
Goedemorgen geachte fractievoorzitters. 
 
Toen ik gisteravond thuis kwam heb ik nog even gekeken naar uw debat over de vluchtelingeninstroom.  
Heel langzaam zie ik een verschuiving naar de manier waarop die zal moeten worden aangepast aan wat een 
reëel oplossing is. Er zijn er overigens twee. 

1) Het direct aanvaarden van de Motie Kuzu om de AZC’s direct leeg te laten komen van statushouders. 
2) Het aan premier Rutte voorgestelde ombuigen of toevoegen van de geldschepping van de ECB voor 

stedenbouw in bijvoorbeeld op eilanden in Griekenland 
Verder draait alles om geld, waarover 200 jaar in de Kamer is gezwegen. (KNVB) Wilt u meer weten? Bel mij !! 
 
Ik zal in mijn lezing in De Lezing in Heemstade op 17 februari aandacht daaraan besteden met een link naar de 
informatie bij de SDN. Die gaat over de schending van het proliferatieverdrag door Nederland in opdracht van 
de Amerikaanse CIA en een zoektocht naar vrije energie. 
 
Ook wordt daar getoond hoe de leiding van een overheidsinstelling als gemeente, provincie, ministerie of 
Kamerfractie op het hoogste niveau toch kan worden aangesproken om te reageren op ongewenste vragen. 
 
Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 17:43 
Aan: Bas.Haan@Nieuwsuur.nl  
CC: delezing@delezing.nl; f.veerman@tip.nl; info@ncsc.nl; info@govcert.nl; nbv@minbzk.nl; 
a.van.der.kuijl@minjus.nl; dbvsecretariaat@minaz.nl;  dpcsecretariaat@minaz.nl; s.nejal@minaz.nl; 
c.sarijoen@minaz.nl; a.pleyte@minaz.nl; s.plasman@minaz.nl; rvd.pers.kh@minaz.nl;  
Onderwerp: Uitnodiging van een aantal prominenten voor de lezing in 'De Lezing' van 17 februari 2016 
 
Inmiddels is het interview met klokkenluider Frits Veerman bij de SDN gereed en zal tijdens de lezing worden getoond. 
 
Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  
Verzonden: woensdag 10 februari 2016 10:01 
Aan: info.gh.arnhem-leeuwarden@rechtspraak.nl 
Onderwerp: FW: Uitnodiging van een aantal prominenten voor de lezing in 'De Lezing' van 17 februari 2016 
 
Goedemorgen werd in het NOS-nieuws het vluchtelingendrama besproken, zonder dat reële oplossing in zicht 
werd gesteld. Die is er natuurlijk wel, maar zoals alles draait alles altijd alleen maar om geld. Punt uit…! Ik heb 
premier Rutte als voorzitter van de EU voorgesteld om de geldschepping van de ECB additioneel te benutten 
voor opvang van migranten en vluchtelingen in nieuw te bouwen dorpen en steden op Griekse eilanden. De 
export van materiaal en de financiering van arbeid hier en daar kan een goed alternatief zijn voor de al te 
sobere en uitzichtloze opvang zoals de VVD die wil. Puur als afschrikking. Maar welke afschrikking is erger? Die 
van de VVD of van Assad en IS? Om de monetaire crisis op te lossen die aan de basis ligt van de ellende moeten 
wij al dan niet gedwongen met de motie Arnold Merkies alle bestuurders in Europa kennis laten nemen van de 
structuur van het westers geldsysteem. Ik hanteer twee breekijzer om dat af te dwingen. 
 

1) De vraag aan politici en media: “Waar is mijn geld uit het Spaarfonds voor de AOW gebleven? ” 
2) Wanneer krijgt de burger rechtstreeks inspraak in het parlement met autonome agendering? 

 
Stuur deze brief met WOB-verzoek aan bestuurlijke instanties met als inhoud: Het uitgeprint verzoek en een 
echt briefje van vijf euro als insluitzegel. Waarom dit vijfeurobiljet? Omdat echt geld ‘n magisch kracht heeft 
die door misschien weer 120.000 ondertekenaars niet genegeerd kan worden. De postkamer weet geen raad. 
 
Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  
Verzonden: dinsdag 9 februari 2016 12:39 
Aan: nieuwsuur@nieuwsuur.nl; nieuwsdienst@anp.nl; nieuwsdienst@telegraaf.nl; nieuwsredactie@metronieuws.nl; nieuwsdienst@trouw.nl 
CC: S.Buma@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; a.pechtold@tweedekamer.nl; emileroemer@sp.nl; e.roemer@tweedekamer.nl; 
D.Samsom@tweedekamer.nl; ' C.vdStaaij@tweedekamer.nl; g.segers@tweedekamer.nl; h.krol@tweedekamer.nl; j.klaver@tweedekamer.nl; 
marianne.thieme@tweedekamer.nl;  g.wilders@tweedekamer.nl; h.zijlstra@tweedekamer.nl; n.klein@tweedekamer.nl; l.bontes@tweedekamer.nl; 
t.kuzu@tweedekamer.nl; r.vvliet@tweedekamer.nl;  voorzitter@tweedekamer.nl; j.houwers@tweedekamer.nl; dbvsecretariaat@minaz.nl; 
dpcsecretariaat@minaz.nl; uitnodiging@minszw.nl;  
Onderwerp: Uitnodiging van een aantal prominenten voor de lezing in ‘De Lezing’ van 17 februari 2016 
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Lezing in ‘De Lezing’ van 17 februari 2016 
 

 
 

Met uitnodiging van een aantal prominenten  
 

De Belastingdienst en haar FIOD 
De Autoriteit Financiële Markten 

 
Alles hangt samen met het stellen van vragen. Begin hier ‘ns mee! 

 

 

http://www.sdnl.nl/fnv-zzp-pensioen.htm
http://www.sdnl.nl/motie-merkies.htm


 
 

  

Geachte prof. Engelen, E.R.Engelen@uva.nl  

  

Hierbij verzoek ik u om aanwezig te zijn bij mijn lezing op 17 februari in ‘De Lezing’ in Heemstede 

  

U kunt zich aanmelden voor een gereserveerde plaats via deze link:  
www.delezing.nl/lezing/244/rob-brockhus-bloed-van-de-samenleving-waar-blijft-ons-spaargeld-pensioen  

  

Ik vraag nog enkele prominente en mij bekende mensen die ik waardeer:  

  

  Prof.dr.ir. A.F.P. van Putten: Deskundig wettelijke procedures en ISO-9000 norm voor rechtspraak 
  Mr. F. van der Winkel, gerechtshof-president te Leeuwarden. Hij benutte Art. 162 Sv als eerste. 
  Dr. G.J.J. Beukeveld: klinisch chemicus die belangen van melksector steunt m.b.t. het melkquotum 
  Jhr. mr. J.G. Reuchlin: Auteur: Het geschonden gelaat van de Staat, over onbetrouwbare overheid 
  Mr. Mic van Bremen: klokkenluider over wanpraktijken in de advocatuur op tv bij de VARA 
  Dr. P.H. Omtzigt: Hij erkende het gedogen van de boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer 
  Prof. dr. K.H.W. Knot van De Nederlandsche Bank NV. Hij brengt slechts ca. 5% geld in omloop 

  Drs. A.Z. Merkies: Hij regelde het Rondetafelgesprek, maar diende mijn Motie-Merkies nog niet in 
  Mr. E. Wortmann: Presentator in het Rondetafelgesprek over geldcreatie in de Tweede Kamer  
  George van Houts: St. Ons Geld maakte Rondetafelgesprek mogelijk met 12.000 handtekeningen 
  L. de Waal Malefijt: oprichter van St. ‘Ons Geld’ en deed ook het woord bij het Rondetafelgesprek 
  Drs. Ad Broere: Hij legt o.a. uit wat er onduidelijk is over de pensioenen en de AOW 
  B. Haan (Nieuwsuur): journalist die soms z’n kruit drooghoudt, en dat is heel erg jammer vind ik 
  L.W. Dankbaar: Auteur van boek: ‘De moord op Marianne Vaatstra’. Hij roeit tegen de stroom in 
  Drs. L.W. Verhoef: accountant die vragen stelt aan Algemene Rekenkamer over virtueel spaargeld 
  Arjan Gelder: deed strafaangifte tegen VNG m.b.t. frauduleus verdwijnen Spaarfonds voor de AOW 
  R. kluun: Onthult gesjoemel rond faillissementen door curatoren en rechter-commissarissen 
  Ing. F. Veerman: Klokkenluider: Spionage van atoomgeheimen voor Pakistan door Abdul Khan  
  Ing. A. van der Voort: is hulpverlener aan mensen die failliet gingen en juridisch ik de knel zitten 
  H. Monrobey: De ontdekker structuurfout in de monetaire politiek in zijn boek ‘Goodbye Money’ 
  R. Brekel: Een uitvinder op jacht naar vrije energie uit de natuur. Dat wordt dat ‘n ware omwenteling 
  Mr. W. Wedzinga: Oud raadsheer die een lezing gaf over gedrag in de raadkamer en de advocatuur 
  Ir. R.A.A. Rietveld: Deed aangifte tegen het Hof in Arnhem wegens rechterlijke gezwendel. 
  Premier Mark Rutte: Hem vroeg ik waar het geld vandaan kwam voor aankoop van ABN-AMRO 
 Vicepremier Lodewijk Asscher werd mijn vraag door Julius Vischjager gesteld over de staatsschuld 
 De leiding van de AIVD onder minister R. Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken 

