
Ik ben eens op zoek gegaan naar Vrije Mensen en mensen die hun eigen naam claimen of het systeem willen 

breken. Overal zag ik de stokpaardjes die heftig worden bereden met eigenlijk allemaal hetzelfde doel. Meer 

echte vrijheid van dwang en uitbuiting of exploitatie door het neokoloniale grootkapitaal. Wat mij opviel was, 

dat bijna overal nauwelijks of geen communicatie met anderen wordt gebezigd. Vaak geen telefoonnummers, 

geen adressen, en soms ook helemaal geen mailadres. Ook geen namen van personen die de zaak drijven. Ik 

vond er enkele:   Mist u ‘n website die daarbij past? Meldt het dan per telefoon 035-5244141 en niet per mail. 

– http://www.dereunie.info/  - Bundelen van Vrije Mensen 

– http://www.breakthesystem.nl/  -  Misstanden voorkomen  

– http://onsgeld.nu/  - Open discussie over geldschepping 

– http://www.ftm.nl/  -  De Britten pakken foute banken aan 

– https://burgerinitiatiefonsgeld.nu - Gebreken van het geldstelsel 

– www.ikclaimmijnnaam.nl/ - Vrije Mensen van vlees en bloed 

– http://positivemoney.org/  - Your interest in Positive Money 

– https://decorrespondent.nl  - Tegen de waan van de dag 

– http://onsgeld.nu/  - Hoe geld werkt en een oplossing 

– Earth-matters – het woord zegt het al – dagelijkse informatie 

– de Lange mars – dagelijkse vooral de huidige situatie 

– Stroomnieuws – neem/lees de prachtige nieuwsbrief van Matthijs 

– De nieuwe dokters – nieuwe update – over CERN en meer 

– Wanttoknow – de wereld van vandaag van Guido Jonkers 

– Pateo nieuws – de nieuwsbrief van Johan Oldenkamp – veel links 

– Martijn van Staveren – wanneer is de mens vrij van angst? 

– Anton Teuben – na 30 jaar nu eindelijk erkenning? 

– stg. Milieuziekes – Charles Claessens specialist voor straling 

– GVA – OMI – deReünie – avonden voor kennisverspreiding 

– Ron Fonteine – Gezondheid en nog veel meer 

– Wilnu.nu – Een politieke beweging voor betere rechtspraak 

– Occupy Amsterdam – Verzetsbeweging vs globalisering en kapitalistisme 

– Anonymous – Internationale protestbeweging tegen globalisering  

– De Vrije Mens – De leiding van de Staat is niet democratisch gekozen 

– Volkstribunaal –  Het volkstribunaal: rechtspraak voor en door het volk 

– Sociale Databank Nederland – Archief van 20 jr. onderzoek en onthullen 

 

Ik dacht laat ik eens proberen die clubs naar een bijeenkomst te krijgen om de neuzen in dezelfde richting te 

krijgen en met concrete feiten en bewijzen een gat in het bastion van de massamedia en de politiek te 

veroorzaken. Want nergens zie je een standpunt in de media vanuit deze groepen. Een mooi voorbeeld van 

manipulatie van het NOS-nieuws was te zien n.a.v. de massale protestdemonstratie op het Malieveld van 

Break The System en ook in Eindhoven.  

 

Van andere organisaties weet en hoor ik niets in de media; en evenmin onderling bij de websites die zeggen 

hetzelfde na te streven. Binnenkort komt er een nieuwe poging in Salzbergen (net over de grens in Duitsland) 

in Hotel zur Ems over de reëel soevereine landstrook van Eurostaete om een bundeling op gang te brengen 

met behoud van de eigen identiteit en doestellingen. Het gaat om het recht van inspraak van de burger in de 

politiek en in de massamedia waar het aan mankeert. Lees een beetje over de bijeenkomst op 9 augustus a.s.  

 
R.M. Brockhus (redacteur SDN) 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH) 

035-5244141 

E: sdn@live.nl 

W: www.sdnl.nl  

 

Een overzicht heb ik gemaakt van alle mailadressen die openbar zijn en telefoonummers die vaak ontbreken 
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Doe jij ook mee met het nieuwe Vrije Onafhankelijke land? 

