
Goedendag mevr. Meulenbelt-Schepers,      Huizen, 6 januari 2014 

  

   Geachte heer Brockhus, 
 

   Ik zou u willen vragen een keer in de  commissievergadering 

   te komen spreken. Zelf ben ik meer van het face to face  

   gesprek dan gemeenteraadsleden te  spammen met e-mails. 

    

   Vind dat nogal laf en ben er niet van gediend. 

    

   Vr. gr. 

   M.J. Meulenbelt- Schepers 

  
Van: Planet-mail [mailto:sdn@planet.nl]  
Verzonden: zondag 5 januari 2014 10:19 

Aan: griffie@emmen.nl 

CC: informatiecentrum@vng.nl 
Onderwerp: Zeer geachte raadsleden, vanuit de ondergrondse hoor ik dat u onderling er een hele heisa van  

maakt om uw stad te besturen.  
  

 

Allereerst ben ik blij met uw reactie en vind dat zelfs dapper en siert u zelfs.  
Alleen hebt u blijkbaar de toelichting en de daarin verwerkte linkjes niet gelezen en gezien. 
  

Ik reageer op uw reactie met uw uitnodiging om in de commissievergadering te komen spreken, maar 

ook op uw kwalificatie om mij van lafheid te beschuldigen. Er is evenmin sprake van spam, maar van 

een convocatie over relevante zaken. Het voorbeeld met de onderstaande foto's om de stem van het volk 

een gezicht te geven m.b.t. de raadsverkiezingen, gaat voorbij aan de oude cultuur van sprookjes 

vertellen, beloftes doen die nooit waargemaakt worden en de jacht op emolumenten die aan die functie 

verbonden zijn. Niets menselijks is de meeste kandidaten vreemd. Dat geldt ook voor politici in het 

parlement en andere bestuursorganen. Wat wel waar is van uw kwalificatie over lafheid kan ik u zeggen 

dat lafheid zowel bij de massamedia als in het landsbestuur over de volle breedte opgeld doet. De angst 

regeert letterlijk om zaken aan de orde stellen die de structuur van onze pseudodemocratie aan het 

wankelen kan brengen, want daar heb ik het over. Ook op de rechtspraak is heel veel aan te merken. 

  

Ik zal niet breedvoerig uitwijden over het doel van mijn convocatie. Enkele aspecten zijn duidelijk 

genoeg.  

1) De Nederlandse schuldpositie is onlangs bekendgemaakt waarbij de integrale schuld aan financiers   

ruim 1200 miljard euro groot is. Daar zit alles in, staatsschuld, hypotheekschuld, particuliere schuld 

en overheidsschulden als die van gemeenten en provincies. Die 1200 miljard aan schuld zijn 

rentedragend. Namelijk geschat gemiddeld 4.5%, wat uitmondt in een rentelast voor dit jaar van 54 

miljard euro om te betalen aan de financiers van die schulden. De klemmende vraag is nu:  

2) WIE IS DIE FINANCIER ?? 

       Het antwoord daarop is essentieel voor het beleid dat u in de gemeente Emmen kunt uitvoeren met 

       alle ook nieuwe taken voor o.a. jeugdzorg, mantelzorg, gehandicaptenzorg, onderwijs en 

       werkgelegenheidsprojecten, enz., enz., waarvoor u van het rijk een krimpende financiering ontvangt 

       vanuit het Gemeentefonds. Want het bezuinigen en privatiseren van overheidstaken gaat gewoon 

       door, nog aangevuld met de arbeidsdwang van PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma.  
 

Hoe gaat u dat vorm geven? Net als Hartz-IV in Duitsland of nog draconischer zoals de republikeinen in 

de VS dat voorstaan om 1,3 miljoen mensen dit jaar al hun basisuitkering compleet te ontzeggen? 

Herinvoering van de slavernij en kinderarbeid? Want dat is uiterst efficiënt en rendabel voor onze (?) 

internationale concurrentie. Hoe zit het met huisuitzetting door huurachterstand van 730.000 gezinnen? 

