Verslag van mijn ontmoeting met Frits Bolkestein en van de presentatie van “De Verleiders”.
Dag Paul Quekel. Ik was gisteren met vrijkaart in Carré in Amsterdam voor de info-lezing over de
Geldcreatie van De Verleiders. Ik was wat vroeg en liep een straatje om en nam een kop koffie bij
een restaurant. Toen ik weg wilde gaan stond rechts van mij de oude heer Frits Bolkestein; en ik
vroeg hem of zijn naam nog steeds zonder de N in het midden werd gebezigd. Nee, zei hij, alleen aan
het einde. Ik gaf hem mijn visitekaartje met de opmerking dat ik mij nog hoofdzakelijk bezig hield
met de corruptie in de rechtspraak. Waarop hij opmerkte: “Dat is interessant”. En ik gaf hem een
hand en vertrok naar theater Carré voor de voorstelling van De Verleiders. Zie voor het gevecht
tegen het ANP en de zwendel in de rechtspraak: www.sdnl.nl. Zoals je weet heb ik in Nieuwspoort
Mark Rutte zelf aangesproken en hem twee ongewenste vragen gesteld. Zie: www.sdnl.nl/markrutte-gesproken-en-hem-de-hand-gedrukt.pdf

Ik sprak prof. Arnoud Boot en ook prof. Klaas van Egmond over het fenomeen dat niemand vragen
stelt bij het ontbreken van een erfgenaam voor de besparingen in de pensioenfondsen, die nu ca.
1500 miljard euro groot zijn volgens minister Koolmees. Arnoud Boot reageerde met de opmerking
dat er nog ca. 450 miljard nog niet betaalde inkomstenbelasting in die 1500 miljard zit, waardoor de
staatsschuld van nu nog 416 miljard euro geconsolideerd nul is; en zelfs dat Nederland als rijke
belegger op de wereld een overschot heeft met een positief sado van ca. 34 miljard euro op de
balans van de BV Nederland. Het lijkt mij overigens niet verstandig om die twee vorderingen over en
weer te laten wegstrepen, omdat het rendement over die 450 miljard (belasting) voor de
pensioenfondsen meer oplevert dan het verlies dat ontstaat bij wegstrepen van die vorderingen.
De staatsschuld heeft dus een positief stabiliserende invloed op de financiering van de pensioenen.
Maar daarover wordt nergens gediscussieerd. Na de voorstelling sprak ik heel even ook met George
van Houts over dit aspect, en hij was direct geïnteresseerd. Hij kan er wat mee in zijn nieuwe
theatershow, denk ik. Al was het maar dat hij in tegenstelling tot de politieke demagogie over de
staatsschuld, dat hij met zijn mensen een andere blik op de staatsschuld kan laten zien. Overigens is
het bankwezen in Nederland altijd voorstander geweest van zoveel mogelijk krediet uitzetten, want
dat verdient zo lekker. De melkkoe die de burger met lening is, is wel het haasje.
Verder wordt er heftig gezwegen over de diefstal van 50,9 miljard euro uit het Spaarfonds voor de
AOW. Pieter Omtzigt verklaarde mij na het Rondetafelgesprek over de geldcreatie dat de
boekhoudfraude die twaalf jaar lang was gepleegd door de Algemene Rekenkamer, dat die was
‘gedoogd’ door de Tweede Kamer.
Antoinette Hertsenberg heb ik niet gesproken, omdat ik haar wilde vragen nog een uitzending te
maken over het “legaal misbruik” van het auteursrecht. In de zaak van het ANP versus de SDN is
duidelijk dat rechters met de nieuwe wet in ganzenmars achter elkaar aan kunnen waggelen, al dan
niet met collusie in civiele zaken, en zonder zelf na te denken over de implicaties van deze open deur
naar ongebreidelde juristerij met massale schade voor de burger.

De burger wordt niet beschermd tegen deze indirecte mogelijkheid tot perscensuur, wat in geval van
de SDN na 18 jaar duidelijk geprobeerd wordt. Zoals je weet ben ik nu 76 jaar geworden en heb ik
besloten om met het vechten tegen juridisch onrecht te stoppen en nog wat jaren van mijn AOW
zonder pensioen te genieten met mijn kleinkinderen. Ik zoek dus een opvolger die ik kan vertrouwen
en respecteren. Bekijk dit dan ook nog eens over het klimaat: www.sdnl.nl/sun-shield.pdf.
Wil je weten wie allemaal op de hoogte zijn gesteld over onrechtmatige zaken in het landsbestuur?
Kijk dan hier naar de mailadressen: www.sdnl.nl/bbbd.htm
M.v.g.
Rob Brockhus (redacteur SDNL)
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Tel.: 035-5268153
Mail: sdn@planet.nl
Web: www.sdnl.nl

Van: Paul Quekel <plgquekel@hotmail.com>
Verzonden: zaterdag 23 februari 2019 13:48
Aan: sypwynia@xs4all.nl
CC: partij@fvd.nl
Onderwerp: Mark Rutte
Dag meneer Wynia, dank voor weer een goed artikel en nu over de heer Mark Rutte,
https://www.sypwynia.nl/rutte-maakt-eind-aan-erfenis-bolkestein/ die zijn uiteindelijke gram heeft
gehaald op de heer Bolkestein. Overigens een treffende foto bij uw artikel. De heer Rutte geeft wel
een hand, maar kijkt weg van de heer Bolkestein, met een gezicht vol minachting! Zou de heer
Bolkestein lid kunnen worden van het FVD? Nu over het ‘vaasje’? Dat vaasje van de heer Rutte is al
in duizenden scherven gebroken, alleen vele Nederlanders, met vooral VVD aanhangers, zien het
niet. Doordat het vaasje is als de ‘Kleren van de Keizer’. Een naakt gebroken vaasje bespeelt en
misbruikt, door een lachende Mark Rutte met vooral zijn politieke demagogie.
Minister president, de heer Mark Rutte was bij Een Vandaag, met weer een schimmig verhaal over
‘KOOPKRACHT’. Zou deze geachte heer Rutte nog geloven in hetgeen hijzelf zegt? Deze ministerpresident zijn grootste gave is om de burgers keer op keer ‘lachend’ onjuist voor te lichten? Naar
verluidt worden door de regering ingezette ‘onafhankelijke’ doorrekenbureaus met vooruit
bepaalde uitkomsten aan het werk gezet. Als dan toch de uitkomsten de politiek niet bevallen,
worden ze aangepast aan de gewenste politieke mores (politiek paradigma) van het coalitieakkoord.
Raken bonnetjes kwijt, zijn er geen notulen en wordt na een zoveelste sorry ‘gewoon’ doorgegaan
met het voor de gek houden van de Nederlandse burgers. Veel beloven en weinig geven doet kiezers
in vreugde leven.
M.v.g. Paul Quekel
Cc FVD e.a.

