
Hoe zit het met het politieke en journalistieke antwoord op onderstaande vragen? 
  

Wie durft hierover vragen stellen? U niet ?  
Klaag dan niet over afbraak van de zorg !!! 

 
L.s. 
In het nieuws van 19 mei 2015 op tv zag ik dat er duizenden ambtenaren bij de Belastingdienst zullen worden afgevloeid 
(eufemisme voor ontslag). Misschien is het nu tijd om wat klokkenluiders in de ambtenarij in beweging te krijgen die bij de 
FIOD en Belastingdienst werken. Ik heb geprobeerd de FIOD een onderzoek te laten starten naar de belasting- en 
boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer die nu een snoeihard rapport publiceert over bezuinigingen bij de AIVD. 
De AIVD komt bij mij frequent op bezoek in de website omdat ik knaag aan de wortels van de macht, maar zo dat het een 
verbetering van de democratie ten doel heeft, en corruptie op het hoogste niveau aan de kaak stelt.  
 
Dit laatste heeft nog niet geleid tot enig resultaat met vragen in het parlement of met voorpaginanieuws in de dagbladen 
en heftige commentaren op televisie. Zwijgen alom. Toch is bewijs geleverd en de erkenning daarvan vanuit de Kamer 
beschikbaar over het spoorloos een misdadig laten verdwijnen van € 50,9 miljard uit het Spaarfonds voor de AOW. Dus 
ook uit het spaargeld van de ambtenaren die naar huis worden gestuurd. Jullie krijgen dus dankzij die belastingzwendel 
van de overheid nog eens een rekening daar bovenop. Maar je weet dat kennelijk nog niet. 9Wil je het weten? Vraag er 
dan maar naar. 
 
Probleem is wel dat de meesten mensen zo mak zij als een lammetje; en de overheid die zij dienen ook henzelf laat 
kaalscheren zonder dat ze effectief mekkeren en zich verzeten tegen de rooftocht van politici.  Waarom dit verhaal? Ik 
probeer vanuit de burgerij, werkenden, vakbonden, media, het parlement of waar vandaan ook, iemand bereid te vinden 
die de bewijsbare boekhoudfraude van de Algemene Rekenkamer aan de kaak durft te stellen met wat simpele vragen aan 
de volksvertegenwoordiging die nu met die Fyra-enquête de mosterd na de maaltijd aan het doorproeven is, terwijl de 
financiële middelen voor de zorg, en werkgelegenheid op allerlei terreinen, zoals de belastingdienst, met gemak kan wordt 
vrijgemaakt wanneer in de openbaar iemand het waagt er naar te vragen. Al meer dan 200 jaar durft niemand in het 
openbaar in de politiek en de media het aan om een discussie te beginnen over het recht en de legitimiteit van de 
geldcreatie uit het niets. Zie daarvoor het debat in het Britse Lagerhuis van november 2014.  
 
Tot nu toe duikt iedereen weg. Ook jullie. Trouwens, de AFM mag ook geen onderzoek doen naar de fraude bij de 
Algemene Rekenkamer die 12 jaar lang de begroting voor de miljoenennota daardoor heeft laten vervalsen.  Wakker mijne 
dames en heren? Wie durft vragen stellen? Blijft u zwijgen, klaag dan niet over wat u overkomt. Uw vrije keus !! 

 
Mijn vraag aan iedereen: Stel aan uw volksvertegenwoordiger de vraag; Waar blijft het inhoudelijke antwoord? 
De politiek durft pas reageren wanneer de massamedia iets in de openbaarheid hebben gebracht. Verder is het zwijgen !! 
Neem ook jijzelf de verantwoordelijkheid door Kamerleden ter verantwoording te roepen m.b.t. tot hun ambtseed. Bel !! 

 

 
 
Geachte meneer Merkies, a.merkies@tweedekamer.nl , naar aanleiding van on telefoongesprek van 12 2015 mei wacht ik 
nog steeds op antwoord. Ik neem aan dat u de uitzending van Buitenhof hebt bekeken. 
 
Wat gaat u nu doen??  Weer zwijgen? De ‘zogenaamde parlementaire democratie bestaat eenvoudig weg niet, omdat 
iedereen wegloopt voor de verantwoordelijkheid met schending van de ambtseed. Zolang de media niets naar buiten 
brengen, zolang houden politici de kaken op elkaar. Ik vraag u nogmaals een motie in te dienen waarin u verlangt van alle 
leden van de Staten-Generaal dat zij het debat in het Brits Lagerhuis bekijken en dan ‘n zinnig  debat daarover gaan voeren 
over de situatie in Nederland en in de EU. 
 