De verbijstering slaat ook toe wanneer waar blijkt te zijn wat ir. A.M. de Vos ontdekte in zijn kelder. 
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Waarom hier ook de internationale ontwikkeling genoemd, naast nationale die voor miljoenen mensen 

in ons land alleen maar een grote verslechtering betekent? Het hele beleid van de VVD-PvdA-regering 

is gericht op het verlagen van loonkosten per eenheid product om de export op te jagen in internationale 

concurrentie met andere EU-landen. Dit door de sociale voorzieningen steeds verder in te perken en de 

burger die buiten de arbeidsmarkt terecht komt compleet te laten barsten. U zult als raadslid heus uw 

best wel doen om de schade te beperken, maar dat neemt niet weg dat het overheidsbeleid alleen maar 

gericht is op een boekhoudkundige situatie, zonder dat men echt weet hoe het geldsysteem functioneert 

of waaruit de staatsschuld is opgebouwd. Vicepremier Asscher bewijst dat in zijn persconferentie. 
 

We zitten overigens in een sterk deflatoire spiraal ondanks de zogenaamde inflatie van het prijspeil dat 

wordt veroorzaakt door allerlei lasten- en belastingverhogingen naast privatisering van overheidstaken. 

De reclame op tv van ‘twee plus twee gratis’ is daar een klip en klaar voorbeeld van. Het wachten is op 

drie plus drie gratis, waarmee de concurrentie van gelijkwaardige producten het faillissement in worden 

gedreven. De sluiting van de aluminiumsmelterij is er ook een voorbeeld van, maar dan met energie. 
 

Dat laatste is essentieel omdat uw PvdA-ministers Lodewijk Asscher overduidelijk heeft getoond in zijn 

persconferentie in Nieuwspoort, dat hij niets begrijpt van wat en hoe er allemaal met die staatsschuld is 

gefinancierd. Er is maar een enkele oplossing voor uw en mijn financiële problemen, en dat is het advies 

van prof. Steve Keen te overwegen, of de wat zachtere van mijzelf met de Belgische Verdwijntruc. 
  

Daarom was ik werkelijk euforisch over de TROS-Radar-uitzending over het geld- en banksysteem dat 

na 32 jaar wachten eindelijk enig inzicht geeft in de plunderpraktijken van banken en andere geldjagers. 

Zowel prof. Arnoud Boot die al eerder op tv ook de fiscale vordering van de overheid betrok bij de 

positie van de staatsschuld en de staatsschuld geconsolideerd niet hoger inschatte dan 150 miljard i.p.v. 

de demagogische 447 miljard, als ook prof. Ewald Engelen die de bankiers als rasechte plunderaars en 

uitzuigers bestempelde, waaraan ook de staat der Nederlanden als vol eigenaar van de ABN-Amrobank 

zich schuldig maakt. Dit met de falende zorgplicht van de staatsbanken om onder normale condities het 

bedrijfsleven en de werkgelegenheid en productie te financieren. Kortom, beschuldigingen van o.a. mijn 

kant tegen de blunderende politiek van ignorantie in Den Haag en elders. 

  

Nog een aspect m.b.t.. de onbetrouwbaarheid van de overheid is het schielijk laten verdwijnen van het 

spaarfonds voor de AOW. Het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid draaide al kronkelend 

om de hete brei heen m.b.t. boekhoudfraude van de overheid. De Algemene Rekenkamer, het ministerie 

zelf en het ministerie van Financiën moeten ter verantwoording worden geroepen over de zwendel met 

het spaargeld van de mensen met pensioen. Ook hier een knallend debacle voor ook de financiering van 

de gemeenten en nieuwe taken op uw bord. Ook de demagogie over pensioenen moet stoppen. En waar  

komt plotseling de dekkingsgraad vandaan voor de meeste pensioenfondsen? Van Mars, Andromeda? 

  

Zoals u nu merkt heb ik het niet over dorpspolitiek en ook niet om op uw uitnodiging in te gaan. Dat 

laatste is helemaal niet nodig, want u hebt voldoende informatie om de zaken in uw gemeente beter te 

kunnen regelen dan met de duimschroeven van Den Haag nu het geval is. Uw hoeft via uw Vereniging 

Nederlandse Gemeenten alleen maar de discussie te openen, zodat de angsthazen van de pers eindelijk 

de gelegenheid krijgen om onderzoeksjournalistiek te doen naar de structuur van het geldsysteem dat op 

internet massaal al bekend is, maar elders consequent verzwegen. Ook de structuur van de staatsschuld 

en wat daarmee is gefinancierd, als puur onbelast bezit, zoals banken en andere leningen aan derden.  
  

