
Stientje van Veldhoven 
 

s.vveldhoven@tweedekamer 
 
 
Geachte mevr. S. van Veldhoven, 
 
In het journaal zag ik dat u verontrust bent over de ontdekking dat chroom-VI in 
de verf werd gebruikt bij de NS. Voor mij en enkele deskundigen is dat heel erg 
oud nieuws. Ik verwijs u daarom naar deze website waar u kunt zien dat dit 
probleem al in 1993 bij de RVVU op tv is gebracht en daarna nog vele malen in 
andere programma’s. Zie www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm. De politiek heeft nu 

meer dan 22 jaar de andere uitgekeken, omdat men niet wilde weten wat de (financiële) consequenties zijn.  
 
Vandaag werd ook in het NOS-nieuws de NAM veroordeeld tot het betalen van schade die dit bedrijf volgens 
de wettelijk aansprakelijkheid moet betalen aan de gedupeerden. Dat moet ook gaan gebeuren aan de echte 
slachtoffers die werkten bij Defensie in het onderhoud van tanks en vliegtuigen. Verder moet nu ook schade 

worden vergoed door ook weer een geprivatiseerde onderneming voor het toebrengen, al dan niet met 
voorkennis, van lichamelijk schade voor de gezondheid van de medewerkers. Zie ook de scheepsramp van de 
Andinet in 2009. Daarom werd ook gewaarschuwd voor speeltoestellen bij scholen voor kinderen van 
geïmpregneerd hout, omdat die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. De school van Prinses Amalia en 
Kamerleden kregen met een petitie ‘n geïmpregneerd speeltuinsetje aangeboden, omdat kinderen van 
Kamerleden net als gewone kinderen op giftig hout moeten kunnen spelen. 
 
De reden dat dit zolang kon voortwoekeren is te wijten aan het ontbreken van inspraak van de burger in de 
Tweede Kamer, met name in het Vragenuurtje. Ook daarvoor is al heel lang vruchteloos gepleit, waardoor nu 
per dag 30 gezinnen door verpaupering op straat worden gezet; en per jaar door rechterlijk vonnissen ca 500 
mensen zelfmoord plegen om te ontsnappen aan de terreur van het rechterlijk en politiek systeem.  
 
Op 16 september 2015 zal opnieuw een tweede herdenkingsceremonie worden gehouden voor het 
Gerechtshof in Den Haag, waarvoor alle Kamerleden, ministers en staatssecretarissen worden uitgenodigd 
om die bij te wonen uit respect voor de overledenen, net als voor de slachtoffers van de MH17-ramp.  

 
Van: A Fleere [mailto:a.fleere@gmail.com]  
Verzonden: woensdag 2 september 2015 9:23 
Aan: Rob Brockhus 
Onderwerp: Re: FW: Heldhaftig, vastberaden, barmhartig... gaarne contact! 

 
Geachte meneer Brockhus 

Maakt u zich maar eens zorgen over uw vriend Dhr. Ad van Rooij. Deze man vergeet u totaal voor uw geld-
obsessie, KANKER, KANKER, KANKER kan je namelijk niet vergoeden met GELD, GELD, GELD meneer Brockhus, 
en ga ook niet een eiland bouwen met een luchtkasteel. 
 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4133933/2015/09/02/NS-ers-ongerust-over-gevaarlijke-chroom-6-verf.dhtml 
 
NS'ers ongerust over gevaarlijke chroom-6-verf en Bewaar artikel  
 

2-9-15 - 07:11  
 

mailto:s.vveldhoven@tweedekamer.nl
http://nos.nl/uitzending/8254-uitzending.html
http://www.mstsnl.net/video/wolmanzouten-brt-24-1-04.wmv
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/productie-3-bij-klacht-tegen-advocaat-mr-aab-gaalman-30-8-09.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O1UCFAZozt8
http://www.sdnl.nl/wolmanzouten.htm
http://nos.nl/uitzending/8254-uitzending.html
http://www.sdnl.nl/andinette-milieuramp.htm
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm
http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm
http://www.sdnl.nl/zelfdodingen.htm
http://www.sdnl.nl/deurwaarders.htm
mailto:a.fleere@gmail.com
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4133933/2015/09/02/NS-ers-ongerust-over-gevaarlijke-chroom-6-verf.dhtml
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/giftige-chroom-6-jarenlang-gebruikt-bij-verf-voor-treinen
http://s.ad.nl/4133933
http://www.nedtrain.nl/


