
Nog even dit voor de witnits in het parlement die met mooie belofte en sprookjes van Moeder 
de Gans proberen de status quo politiek te handhaven. Maar nu de grote boosdoener die 
niemand verwacht, maar waar iedereen door wordt geraakt. Met of zonder povere compensatie 
voor, ja daar komt het: INFLATIE. Het woord inflatie is hier niet op zijn plaats, want er is hier 
alleen een prijsstijging die door incompetente economen en onwetende politici als inflatie door 
overdadige geldschepping wordt bestempeld. Ga nadenken over wat er nu in de wereld gebeurt 
ook met alle vorderingen en schulden die in geldwaarde slijten met devaluatie, want dat is het.  
 
Zoals ik eerder scheef, komt er ruimte op de begroting voor de overheid van ca. 50 miljard euro 
aankoopkracht die gebruikt kan worden met een ECB-lening voor de waardevermindering van 
de staatschuld. Die is nu nog ca. 518 miljard groot. Maar dat is niet het enige. Alle spaarsaldi in 
nominaal geld zijn in twee jaar tijd met ca. 10 procent gedevalueerd. Het spaargeld bij banken 
en verzekeraars is per ultimo ca. € 400 miljard nominaal. Het spaargeld in de pensioenpotten, 
waarvoor geen erfgenaam bestaat van ca. 1900 miljard euro, is voor de helft in nominaal geld 
ergens belegd, en daarmee ook met tien procent minder waard geworden in koopkracht in twee 
jaar tijd. Dat betekent dat in Nederland de devaluatie van bespringen in twee jaar tien procent 
van de staatsschuld, plus tien procent van de helft van de pensioenreserves is verdampt.  
 
Maar wie maakt zich daar echt zorgen over? Je moet maar durven daarop te attenderen. Tot nu 
toe geen enkele politicus of journalist. Alleen maar prietpraat met goede voornemens zonder te 
wijzen op de tekortkomingen van beleid van de regering en coalitiepartijen; met de analyse van 
verantwoordelijkheid voor de situatie zoals die nu is. Waarom beloven het beter te doen maar 
zelf oorzaak te zijn van de maatschappelijk debacle in bijvoorbeeld de woningmarkt  Die is geen 
markt maar zou een recht zou moeten zijn volgens de grondwet. Zie: www.sdnl.nl.  

 
Maar ook mijn poging om op de markt in 
Huizen, net als de wijsgeer Diogenes met een 
lantaarn op zoek te zijn geweest naar een 
kandidaat voor de gemeenteraad, die de 
scholen naar het voorbeeld in Staphorst ook in 
Huizen wil beschermen tegen virusbesmetting 
door luchtfiltering met interne ionisatie. Die is 
effectief gebleken, maar waarover ‘t openbaar 
wordt gezwegen door de coalitie, die de motie 
van Van Haga en Smolders heeft afgewezen. 
 
Vandaar mijn vraag die door niemand gesteld 
wordt: waarom is Vladimir Putin Oekraïne 
binnengevallen? Ik schreef de analyse daarvan 
aan Sven Kockelmann die net als alle anderen 
die vraag in het openbaar niet durft stellen, 
zonder de repercussie van de boven-elite. 
 

Dus beoordeel het beleid van de partijen op 
basis van hun stemming over de motie die een 

oplossing biedt tegen coronabesmetting op scholen en de partijen die daar voor of tegen zijn. 
Mee weten over wat mij al 26 jaar bezighoudt?  
 
Zie de uitleg op www.sdnl.nl, en bellen mag ook: 06-17125374 
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