
Alle Tweede Kamerfracties 
 
Goedemorgen heren Wilders en Krol.          Huizen, 21 november 2017 
 
Ik hoor vanmorgen in het nieuws dat u op zijn Amerikaans gaat filibusteren. Mooi, maar ik denk dat de 
coalitie u de poot zal dwarszitten en u die mogelijkheid zal ontnemen. Het gaat om de stemming over de 
belastingwet die o.a. de afbetaalde woningen toch belastbaar maakt. Op zich is daar niet mis mee om een 
maatschappij functioneel te houden met werkgelegenheid die gefinancierd moet worden met 
privévermogen of dat van de overheid met belastingopbrengsten. 
 
Maar ik geef u de mogelijkheid om ‘n ander aspect van die wet in het geding te brengen en die de zaak op 
zijn kop zal zetten, mits u dat gegeven in discussie brengt, het liefst aan het begin van het debat. Want dan 
zijn alle ogen gericht op Kwatta. U weet inmiddels dat de belastingvrijstelling van de dividendbelasting voor 
buitenlandse multinationals de aandelenkoersen van buitenlandse en binnenlandse investeerders fors zal 
opjagen en gigawinsten op de beurs in Amsterdam zal opleveren. De kat echt op het spek!!!  
 
Maar waarover nog niemand in de discussie sprak is het neveneffect op de werkgelegenheid in ons eigen 
land naast de beperkte toename daarvan vanuit de Brexit-vluchtelingen uit de City en Londen naar de 
Zuidas. Zoals ik aan u allen heb voorhouden, maar waaraan niemand in de media op politiek een syllabe 
heeft besteed, is het gevolg van de jaarlijkse uitstroom van € 1,4 miljard aan koopkracht die naar het 
buitenland weglekt; en dientengevolge een forse bestedingsuitval veroorzaakt in het binnenlands 
bedrijfsleven en die tussen 39.000 en 79.000 Nederlandse werknemers hun baan kan kosten. Dit ondanks 
de economische voorspoed. 
 
Dus wanneer u mijne heren Krol en Wilders echt iets willen bereiken in het afstoppen van de groeiende 
kloof tussen loon- en kapitaalinkomen dat ligt hier uw kans. Kijk dan ook even naar de laatste uitzending 
van Buitenhof over die ontwikkeling in de wereld over de kloof tussen arm en rijk, en de waarschuwing 
daarvoor in www.sdnl.nl/3e-weg-1.htm in 1995. 
 
Zie Buitenhof 19-11-17: https://www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_11768991~schuim-as~.html 
vanaf 19 min. 19 sec. over de groeiende kloof tussen arm en rijk in de wereld. 
 
R.M. Brockhus (persona non-grata politico) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 

 
Goedemorgen Tijs van den Brink en Charles 
Groenhuijsen.                                                                                            Huizen, 18 november 2017 
 
Met interesse uw uitzending bekeken en herken veel daarin wat Charles zegt. Ik ben katholiek opgevoed en 
deed in de kerk van alles zoals het voorlezen van het Evangelie in de volle kerk vanaf de kansel. Inmiddels 
ben ik er achter dat religie een middel bij uitstek is om de bevolking te mennen en ook wel om uit te buiten 
met o.a. “Gij zult niet stelen” (van de baas en de rijke); en u wordt beloond na uw dood. 
 
Allemaal klinkklare onzin. Maar ik ben ervan overtuigd dat religie maatschappelijk een zeer nuttige functie 
heeft om in vrede, ondanks onderdrukking en uitbuiting een positieve bijdrage te leveren aan een stabiel 
functionerende maatschappij. Net als Charles geloof in totaal niet meer in een God of een leven na de 
dood, behalve dan in de vorm van wormen en microben. Het universum is te mooi om dat aan een 
volstrekt eenzame eeuwig levende Godheid over te laten als creatie van diens geest, of van wie dan ook. 
Het ondermaanse is en blijft de realiteit voor de kortlevende sterveling. Maar ik vraag van u en ook van 
Charles Groenhuijsen om eindelijk het zwijgen te doorbreken over zaken die maatschappelijk en politiek 
zeer relevant zijn. Vandaar deze mail met de uitnodiging om eindelijk na 35 jaar verzwijgen met mij eens 
rond de tafel te gaan zitten of met mij een uitzending te organiseren. 
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Eindelijk wordt op televisie gesproken over de kloof tussen de politiek en de burgers in het land 
Maar ‘n praktische oplossing wordt niet aangedragen, hoewel die op 4 december 2002 er al was 

 

