
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 uit te buiten met o.a. “Gij zult niet stelen” (van baas en 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 de onderdrukking en uitbuiting een 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 welke 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. 

 

 
 
 

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://portal.eo.nl/programmas/tv/adieu-god/gemist/2017/11/12-charles-groenhuijsen/


 

  

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, de 
Tweede Kamerleden niet, Eerste Kamerleden niet, ambtenaren v/d Algemene Bestuursdienst 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: Richard Kluun vecht als ‘n leeuw met bewijs van 
illegale oplegging van 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. 

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
www.sdnl.nl/dividendbelasting.htm
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sdnl.nl%2Frietveld-aangifte-rechters.htm&data=02%7C01%7Csdn%40live.nl%7Cfebb2919ee914a94bafc08d52e08c263%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636465537555656325&sdata=O4Pjk9e%2BulpzpI6DgWKClh5d6A02nO%2F%2FIrAio1fJvyE%3D&reserved=0
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http://www.sdnl.nl/ongewenste-vragen.htm
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https://www.eerstekamer.nl/alle_leden
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