© ANP.  De NS gebruikt al zo'n twintig jaar verf voor treinen die de kankerverwekkende stof chroom-6 bevat. 
De stof kan via de longen of voor de poriën in het lichaam terechtkomen. Bij het afschuren van oude verflagen 
liepen medewerkers van Nedtrain, de onderhoudstak van de NS, tot voor kort onbeschermd door dikke lagen 
afgeschuurde verf, meldt Trouw.  

Er zijn nog geen ziektegevallen bekend, maar zeker duizend medewerkers zijn in de loop der jaren blootgesteld 
aan de verf. Ze maken zich volgens vakbond FNV Spoor zorgen. De NS onderzoekt het gebruik van de verf en 
heeft sommige werkzaamheden uit voorzorg stilgelegd. 
 
Nedtrain, de onderhoudsafdeling van de NS, heeft maatregelen genomen om het risico te beperken. FNV 
Spoor houdt volgende week een bijeenkomst voor alle werknemers die zich zorgen maken. Daarbij is ook een 
deskundige aanwezig, die ook betrokken was bij de chroom-6-affaire bij Defensie. 
 
Defensie 
Vorig jaar werd bekend dat defensiemedewerkers jarenlang blootgesteld zijn aan de chroom-6-verf bij het 
verven van straaljagers. Ongeveer 2100 (oud)-medewerkers van meldden zich, waarvan er zo'n zeshonderd 
gezondheidsklachten hadden. De klachten variëren van een hoge bloeddruk en vermoeidheid tot kanker.   

MVG  
 
Brockhus, eerst naar leed van mensen kijken i.p.v. als geldwolf proberen je eigen beurs te spekken, hiermee 
krijgen mensen een hekel aan uw goede bedoelingen, u vergeet uw vrienden, uw klokkenluiders die jaren lang 
gevochten hebben met hun leven en waar zelfs een moeder is vermoord door het systeem. Nogmaals ik en 
meerdere mensen zijn uw geldzucht zat. 

 
Erin Brockovich over Chroom-VI in ons drinkwater  

Dag André Fleeré, ik kan het niet iedereen naar de zin maken, en jou dus ook niet. Je laatste opmerking 
staat als een tang op een varken, maar ik bedank je voor het artikel in de krant dat men na twintig jaar als 
mosterd na de maaltijd ook aan de militairen aandacht schenkt over de gevaren van CCA-zouten; ofwel 
Wolmanzouten met chroomtrioxide als conservering en roestwering. Je kunt dat ook nog zien in de film die 
al heel lang op de site van de SDN staat van: Erin Brockovich. De watermaatschappij moest na veroordeling 
door de rechter $ 300 miljoen schadevergoeding betalen aan de slachtoffers. Waar gebeurd.  Het Echte 
Nieuws  geeft ook al heel lang informatie over de gezondheidsschade van o.a. Chroom VI. Zie de petitie. 