Ik laat het hier bij. U hebt genoeg materiaal om in de campagne voor de raadsverkiezingen de schade die 

de PvdA en VVD zullen oplopen heel misschien te beperken. Maar men zal diep, heel diep door het stof 

moeten gaan in de hele bestuurlijke echelons om tot een noodzakelijke en onvermijdelijke kentering te 

kunnen komen. Niet alleen in Nederland maar in de hele EU waar de schuldenberg de molensteen om de 

nek is. De oplossing daarvoor is er ook, maar dan moet men er wel over durven spreken. Verder zoekt 

men de werkgelegenheid in het concurreren met het buitenland, terwijl al decennia duidelijk is dat de 

werkgelegenheid in de toekomst alleen maar kan krimpen vanwege automatisering. 
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Een onvoorwaardelijk basisinkomen is de onontkoombare oplossing voor de mensheid om daarnaast te 

leren omgaan met een arbeidsloos leven, wat betreft tewerkstelling in het productieproces. Alleen in de 

dienstensector van onderwijs, recreatie en gezondheidszorg zal de werkgelegenheid oneindig kunnen 

toenemen, maar dat kan alleen wanneer een basisinkomen zonder arbeidsdwang en vrijwillig een extra 

verdienste mogelijk maakt, zonder bureaucratie of repressie zoals dat nu massaal nog steeds gebeurt. 
   

Ook de rechtsstaat is compleet naar de gallemiezen, fraude, corruptie, belangenverstrengeling en grof 

gezwendel in de rechtsprocedures tot aan gerechtshoven aan toe met Art. 12sv procedures bij bewezen 

curatorfraude met de schokkende aanwijzing van oud-minister Hirsch Ballin om curatorfraude nooit te 

laten vervolgen. Zie: www.sdnl.nl/kluun.htm. Ook een heel duidelijk voorbeeld van rechterlijke zwendel 

toont het interview met ir. R.A.A. Rietveld en zijn aangifte tegen de voorzitter van het gerechtshof en de 

advocaat-generaal. Soortgelijke gevallen zijn in behandeling bij de Hoge  Raad der Nederlanden, waarin 

tientallen rechterlijke dwalingen bewezen werden, als gevolg van het ontbreken van een grondwettelijk 

Hof in Nederland als enige natie in de EU. De Pikmeerarresten zorgen ervoor dat ambtenaren straffeloos 

strafbare feiten kunnen plegen indien zij daartoe van hogerhand opdracht kregen. Ook de rechtspraak 

van de Raad van State blijkt een absolute farce als de burger procedeert tegen een overheidsinstantie. 
 

Wil u met mij in discussie? Dat kan via Skype, daarvoor behoef ik niet vanuit mijn woonplaats Huizen 

uren heen en weer te rijden. Nogmaals, ik waardeer uw antwoord dat door menigeen wordt gemeden. 
 
R.M. Brockhus 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen 

Tel.: 035-5268153 

Mail: sdn@planet.nl 

Web: www.sdnl.nl 

  

  

Aan de Gemeenteraad van Emmen, 

  
Zeer geachte raadsleden, vanuit de ondergrondse hoor ik dat u onderling er een hele heisa van maakt om 

uw stad te besturen. Daarom ben ik van plan om voor gemeenten (niet alleen voor Emmen) een voorstel 

te doen om vooral de oppositiepartijen in de gelegenheid te stellen op een wat innovatieve manier 

campagne te voeren. Deze keer dus NIET van “Wij zijn zo goed, stem op XXX…!”, maar de zittende 

partijen die er kennelijk een zooitje van maken, en die te confronteren met het eisen van antwoorden op 

klemmende vragen vanuit de burgerij. Dus niet de zeepsopreclame die we gewend zijn met alle leugens 

en valse beloften. Een voorbeeld hoe dat te doen geef ik u hieronder, en zal dit voorbeeld ook doorsturen 

naar de leden van de VNG. Klik op elke foto voor de individuele vraag van de kandidaat. Voor Tv-spots 

voor politieke partijen wordt dat een geheel als onderdeel. 