Joris Luyendijk deed het redelijk goed en maakte het Ruding soms wat lastig. Maar ook Ruding is niet te vertrouwen gezien 
zijn functies in het verleden en nu die bij ABN-AMRO, waar hij NIET geprotesteerd heeft tegen die salarisverhoging van de 
bestuursleden incl. die van hemzelf. Die vraag werd hem helaas niet gesteld. Of Nederland en de rest van de EU naar de 
gallemiezen gaat wordt bepaald door het  NIET stellen van vragen in de media en in de politiek. Negens anders. 
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Zolang  ‘men’ blijft zwijgen, zoals nu blijkt uit die discussie in het Lagerhuis, is die nog nooit in ons land gevoerd. Dan zal de 
economie dankzij het kwakkelende monetaire beleid automatisch omvallen, omdat de structuur dood- en doodziek is.  
 
De geldschepping vandaag is helaas niet aan de orde als kern van het probleem. Wat de ECB nu doet, komt op de 
verkeerde plek in de economie terecht en maakt alleen de rijken rijker. Verder niets. De oplossing van Varoufakis en mijn 
Belgische Verdwijntruc is het enig haalbare alternatief om ineenstorting te voorkomen.  Dit nog los van de zwendel die 
Gerrit Zalm pleegde met de invoering van de euro uit de gulden en het spoorloos laten verdwijnen van het spaargeld voor 
de AOW uit het Spaarfonds voor de AOW van 50,9 miljard euro.   
 
Ook andere personen en instanties die op de hoogte zijn gebracht hebben boter op de kop. Dus niet alleen politici en 
hoofdredacties van landelijk media. Ook de vakbeweging is grof nalatig, naast ouderenbonden en ouderenpartijen die 
allemaal de bek dichthielden en houden over de bewijsbare rooftocht van Gerrit Zalm, en de boekhoudfraude van de 
Algemene Rekenkamer. 
 

 

 
 

Als nabericht op mijn vraag aan u stel ik dat, na het zien van de uitzending bij AVRO-TROS van vanavond: Geld stinkt niet 
(Penunia Non Olet) met een helder verslag van wat er speelde ronde de overname van ABN-AMRO en Fortis Nederland 
van de Belgen u een motie indient in de Kamer. Dit moet voor u als beëdigd volksvertegenwoordiger zonder last of 
ruggenspraak een reden te meer zijn om de geldpolitiek in al zijn aspecten aan de orde te stellen. Zoals ik Wouter Bos een 
compliment maakte voor zijn terugkoop van ABN-AMRO waarvoor de beleggers en aandeelhouders 72 miljard euro 
hebben mogen incasseren; en er slechts 16,8 voor hebben moeten betalen via financiering van DNB, waarvan ook Jan de 
Wit geen brongegevens aan mij kon geven (hij wist het niet).  
 
Dat geldt evenzeer voor het uitblijven van een antwoord daarover op mijn vraag aan premier Rutte persoonlijk. Maar ook 
mijn vraag aan vicepremier Asscher over de structuur van de staatsschuld. Tot nu heeft niemand het gewaagd er in het 
openbaar vragen over te stellen. Primair verlang ik van u dat door u de bovenvermelde motie wordt uitgesproken in de 
Kamer om allereerst het Britse debat te (laten) bekijken en dan ook antwoord te (laten) geven op wat er gefinancierd is 
met die staatsschuld die voor een deel geen schuld, maar bezit blijkt te zijn. Dit nog los van de zwendel rond het 
Spaarfonds voor de AOW. 

 
I rest my case for now. 
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Redactie van Buitenhof, 
 
Ik hoorde van een goede vriend dat Joris Luyendijk vandaag met Onno Ruding in discussie gaan.  Mooi..!! Maar durft Joris 
het aan om de essentie van de geldpolitiek aan de orde stellen zoals dat voor het eerst in 170 jaar in het Britse parlement, 
en in het Nederlandse sinds 200 jaar nog nooit, is gebeurd. Wie van jullie durft daarnaar te verwijzen? Ik heb met Arnold 
Merkies van de SP gesproken om een motie in te dienen om alle leden van de Staten-Generaal verplicht daarnaar te laten 
kijken (twee uur een 13 minuten) om dan voor Nederland en de hele EU daarover te debatteren. Daarnaast moet zonder 
enige twijfel het Basisinkomen worden ingevoerd op het niveau van het betreffende land, om de wisselkoersverhoudingen 
die wegvielen met de invoering van de euro weer te herstellen en de schulden problematiek een oplossing kan vinden in 
het voorstel van de Griekse minister van Financiën Janis Varoufakis dat lijkt als twee druppels water op het voorstel dat is 
verwoord in de Belgische Verdwijntruc. 

 
Na 170 jaar van (ver)zwijgen dan eindelijk een parlementaire discussie in Londen over het creëren van geld en de banken. 
Sinds de inauguratie van Willem van Oranje als vost van de Staat der Nederlanden is dat ook nooit in Den Haag gebeurd. 
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