
Huizen, 3 januari 2018 
Aan de voorzitter van Voedselbank Nederland, 
 
Geachte heer.  
 
De voedselbank in het algemeen is een prima privé-initiatief, alleen onze regelgeving (onze wet) geeft 
duidelijk aan: “Als een ingezetene van Nederland en overzeese rijksgebieden, niet in eigen 
levensonderhoud kan voorzien, heeft deze recht op bijstand van de overheid. Wij wonen in de 
gemeente Huizen, de sociale dienst van de gemeente Huizen heeft gezinnen die niet rondkomen voor 
de kerst allemaal €250 contant gegeven. Voor mij een geweldig goede actie. 
 
Maar het geeft ook aan dat deze mensen niet rond kunnen komen en dus op grond van hun rechten 
als ingezetene van Nederland deze rechten gewoon hebben; het is geen aalmoes, zij hebben in het 
verleden ook belasting betaald, maar zij hebben niet alleen voor de kerstdagen rechten, maar zolang 
deze situatie aanhoudt bij deze mensen, het is een recht. Maar er zijn meer rechten voor deze mensen. 
Het zijn rechten van eerste levensbehoeften die passen bij de 21ste eeuw dat zijn er heel redelijk veel. 
 
De feiten zijn dat de overheid dit recht niet wil toepassen en er niet veel over wordt gesproken, 
voor mij heel vreemd. Zelf heb ik jaren in de sociale wetgeving gewerkt, als de mensen aan het loket 
kwamen was het gedrag van de meeste mensen ook: wilt u alstublieft mijn ziekengeld of WW 
overmaken? Maar dat is een totaal verkeerde benadering, ik instrueerde deze mensen altijd:  
uw opstelling is totaal fout, het zijn uw centen waar u recht op hebt, het is geen aalmoes u hebt er zelf 
voor betaald en we maken fouten. Natuurlijk, maar u kunt nu direct een voorschot ophalen, dan bent 
geholpen, maar wel uw houding veranderen. Van mijn manager mocht ik dat zo niet zeggen, maar heb 
er ik nooit aan toegegeven, wel er vele gesprekken over gehad.  
 
Omdat de overheid deze wet niet uitvoert ben ik de mening toe gedaan dat er een rechtszaak moet 
komen tegen de overheid. Ondanks dat uw privéorganisatie prima werk doet vind ik toch dat u, alles 
overziend het niet goed doet. U kunt namelijk veel meer bereiken door de overheid te dagvaarden en 
de strijd aan te gaan om de rechten van deze burgers af te dwingen. Een deel van uw binnen komende 
financiële middelen kunt u daarvoor gebruiken, een heel goede advocaat opzoeken die u geheel 
belangeloos wil ondersteunen. Die zijn er echt wel. 
 
Zelf ben ik naar een aantal advocaten geweest om mij te laten informeren, omdat ik enige zekerheid 
wilde hebben over mijn visie. Ik stoor mij ontzettend aan het feit dat er mensen in het steenrijke 
Nederland zijn, die geen geld hebben om eten te kopen, of nog erger er gemeenten zijn die mensen 
gewoon op straat zetten met kinderen; ze kunnen het zelf uitzoeken (dat heeft plaats gevonden in 
Hengelo geloof ik, een vrouw met drie kinderen). Dat is in mijn visie een strafbaar feit uitgevoerd door 
de overheid. In de bijlage treft u een pdf-file aan met de grondrechten. 
 
Ik schaam mij soms dat ik in Nederland woon. Het steenrijke Nederland.  
 
Indien mogelijk ontvang ik van u een reactie op korte termijn ik vind het zeer belangrijk. 
 
Mijn naam is Frits Veerman 
Omroeplaan 34   
1276 EW Huizen   
Tel.:  035-5258780  
 
Met toestemming overgenomen door de redactie van de Sociale Databank Nederland 
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Aan de media in ons land. En alle topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst op www.sdnl.nl/bbd.htm. 
 
Op 28 december 2017 viel ik bijna van mijn stoel toen ik op het NOS-nieuws hoorde dat president Erdogan 
van Turkije plotseling weer vriendjes wil worden met o.a. Nederland, België en Duitsland. Mark Rutte bleek 
zelfs een persoonlijke vriend van hem te zijn, volgens de uitlatingen van Erdogan. In de uitzending van 18.00 
uur was een duidelijk protest te zien met ondertiteling van het protest van de minister van Familiezaken van 
Turkije, dat zijn vond dat Nederland alle internationale wetten schond, m.b.t. de weigering om haar eigen 
ambassade binnen te kunnen gaan, en zij letterlijk met een mogelijke schietinstructie gedeporteerd werd 
over de grens naar Duitsland.  
 
Later in Nieuwsuur was precies dat protest van de Turkse minister uit de weergave van het incident 
zorgvuldig weggelaten, waardoor alleen nog de uitzetting werd vermeld, maar niet de schending door 
Nederland van de internationale regels m.b.t. tot toegang tot een eigen ambassade dat grondgebied is van 
een land met een ambassade, zoals ook Nederland overal op de wereld eigen grondgebied heeft waarover 
een buitenland geen jurisdictie heeft. 
 