Ing. Ad van Rooij wordt tot op de dag van vandaag net als Willem Oltmans zwaar geterroriseerd door de 
Nederlandse en Belgische overheden. Die in Nederland is de meest corrupte, om hem met domiciliefraude 
als stateloze te neutraliseren, terwijl ook de Belgen alles doen om hem juridisch onschadelijk te houden met 
het onthouden van de ID-kaart die hij nodig heeft. Hij heeft daar recht op heeft om als burger in ‘n Europees 
land te kunnen functioneren.  
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Asielzoekers worden met meer egards behandeld dan hij, want hij heeft  kritiek met massa’s bewijzen over 
het criminele gedoogbeleid van de Nederlandse overheid om geïmpregneerd hout in de bouwmarkten met 
KOMO-keur aan te laten bieden aan de consument; en dat net als die nu doodzieke militairen en straks ook 
NS-onderhoudspersoneel door kanker zullen kunnen doodgaan. Dus effe een beetje aardiger zijn tegen mij 
als zijn grote vriend, die ik al meer dan twintig jaar ben.  

Rob Brockhus 

Goedemorgen  beste brave gehoorzame dienders van Hermandad. 
Nogmaals een mailtje naar u allen. 

 

 
 

De overheid, hier de minister van Veiligheid (?) en Justitie (recht?) probeert uw acties om een betere CAO na 
jaren houtje bijten alsnog te torpederen met een kortgeding bij een rechter, waarvan je niet weet of ie wel 
koosjer is. U denkt nu even wat een onzin, want onze rechters zijn volstrekt onkreukbaar. Stel je nu eens 
voor dat dit toch NIET zo zou kunnen zijn, heel voorzichtig geformuleerd. Wat dan? Van politici weten jullie 
zeker dat ze van alles aan elkaar liegen en bedriegen. Maar dat is de keuze van het volk bij verkiezingen 
wanneer de sprookjes van Moeder de Gans het politieke debat in de media domineren. Weten jullie nog van 
die € 1000 van Rutte en dat NIEMAND er op achteruit zou gaan met de bezuinigingen? 
 

  
Hoe slim zijn jullie eigenlijk? De ‘Kromme”(Willem van 
Hanegem) kon jullie wel in beweging zetten toen hij jullie 
beschuldigde van een lichamelijk conditie te hebben van 
een wijkagent, met het afzeiken van een voetbalclub. Toen 
stonden jullie allemaal te protesteren. Nu doen jullie dan 
ook, maar gebruiken de kennis niet om de regering te 
dwingen een andere koers te varen. Afgelopen week was er 
een herhaling van een interview met Jan Marijnissen bij 
Sven Kockelmann.  Gaan jullie ook de barricaden op om de 
tien procent armste mensen in het land die dertig procent 

koopkracht hebben ingeleverd aan de rijken (25 miljardairs) om die te steunen in hun weggemoffelde 
armoede? Nogmaals wie van jullie durft vragen stellen over dat wat alles domineert: het geldsysteem en de 
functie daarvan in de maatschappij. Zie de Motie-Merkies. 
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Daarom verwijs ik nogmaals naar de mail die jullie van mij ontvingen met de uitnodiging om proces-verbaal 
op te maken als opsporingsambtenaren van strafbare feiten. In dit geval van de zwendel van beëdigde 
functionarissen die de boel belazeren. Zolang jullie alleen maar staan te pruttelen op bijv. het Malieveld of 
op het Binnenhof zonder de echte aanpak van politiek gezwendel te durven aangaan, zolang kan de minister 
jullie al dan niet met bevriende rechters het bos in werken.  
Zie een loepzuiver verslag van ambtelijke corruptie:  www.sdnl.nl/kluun.htm en drie documenten:  

1) www.sdnl.nl/pdf/pleitnota-behorend-bij-het-hoger-beroep-beukeveld-balkenende.pdf 
2) www.sdnl.nl/pdf/motie-arnold-merkies-aan-de-regering-over-de-geldcreatie-en-zorgkosten-svb.pdf 
3) http://www.sdnl.nl/pdf/gemeenteraad-van-assen.pdf   

 
Dag Steven Brown. 
 
Vorige week was op TV een overzicht van ontvolking in het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Met 
in Zeeland 15.000 leegstaande woningen. De woningverhuurders en beleggers in onroerend goed hebben er 
belang bij dat asielzoekers daar gaan wonen en besteden. Maar wie wil dat weten? 
 