  

           
Voorbeelden voor het stellen van lastige vragen aan politici en partijen in de media 

   
R.M. Brockhus 

Westkade 227, 1273 RJ Huizen 
035-5268153 

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

P.s.,  Het copyright ook van het format van Kamerzetel-151 ©® voor publicatie in de media ligt bij 

de  soevereine staat EuroStaete. 
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Kritische vragen aan landelijke politici kunnen door lokale kandidaten aan fracties en het college van 

B&W gesteld worden. Het doel hiervan is om de problemen die o.a. Den Haag op uw bord schuift door 

de beleidsmakers in uw stad aan de kiezers voor te leggen. In Nederland worden per dag nu al 25 

gezinnen uit hun huis gezet omdat ze de huur niet meer kunnen betalen. De oorzaak daarvan laat zich 

raden. Als gevolg van deze rechterlijke vonnissen plegen nu jaarlijks minimaal 400 mensen zelfmoord. 

Dat zal ook in uw gemeente regelmatig voorkomen. Vandaar dit idee.   

  
L.s.,   
Gezien de totaalschuld van de overheden op de hele wereld is niet te verwachten dat bij een 

rentedragende schuld aan de beleggers, bezitters ofwel aan fondsen de crisis zal kunnen stoppen, of zelfs 

maar afzwakken. Individuele gevallen daar gelaten, zoals nu Ierland uit het IMF hulpprogramma stapt 

met een werkloosheid van ca. 30 procent. Voor Nederland betekent dit dat bij een totaalschuld van de 

bevolking van ruim 1,2 biljoen euro en een rekenrente van ca. 4.5%, dat de schuldenlast dit jaar met 54 

miljard zal stijgen, minus de effectief betaalde rente. Er is maar een enkele oplossing naast het gaan 

voeren van een Derde Wereldoorlog om het surplus aan schuldkapitaal te kunnen vernietigen of 

onschadelijk te maken; en dat is het advies van prof. Steve Keen te volgen, of dat van ondergetekende 

van de Belgische Verdwijntruc. Daarbij zal wettelijk voor alle landen en steden de schuldquote m.b.t. de 

inkomsten van een land of stad als boventallige schuld (Maastricht) renteloos worden overgeheveld naar 

de nog op te richten Internationale Amortisering Bank die gevestigd kan zijn op de soevereine staat 

EuroStaete.  
  
Lastig? Nee hoor, maar alleen psychologisch een bijna onoverkomelijke zaak, want nadenken over geld 

en het geldsysteem niet direct voor de hand ligt voor de hebzuchtige mens, die wel anderen voor zich 

wil laten werken , maar zelf liever op de achtergrond het rendement als uit het absolute niets komend 

wil incasseren, zoals dat op de aandelenbeurzen het geval is. Vandaar die hoogst merkwaardige 

gerepareerde dekking van het vermogen voor de pensioenfondsen. Ook uit het absolute niets. Maar wie 

weet dan wat geld werkelijk is? Waar het vandaan komt, wie het maakt en voor wie? Op welke plaats 

wordt het voor hoelang in omloop gebracht? Weet u het? Vragen? 
  

Aristoteles wist 400 jaar voor christus al dat de abstracte factor rente de meest waanzinnige uitvinding 

van de mens is, maar dat wil niemand in beleggers- en spaardersland echt horen. Dat past niet in de 

behoefte naar meer en meer; en evenmin in een sociale context van eerlijk delen zoals Jetta Klijnsma nu 

met de karwats over de rug van de bijstandsgerechtigde wil doorvoeren. Slavenarbeid is van alle tijden, 

ook vandaag en met de toestroom van Bulgaren en Roemenen na de Poolse invasie, profiteren beleggers 

van de goedkope arbeid van migranten, omdat de wisselkoers en het nominale loonniveau in de regio’s 

zo drastische kan verschillen.  

  

Mijn idee voor Amsterdam is om de structuur van de staatsschulden en die van grote steden zodanig te 

bezien dat de meest dodelijk factor: de rente wordt onschadelijk gemaakt. Ideeën over dat men dan geen 

rendement meer kan behalen vanuit de besparingen is klinkklare onzin; en kan net als bij het Sharia-

bankieren (in de islamitische wereld is nergens een kredietcrisis te bespeuren...!! zie Cyprus), omdat net 

als bij de structuur voor spaarvermogen op EuroStaete alleen rendement kan worden behaald door te 

investeren in productie, bedrijven en participatiemaatschappijen, en niet en uitsluitend in een 

exponentieel groeiend kapitaal door een abstracte rentefactor die gerelateerd is aan de omloop van de 

Aarde rond de zon. Nobelprijswinnaar economie, prof. Dr. Jan Tinbergen, scheef mij op een briefkaart: 

"VAN GELD HEB IK GEEN VERSTAND". Denk daar maar eens goed over na. 
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