Dus op 28 december 2017 werd ineens de vrede getekend tussen Nederland een Turkije nadat enkele 
maanden geleden de strafklacht van Turkije bij het internationale Hof in Den Haag was ingetrokken door de 
minister van Familiezaken; hoogstwaarschijnlijk in opdracht van Erdogan die met deze internationale ruzie 
precies kreeg wat hij wenste. Namelijk de goedkeuring van de Turkse kiezers om aanpassing van de Grondwet 
in Turkije erdoor te krijgen en daarmee meer macht te verwerven. In Nederland gebeurde precies hetzelfde.  
 
Namelijk dat Mark Rutte van de VVD plotseling vlak voor de verkiezingen volksheld was geworden met die 
uitzetting van de Turkse minister van Familiezaken, en ook dat hij via het verkeerd soort populisme van de 
onderbuik de verkiezingen won door  

A) Daarmee de populistische stem van de kiezers te verwerven en de VVD de grootste partij kon worden 
met maar acht zetels verlies, naast de 29 zetels die de PvdA kwijtraakte als afstraffing voor het 
sloopbeleid als collaborateur met de VVD,  

B) Mark Rutte daarmee voorkwam dat de PVV van Wilders de allergrootste overwinning kon behalen en 
de formatie kon regelen en wraak nemen op de VVD voor het asociale beleid met het slopen van de 
zorg voor de ouderen en zieken. 

C) dat daarna de regering met het omkopen van de ChristenUnie met wat judaspenningen het eigen 
risico niet met 15 euro per jaar omhoog zou gaan, maar de maandelijks premie wel en dus met 120 
euro per jaar werd opgekrikt. Iedereen zweeg over die politieke truc.  

D) Nu na de derde ‘Van Muiswinkel Curve‘ met verwurging van de economie en met herstel van de 
bankfinanciering voor het bedrijfsleven de werkgelegenheid weer opveert, wordt met diezelfde 
misleiding en leugenachtigheid en serviele goedkeuring van de landelijke media ons een herstel van 
de economie verkocht wat niets anders is van het weer opveren van wat aan economische potentie 
door de twee regeringen van de VVD van Rutte in de kiem was gesmoord. Niks nieuws onder de zon. 
Niemand in de politiek en massamedia waagde het een kritische analyse te maken. 

 
Ik heb onthulling gedaan aan u en alle topambtenaren van de Algemene Bestuursdienst, de Tweede en Eerste 
kamer en de massamedia en voorgelegd waarvan ik nu al weet dat niemand het zal wagen mij of meer in het 
algemeen daarover vragen te stellen. En zeker geen Ongewenst vragen die bijv. de oorzaak blootleggen over 
per jaar ca. vijfhonderd zelfdodingen van mensen die door ‘n rechterlijk vonnis zodanig in de knel komen, dat 
zij liever uit het leven stappen dan levenslang onder terreur van juristerij te moeten leven. Het aantal 
zelfmoorden in gevangenissen is inmiddels verdubbeld, en niemand vraagt in het openbaar waarom.  
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 en 06-1712-5374 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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Martin Vrijland, ook ik snak naar sponsors om het schip drijvend te houden. 
 
23 december 2017 
 
In het journaal werd duidelijk gemaakt dat meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens moeten 
leven in Nederland. Daarnaast zijn er minimaal nog twee miljoen die net op of boven die armoedegrens 
moeten zien rond te komen. Het kabinet van de VVD met voorman Mark Rutte trompettert dat de crisis 
helemaal voorbij is. Maar zoals door o.a. het Nibud is vastgesteld klopt dat niet en is het de zoveelste leugen 
van de collaborerende coalitiepartners die allemaal zwijgen over wat miljoenen burgers dagelijks meemaken. 
Voedselbanken zijn een schande voor dit tweede grootste agrarische exportland in de wereld.  
 
Ook bij Eva Jinek bevochten Joost Vullings en Alexander van der Wulp elkaar over de kwaliteit van oliebollen. 
Hebben jullie niet iets belangrijkers te melden? Zoals de vraag: “Waarom hebben we Rutte III ?” Antwoord: 
vanwege de Erdogan-Rutte-Shuffle en het verkeerd soort populisme van de kiezers om volksheld Mark Rutte 
toch maar te vertrouwen met een stem op de VVD. Zonder die truc had ook de VVD ca. dertig zetel moeten 
verliezen, net als de PvdA. Het geschreeuw van de elite om een loongolf voor de werkenden zal de niet-
werkenden duur komen te staan. 
 

1) met de BTW-verhoging op voedsel,  
2) de verhoging van de zorgpremie,  
3) de korting op de subsidies voor wonen en zorg  
4) de inflatie die de koopkracht vooral aan de onderkant wegvreet. 
5) De komende prijsverhoging van energie zal keihard inslaan bij de minima en de prijscompensatie 
komt natuurlijk zoals altijd veel te laat komt 

 
Welke onderzoeksjournalist durft het aan? Bas Haan? 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 en 06-1712-5374 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
P.s. 
Wat betreft de ca. 500 dodelijke slachtoffers per jaar van onze sublieme rechtspraak is hier wat non-nep-
nieuws te zien: www.sdnl.nl/aangifte-bundel-rechtspraak.htm en de uitgereikte flyer aan 500 bezoekers van 
de Dag van de Rechtspraak in Utrecht op 28 september 2017. Maar ook een goede oplossing voor het 
tegengaan van de opwarming van de Aarde. Zie daarvoor: www.sdnl.nl/sun.htm. Wie durft vragen? Jij?! 
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