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Met enige verbazing heb ik uw aanval op de heer Arnold Karskens gelezen. Zoals u misschien weet heb ik met 
de heer Karskens een korte mailwisseling gehad over zijn boek "Journalist te Koop". Arnold adviseerde mij 
persoonlijk om en ik citeer: “Zet ze maar aan het werk”, waarmee hij bedoelde dat ik de in zijn boek 
vermelde journalisten in beweging moest zien te krijgen m.b.t. de zaken die bij mij op de website prominent 
om aandacht vragen. Namelijk de geldpolitiek die vakbekwaam door het parlement na het rondetafelgesprek 
over de geldcreatie uit het niets onder het parlementaire tapijt is weggemoffeld. En zo nog een aantal zaken 
als bijv. het ontbreken van een grondwettelijk hof in ons land. En de ca. 480 dodelijke zelfmoordslachtoffers 
van ons rechtssysteem dan met art. 120 naar willekeur en zonder reflectie of compassie met vonnissen 
mensen de zelfdoding in jaagt.  
 
Daarnaast heb ik sinds 1986 geprobeerd de geldpolitiek op de politieke agenda te krijgen door o.a. zes keer 
kandidaat te zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is niet gelukt, omdat de elite in dit land de huidige 
situatie van ongrondwettelijk bestuur wil continueren. Zoals met art. 120 in de Grondwet het geval is; en alle 
Kamerleden daarvan op de hoogte zijn gebracht, maar om den brode het zwijgen daarover doen. Als laatste 
de GroenLinkser Rik Grashoff die mij laat weten niet gediend te zijn van onthullingen over de discrepantie 
tussen zijn Kamerlidmaatschap en zijn ambtseed op de grondwet om de burger met art. 120 altijd zijn recht 
op schadevergoeding of onrecht te ontnemen, wanneer de overheid, provincie, bank of verzekeraar de 
tegenstander is in een rechtsprocedure. Zie: afgelegde-ambtseed.  
 
Van Rik Grashoff kreeg ik gisteren ‘n zestal mails met de omschrijving van “Ongelezen verwijderd”, omdat 
het niet past bij dat wat hij met twee vinger in de lucht had gezworen: De Grondwet de respecteren, enz. 
Inclusief art. 120 in de Grondwet. Rik Grashoff wil niks horen over het ontbreken van ‘n Grondwettelijk Hof 
dat vonnissen van rechters kan toetsen aan de Grondwet en de mensenrechten. Kortom, alle Tweede 
Kamerleden worden bij hun installatie als lid kennelijk geïnstrueerd om nooit te reageren op zaken die het 
fundament van de Nederlandse rechts- of kromstaat aangaan; en dus nooit te reageren op onderwerpen als 
de geldcreatie, of geldpolitiek of het disfunctioneren van het Nederlandse rechtssysteem met o.a. onze 
hoogste bestuursrechter de Raad van State, en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.  
 
Zoals u kunt weten is GroenLinks een samenraapsel van de oude CPN, PSP en PPR waar men nog steeds het 
oud-communistische idee heeft dat iedereen een inkomen moet kunnen verdienen in een al dan niet door de 
overheid gecreëerde baan, eventueel met een leven lang leren, en met bul de ogen te sluiten, waarna de 
doodskist dan dichtgetimmerd kan worden. De idiotie bij uitstek. Dat een basisinkomen voor Europa de 
enige onvermijdelijke oplossing is om een gezonde, stabiele maatschappij te krijgen, gaat aan ‘t snapperte 
van ideologisch gedeformeerden compleet voorbij. De hebzucht van vooral de rijken, die rendement eisen op 
hun bezit, willen alleen maar meer en onttrekken dat rendement op hun vermogen aan de onderkant van de 
maatschappij. Waar anders? Ook over de pensioenpotten met € 1400 miljard wordt heftig gezwegen. 
  
Ook de schoffering van Mario Draghi in de Tweede Kamer gaf aan dat men in het parlement (silentium) geen 
flauwe notie heeft van hoe het geldsysteem in elkaar steekt. Alleen het onbegrip over de zogenaamde ‘hulp’ 
aan Griekenland geeft aan dat van die 245 miljard euro die de EU via de ECB en IMF aan de Grieken heeft 
gegeven, binnen een dag 92 procent van die 245 miljard weer terug was in de zakken van onze bankiers, IMF, 
pensioenfondsen en verzekeraars, en de ECB doet dat met het opkoopprogramma nog steeds met ca. 60 
miljard euro per maand.  
 
Ik zet zo maar enkele aspecten op een rij, waarvan ik vind dat de Kamerleden grof nalatig zijn en individueel 
aanspreekbaar op hun ambtseed om dat Grondwettelijk (Constitutioneel) Hof met topprioriteit te eisen bij 
de kabinetsformatie. Dwalende rechtspraak moet echt stoppen. Zelfs de SP is in gebreke om de belangen 
van de armen en ontrechten in het land goed aan de orde te stellen. Emile Roemer is veel te zachtaardig om 
niet echt de aanval te openen om de neoliberale plunderpolitiek van het grootkapitaal van de VVD.  
 
Gisteren, woensdag gehaktdag was het Renske Leijten die trachtte wat beschaving in de liberale politiek te 
brengen, waarbij zowel Mark Rutte als Jeroen Dijsselbloem werkelijk verachtelijk zaten te grijnzen, met: Jij 
Renske zegt het mooi, maar wij hebben de macht en jij hebt niks in te brengen, dan alleen maar klagen en 
nog eens klagen.  
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Pas wanneer de SP begint met het aanvallen van de plunderpraktijken van de VVD en collaborateur PvdA 
met 180 duizend ontslagen in o.a. de zorg en overheidsdiensten, met nu een klein herstel daarvan, kan dat 
een zakenkabinet of een meer linkse coalitie opleveren. Alleen het CDA zal als VVD-light eens de beschaving 
moeten terugvinden i.p.v. de hiërarchie van een bestuurderspartij. 
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