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Geachte mevrouw Ackermans

Bedankt voor uw brief van 6 oktober jongstleden. Ik had het nogal druk waardoor ik nog niet eerder
aan een antwoord was toegekomen. 

Ik heb inmiddels uw betaling ontvangen, waarvoor dank.

Ik begrijp uit uw brief dat u mij niet met de brokken wilt laten zitten. Zou ik daar ook uit mogen 
begrijpen dat u enige verantwoordelijkheid wilt nemen voor het feit dat uw rechtbank mij een 
opdracht had verstrekt? Ik had in een mailwisseling met Mr. Sluijters, al bij aanvang, nadrukkelijk 
het risico aan de orde had gesteld dat vader niet zou willen betalen. Desondanks meende zij zeer 
nadrukkelijk, dat de opdracht nou eenmaal was verstrekt en dat ik aan de slag kon gaan en 
tussennota's zouden worden voldaan. Ook had ik mij door collega's van uw, en andere rechtbanken, 
laten informeren over de onvoorwaardelijkheid van uw opdracht.  

De handelwijze van haar is zeer in strijd met wat u nu in uw laatste brief beweert, namelijk dat ik 
toen dus al had moeten concluderen dat ik niet aan de opdracht zou kunnen beginnen, laat staan af 
kon maken. Ook heeft Mr Sluijters geprobeerd mij er toe te brengen zelf een rol te spelen om de 
vader tot betaling te brengen. Dit zou volgens uw eigen woorden in een eerder telefoongesprek dat 
ik met u had volstrekt uit den boze moeten zijn. Uw rechtbank scheepte mij op met voortdurend 
strijdige posities. Uitgaande van uw gelijk zag Mr. Sluijters het fout en klopt de beschikking 
waarmee mijn bemoeienis werd afgesloten niet. Maar het kan natuurlijk ook andersom zijn. 

U lijkt aan te nemen dat mijn brokken vooral financieel waren. Dat is niet het geval. Ik ben bij een 
proces betrokken geweest waarbij mensen en vooral kinderen in de knel kwamen. Ik heb enig 
vertrouwen genoten van zowel vader als moeder. Vertrouwen dat beschaamd is doordat uw 
rechtbank  mij bij nader inzien het werken onmogelijk maakte. Ik vindt het zeer illustratief dat u 
zich de geestelijke schade aan mensen niet lijkt te realiseren.

Per saldo doet u daarmee ook drie kinderen en hun ouders tekort. Het gaat om kinderen die graag 
naar hun vader wilden en waarvoor in rechte een omgangsregeling bestond. Die mogelijk voor de 
zoveelste maal teleurgesteld zullen zijn, ook al zullen ze inmiddels mogelijk iets anders beweren. 
Dit is cru en te betitelen als kindermishandeling. De voorlichting die uw griffie blijkbaar valselijk 
heeft verstrekt, de valse voorstelling van zaken m.b.t. de openbaarheid van de betreffende 
beschikkingen, de bedrieglijke tekst in de beschikking van mevr. Van Son waarbij zij een zin van 
mij voor de helft weglaat en net doet alsof ik verantwoordelijk ben voor het beëindigen van de 
begeleiding zijn voor mij onverteerbaar. Ik lees nergens dat u zich een en ander realiseert.  

Ik ben niet meer in voor opdrachten van rechtbanken. Mijn poging om de zittende magistratuur nog 
een keer een beetje vertrouwen te gunnen is hiermee achteraf mogelijk als naïef te bestempelen. Als
ik dat nog een keer zou proberen zou iemand mij terecht voor een soort verrader, medeplichtige 
kunnen zien. Onbetrouwbaarheid van de rechterlijke macht is een ernstig probleem. Het handelen 
van de kant van de rechtbank lijkt mij een belangrijke veroorzaker van problemen, conflicten.



Mevrouw van Son draagt publiekelijk standpunten uit. Het zou mijns inziens goed zijn als ze haar 
eigen handelen zou betrekken bij het innemen van maatschappelijke posities.
Ik probeerde deze brief kort te houden. Er is lang nog niet alles gezegd. Het zou wellicht 
aanbeveling verdienen als u de hele kwestie eens grondig zou onderzoeken.

Ik heb mijn best gedaan om u bij deze, kort maar duidelijk, te informeren. De verantwoordelijkheid 
ligt verder bij u. Uiteraard sta ik wel open voor vragen.

Met vriendelijke groet

Joep Zander
0570-621784
06-29073291


