
Mijn verjaardagscadeau van 18 februari op 7 september was een dagje vissen op of aan zee. 
 

    
 
Hoi, over die donkere wolken achter jou gaat het in die lezing. Ik wil er een zonnetje bij hebben, 
vandaar die foto van mijzelf achter die hengel op het strand op de Maasvlakte op 7 september 2019. 
 
Allereerst bedankt voor deze heerlijke dag aan de kust. Ik had je gevraagd om die foto van mij naar 
mijn adres te zenden. sdn@planet.nl of rob.brockhus@gmail.com. Die heb ik nodig voor mijn lezing 
op 10 september in Heemstede, voor de introductie van dr.ir. E. Deetman over de pensioenen en 
mijn interview met hem bij mij thuis. 
 
Zie de forumdiscussie in Laren NH over pensioenen met o.a. Jan Nagel van 50-Plus waarvan de partij, 
wat een helder beeld geeft van wat er met onze pensioenen gebeurd is. Ook dr.ir. Egbertus Deetman 
is ‘n knappe kerel, maar ook slimme mensen kunnen op dwaalwegen terechtkomen. Vandaar dat ik 
begin in deze lezing met mijn tegenspraak en die onthulling over dat fantastische investeringsfonds 
van Wobke Hoekstra. Ik denk dat met deze analyse van dat pas opgerichte Investeringsfonds van de 
minister van Financiën ook de misleiding op Prinsjesdag duidelijk wordt. Lees dus eerst mijn analyse, 
en kijk dan naar de feestelijkheden met hoedjes, jurken en andere ongein op Prinsjesdag. 
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Tijdens onze reis heb ik uitgelegd welke fraaie truc Wobke Hoekstra en zijn ambtenaren hebben 
bedacht om negatief renderend kapitaal voor beleggers om te zetten in positief renderend kapitaal 
van pensioenfondsen, lagere overheden, de staat zelf met een begrotingsoverschot; en voor banken 
en verzekeraars die nu zuchten onder die negatieve rente op kapitaal. 
 
Ik heb alle fracties in de Tweede Kamer hierop gewezen en ook de massamedia. Het is afwachten of 
iemand het aandurft vragen stellen over de transformatie-truc met de belasting van de aangeboden 
rente in dat nieuwe fonds op spaar-, beleggings- en overschotkapitaal, ten laste van de begroting op 
Prinsjesdag, zodat niemand dat zal doorzien. (Ikke wel natuurlijk) 
 
Ik maak vandaag nog een toelichting op die lezing, vandaar die foto op het strand. 
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

 

Een overzicht van hoe onze overheid klokkenluiders  

over fraude bij de overheid probeert te censureren 

 
Verder enkele onderwerpen die ook hier in “De Lezing” eerder aan de orde zijn gesteld: 
  1)      De geldschepping uit de blauwe lucht 
  2)      Het verslag van het Ronde Tafelgesprek in de Tweede Kamer 
  3)      Wie erft die 1500 miljard euro in de pensioenfondsen? 
  4)      De onthulling in "De Lezing" van Frits Veerman over Atoomspionage 
  5)      Het verdampen van het Spaarfonds voor de AOW van 50,9 miljard 
  6)      Bewijsbare fraude Algemene Rekenkamer die gedoogd is volgens Pieter Omtzigt 
  7)      Het wonder van het Investeringsfonds van 50 miljard voor Prinsjesdag. 
  8)      Het drama van ca. 500 zelfmoorden per jaar na een vonnis van de rechter 
  9)      Het wettelijk niet verplichte contract met de zorgverzekeraar is onderbelicht 
10)      De brieven aan twee presidenten van rechtbanken over zwendel bij UWV 
11)      Het stoïcijns zwijgen van de politiek en massamedia over corruptie in de rechtspraak 
12)      Het recht van inspraak van de burger in de Tweede Kamer 
13)      Het Nieuw Nederlands Kiesstelsel van Harry Kerkhof zonder grondwetswijziging 
14)      Toegang tot veel meer onthullingen over overheidscriminaliteit 
15)      Perikelen rond de Jeugdzorg met soms dodelijke slachtoffers door wanbeleid  
15)      Wie heeft nog een onderwerp dat gemist wordt? 
16)      Hoe komt het dat de negatieve rente afneemt? Door opvangen van kapitaal in het 
            Investeringsfonds? 
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