
 

Dag allemaal,  

Gisteren 13 april 2012 heb ik Mark Rutte 

in Nieuwspoort gesproken en hem de hand 

gedrukt. 
  

Ik attendeerde hem op twee zaken:  

1) Aanpassing van de Advocatenwet 

met een besparing voor de begroting van 

Justitie van een miljard per jaar en voor 

het bedrijfsleven van drie miljard per 

jaar. 

2) Dat de Commissie de Wit geen 

onderzoek had gedaan naar de bron van 

de financiering voor de terugname van de 

Belgen van ABN-Amro en Fortis. De Wit 

heeft niet aangegeven waar die 16,8 

miljard euro vandaan kwam in het 

weekend dat Wouter Bos het geld 

overmaakte naar de Belgen. 
  

De premier zei tegen mij dat ik voor het 

eerste onderwerp bij Ivo Opstelten moest 

zijn, waar ik het niet mee eens ben, maar 

in het Catshuis. En over het tweede punt: 

dat wij (de overheid) zelf geen geld 

bijdrukken, wat volstrekt onjuist is, en 

zelfs de commerciële systeembanken het 

girale geld laten produceren met het 

verstrekken van kredieten. Mark Rutte 

bewijst hiermee dat hij geen flauw idee 

heeft hoe het geldsysteem in elkaar zit. 

Hopelijk dat Frits Wester hem daarover 

een beetje gaat doorzagen.  
  

Onder de foto geef ik de opmerkingen die 

ik aan Julius Vischjager heb meegegeven 

om die als vragen aan de premier te 

stellen in de wekelijkse persconferentie die 

je hier kunt bekijken. Julius deed mij de 

eer aan mij voor te stellen als zijn adjunct-hoofdredacteur van zijn Daily Inivisible nieuwskrant. 

Eergisteren op 12 april 2012 hebben Julius Vischjager en ik een uur op Salto Radio in 

Amsterdam gediscussieerd over de wederwaardigheden van de politiek en de cultuur. Het 

radioverslag wordt binnenkort op de site van de Sociale Databank Nederland gepresenteerd en 

gaat o.a. over de onderwerpen die onder de foto van de premier staan opgesomd. 
  

Bij het maken van deze foto in Nieuwspoort maakte ik hem attent op onze ontmoeting in het 

Bonte Paard in Laren en dat wist hij nog. In het Bonte paard heb ik ook Gerit Zalm ontmoet en 

hem de Gouden Zalm trofee uitgereikt. 
  

http://www.sdnl.nl/job-cohen.htm
http://www.refdag.nl/achtergrond/mens/julius_vischjager_stelt_op_persconferentie_premier_al_jaren_laatste_vraag_1_551223
http://nos.nl/video/362068-persconferentie-premier-rutte-na-ministerraad.html
http://web.mac.com/weblogamorf/Site/Home/Artikelen/2008/1/25_%C3%89%C3%A9nmansbladen%3AThe_Daily_Invisible_van_Julius_Vischjager.html
http://www.sdnl.nl/
http://www.nieuwspoort.nl/nl_NL/home/
http://www.sdnl.nl/paard-van-troje.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Ex7unsM61MQ


Alle lof voor Wouter Bos als minister van Financiën  

Gisteren heb ik op Salto Radio, de omroep in Amsterdam, in een felle discussie met de redacteur 
van de Sociale Databank Nederland gehoord dat die Wouter Bos een groot compliment maakte 
over de manier waarop hij de terugname van de ABN-Amrobank en Fortis Nederland had geregeld. 
De Commissie de Wit veegt in het rapport de vloer aan met het beleid van Wouter Bos. Hij vroeg 
aandacht voor de financiering van die dertig miljard die de staatsschuld liet groeien. Waar kwamen 
die miljarden vandaan? Wie stelde die miljarden beschikbaar aan Wouter Bos om ABN-Amro en 
Fortis te kopen en de schulden te betalen die als lijken uit de kast kwamen rollen?  

Weet u welke instantie de bron van dat kapitaal was? Er is namelijk geen emissie geweest van 
staatsobligaties. Wie was de partij die onderhands financierde? Bovendien had ca. tachtig procent 
van alle banken in de westerse wereld overheidssteun nodig. Waar kwam al dat kapitaal vandaan 
en wie is de crediteur? De belastingbetaler heeft tot nu toe geen halve euro bijgedragen voor dit 
doel, maar de betaling aan de Belgen is wel gedaan.  Hoe zit dat? Wilt u de Daily Invisible een 
verklaring daarover geven?  

Ik heb na die radio-uitzending enkele vragen opgeschreven.  

1)      Waar komen de miljarden vandaan (wie was zo rijk) om de aankoop van ABN-Amro en 
Fortis Nederland te financieren met 16,8 miljard euro contant? En dat in het weekend? 

2)      Heeft de Commissie De Wit de bron van financiering opgespoord en aangemerkt in het 
rapport? 

3)      De opmerking dat niemand de crisis had zien aankomen is volstrekt onjuist. Bij de SDN 
waarschuwde men al sinds 2000 daarvoor, ook voor de te hoge particuliere schulden. 

4)      Wie beschikt over de soevereiniteit van ons geldstelsel? De kapitaalmarkt, de City in 
Londen, de beurs op Wall Street, of behoort die toe aan de ECB voor de 27 EU-landen? 

5)      Dion Graus (PVV) stapte uit de Commissie de Wit omdat hij een domme vraag had gesteld. 
Hij stelde de vraag : Was het niet verstandiger geweest om alleen ABN-Amro te 
nationaliseren? Dit ZONDER Fortis Nederland…!! Exit Graus.  

6)      Wanneer de burger inspraak in de Tweede Kamer zou hebben gehad, dan zou de kwaliteit 
van de politieke discussie aanzienlijk winnen en veel problemen voorkomen. 

7)      Wat mij ook opviel was dit: Nederland heeft als enig land in de Europese Unie geen 
grondwettelijk hof, waardoor de rechterlijke vonnissen en arresten niet kunnen worden 
getoetst aan de Grondwet en artikel 120 van de Grondwet schakelt diezelfde grondwet op 
dit punt compleet uit. Wat gaat de regering hieraan doen?  De Belgische Verdwijntruc? 

Zie mijn vragen naar aanleiding van het compliment aan Wouter Bos op internet.  

(C) M.vr.gr. 
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