
Brief aan de Verleiders voor de presentatie op 23 februari 2019 
 

Nog even dit Gertruud. 
 
Ik zat vannacht bij de tv en keek naar het Kamerdebat. Er werd gesteggeld over koopkrachtplaatjes en 
inflatie. De inflatie zou dit jaar ca. 2,3 procent zijn. Ik werd ineens wakker met de vraag: hoeveel zijn 
de spaarders in de staatsschuld en in andere financiële beleggingen dan kwijt door dit regeringsbeleid 
van VVD, CDA, D66 en CU? Alleen al bij de besparingen van de burgers in de staatsschuld is dat 2,3 
procent van nu 416 miljard euro; ofwel: 9,57 miljard euro. 
De staatsschuld daalt door die inflatie dus met 2,3 procent ofwel met bijna € 10 miljard. Is dat leuk? 
Nee hoor! Niet voor de spaarders in bijvoorbeeld onze pensioenfondsen die staatsobligaties hebben 
gekocht met hun spaargeld. Maar wel voor Rutte c.s., die dat natuurlijk niet zo aan onze neus zullen 
hangen. Daarnaast zijn we in effectieve koopkracht in de winkel ook 2,3 procent kwijt dankzij deze 
regering. Of dat gecompenseerd wordt is natuurlijk niet duidelijk. Meestal achteraf met te weinig. 
Alles gaat bij de coalitie in het belang van de export, het grote bedrijfsleven en het grootkapitaal, en 
dit altijd op kosten van de gewone burger. Moeilijk te begrijpen? Nee hoor, dat denk ik niet, maar wel 
moeilijk om dat in een openbare discussie te krijgen. Misschien kunnen De Verleiders er wat mee. 
 
Nemen we daarbij ook het koopkrachtverlies van de besparingen in de pensioenfondsen waarin nu ca. 
1500 miljard bijeen is gespaard, zoals minister Koolmees dat verklaarde; dan zijn de spaarders die op 
de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben gestemd dankzij het regeringsbeleid ook nog 2,3 procent 
van € 1500 miljard = € 34,5 miljard kwijt aan inflatie van deze regering. Dat verlies is 100 procent 
zeker, maar kan misschien gecompenseerd worden door waardestijging elders. Of helemaal niet na 
bijvoorbeeld de Brexit of de handelsoorlog van Trump met China. Stem bij de statenverkiezingen dus 
niet op de VVD, niet op het CDA, niet op D66 en al helemaal niet op de diepgelovige ChristenUnie om 
uw ongenoegen duidelijk te maken. De koopkracht die de regering sloopt moet eindelijk omhoog 
i.p.v. consequent omlaag. Overigens, Lilian Marijnissen had door het Nationaal Zorgfonds te noemen 
bij Kassa, maar dat niet deed, in een klap 17 ziekenhuizen daarin onder kunnen brengen, zonder die te 
laten sluiten of failliet te laten gaan. Maar ja, ik als kleine burger heb geen inspraak in de politieke 
arena. Dat wens ik wel met KAMERZEEL 151, maar ook daar blijkt de SP fel tegenstander van zoals te 
horen is in deze video. 
 
Ik zal bij de presentatie vandaag op van de nieuwe Verleiders aan Antoinette Hertsenberg vragen of 
zij een vervolguitzending wil maken over de gevaren van de nieuwe auteurswet, zoals zij dat zo helder 
aan de orde stelde. Miljoenen mensen kunnen nu al en zullen slachtoffer worden van de claimcultuur 
bij o.a. fotografen, maar vooral door de media zoals het ANP van John de Mol van Talpa, ANP en 
Veronica, etc., waarmee ik in de clinch lig. Het grootkapitaal heeft grote geldhonger. Maar kleine 
David staat tegenover grote Goliath met de kwakkelende wet aan zijn kant m.b.t. de integriteit van de 
rechter op ambtseed. 
  
