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Uw kenmerk: 201202044

Geachte Mevr. Gesthuizen,

Uw brief van 28 Februari 2012 heb ik in goede orde ontvangen. Omdat ik met vakantie was
reageer ik wat laat. Jammer vind ik dat U niets voor mij kunt doen. Anderzijds neemt U mijn
klachten zeer serieus – zo schrijft U - . Die houding heeft U niet zonder reden.
Verder deelt U mede dat Uw partij geen mogelijkheden en middelen heeft om de zaak
concreet te onderzoeken of daarin actie te ondernemen.
Mag ik daaruit begrijpen?
Dat U anderszins de kwestie serieus genoeg vindt om daar wel actie tegen te ondernemen.
Ikzelf vind hetgeen heeft plaatsgehad zo verwerpelijk, zeker door personen met veel macht
die zij misbruiken, dat ik mijn verzet tegen dit onrecht zal voortzetten. Het kan niet anders
zijn dat de overheid zelf sturing geeft aan deze treurnis. Op een website, die ik op dit
moment aan het opbouwen ben zal ik daar duidelijkheid over geven.
Diverse Rechters en Officieren van Justitie hebben zich ernstig misdragen. Dat is duidelijk.
Mijn advocaat heeft daarover een verklaring afgelegd. Het kan niet zo zijn dat men dit
eigener beweging heeft gedaan. Zonder sturing kan het niet waar zijn dat men zich zo
eensluidend misdraagt.
Mocht het toch zo zijn dat de sturing uit de top van Justitie zelf komt, dan ook is de overheid
schuldig door dat zomaar goed te vinden en niet op te treden. Men kan niet meer zeggen.
“Wij wisten van niets” Zeker niet na mijn duizenden brieven, aan allerlei
overheidsinstellingen, in al die jaren vanaf 1991.

Ik kan mij voorstellen als ik dat op mijn website bekend moet maken, omdat men wil
volharden in het machtmisbruik, dit enig tumult zal veroorzaken.
Alvorens ik mijn website activeer wil ik U als laatste nog verzoeken mijn zaak aan
Min. Opstelten voor te leggen. De kans van een eerlijke actie door Min. Opstelten is groter
als U dat doet i.p.v. ikzelf.
Ik hoop op redelijke termijn iets van U te mogen vernemen.
Met vriendelijke Groet,
H.C. Klomp

