Nederlandse overheid. De molen 

met vier wieken, waarvan Rietveld er inmiddels twee heeft afgezaagd, (misschien moet u nu even denken heren, bij 

die onafhankelijke rechter mr. Van der Molen!), komt krakend tot stilstand. 

  

Welke twee wieken er nu nog over blijven zou u nu aan rechter Mr. Vaandrager te Den Haag kunnen vragen of aan 

Mr. Beurskens te Maastricht (kortgeding rechter op 12 mei 2011) waarbij hij 60 cm bewijsmateriaal over 

zwendelende advocaten niet over het hoofd kon zien, omdat ik nog geen twee meter bij hem vandaan zat.  

 

Op dit moment is geen verdere tekst nodig excellentie en geef deze tekst niet nogmaals door aan uw VVD-collega 

Stef Blok, want die heeft het bovenstaande in gang gezet. Twee jaar terug heeft hij als kopstuk van Justitie mij op 

het hoogste niveau aangegeven voor interventie; en dat was bij de Minister van nu Veiligheid & Justitie, die de taak 

heeft te lezen, plaatjes kijken en de rotte appels bij Justitie uit hun functie te zetten. 
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Gaarne verneem ik van u binnen drie werkdagen omdat ik verhinderdata heb van 18-06-2011 tot 18-08-2011, en nog 

e.a. op de rail moet worden gezet of er juist af, dit gezien het antwoord dat ik krijg.  

 

Rietveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.s. 

Excellentie, ik zag dat u een uitnodiging hebt gehad – samen met de andere ministers en staatssecretarissen – om 

aanwezig te zijn op het symposium over genocide en rechtsverkrachting op 28 mei j.l. te Eemnes  

Zie: http://www.eurostaete.eu/bewindspersonen-rijksoverheid.htm.  Ik heb daar ook het woord mogen voeren waar 

ik u hier op wijs mijn bijdrage op Youtube te bekijken:  

 

Het is duidelijk dat u iets gemist hebt dat onder uw politieke verantwoordelijkheid valt. Zelfs geen afvaardiging was 

er namens u. Waarom niet excellentie? U kunt nog iets goedmaken door het verslag daarvan te bekijken en dat door 

uw ministers te laten meewegen in hun beleid m.b.t. het recht en de wetgeving.  

Zie: http://www.sdnl.nl/symposium-eurostaete-kanata.htm  

 

 

C.c.:  www.sdnl.nl/advocatenorde.htm 

 

 

Bijlagen:  

http://www.eurostaete.eu/bewindspersonen-rijksoverheid.htm
http://www.youtube.com/watch?v=A_jqMa3XxK8
http://www.sdnl.nl/symposium-eurostaete-kanata.htm
http://www.sdnl.nl/advocatenorde.htm