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

 
Dag Gertruud. Bedankt voor het compliment. 
 

https://nationaalzorgfonds.nl/
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gKkLv8FUcOE&feature=youtu.be
mailto:sdn@planet.nl
http://www.sdnl.nl/


Als ik de kans krijg om wat in de microfoon te mogen zeggen en een groot compliment mag maken 
aan “De Verleiders”, omdat zij het na 200 jaar (ver)zwijgen het voor elkaar hebben gekregen om via 
cabaret het meest fundamentele onderwerp van onze maatschappij dwingend bespreekbaar te 
maken in de Tweede Kamer in het Rondetafelgesprek, waarna het weer dood- en doodstil is 
geworden.  
 
Ik wil je en andere klokkenluiders attenderen op informatie over dit supergeheime issue door enkele 
linkjes te geven. 

1) Spaarfonds AOW met 50,9 miljard euro is verdwenen: www.sdnl.nl/aow-spaarfonds-
verdwenen.pdf  

2) Het Rondetafelgesprek in het parlement over de geldschepping uit de blauwe lucht: 
https://www.youtube.com/watch?v=3TSb9gBdyVE  

3) Brief van Brockhus aan de minister van Sociale Zaken: http://www.sdnl.nl/aan-de-minister-
van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid.pdf  

4) Nog een brief aan de minister van Sociale Zaken:  
5) Registeraccountant L. Verhoef aan de Algemene Rekenkamer: www.sdnl.nl/leo-verhoef-aan-

de-rekenkamer-over-spaarfonds-aow.pdf  
6) Het jaarverslag van de Algemene Rekenkamer voor Prinsjesdag: www.sdnl.nl/algemene-

rekenkamerverslag-2010-spaarfonds-aow.pdf  
7) Strafaangifte van Arjan Gelder tegen de Vereniging Nederlandse Gemeenten over hun zwijgen: 

www.sdnl.nl/arjan-gelder-aangifte.htm  
8) Antoinette Hertsenberg van TROS-Radar een fantastische uitzending heeft gemaakt over de 

geldschepping met de: Schuldvraag 
 
Ik heb drie klemmende vragen, ook aan de kantonrechter in de zaak ANP-versus SDN: 

1) Per jaar plegen ca. 500 mensen zelfmoord na een vonnis van een rechter 
2) Het juridisch gevaar van de auteurswet voor alle Nederlanders die een foto op hun site 

zetten 
3) Massale bewijzen van corruptie bij de rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie 

 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
 
Van: Gertruud Reus <gertruud@gmail.com>  
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 9:58 
Aan: Rob Brockhus <sdn@planet.nl> 
Onderwerp: Fwd: Zaterdag in Carré - Ons Geld Congres 
 
Ha Rob, 
 
Zou jij dit nog een keer onder de aandacht van jouw netwerk willen brengen? 
Je doet super goed werk en ik hoop dat je net als deze mensen de humor erin blijft houden! 
Warme groeten, 
 
gertruud 
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---------- Forwarded message --------- 
From: Stichting Ons Geld <info@onsgeld.nu> 
Date: wo 20 feb. 2019 om 20:09 
Subject: Zaterdag in Carré - Ons Geld Congres 
To: <gertruud@gmail.com> 
 

Klik hier u deze mail niet kunt lezen here 
Zaterdag 23 febr uari is het 3e Ons Gel d congres. Dit keer in Carré. Koop nu kaarten.   

   

  

   

  

  

  

Geldschepping in het licht  
 

   

  

   

  

UW STEUN IS NODIG! 

  

Wat is er mis met ons geldstelsel? Hoe gaan we dat oplossen? We belichten het 

komende zaterdag in Carré. Wees erbij. Help ons het geldstelsel stabiel en eerlijk te 

maken.  

  

Banken zijn “geldscheppende instellingen”. Voorheen was de overheid dat ook. Sinds de 

euro is Nederland dat echter niet meer. De geldpers is nu in handen van banken, en draait 

in hun belang. 