Beste mensen, 

Sinds 2008 zijn onder de noemer “Eurostaete” allerlei bewustmakende initiatieven van start gegaan om op een 

voor velen onbekend stukje “niemandsland” tussen Nederland en Duitsland (ter hoogte van Coevorden, 

Drenthe) de Federatie van Soevereine Staten van Eurostaete uit te roepen. Deze legitieme initiatieven zijn 

desondanks door de jaren heen op grote weerstanden gestuit van zowel de gemeente Coevorden en provincie 

Drenthe als ook van de staten Nederland en Duitsland. 

Anno 2015 wordt vanuit een hele andere juridische invalshoek door de Reünie van Vrije Mensen met vereende 

krachten samengewerkt om het concept van een onafhankelijke soevereine staat (of federatie van staten) 

daadwerkelijk in praktijk te brengen. 

Het is immers heel gemakkelijk om “als stuurlui aan de wal” kritiek te hebben op politieke of maatschappelijke 

ontwikkelingen in Nederland, Duitsland, Amerika, Rusland of welk land dan ook op onze wereld. Maar om ook 

daadwerkelijk in een eigen soeverein staatje het goede voorbeeld te geven is een enorme uitdaging, die veel 

vraagt van ieders ethisch vermogen en compassie. Die uitdaging gaan wij als Vrije Mensen aan! 

En wij zien niets liever dan dat dit initiatief door jou en veel andere mensen ondersteund wordt. Niet als 

proteststem tegen ontwikkelingen in Nederland of in de EU, maar als constructieve wens om met elkaar in 

wederzijds vertrouwen en vriendschap aan de wereld te tonen dat het ook anders kan. 

Het doel is om tot een wettelijke erkenning te komen door zoveel mogelijk staten op deze wereld van de 

Federatie van Soevereine Staten, als ook alle kleinere initiatieven, die onder deze grote paraplu ontwikkeld 

kunnen worden.  

Dit is mogelijk, omdat het internationaal Staatsrecht (Verdrag van Montevideo) slechts eist: 

   1) Een gedefinieerd grondgebied (oftewel, een omgrensd, afgepaald grondstuk). 

   2) Een grondwet (die de initiatiefnemers zelf schrijven mogen, zoals bijv. in IJsland ) 

   3) Een volksvertegenwoordiging (2 of meer wijze mensen, die het land “regeren”) 

   4) Een bevolking (niet perse mensen, het staatsrecht kent alleen Natuurlijke en Rechtspersonen 

Dus er hoeft   fysiek niemand te wonen: als hij of zij maar “burger” is van Eurostaete/Wonderland. Zodat ook jij 

je Natuurlijk Persoon zou kunnen laten emigreren naar deze nieuwe staat!) 

Wil jij je aansluiten en/of meewerken aan Wonderland? Noteer dan de speciale ontmoetingsdag Wonderland 

van 30 augustus in je agenda en meldt je aan via www.dereunie.info/index.php/ontmoetingsdag 

Wil jij zelf ook een eigen initiatief ontwikkelen of het initiatief steunen met het aankopen van een certificaat, 

waarmee je voor € 10,- deeleigenaar van het grondstuk Eurostaete kunt worden?  

Meldt je dan aan via een e-mail naar: info@wonderland.org (en kom gerust ook luisteren en meedenken op 

bovenstaande ontmoetingsdag). 

 

Samen zijn we met velen en met elkaar verbonden staan we sterk! 

Initiatiefnemers Eurostaete/Wonderland. 

Aanmelden voor deelname aan Wonderland: https://www.youtube.com/watch?v=2y-oi2m2abE  

 

www.eurostaete.eu   Voor aanmelden bij Luca van Dinter en Wonderland: info@wonderland.org en  

bij Rob Brekel voor deelname aan deelstaat Zamunda: lees de info: http://eurostaete.blogspot.com  
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