Dus heb je wel gelijk. Neem de vrijheid om de mailinglijsten bij de SDN te gebruiken voor kennisoverdracht. 
www.sdnl.nl/mailinglijsten.htm . Je weet net als oplettende Nederlanders dat de overheid en politiek liegen 
en bedriegen. Daar bovenop komt ook nog de plunder van de sociale  
bescherming voor zorg, onderwijs, AOW en pensioenen. Lees maar wat ook de actie over Wonderland op 
EuroStaete. Wordt jij ook mede-eigenaar van een stukje land op een deelstaat op de Federatie van 
soevereine staten van EuroStaete waar de rechtspraak leugenvrij is in tegenstelling tot die in Nederland. 

De actie van Luca van Dinter en Rob Brekel begint op gang te komen. Dankzij de mailing van Luca komen er 
nu per dag veel aanmeldingen binnen. (zie de bankbijschrijvingen van 24 aug. In de bijlage). Rob Brekel 
bestelt vandaag enkele honderden nieuwe blanco certificaten bij de drukker en vraagt 400 postzegels. Alles 
wordt betaald en verrekend met de inschrijfgelden die binnenkomen. Het is even investeren, maar dat komt 
wel in orde. Kritische vragen over dat  de gelden in privé zakken verdwijnen worden naar de prullenbak 
verwezen. Het gaat om de samenwerking en de mogelijkheden om via de massamedia en de politiek 
eindelijk een vrij woord te kunnen uiten, wat past bij vrije mensen. Dus vraag ik ook de andere clubs die is 
verzocht heb om samen te werken dat ook te gaan doen.  

Geluiden van: “EuroStaete is een luchtkasteel” verwijzen wij naar de interstatelijke traktaten in Berlijn en in 
Den Haag. Om de grenzen van Nederland, EuroStaete en Duitsland aan te passen zijn grondwetswijzingen 
nodig. Iedereen snapt dat dit niet zomaar kan. Alexander Pechtold was de eerste politicus die op de hoogte 
werd gebracht van dit grensconflict. Meldt je dus aan om met je achterban de volksbeweging vorm en 
kracht te geven.   Zie eerst het commentaar onderaan. 

Partij voor de Dieren. Ik wordt onmiddellijk lid van deze partij. Ik probeerde al zes keer bij verkiezingen dit 
onderwerp aan de orde te krijgen. Het is mij nooit gelukt het cordon sanitaire in de politiek te doorbreken. 
Ook nu zwijgt iedereen over de structuur van geld en geldschepping. Tijdens haar optreden in het parlement 

zaten de Kamerleden met hun mobieltje of tablet te spelen. Een grove aantasting van de democratie.  
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De gehandicapte ss. Klijnsma wil ook de pensioenfondsen met ca. 1400 miljard aan spaarvermogen van de 
burgers nationaliseren. Ik moet daar even over nadenken. Want dat betekent dat de staatsschuld van € 348 
miljard (www.dsta.nl) dan afgelost is en wij geen rente meer hoeven betalen via de begroting, integendeel. 
De staat is dan ons grote spaarvarken geworden met een positief saldo van ca. 950 miljard aan beleggingen. 
Misschien kunnen de pensioenen dan fiks omhoog? Wie weet, zie: www.sdnl.nl. 

Rob, je bent een wijs mens. Net als prof. dr. Jan Tinbergen weten economen als Vermeend en Van der Ploeg 
nauwelijks iets van wat geld eigenlijk is, en hoe het functioneert. Ik heb vruchteloos geprobeerd dat ook in 
de Tweede Kamer aan de orde te stellen met de Motie-Merkies (www.sdnl.nl/pdf/motie-merkies.pdf). Zie 
daarvoor de discussie in het Britse Lagerhuis van november 2014.  