 

Onbegrip 

Wij vinden dat de geldpers in handen van de overheid moet komen. Hij moet 

dienstbaar  zijn aan het algemeen belang. Dat blijkt een moeizaam traject. Wij vinden 

onbegrip en onwil op onze weg. Het begon met totale ontkenning van geldschepping door 

banken. Zo wist ASN ons in 2013 te vertellen dat alleen de centrale bank geld schept. Die 

centrale bank (DNB) berichtte ons dat geldschepping te complex is om uit te leggen. Meer 

hierover in een artikel van Martijn van der Linden op FTM. 
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mailto:gertruud@gmail.com
http://r.campagne.onsgeld.nu/mk/mr/58VetoiYCeiYbH7MDlGHuck7nvkNSrxPiVkQOHbJ6T__kVY4He0DkdmJzXNBk962pddCk14dJIjp3gZansYFPEKn0fIZ2aq43yRu4ZrvV10
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Inmiddels wordt algemeen erkend dat banken geld scheppen. Hoe dat kan en wat de 

gevolgen ervan zijn wordt echter nog niet ingezien. Ook de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid heeft daar de vinger niet achter gekregen. Hij ziet dat er iets 

structureel fout zit met ons geld. Maar wat precies, en hoe je dat oplost durfde hij niet te 

zeggen. 

 

Actie 

Dat gaan wij recht zetten in Carré. Wij gaan benoemen wat er mis is met ons geld, en hoe 

je dat oplost. Over één ding lijkt nu consensus te ontstaan: de overheid moet een veilige 

bewaarplaats creëren voor ons geld. Die concrete stap moet nu worden gezet. Laten we 

dat duidelijk maken aan Den Haag. Wees erbij. Zo helpt u ons mee. 

 

Een rechtvaardig geldstelsel krijgen we niet cadeau. We moeten het bevechten. Samen 

winnen we die strijd. 
  

Koop nu kaarten à € 18  
  

  
  

  

 

(exclusief boekingskosten) 
 

  

  

  

  

 

Programma Ons Geld in Carré 

Vanaf 14:00 bent u welkom in Carré en 

het programma start om 15:00 uur. De Verleiders 

omlijsten het en Antoinette Hertsenberg modereert.  

  

Er is plaats genoeg 

Deel dit evenment (via onze website of facebook),  stuur 

deze nieuwsbrief door aan belangstellenden of nodig 

iemand uit om mee te gaan.  
   

  

 

Is geld een probleem? 

Met uw entré steunt u Ons Geld. Maar als de kosten een drempel zijn, laat ons dat weten (via: 

info@onsgeld.nu). Bij ons is ook plaats voor mensen met weinig geld. 
 

  

  

    

  

Steun Ons Geld  
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Wilt u uw e-mailadres wijzigen? 

Dat kan. Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt u uw huidige e-mailadres uitschrijven. Via onze 

homepage onsgeld.nu kunt u zich vervolgens weer aanmelden met uw nieuwe e-mailadres. Dank voor 

uw medewerking! 
 

  

  

  

 

Stichting Ons Geld 
p.a. Rietzoom 10 
2804 CS Gouda 
info@onsgeld.nu 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

© 2019 Ons Geld 
  

  

  

Deze mail is verzonden naar gertruud@gmail.com  
U ontvangt deze email omdat u zich heeft aangemeld bij Ons Geld of getekend heeft 

voor het Burgerinitiatief Ons Geld. Via onderstaande link kunt u zich uitschrijven. 
  

Uitschrijven 
 

  

   

 
 
 
 
--  

 

     Praktijk Fenix-Dolfijn 
     T: 0229 – 75 46 40 
     M: 06 – 27 62 19 51 
     E: gertruud@gmail.com 
   W: www.fenix-dolfijn.nl  

    Blog: www.gezondheidwelzijn.com 
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