De enige mogelijkheid voor de PvdA om niet
30 zetels kwijt te raken is aandacht hiervoor

https://youtu.be/EZIRdWVBbE4?t=919 en https://youtu.be/EZIRdWVBbE4?t=1538

Dag dr. Joe Eustatia, bel mij even per telefoon. Ik verzoek u om deze mail met uw commentaar compleet
door te sturen naar Omroep Max die de uitzending verzorgde. Ik heb dat zelf ook al gedaan, maar
telefonisch vastgesteld dat mijn mail binnenkwam bij de secretaresse, die zag dat mijn mail ongevraagd
uit haar mailbox verdween; en zei dat die kennelijk direct naar de redactie van Zwarte Zwanen was
doorgezonden, overigens zonder haar toedoen. Het lijkt er op dat ze bij de AIVD een opdracht hebben
om elke communicatie tussen mij en de media te blokkeren, want Grimbergen belt mij niet terug, of
iemand van de redactie.
Doe mij een plezier en stuur dit bericht met uw commentaar, maar zonder mijn opmerking naar
info@omroepmax.nl en vraag naar de redactie van Zwarte Zwanen of Grimbergen zelf, eventueel een
mailadres van hem. Ik heb vandaag de derde televisieopname bij Omroep Salto die je kunt bekijken op:
De Stem van de Straat, gepresenteerd door Steve Brown de grote vriend van Peter R. de Vries.

Dag Bert Maathuis,
Ik ben op zoek naar wat kerncijfers over het netto besteedbaar nationaal inkomen, en dat afgezet tegen
de fiscaal afgerekende besteedbare koopkracht die overblijft na uitkering van die 1400 miljard euro in de
pensioenfondsen. Ik ga ervan uit dat ca. 25% belasting moet worden betaald over de bruto uitkering van
de pensioenen. Dan blijft er ca. 1050 miljard over om van te leven. Het netto nationaal product is
kennelijk € 590 miljard, maar de begroting met Prinsjesdag moet daarvan af getrokken worden om de
netto besteding te kunnen berekenen. Dus € 590 mlrd. minus € 163 mlrd. is: € 427 miljard vrij
besteedbaar. Dit afgezet tegen de 1050 mlrd. na aftrek van de belasting voor de besteedbare ruimte geeft
aan dat heel Nederland 2,46 jaar lang kan leven van de pensioenpotten voordat alles is opgesoupeerd.
Voor alleen de gepensioneerden is dat onbekend, omdat het totaal aan netto-uitkeringen niet te vinden is,
net zo min als het totaal aan inkomsten. Dat was voor mij sowieso een onbekende factor, afgezet tegen de
opbrengst van ca. 7% over 1400 mlrd. aan rendement. Dit nog zonder de premie van de werkenden en
werkgevers. Er komt per jaar ca. 98 mlrd. Binnen, de premie van de werkenden komt daar nog bij. Een
zeer mistige situatie derhalve.
Dit lijkt mij een dringend probleem om het fijne ervan te weten. Alleen het stellen van vragen aan de
media en politici, incl. de lijsttrekkers, ligt voor de hand. Dus raad ik iedereen aan om zelf wat vragen te
stellen over jouw pensioen en over dat nu nog fictieve pensioen voor je kinderen. Want daar ligt een
gigantisch spaarvermogen braak zonder dat jouw kinderen zelf gespaard hebben voor hun pensioen,
want het is uitgesteld loon van de ouderen; en dat is persoonsgebonden. Jetta Klijnsma kan voor de PvdA
de redding betekenen wanneer Asscher dit aan de orde stelt. Het is het mooist cadeau dat de jeugd te
verwachten heeft, i.p.v. de aangekondigde slooppraktijken van Mark Rutte met het korten op de bijstand
en het afpakken van het vakantiegeld van de minima, waarvoor alleen deurwaarders en VVDschuldeisers in de rij staan.

Aan de ingeschreven partijen in de Kiesraad.
8 maart 2017
Met diepe droefenis constateren wij dat u geen Kamerzetel zult verwerven. Helaas, u heb niet willen
luisteren naar de adviezen van een ervaringsdeskundige. Mijn voorspelling komt dus uit, net als het
gegeven dat u vanaf nu geen schijn van kans hebt om in de massamedia uw standpunten naar voren te
mogen brengen. De psychomassage van krachten achter de schermen, schermen ongewenste politieke
verandering compleet af, en gaat u derhalve op de blaren zitten. Dag inspanning, dag geld voor de
Kiesraadregistratie, dag geld voor de campagne, dag wendroom om een van de lucratieve zetels te mogen
bezetten. Ja, eigen schuld dikke bult. Want u hebt uw zendtijd voor politiek partijen misbruikt voor
zeepsopreclame van: “Wij zijn hartstikke goed voor u, stem op ons”. Niet dus….!