Voor het eerst in 170 jaar werd er gesproken over de geldschepping. In Nederland sinds 200 jaar nog nooit. 
Een zinnige discussie over het geldsysteem en het basisinkomen lossen niet alleen de problemen op voor de 
euro als munt, maar ook voor de schuldenlanden als Griekenland waartegen de VVD en nog wat 
dwarsliggers zo’n bezwaar hebben, net als de christelijke partijen die het ‘Onze Vader‘ gebed uit de Bijbel 
hebben geschrapt, samen met het Evangelie van Marcus 10. Ik denk dat ze allemaal zullen wegduiken voor 
deze informatie met het negeren van de ambtseed als volksvertegenwoordiger, want dat durven ze niet 
m.b.t. deze issues.  

Een Basisinkomen is niet alleen een oplossing voor de aankomende werkloosheid door robotisering, wat op 
zich een zegen is, maar ook de oplossing voor de eurocrisis die koopkracht over de hele EU kan spreiden met 
uitbanning van veel armoede en dakloosheid en ambtelijke terreur, naast de massa zelfmoorden die op 
basis van rechterlijke vonnissen alleen al in Nederland ca. 500 slachtoffers per jaar eisen van het juridisch 
gesteggel.  Het ESM-verdrag en sleutel is volstrekt ondemocratisch. 

Lees ook het artikel uit 1996 in Der Spiegel: www.sdnl.nl/markt-2n.htm en www.sdnl.nl/basisinkomen.htm. 
Maar in de politiek wil niemand er naar luisteren. In Zwitserland is men bezig met het invoeren van een 
basisinkomen van 2080 euro per maand, wat gelijk staat aan 950 euro aan koopkracht in ons land. Zie: 
www.sdnl.nl/basisinkomen-zwitserland.htm. Ga lezen en kennis vergaren, met name over het grote geheim 
van ons geldstelsel. www.sdnl.nl. 
 

Er zijn  meer zaken die om actie en 

aandacht vragen maar stelselmatig uit 

de media worden weggehouden 

Goedendag dienders van Sint Hermandad. 
Ik hoor op het NOS-journaal dat jullie die 
sigaar uit eigen doos niet willen hebben. 
Nu heb ik vorige week geprobeerd om jullie 
iets in handen te geven waarmee het 
kabinet onder druk kan worden gezet. 
Jullie kunnen zien dat de regering van VVD-
PvdA en gedogers alles doen om de 

multinationals (belastingparadijs Nederland) te gerieven met het goedkoop houden van de productiekosten 
per eenheid product voor de export in een globaliserende werkgelegenheid vernietigend 
concurrentiemarkt. Het verbaast mij dat niemand van de aangeschrevenen een vraag durft te stellen. 
Kennelijk zijn jullie doodsbang om jullie carrière te schaden met het stellen van ongewenste vragen.   

Zolang jullie braaf blijven doorwerken voor een bevroren loontje, dan is deze regering dik tevreden. Dat 
geldt ook voor alle ambtenaren. Maar jullie zijn bij wet belast met het opsporen van strafbare feiten. Maar 
ook hierin staken jullie. Waarom? Neem eens contact met mij op of met enkele van de slachtoffers van 
justitie. Strafbare feiten zijn in overvloed aan te geven, waarbij door juristerij en vonnissen per jaar ca. 500 
mensen zelfmoord plegen, en dertig gezinnen per dag op straat worden gezet, naast zeker twee miljoen 
medemensen die in ons land in pure armoe gedompeld zijn. Ik ben benieuwd wie er vragen durft stellen. 
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Dag Wim Dankbaar,  ik heb je mail ontvangen die je ook stuurde naar deze adressen: 
sven.kockelmann@kro.nl;  fons@fonsdepoelproductions.nl; jelle.broekroelofs@kro-ncrv.nl; 
sander.t.sas@eenvandaag.nl; b.molenkamp@ziggo.nl; jeroen.pauw@vara.nl; jan.born@eenvandaag.nl; 
mark.schleedoorn@kro-ncrv.nl;  h.j.mous@om.nl; Jos.van.Dongen@vara.nl; redactie@katholieknieuwsblad.nl; 
l.bontes@tweedekamer.nl; pieter.omtzigt@tweedekamer.nl;  

