
Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  
Verzonden: zaterdag 15 augustus 2015 8:26 
Aan: 'Secretariaat@anpv.nl'; 'communicatie@acp.nl'; 'info@politieacties.nl'; 'info@vc.fnv.nl'; 'cnvinfo@cnv.nl'; 'info@vc-mhp.nl'; 'Planet' 
CC: 'S.Buma@tweedekamer.nl'; 'b.vojik@tweedekamer.nl'; 'a.pechtold@tweedekamer.nl'; 'emileroemer@sp.nl'; 
'D.Samsom@tweedekamer.nl'; 'A.Slob@tweedekamer.nl'; 'C.vdStaaij@tweedekamer.nl'; 'marianne.thieme@tweedekamer.nl'; 
'g.wilders@tweedekamer.nl'; 'h.zijlstra@tweedekamer.nl'; 'n.klein@tweedekamer.nl'; 'l.bontes@tweedekamer.nl'; 
't.kuzu@tweedekamer.nl'; 'r.vvliet@tweedekamer.nl'; 'voorzitter@tweedekamer.nl'; 'j.houwers@tweedekamer.nl' 
Onderwerp: RTV-Noord: Vrijstaat Noord: Op onderzoek uit in Huizen [12-8-2015] 

 
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 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 twee miljoen medemensen die in ons land in pure armoe gedompeld zijn. Ik ben benieuwd 
wie er vragen durft stellen. Overigens het basisinkomen is de redding voor de euro als munt. Maar wie wil dat weten? 

 

 
 

Zie de gehandicapte staatssecretaris die ook de pensioenfondsen met ca. 1400 miljard aan spaarvermogen van de burgers 
wil nationaliseren. Ik moet daar wel even over nadenken. Want dat betekent dat de staatsschuld van 348 miljard dan 
afgeloste is en wij  daarover geen rente meer hoeven betalen via de begroting. De staat  is dan ons grote spaarvarken 
geworden met een positief saldo van ca. 950 miljard aan beleggingen. Misschien kunnen de pensioenen dan wel fiks 
omhoog? Wie weet. Maar wie wil een open discussie over het geldsysteem waaraan alles is opgehangen? Neem nou de 
motie-merkies, dan wordt veel over geld, kapitaal en vermogen een stuk duidelijker. 

 
Van: Rob Brockhus [mailto:rob.brockhus@gmail.com]  
Verzonden: donderdag 13 augustus 2015 15:22 
Onderwerp: FW: RTV-Noord: Vrijstaat Noord: Op onderzoek uit in Huizen [12-8-2015] 
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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 de 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.   

  
 

 
 

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:  
http://www.rtvnoord.nl/ipad/index.asp?v=36270  
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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 koelwaterleiding door het soevereine gebied van EuroStaete. 
. 

 
 
Al eerder werd de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het grensconflict, met 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 zeven ‘gouverneurs’ op de Federatie van Soevereine Staten van EuroStaete, 
want van het totale vrijstaatgebied van Eurostaete zijn er zeven gebieden overgedragen aan soevereine 
beheerders van een deelstaat. Die van initiatiefnemer Luca van Dinter en medestanders heet Wonderland. 

 

 
 

Ook Rob Brekel is een van die zeven 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.  
 
R.M. Brockhus (redacteur SDN) 
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH) 
035-5244141 
E: sdn@live.nl 
W: www.sdnl.nl  
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