
Eis schadevergoeding van de ECB die jullie beroofd heeft van veel financieel vermogen. Dus geen 
stront op straat, maar een eis tot schadevergoeding. Wanneer je praat over geld is de aandacht 
er altijd. Zeker als je ook het belang van de gewone burger ondersteunt. 

 
De kernvraag: Wie is aansprakelijk voor de schade die ontstond door fouten 
in het monetaire beleid in Europa? 
Ik denk de ECB van Christina Lagarde met een falend en doelgericht 
inflatiebeleid van ca. twee procent per jaar. 
Praktisch kan om politieke redenen schadeplicht genegeerd worden, maar 
economisch wel slim om te erkennen. 
Waar ligt de mogelijke oplossing van dit probleem en de inflatie die in vier 
jaar 35 procent van alle spaargeld en schulden heeft laten afbrokkelen, 
danwel verdwijnen? Is dat geen felicitatie waard? Vooral voor de staat? 
Dat heeft een nadere toelichting nodig denk ik zo! 
 

De eis die boeren kunnen stellen is compensatie te krijgen van wat er aan koopkracht door 
inflatie is verdwenen. Allereerst voor henzelf, maar ook voor andere burgers in de EU die 
getroffen zijn door het sloopbeleid van de ECB. Hang de vlaggen rechtop met een vaandel en 
de eis tot schadevergoeding. 
 
Hoe gaan we dan tewerk? Op dezelfde wijze als in deze anekdote. We volgen de geldstroom 
die vanuit de ECB als schadevergoeding met nieuw gecreëerd geld het verlies aan effectieve 
koopkracht moet compenseren; en men de staatschuld effectief in koopkracht handhaaft 
volgens het verdrag van Maastricht. Dit geld wordt geschonken met het primaire doel om 
schulden te vernietigen en economische vrijheid voor de burger te herstellen. De anekdote: 

  
Een reiziger rijdt een dorp in en stopt bij een hotel. Hij loopt naar binnen en vraagt 
of er nog een kamer vrij is voor de komende nacht. De herbergier zegt hem dat er nog 
één kamer vrij is en deze kost 100 €uro per nacht. De reiziger legt twee biljetten van 
50 €uro bij de kassa en vraagt om de sleutel. Hij wil eerst de kamer zien. 
De gast verdwijnt met de sleutel naar de kamer en de herbergier grist de biljetten 
van de toonbank en rent naar de bakker, want daar heeft hij nog een schuld van 100 €uro. 
Opgelost dus, met het rondgaan een en hetzelfde bankbiljet! 
 

De bakker rent naar de slager om daar zijn schuld van 100 €uro te voldoen en de slager op zijn beurt holt 
naar de fietsenmaker om daar 100 €uro te betalen. En tenslotte rent de fietsenmaker naar het hotel en legt 
daar zijn schuld van 100 €uro aan het hotel neer in de vorm van twee biljetten van 50 €uro voor de service 
en het bezoek van de toegezegde gezelschapsdame. Op dat moment komt de reiziger de trap aflopen en 
zegt dat de kamer hem niet bevalt. Hij grist de twee biljetten van de tafel en vertrekt weer. 
 
Wat is hier gebeurd? 
Bovenstaande is niet realistisch en tóch zou het zomaar kunnen gebeuren. Het onderling vereffenen om het 
dagelijks leven voortgang te kunnen laten plaatsvinden. Zoals een metselaar die bij zijn buurman even een 
tuinmuurtje metselt voor 25 €uro. Vooral voormalig minister-president Wim Kok heeft deze geldstroompjes 
onpraktisch tot zwartgeld bestempeld. Daarom mag Wim Kok postuum benoemd worden tot de beste 
VVD'er die de Partij van de Arbeid ooit heeft gehad... 
 
Op dezelfde manier wordt het nieuwe geld door de ECB weer uit de roulatie genomen en kan inflatievrij 
veel schuld worden vernietigd met het opkopen van schuldtitels als die van Artikel-12 situaties van 
gemeenten, het opkopen van de studiefinanciering van studenten, van schuldsanering van burgers in de 
bijstand, en het afschrijven van de bedrijfssteun van de coronafinanciering voor bedrijven. Nederland kan 
dat gemakkelijk financieren, omdat het verdrag van Maastricht met max 60 procent BNP lang niet is 
overschreden. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html
https://www.sdnl.nl/pdf/dag-sigrid-kaag.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/12/overheidstekort-over-2021-gedaald-naar-2-5-procent-bbp
https://historiek.net/verdrag-van-maastricht-1992-betekenis-pijlers/140235/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ecb-koopt-staatsschulden-op-vier-vragen/
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/html/cvlagarde.en.html
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Lees ook dit: Brief aan minister S. Kaag over de mogelijke positieve aspecten van inflatie  
 

Want 30 procent inflatie verlaagt de staatsschuld en particuliere (hypotheek) schulden ook met 30 procent 
Hoera! Dat is mooi, maar hoe dit te benutten om ook armoede te stoppen en schuldsanering toe te passen? 
Wanneer meer dan genoeg geld beschikbaar komt, welke strijd moet dan toch nog worden uit gevochten..? 

 

 

Money, the misunderstood phenomenon  

Nobel Prize winner dr. Jan Tinbergen wrote me, R.M. Brockhus: "I know nothing about money".  