Jouw vragen lijken mij wel wat naïef, omdat je weet dat de redacties van de grote media en niet voor zitten 
om de bevolking in te lichten over zaken die in het duister moeten blijven. Misschien dat de Raad van State 
nu geen ‘raad’ weet met de u-bocht van ontrechting van de burgers met die aanpassing van de Algemene 
Bestuurswet. 

Je kunt bewijzen wat je wilt, je komt niet door het cordon sanitaire heen, omdat iedereen bang is voor 
zijn/haar eigen hachje. Want de wraak van de macht achter de macht is verschrikkelijk. Toch proberen ze 
het wel eens, zoals toen met Gerechtshofpresident Fred van der Winkel en met die brief van Hirsch Ballin 
om fraude van curatoren en rechters-commissaris (of gedogen daarvan) onder het tapijt weg te moffelen. 
Het is dat het ‘bonnetje’ van Opstelten niet meer te ontkennen was, want anders hadden ze gewoon 
goedbetaald doorgegaan met liegen en bedriegen. Hieronder een nieuw probleem voor politiek Den Haag 
en met name voor Pechtold.   

Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  

Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 8:35 
Aan: info@politiebond.nl 

Onderwerp: FW: RTV-Noord: Vrijstaat Noord: Op onderzoek uit in Huizen [12-8-2015] 

 

http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270 ;  VIDEO 

 

 

Vrijstaat Noord: Op onderzoek uit in Huizen [12-8-2015] 

 
RTV Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra heeft vorige week maandag zijn eigen Vrijstaat Noord uitgeroepen. In 
dit nieuwe land, gelegen in het Middelstumer Bos bij borg Ewsum, onderzoekt hij de mogelijkheden van een 
onafhankelijk Groningen. Er is één soevereine vrijstaat in Nederland, bij Coevorden; de vrijstaat EuroStaete. Om 
hier meer over te weten te komen, sprak verslaggever Bram Douwes met de penningmeester van 
EuroStaete.  Deze video staat ook bij dit bericht: Liveblog Vrijstaat Noord: dag 10 
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 Op de achtergrond het embleem van Kamerzetel 151 voor de broodnodige inspraak in de Tweede Kamer 
om zaken aan de orde te stellen die nu politiek worden vermeden. Met name ook de conflicten met de NAM 
zoals dat te zien is in de videoreportage van de SDN over de grenzen van Eurostaete die door de NAM grof 
zijn geschonden met de illegale aanleg van een waterleiding door het soevereine gebied van EuroStaete. 

.  

Al eerder werd de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het grensconflict, met o.a. het aanbieden van 
een visitekaartje aan fractievoorzitter Alexander Pechtold die met wat dedain de woordvoerder van 
EuroStaete de titel van koning of president toedichtte. Hij nam het niet serieus, wat nu anders blijkt te 
liggen. EuroStaete kan zich namelijk ontpoppen als een serieuze concurrent voor het belastingparadijs van 
het Koninkrijk der Nederlanden. Dat wordt wel even slikken meneer Pechtold. 
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De Vrijstaat Noord van Wiebe Klijnstra is een oase van ontspanning in het Groningse landschap waar alleen 
in een tent mag worden gekampeerd. Wiebe en zijn minister van Buitenlandse Zaken Bram Douwes 
vermelden dan ook dat er nog een vrijstaat is met eigen grondgebied en eigen wetten en geldsysteem: 
EuroStaete. De oorspronkelijke eigenaar van het landgoed legt in een lezing uit hoe het zo is gekomen.  

