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Betreft

: Belastingdruk - Geestesziek

Weledelgestrenge heer de Jonge/lezer,
Inleiding/Voorwoord:
Is de overheid in 1982 overreed geworden door psychiaters en geriaters? Is het gezag overreed, hun
gedachten zijn overmeesterd en heersen deze ‘geestelijken’? Ook de psychiater is vol van haar eigen
overtuiging en denkt mij in gedachten weg te voeren?
De leer van Bileam ‘de tovenaar’, daarvoor worden wij gewaarschuwd. “O nee, dit gebeurt ons
niet!”, daar zijn vele kerkgangers van overtuigd! Door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij
henengestort … !
Nee, ik heb het niet over de psychiater die eertijds niet beter wist. Ik heb het over hen die in de jaren
zestig al een verdienmodel zagen in deze vorm van ‘mentale gevangenschap’. Een didactiek voor
bestuur en politiek die al zo’n 4000 jaar bekendheid geniet.
Scheiding van kerk en staat:
Ten eerste het begrip gelijkwaardigheidsbeginsel: Verplichting van elke lidstaat om bij de inrichting van
de interne rechtsorde ervoor te zorgen dat de procesregels voor rechtsvorderingen die ertoe strekken de
rechten te beschermen die de justitiabelen aan het Unierecht ontlenen niet ongunstiger zijn dan die welke
voor soortgelijke nationale vorderingen gelden.
Staatkundig gezien is Nederland niet slechts een constitutionele monarchie, maar sinds 1848 vooral
ook een parlementaire democratie. Het Koninkrijk der Nederland wordt als democratische rechtsstaat binnen de Europese Unie ook aangeduid met de Nederlandse verzorgingsstaat. Deze unie is
vooral bijzonder, omdat de Nederlandse overheid veel taken en bevoegdheden aan de Unie heeft
overgedragen. De organen van de Unie kunnen besluiten nemen die de Nederlandse burgers direct
raken (art. 92 GW). De Unie speelt dus een belangrijke rol in de gezagsuitoefening binnen de
Nederlandse staat. Als zodanig is het toetsen van de ontwikkelingen in de Europese Unie een
essentieel onderdeel van het onderhouden van de kwaliteit van de democratische rechtsstaat
Nederland.
Ten tweede het begrip gemeenschapstrouw: Tegenwoordig: Unietrouw. Benaming voor het beginsel
van loyale samenwerking of loyaliteitsbeginsel. Het in het EU-Verdrag vastgelegde beginsel (artikel 4 lid 3)
dat lidstaten alle maatregelen zullen treffen om de verplichtingen uit het EU-Verdrag en het EUPagina 1 van 4

Werkingsverdrag na te komen en zich zullen onthouden van alle maatregelen die de doelstellingen van
deze verdragen in gevaar kunnen brengen. Het beginsel werkt ook tussen de lidstaten onderling, tussen de
instellingen en de lidstaten en tussen de instellingen onderling.

Het CAK:
Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling
van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Met heldere en goed vindbare
informatie geeft het CAK klanten inzicht in en overzicht van hun persoonlijke situatie. Hierdoor kan iedere
klant zelfstandig de juiste keuzes maken.
Nu wordt ons in Staatkunde, Nederland in drievoud de volgende opvatting gepresenteerd: Ongeacht
de vraag of de afzonderlijke bedenkingen juist zijn, is het een feit dat op tal van terreinen getracht
wordt om een verdere uitbreiding van de verzorgingsstaat in te dammen en terug te keren naar een
soberder, beter beheersbaar stelsel. In bijlage 9.6 (Versobering) kunt u lezen welke deze zijn.
Uit de feiten en gebeurtenissen (autobiografisch geheugen) waarvan een grote getale aan getuigen
gezien berichten als ‘Bewindvoering: een groeimarkt in de schuldenindustrie’ mag worden op
gemaakt dat de beheerders zowel nationaal als internationaal in grote getal hun zakken vullen maar
de burger in armoede achterlaten! De Chinezen zien deze ontwikkelingen ook en beseffen dat dit
géén groeiende economie is.
Uit de bijlage ‘Gedagvaard’ (Advocaten en Mediators Habets, Pfeifle & Kwakernaat) mag u
opmaken dat ik reeds ‘gegijzeld ben’ en het meest recente nieuws betreffende Economie en Politiek
in het FD ‘Belastingclaim dreigt voor vermogende particulieren’ geeft te kennen dat de
volksvertegenwoordiging - het hoogste ambt die een wezenlijke rol speelt in de wetgevende macht niet alleen voortzet tot beslaglegging op het vermogen van de burger maar ook verder bezit maakt
van de burger.

