
Vandaag op 16 februari 2017 ben ik bij Steve Brown te gast geweest in de studio van Salto in Amsterdam.  
 
Daarin heb ik een flinke duit in het zakje gedaan, naast het gefoeter van Steve Brown over Peter R. de Vries 
en de sexcapades van La Paay bij Jinek. Steve liet daarvan geen spaan heel. Mijn inbreng was praktisch 
gericht op verbetering van de sociale cohesie en het aandragen van het grootse cadeau dat de Nederlandse 
bevolking ooit zal krijgen. Namelijk een stabiel pensioen met indexering en ook een pensioen voor de jeugd 
als erfgenaam van de spaarpot van de ouderen, zonder zelf te hebben moeten en hoeven sparen voor een 
volledig pensioenopbouw. Dat als resultaat van de nationalisatie van alle collectieve pensioenfondsen.  

  
Wouw, speel ik nu voor sinterklaas en kerstman tegelijk? Nee hoor, ik combineer twee opmerkingen van 
politici.  

1) Van Henk Krol van 50-Plus die onlangs summier opmerkte: "Dat er een megaprobleem aankomt 
met betrekking tot de eigendomsoverdracht van de pensioenreserves." 

2) De opmerking van een half jaar terug van staatssecretaris Jetta Klijnsma, die opperde dat 
nagedacht moet worden over nationalisatie van de collectieve pensioenfondsen. 

 
Ik verzin dus niks, maar combineer die twee opmerkingen en concludeer dat dit het mooiste cadeau is dat 
de hardwerkende ouderen kunnen geven aan hun kinderen en kleinkinderen door inderdaad het voorstel 
van Klijnsma te omarmen en ‘n andere eigenaar van die fondsen wettelijk aan te stellen. Namelijk de Staat 
de Nederlanden. Het gevolg daarvan is:  

a) Het pensioen op lange termijn gegarandeerd is 
b)   de indexering totaal kan worden toegepast 
c)   ook inde jeugd kan profiteren van de nalatenschap ofwel erfenis van de spaarzame generatie 
      die de 1400 miljard bij elkaar gesprokkeld heeft. 

 
Iedereen blij. De staat uit de crisis, de gepensioneerden krijgen meer koopkracht, de jeugd erft een zonnige 
toekomst waarvoor zijzelf geen spaarpot voor later behoeven op te bouwen, want die erven zij van de 
ouderen, de economie gaat opbloeien met effectieve koopkracht en werkgelegenheid die fors zal worden 
gestimuleerd met hogere lonen voor vooral de laagstbetaalden. De AOW kan dan weer worden 
teruggebracht naar 65 jaar.   
  
================================================= 

  
Steve reageert niet vaak op mijn onthullingen, maar deze keer is het raak. Dr. Jose Eustatia legt de 
corruptie bloot die op de Antillen heel normaal is. In het bezoek aan mij en Karel de Werd en Ruud Rietveld 
door de agent van de AIVD (Jan Veldman) in Amsterdam bleek dat wij niet als staatsgevaarlijk werden 
gezien. Dat wil zeggen, niet vuurgevaarlijk met Kalasjnikovs en bommen, behalve zure bommen uit de 
buurtsuper dan. Het gevecht tegen de corruptie in Nederland bij de overheid en rechtspraak wordt door 
mij en veel anderen gevoerd met het woord van onthulling. Maar aangezien de media in de tang zitten van 
de overheid komen die onthullingen over fraude machtsmisbruik en justitiële zwendel niet naar buiten, 
behalve bij de sociale media. Maar de onnozele burger kijkt alleen naar de staatsomroepen en commerciële 
nieuwsvoorziening en die willen, kunnen en mogen niet openbaar maken wat er in werkelijkheid gebeurt. 
  
Vandaag zag ik bij WNL de start van de VVD-campagne waarbij Rutte zelf flyers uitdeelde en wel tien 
miljard euro aan cadeautjes beloofde. Iedereen weet wat beloftes van de VVD via Mark Rutte waard zijn. 
Weet je nog van die auto die je mag kopen? En ook die duizend euro die zou krijgen als je werk had? De 
media zijn het politieke topinstrument voor de grote partijen om de burger als de rattenvangers van 
Hamelen te misleiden en loze beloftes te doen.  
Zoals het verzwijgen van 35 huisuitzettingen per dag, 500 zelfdodingen per jaar als direct gevolg van 
rechterlijke vonnissen, tienduizenden faillissementen met plunder van de failliet door sommige curatoren 
onder toeziend oog van een rechter-commissaris, honderdduizenden slachtoffers van het regeringsbeleid 
met werkloosheid en verlies van inkomen en pensioenrechten, waarvan duizenden jarenlang in de 
schuldsanering blijven met ca. 250 euro per maand voor leeftocht. Het sluiten van verpleeghuizen 
waardoor ouderen gedwongen zijn om te verpieteren achter de geranium die geen water meer krijgen, het 
werkloos maken van ouderen die ook al hun maatschappelijke bescherming kwijtraken, het machtsmisbruik 
van Jeugdzorg om ten eigen bate uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling te exploiteren.  

http://www.sdnl.nl/theo-van-gogh-2.htm


 
Massale verpaupering van mensen die ook dakloos worden gemaakt door schuldeisers, deurwaarders, 
incassobureaus en andere plunderaars. Juist de discriminatie op het vlak van publieke informatie over 
verkiezingsdeelname van met name nieuwe partijen is dagelijks te zien in de massamedia als televisie en 
dagbladen. Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer, dat nu nog ontbreekt, naast het 
ontbreken van een Grondwettelijk Hof, maakt de burger kansloos om zijn of haar grieven naar buiten te 
brengen en recht te verkrijgen. Met name het ontbreken van de grondwettelijk hof is letterlijk de nagel aan 
de doodskist van zelfmoordenaars, om dat rechterlijke vonnissen niet getoetst kunnen en mogen worden 
aan de grondwet.  
  
Van: Steven Brown [mailto:jestelesto@hotmail.com]  

  
http://wp.me/p1rJO5-e8U  
 

P.s.  

Bij d Wereld Draait door zag ik een mooi pleidooi van prof. Barbara Baarsma over de schitterende positie 

van Nederland in de wereld. Bijna op alle terreinen scoort Nederland in de top tien of vijf op de wereld. Een 

heel goed overzicht met het grote manco dan zij weliswaar met een relativerende opmerking uitging van 

”gemiddelden”. Daaraan hebben de 35 gezinnen die per dag op straat worden gezet door deurwaarders 

met rechterlijke vonnissen geen enkele relatie met welke mooie boodschap dan ook. Zie daarvoor mij oude 

pogingen om zes keer te proberen een Kamerzetel te verwerven in de afgelopen decennia. Nu niet meer. 

Op 7 maart komt er in Salto een groot verkiezingsdebat waarin ik zal proberen dat wat alle lijstrekker niet 

doen, namelijk verbetering aankondigen na vaststelling van was fout ging en wie daarvoor politiek 

verantwoordelijk is en was, om de kiezer een reële keuze te laten maken die niet gebaseerd is op nooit na 

te komen beloftes en Sprookjes van Moeder de Gans, maar op concrete feiten die zowel in de politiek als in 

de massamedia steevast worden verzwegen. Daarvoor heb ik de nieuwe partijen allemaal benaderd met 

het voorstel om een groot verkiezingsdebat te eisen van de omroep een dag voor het grote debat van de 

grote partijen. Dat is democratisch absoluut noodzakelijk en terecht. Zie de zendtijd politieke partijen. 

M.v.g. 
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