 

Luca van Dinter is een van de ‘gouverneurs’ op de Federatie van Soevereine Staten van EuroStaete, want 
van het hele vrijstaatgebied van Eurostaete zijn er zeven gebieden overgedragen aan soevereine beheerders 
van een deelstaat. Die van initiatiefnemer Luca van Dinter  en zijn medestanders heet Wonderland. 

 

Ook Rob Brekel is een van die soevereine beheerders van een deelstaat op de Federatie van Soevereine 
Staten van EuroStaete en maakt inmiddels mensen mede-eigenaar van zijn soeverein deel van de Federatie. 
En voorbeeld van hoe hij dat vastlegt ziet u hieronder.   

Verder nodigen sympathisanten van een soevereine deelstaat op EuroStaete eenieder uit om zich aan te 
sluiten bij een van de soevereine deelstaten op het grondgebied van de EuroStaete. Zie daarvoor de brief 
met aangezochte organisaties die de afbraak van de sociale bescherming door de Nederlandse overheid niet 
meer pikken. Om juridisch iets te kunnen ondernemen met bijvoorbeeld een WOB-verzoek aan een 
overheidsinstantie om uitleg te krijgen over het bestuur en besluiten, is volgens de Nederlandse Algemene 
Bestuurswet een direct belang vereist van diegene die een rechtsprocedure aanspant. Mede-eigenaren van 
een deelstaat zoals hierboven beschreven zijn principieel en altijd belanghebbende, omdat zij als mede-
eigenaar van het grondgebied in het aanpalende buitenland (Koninkrijk der Nederlanden) in alle gevallen 
voldoen aan de conditie van belanghebbende. Zie de uitnodigingsbrief.  

Op 30 augustus wordt in Wijchen (bij Nijmegen) een bijenkomst georganiseerd van De Vrije Mens in 
dorpshuis de Oase. Verder wordt een manifestatie gehouden door de actiegroep Break The System. Zorg dat 
je daarbij bent. De AIVD is ook al uitgenodigd en de nationale omroepen eveneens.  
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Dit om daarvan ‘n vals verslag te kunnen doen, net als die op het Malieveld in januari j.l.  Want de bevolking 
moet de indruk hebben dat het om een zooitje ongeregeld gaat. Men mag niet weten dat het gaat over een 
deel van de miljoenen verpauperden in ons land, die daartegen protesteren en een betere wereld opeisen.  

Nu na zeven jaren krimp, korten en bezuinigen het weer iets beter gaat in de economie, is de regering van 
VVD en PvdA bezorgd over de mogelijk ongewenste loonontwikkeling die de export van Nederland zou 
kunnen frustreren, en daarmee de winst van de multinationals beperken in ons mooie belastingparadijs. 
Dus hebben ze in Den Haag een nieuw wapen uit de kast getrokken om de concurrentie om de beschikbare 
banen nieuw leven in te blazen. Namelijk de jacht op mensen met een WAO-uitkering en met verslechtering 
van hun inkomen na ‘herkeuring’ de arbeidsmarkt op te jagen en zo de vakbonden de mogelijkheid van 
looneisen te blokkeren. Ja, ja, wat is politiek met vooruitzien toch een leuk spelletje. Zeker wanneer de 
toneelspelers in de Kamer (op uitzonderingen na) zich het zwijgen laten opleggen met  ‘n schadeloosstelling 
van ca. 7311 euro per maand, of zelfs meer. Wie zou zijn kop niet dichthouden als je die kans kreeg?   

Vanmorgen kreeg ik van een vriend een boekje toegestuurd van Marten Toonder dat met commentaar was 
voorzien door Willen Middelkoop. De journalist die De Dag dat de Dollar valt bij de VPRO op Tv bracht. Dit is 
nog steeds een must voor elke econoom, politicus en bankier om de uitzending te bekijken. Dit na het zien 
van het parlementaire debat in het Britse Lagerhuis over de geldcreatie en ook de perfecte uitzending van 
Tros Radar met de Schuldvraag. Maar geen van allen, behalve het geven van publicaties presentere een 
oplossing voor het probleem met het overschrijden van de kritische massa aan geld, kapitaal of vermogen, 
dat net als bij een kerncentrale een ongecontroleerde splijting van materiaal tot gevolg kan hebben zoals in 
Fukushima in Japan en met de atoombommen van de Amerikanen op Hiroshima en Nagasaki.  