Vanmorgen was op het nationale psychomassage-instituut, NOS-nieuws, dat inmiddels € 17,9 miljard aan
staatsschuld is geprivatiseerd naar de studenten die een zogenaamde studieschuld hebben op gebouwd.
Dus staatsschuld voor Brussel onder controle en studenten derhalve in de sores. Dat is liberalisme ten top.
Mark Rutte was ook van plan om de bijstand, de huur- en zorgsubsidies te gaan korten voor de armen
zonder (hamburger- of papierprikkerbaan) die ervoor moeten zorgen dat de lonen van alle andere
werknemers onder druk blijven staan, ten gunste van de export. De agrarische export is overigens € 85
miljard. Evenmin is bekend hoeveel wij als Nederland bezitten in ‘t buitenland, de overschotten op de
handels- en kapitaalbalans, en de onzin van het bezuinigen op de binnenlandse bestedingen met het
daardoor sluiten van hele winkelstraten (V&D) door gebrek aan koopkracht van de gemiddelde burger.
Mark Rutte van de VVD en onderaannemer Asscher van de PvdA, die loyaal het VVD-programma heeft
uitgevoerd, zoals Rutte erkende op tv, zal juist vanwege de manipulatie van de nieuwsvoorziening alsnog
de hoofdprijs binnenhalen, omdat de meeste mensen het A: niet zo slecht hebben met een goede vaste
baan of met erfkapitaal, anders dan de 2,5 miljoen mensen onder de armoedegrens die duidelijk een
minderheid vormen. Slecht 30% van de burgers zucht onder de krimppolitiek van het duo Rutte/Asscher,
waarbij de PvdA in alle naïviteit meent hoofdverantwoordelijk te zijn voor de sloop van de sociale
bescherming, wat waar is als collaborateur.
Toch kan er bij wonder een lichtpuntje worden gevonden voor de PvdA, wanneer Asscher het voorstel
van staatssecretaris Jetta Klijnsma overneemt en Henk Krol het gras voor de voeten wegmaait, met name
door de ouderen en de jeugd een zonniger toekomst te bieden door nationalisatie van de € 1400 miljard
aan spaargeld in de pensioenfondsen. Want dat heeft tot gevolg:

1. Dat de pensioenen kunnen voor altijd worden gegarandeerd
2. De indexering voor altijd kan worden gegarandeerd
3. Een volledig pensioen voor de jeugd kan worden gegarandeerd.
Hoe is dat mogelijk? Heel simpel. Wanneer u het tv-programma Zwarte Zwanen van 6 maart 2017 over
de plunderpraktijken bij de fondsen hebt bekeken, dan zult u zonder enige twijfel dit voorstel van
Klijnsma ondersteunen. Wanneer de PvdA dit op de valreep nog in discussie brengt, zal voor die partij de
schade van verantwoordelijk zijn voor de ontwrichting van de zorg en andere sociale voorzieningen
misschien worden gecompenseerd. Tot nu toe heeft Henk Krol deze verkiezingstrofee laten liggen. Wordt
wakker, en vorm eindelijk een beschaafde linkse regering met een fikse afstraffing voor het asociale
beleid van Mark Rutte, die ik zelf twee lastige vragen heb gesteld. Want ook de rechtspraak staat op de
tocht met ongrondwettelijke praktijken en het ontbreken van een grondwettelijk hof dat ca. 500 mensen
per jaar het leven kost door zelfdoding na vonnis.

Geachte volksvertegenwoordigers: a.rutte@tweedekamer.nl;
h.bruinsslot@tweedekamer.nl; p.dijkstra@tweedekamer.nl; l.voortman@tweedekamer.nl;
h.krol@tweedekamer.nl; r.leijten@tweedekamer.nl als deelnemers aan het symposium over de zorg in Nieuwegein

maart 2017.
Ik wil u vragen, om te onderzoeken, of de inhoud van onderstaande mail juist is. Het betreft dan
natuurlijk met name de stelling,

1. Dat er een kapitaal van 1400 miljard euro zit in de pensioenpotten?
2. Is het juist, dat dit kapitaal juridisch eigendom is van de deelnemers?
3. Is het juist, dat dit kapitaal kan worden overgedragen aan de jeugd, als de oude eigenaren
zijn gestorven, omdat ik als oudere daarvoor heb gespaard?
4. Kan het zo zijn, dat mijn kinderen mijn pensioen kunnen erven? Zo niet, waarom niet?
5. Is het juist, dat dit gigantische kapitaal een sociaal-maatschappelijke ommekeer kan betekenen in
Nederland?

Ik wil graag van u weten, hoe ik hiermee om moet gaan, c.q. op welke partij ik het beste zou moeten
stemmen?
C.c. Aan de mij bekende mailadressen van de media, Tweede Kamerleden en de Kiesraad.
Het is mij opgevallen dat veel wordt beloofd en gesproken over de toekomst door bijna alle politieke
partijen, maar dat nauwelijks over het verleden en alle verslechteringen en sociale ontwrichting, juist
vanwege het politieke beleid. Zoals de 80.000 ontslagen in de zorg (Asscher).
Ik hoor eigenlijk niets van Emile Roemer over de kloof tussen arm en rijk zoals hij dat aangaf in het
parlement. Ik hoor ook niets meer over de extreme verrijking van de rijken vanaf de crisis in 2008, zoals
Sadet Karabulut dat opmerkte in de Kamer, dat de rijken € 50 miljard rijker zijn geworden, de armen
twintig miljard armer en de werkenden dertig miljard hebben ingeleverd ten gunste van de rijken en
miljardairs. Dit met een extreem liberale politiek.
Daarnaast propageert Mark Rutte brutaalweg een neokoloniaal beleid met invoering van de slavernij
voor werklozen, met het korten op de bijstand en beperking van de rechten van werknemers; ook weer
ten gunste van het grootkapitaal en multinationals die sowieso vrijwel geen belasting betalen, naast een
verdere verlaging van de belastingen voor het grootbedrijf, maar zonder belastingverlichting voor het
midden- en kleinbedrijf in ons eigen land.
Kortom de media hebben heel wat uit te leggen aan de kiezers die met desinformatie over wat er
werkelijk speelt het bos worden ingestuurd. Dit in de hoop dat de wet van de grote getallen de politieke
constellatie wel zal stabiliseren. Het programma Zwarte Zwanen van 6 maart 2017 over de pensioenen
past precies bij de vaststelling op het symposium over de zorg in Nieuwegein. Het is een aanfluiting voor
alle Kamerleden die propageren onze burgerbelangen te zullen behartigen.
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