 

 

De lezing van Rob Brockhus op 17 februari 2016 in De Lezing te Heemstede 
  

Dat gaat over ons geldsysteem waarvan hoge duintoppen aan opgepot geld en financieel vermogen braak 

blijven liggen, zonder dat de maatschappij daarvan enig nut heeft. Sterker nog, ons geldstelsel met het 

biljoenen aan schuldkapitaal zuigt de levenskracht van onze maatschappij weg, zonder dat de slachtoffers 

daarvan zich afvragen waarom zij zo in de knel geraken.  

  

Het antwoord daarop is uiterst eenvoudig: gebrek aan moed, kennis, nieuwsgierigheid en onderwijs. 

  

Anders dan iedereen verwacht stelt niemand vragen over waar geld eigenlijk vandaan komt. Ook niet wie 

het maakt en waarvoor, behalve dan de standaard dooddoener: Ja, dat komt van de Nederlandse Bank. Dat 

klopt in zoverre dat de overheid via de Nederlandsche Bank NV het chartale geld, ofwel het contante geld 

aanmaakt, en via private banken in omloop laat brengen. Dit o.a. via pinautomaten. U ontvangt dan uit de 

muur een stapeltje gekleurde briefjes met getallen daarop.  
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Honderdduizenden medeburgers gaan tegenwoordig met de bedelnap naar de voedselbank om zonder 

geld wat leeftocht te verkrijgen om fysiek te kunnen overleven. Gemakkelijker zou het zijn wanneer 

iedereen een onaantastbaar basisinkomen zou krijgen zoals dat o.a. in Zwitserland wordt voorgesteld. Dat 

is ‘n politieke hobbel die niet zomaar geslecht kan worden. Vooroordelen en angst zijn daarvoor de voor 

belemmeringen. En dat staat het stellen van vragen in de weg. 

  

Wat gaan we daaraan doen? Het recht van inspraak van de burger in het Vragenuurtje in de Kamer?  

Welke politieke partij zal daartegen zijn? U krijgt na ‘t zien van de video ‘n onverwachte verrassing. 

  

Rob Brockhus (redacteur SDNL) 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen 

Tel.: 035-5268153 

Mail: sdn@planet.nl en Web: www.sdnl.nl 

  

Ik nodig ook prominente personen uit om de lezing bij te wonen. Daaronder twee Kamerleden die ik 

respecteer en alle fractievoorzitters. (zie de lijst hierboven) 

Verder breng ik wat kranten en omroepen op de hoogte, zodat ook zij hun maatschappelijk taak kunnen 

waarmaken: verslag doen. Wanneer men het nuttig vindt om ook anderen te informeren, dan kan de 

bijlage al voldoende zijn zonder naar Heemstede te gaan. 

Zie voor de hele tekst: zei de bijlage of  www.sdnl.nl/pdf/lezing-heemstede.pdf  
 

 
 

 
 

Het recht van inspraak voor de burger in de Tweede Kamer kan de kloof overbruggen: KAMERZETEL 151. 
Hoe krijgen wij dat voor elkaar? Tijdens de lezing in ‘De Lezing’ in Heemstede wordt het geheim onthuld. 
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