Mijn aandacht ligt niet zozeer op de oorzaken van de monetaire ellende waarover iedere journalist (behalve 
Middelkoop) politicus, hoogleraar economie of bankier het zwijgen toe doet. Ik wil een echte oplossing om 
het uitstralingsgevaar van de kritische hoeveelheid kapitaal onschadelijk maken, door een oplossing te 
bedenken die de schadelijke aspecten van kapitaal (schuld van een ander) losweekt van de reëel economie, 
waarin mensen moeten werken, kopen en vooral kunnen leven. Tot nu toe heb kreeg ik het niet voor elkaar 
een open discussie over het geld en de geldschepping los te krijgen. Ook mijn voorstel aan Arnold Merkies 
om een motie in de Kamer in te dienen stuit nog steeds op angst en nog eens angst om iets te verliezen wat 
we eigenlijk helemaal niet bezitten, zoals ikzelf met die geërfde rooie cent die ik kreeg van de Drie Koningen 
bij de geboorte van Jezus Christus. Wat moet je met een biljoen biefstukken? Eet die maar eens tegelijk op, 
dan zie je waarvoor Marten Toonder waarschuwde en met inkapseling van zijn spaargeld (kapitaal=schuld 
van een ander) dat kapitaal onschadelijk liet maken door iemand die het gevaar onderkende en isoleerde. 
Datzelfde bepleit ik ook al heel lang met mijn Belgische Verdwijntruc om de schuldenmassa te isoleren van 
de reële economie. Moeilijk? Technisch niet, maar psychologisch een drama. 
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Tot hier maar mijn pleidooi om nu ook de Partij van de Dieren te verleiden die motie over te nemen en die 
in het parlement in te dienen. Dat kan zonder enige belemmering live in het Vragenuurtje. Ik ben benieuwd. 
Maar alle deelnemers aan de manifestatie in Wijchen kunnen dat ook. Gewoon een briefje met postzegel 
naar de Tweede Kamercommissie voor Financiën sturen. (telefonisch navragen voor ontvangst) en dan 
kijken wat ze er mee doen. Ze kunnen ook een vraag stellen over hun eigen AOW. Dit met de vraag waar die 
€ 50,9 miljard zijn gebleven waarover de Algemene Rekenkamer twaalf jaar lang de audit heeft gedaan, die 
in de begroting van Prinsjesdag met vervalsing daarvan aan de Staten-Generaal en aan de Nederlandse 
bevolking is aangeboden. Gewoon vragen. 

 

De Federal Reserve in handen van particuliere bankiers, en nog steeds….! 

 

Overzicht van bewijzen van boekhoudfraude gepleegd door de overheid 

1) Brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met erkenning van boekhoudfraude  
2) Verslag met audit van de Algemene Rekenkamer over 2010 van het Spaarfonds voor de AOW  
3) Registeraccountant drs. Leo Verhoef aan de Algemene Rekenkamer over Spaarfonds voor de AOW  
4) Brief aan registeraccountant drs. Leo Verhoef met commentaar op het antwoord Algemene Rekenkamer  
5) Het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voor het opheffen van het Spaarfonds voor de AOW  
6) Het door de Algemene rekenkamer vastgesteld Saldo van het Spaarfonds voor de AOW in 2011  
7) We zijn op zoek naar een advocaat met ballen om de overheid voor de rechter te slepen  
8) Voorbeeldbrief voor kandidaat-raadsleden om de financierring van het gemeentebeleid te waarborgen  
9) Voorstel aan alle Gemeenten in Nederland om voorlichting te geven over de gevolgen m.b.t. de AOW 
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