Hoe dwing je de bestuurders en politici om de juiste vragen te stellen? Met humor?  
 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DAg7yhexjK4Q%26t%3D361s&data=02%7C01%7Csdn%40live.nl%7Cfebb2919ee914a94bafc08d52e08c263%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636465537555656325&sdata=9cOtO%2B9%2FoBYdmG3kxsPGqOkZNVzT9A9R7Bzns7bW%2BaI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmagikukussen%2Fvideos%2F10154877061230336%2F&data=02%7C01%7Csdn%40live.nl%7Cfebb2919ee914a94bafc08d52e08c263%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636465537555656325&sdata=rMT0RBlRtQMx%2BINwgOR7hkBav3kSG5iue2GcuTKsthw%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmagikukussen%2Fvideos%2F10154877061230336%2F&data=02%7C01%7Csdn%40live.nl%7Cfebb2919ee914a94bafc08d52e08c263%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636465537555656325&sdata=rMT0RBlRtQMx%2BINwgOR7hkBav3kSG5iue2GcuTKsthw%3D&reserved=0
https://portal.eo.nl/programmas/tv/adieu-god/gemist/2017/11/12-charles-groenhuijsen/
https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/510584/
https://www.facebook.com/magikukussen/videos/10154877061230336/


Met de vraag: hoeveel banen gaan er verloren met het exporteren van koopkracht 
door afschaffen van de dividendbelasting?  

Probeer deze eens: www.sdnl.nl/bollenboeren.htm en www.sdnl.nl/rietveld-
aangifte-rechters.htm en www.sdnl.nl/bbd.htm 

Berekening: € 1.400.000.000.000 verlies aan bestedingen in Nederland kost primair: gedeeld 
door 39.000 per baan 36.000 arbeidsplaatsen! Maar secundair met de hefboom van de 
multiplier 2,2 kan dat effectief 79.200 arbeidsplaatsen kosten. Maar wie stelt ongewenste 
vragen? De media niet, Tweede Kamerleden niet, Eerste Kamerleden niet, ambtenaren van de 
Algemene Bestuursdienst niet en zelfs mijn vrienden niet! 
 

Daarom geef ik hier enkele video-linkjes die er ook toe doen: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Fk92TC2oBg: Ir. R.A.A. Rietveld deed strafaangifte tegen 
de raadsheren van het Hof in Arnhem en; 
https://www.youtube.com/watch?v=ap9csyQ8ctQ (Julius Vischjager bevraagt premier 
Balkenende over zijn vriendschap met Peter Maas) en;  
https://www.youtube.com/watch?v=2hOE9XkDYuQ (Wim Visser van de Bollenboeren bij het 
Hof en Openbaar Ministerie in Amsterdam) en;  
https://www.youtube.com/watch?v=kKLPopwd4bY: R. Kluun vecht als ‘n leeuw met bewijs van 
illegale oplegging en afdekken van curatorfraude, en; 
https://www.youtube.com/watch?v=_prCiVBUQnM (Nico van den Ham bij Tivoli op de Dag van 
de Rechtspraak uit kritiek) en;   
https://www.youtube.com/watch?v=txSx0y6YQq0&t=120s deze spetterende video over 
atoomspionage voor Pakistan in een lezing in Heemstede; en 

https://www.youtube.com/watch?v=zIapopmw-BM&t=1156s: mijn lezing over creëren van geld 
uit niets, en Rondetafelgesprek in de 2e Kamer: www.sdnl.nl/rondetafelgesprek.htm 

Overigens is er niets mis met het creëren van nieuw geld uit het niets door de ECB. Zie mijn 
voorstel dat Femke Halsema zonder overleg heeft overgenomen en daarvoor alle eer en 
loftuitingen mocht ervaren. Ik stelde dat de ECB de geldschepping ook zou kunnen gebruiken om 
veel werkgelegenheid scheppende activiteiten te financieren die vluchtelingen in Europa zullen 
aansporen om met gezwinde spoed weer naar die nieuwe steden in veilige regio’s in het 
Midden-Oosten te migreren. Goed voor iedereen. Wilders krijgt dan helemaal zijn zin en met 
vrijwilligheid van de migranten. 

Dus dokter N. Mul, ik weet dat u deskundig bent over wantoestanden binnen de jeugdzorg, en 
waardeer ik uw oproep tot het stellen van vragen over de onwettige praktijken in Nederland en 
het gebruik van Chroom-6, o.a. bij defensie, in speeltoestellen en de verkoop daarvan in winkels 
van geïmpregneerd hout met Wolmanzouten en subsidie daarop. Verder om eindelijk de familie 
van ing. A.M.L van Rooij te bevrijden van de overheidsterreur met zijn inschrijving, uitschrijving 
en onthechting van zijn burgerschap, omdat hij zaken aan de orde stelt die beschamend zijn 
voor de overheid een delen van de industrie.  
 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
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