Link: www.sdnl.nl/inflatie.htm en www.sdnl.nl/ronde-tafelgesprek.htm. 

Stichting Farmers Defense Force, hier een voorstel tot meer steun van de bevolking voor jullie strijd 
tegen de sloop van jullie werk en leven. Ga i.p.v. stront dumpen op de wegen een eis op een bord zetten 
waarin jullie die 30 procent waardevermindering van de staatsschuld van 518 miljard euro als 
financiering opeisen om allerlei zaken op te lossen die miljarden (135) groot zijn. Dat kan zijn: het riant 
en vrijwillig laten opkopen van boerderijen, en het verplaatsen van de gemeente Loppersum uit het 
aardbevingsgebied, het saneren van de studieschulden van studenten, en ook het opheffen van artikel-
12 situaties van gemeenten. Het kwijtschelden van de covid-steun voor bedrijven, kwijtschelden van de 
toeslagenschulden voor kinderopvang, en nog heel veel meer. Dus speel het eens een keer via de band 
net als bij biljarten. Soms lukt het dan wel. Wil je antwoord op jullie vragen? Wat denk je van de 
telefoon? Hoe zit het met de boerenslimheid? In elk geval levert schuldsanering met de geldcreatie van 
de ECB geen echte inflatie op. Vragen? 

L.s., het is kristalhelder duidelijk dat parlementariërs geen volksvertegenwoordiger zijn, want zij 
bruuskeren de belangen van de Nederlandse burgers door te zwijgen over de gevolgen van die 
renteverhoging op de woningmarkt, en op de hypotheekkosten en persoonlijke faillissementen die 
daaruit voortvloeien, waarbij banken al het ingelegde spaargeld van de huiskoper zullen inpikken dat 
men als aanbetaling van een hypotheek ooit heeft bijeen gespaard. Daarnaast zal door de stijgende rente 
de bestrijding van de inflatie op het looninkomen door rentebetaling aan beleggers en overige 
prijsstijgingen afbrokkelen. Dit mede door hogere financieringskosten voor de productie. Voor de 
exportpositie van Nederland is dat een flinke ondersteuning in de concurrentiestrijd met het buitenland. 
Het parlement zwijgt consequent over een aantal zaken als het graf, die in de brief aan de minister van 
Financiën en aan het parlement duidelijk zijn gemaakt.  
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Vandaag las ik dat de centrale bank de inflatie wil bestrijden met een verhoging van de rente. Maar 
aangezien niemand in de politiek ook maar enig begrip heeft van wat geld inhoudelijk is, waar het 
vandaan komt, wie het maakt, hoe snel het rondgaat en waar het verdwijnt, dan heeft dit rentebeleid 
eenzelfde resultaat als de chirurg die het verkeerde been amputeert. Maar jullie geloven wat bankiers 
voorkauwen zonder vragen te stellen over hoe het beter kan. Mijn brief aan minister S. Kaag wordt ook 
door jullie genegeerd, terwijl daarin een deeloplossing is aangeboden, om met name de armoede die 
ontstaat door prijsstijgingen te compenseren. Prijsverhogingen zijn niet per se gevolg van excessieve 
geldschepping en dus van echte inflatie (opblazen), maar van verstoring van de aanleveringsketens en 
marktwerking. Pas wanneer ook de burger zelf aan het woord komt is er uitzicht op voorkoming van een 
dreigende recessie als gevolg van de renteverhoging die niet-productieve beleggers in de kaart speelt. 

Oplossingen van de burger kunnen met het inspreekrecht van de burger in het Vragenuurtje een echte 
bijdrage leveren om fouten te voorkomen. De toeslagenaffaire had nooit kunnen ontstaan wanneer 
burgers een agendapunt hadden kunnen afdwingen met: www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm. Verder is nu 
het moment gekomen om de domme voorstellen van Klaus Schwab en Bill Gates als vertrekpunt voor die 
inbreng te nemen. Zie de bijlagen. Ik zoek medestanders die een strafklacht willen opstellen en 
ondersteunen tegen Kamerleden die grof nalatig zijn m.b.t. motie van Van Haga en Smolders. Niet om de 
domweg die strafklacht door het OM te laten negeren, maar om inspraak te krijgen in de massamedia die 
gesloten zijn als een oester wanneer het gaat om onderwerpen in deze brief. 

Karolinska-rapport, virus-ionisatie, London University rapport, Irsi Caixa rapport 

P.s., welk drama gaat ontstaan in de woningmarkt wanneer de rente oploopt? Doelbewust beleid? 
Doelbewuste verarming van de bevolking om net is bij omwisseling van de gulden naar de euro met tien 
procent loonsverlaging de concurrentiepositie van het bedrijfsleven op de wereldmarkt te versterken? 
Blijven zwijgen hoor, hoogbetaalde parlementariërs…! Maar heeft het zin om een strafklacht wegens 
grove nalatigheid in te dienen bij het OM? Natuurlijk niet, want alle mensen zijn gelijk, behalve die nog 
veel gelijker zijn. Zie: Animal Farm. Zie ook de voorspelling van prof. dr. Smalhout uit 2003 over 
Nederland is barstensvol.  

 

Gemeenteraad Vlissingen 
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Mooi zo, nu alleen nog een telefonisch overleg om de voordelen van inflatie te benutten en uw artikel-12 
positie te beëindigen, samen met andere gemeenten en hun inwoners die klem zitten. 
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