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ADRESGEGEVENS 
 
 
 
 
 
 

To 
 

attn 

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 
 
Mr. R.C.A.M. Philippart, president en voorzitter 
 

via email info.gerechtshofshertogenbosch@rechtspraak.nl 
carbon copy  

your reference / letter Parketnummer: 20.011553.05 (vordering art. 36e Sr inzake Hüseyin Baybaşin) 
my reference / letter  

attachments  
date 20 Mei 2014 

 
subject Verzoek tot respectvolle en humane behandeling ter zitting 27.05.2014 – 15:00u 

 
 
 
 
Edelgrootachtbare heer Philippart, 
 
 
Mede namens de heer Baybaşin verzoek ik U om het navolgende: 
 
Op 24.12.1995 is de heer Baybaşin door Nederland voor het eerst onrechtmatig gearresteerd. Op 
27.03.1998 gebeurde dat opnieuw. In dat kader is ook de onderhavige art. 36e Sr procedure van 
start gegaan, in nauw overleg met andere landen en onder regie van de thans als verdachte 
aangemerkte oud-DG Internationale Aangelegenheden van het ministerie van justitie mr. Joris 
Demmink. 
 
Naar mijn volle overtuiging gaat het hier om een politieke gevangene van het kaliber Nelson 
Mandela. Een vrijheidspleiter voor het Koerdische volk. Door het Nederlandse juridische systeem is 
hem de afgelopen 18,5 jaar een inhumane behandeling aangedaan. Als U zijn eigen -onder 
verstorende beperkingen gedane- “verslag uit de bajes” leest (een PDF van het boek Trial by Silence 
kunt U downloaden van de site www.TheHagueConspiracy.com) dan kunt U, net als 
ondergetekende, niet anders dan zich schamen dat zoiets in ons land kan gebeuren. 
 
Naast de reeds lopende verwijten wijs ik U er voorafgaande aan mijn verzoek volledigheidshalve op 
dat ik op 14 April j.l. bij mr. Geert Corstens, president van de Hoge Raad –dossiernummer: 
014/14/Js/ds, aangifte heb gedaan tegen de deze zaak behandelende openbaar aanklager mr. 
E.A.F. Roelofs.  

  

http://www.thehagueconspiracy.com/
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Dat de heer Baybaşin onschuldig is aan het ten laste gelegde is inmiddels genoegzaam aangetoond. 
Recentelijk nog door prof. Ton Derksen. Overigens behoort ons rechtssysteem van de presumptio 
innocentiae uit te gaan, waarin het tot nu toe heeft gefaald. Een herzieningsverzoek bij de Hoge 
Raad loopt nu (met schending van alle fair-trial beginselen) al meer dan drie jaar. Met dit in 
consideratie te nemen rust op Uw Hof niet alleen een legale maar ook morele verplichting om de 
mensenrechten te waarborgen en zorg te dragen voor een respectvolle bejegening. 
 
Tijdens de laatste regiezitting op 11.03.2014 (zie voor een –video-verslag de webpagina 
http://www.hethaagsecomplot.nl/20140413-i-am-talking-to-your-uniform.htm ) is er door de 
advocaat van Baybaşin een klacht geuit over het disrespectvol piepelen door de parketpolitie. Ik 
heb aanstoot genomen aan de laconieke reactie van Uw Hof daarop. Ik verzoek  U er zorg voor te 
dragen dat zulks nimmer meer gebeurd en dat de alleszins redelijke vraag wordt gehonoreerd. 

Daarnaast voelde ik mij, als aanwezig publiek, respectloos en zelfs vijandig bejegend. Daar is 
nimmer enige aanleiding voor gegeven. De vooringenomenheid in de opstelling van Uw hof om het 
publiek als misdadigers te behandelen reken ik U aan. En dit is niet de eerste keer. In juli 2013 is 
een vergelijkbare situatie opgetreden bij de rechtbank te Amsterdam (zaaknummer: 77.2013).   

De heer Baybaşin en ondergetekende hechten er erg aan dat het publiek kennis kan maken met de 
wijze waarop onze Rechtspraak, zeker in deze zaak, functioneert. De openbaarheid van de zitting 
staat dat ook toe. Een dergelijke publieke controle behoort zonder legitieme reden niet 
onderworpen te zijn aan allerlei hinderende beperkingen die hun grond ontberen en hun doel 
missen. Het afzonderingsbeleid op een balkon met slecht zicht en slecht geluid is zo’n onnodige 
beperking.  

Ik verzoek u er voor zorg te dragen dat het te verwachten publiek volgende week dinsdag gewoon 
in de rechtszaal zelf kan plaatsnemen. Verder mag ik van u verlangen dat zowel de heer Baybaşin 
als zijn gasten ter zitting, maar ook daarbuiten, respectvol en humaan behandeld zullen worden.  

 

Hoogachtend, 

 

Ton Hofstede 
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