Zowel in Den-Haag als in Brussel worden de verdragen niet nageleefd! Naast het CAK
hebben de diverse ministeries andere organisaties en instellingen opdracht gegeven de
bevolking zwaarder te belasten (belastingsdruk) maar ook wordt in het uitvoeringsproces
door aanscherping van wet- en regelgeving de plichten van burgers benadrukt.
Sterker dan in andere landen wordt de Nederlandse bevolking geregeerd door een
uitvoerende macht die berust op kracht, illegaliteit en repressie. Is 70 jaar VVD daarop van
invloed? Het CDA maar ook PvdA heeft al die jaren meegewerkt. Het CDA is een fusie van 'de
drie grote confessionele partijen' en daarmee een verschoond aangezicht!
Voor maatregelen die Grondwet en bestuur ondermijnen is de minister strafrechtelijk te vervolgen!
Hij dient hierop zelf bedacht te zijn, ook ‘loyaal aan organisatie’ is iets waar hij zelf als getrouwe
dienstknecht van ‘zijn’ God, koning, vriend en vreemdeling bedacht dient te zijn!
Uit schrijven vanuit het ministerie van Algemene Zaken wordt ik naar GW 116 en 117 verwezen. De
minister-president dient zijn eigen verantwoordelijkheden te kennen en ik heb zijn plicht benadrukt.
Ik hoop dat directeur Rijksvoorlichtingsdienst S. J. Nawijn dit zal overbrengen!
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Je maintiendrai la vertu et noblesse.

Ik zal handhaven de deugd en adeldom

Je maintiendrai de mon nom la haultesse.

Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam

Je maintiendrai l'honneur, la foy, la loy

Ik zal handhaven de eer, het geloof en de wet

de Dieu, du Roy, de mes amys et moy.

van God, van de Koning, van mijn vrienden en mij

Het Wilhelmus wil men in de scholen invoeren en de jongeren een boekje meegeven over
staatkunde? Staatkunde dat naar schrijven volgens mevrouw Arkema en eerder mevrouw Klijnsma
niet direct het beleidsterrein is van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Ook zij
hebben wetten vervaardigd waarvan de uitvoeringsinstantie UWV zegt deze te moeten uitvoeren.
Het uitvoerbedrijf UWV is ook niet bedacht op de verdragen en rechtsregels en zegt geen
oplossingen te bieden. Men is niet bekwaam deze belangrijke taak uit te oefenen? Daarom ook
bijlage 1.2.3 (Gezag). Is er gezag? Het wordt niet naar behoren uitgeoefend en daarmee zijn de
verdragen en contracten allen opengebroken!
De verdragen en contracten zijn opengebroken, daarmee is het een voldongen feit dat ook dit
Kabinet niet naar behoren functioneert. Het hoogste ambt - het hoofd - functioneert niet? Wat
betekent dit dan voor het lichaam? Denkt het hoofd door delen te amputeren zij beter gaat
functioneren?
Armoede en schuldproblematiek is te wijten aan wat men zou kunnen omschrijven als de (poging
tot) illegale afzetting van een regering? Een regering is een orgaan van de staatkundige organisatie,
belast met de uitvoerende macht voor een bepaald grondgebied.
“But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of
Balaam, who taught Balac to cast a stumblingblock before the children of Israel, … .” Openbaring 2.
Ken uw Organisatie, ‘O, machtige Koning’.
Van andere culturen kunnen wij leren, door een ‘vreemde spraak’ kunnen wij onszelf herkennen spiegelinformatie. Vandaar ook het belang van het toetsen van de ontwikkelingen en te leren van de
nieuwe informatie welke u in uzelf opneemt om deze vervolgens effectief toe te passen in allerlei
(werk)situaties. Leervermogen - een professionele eigenschap - houdt dus meer in dan het
reproduceren van feitelijke kennis uit een boek of opleiding. Het gaat ook om het toepassen van de
kennis die u hebt en het willen leren van de dingen die u doet en ondervindt.
Tijdens een keuring heeft het selectieteam van de Koninklijke Marine gezien wat de mogelijkheden
en onmogelijkheden van mijn geest en lichaam zijn wanneer ik de dood in de ogen kijk. Ik ontving
voordat ik bij de Koninklijke Landmacht onderzocht werd om mijn diensttijd door te brengen als
onderofficier van de Koninklijke Luchtmacht een voorstel waarbij de rol van officier werd
aangeboden. Wilt u en wil de minister-president leren van de dingen die u doet en ondervindt? Ik
vind u en ook de minister president niet geschikt als leiders, het heeft desastreuze gevolgen!
Geestelijke Zorg:
U bent minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Rechters worden geleid door psychiaters?
U beschikt over (voldoende) zelfkennis en heeft deze persoonlijke eigenschap - vermogen - sterk
ontwikkeld? U blijft staande in een conversatie met psychotherapeuten? Zelfkennis wordt ook wel
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'intra-persoonlijke intelligentie' genoemd. Zelfkennis is onder meer belangrijk bij strategisch denken:
onderhandelingen, bij vecht- en denksporten en voor mensen in een beroep waarin een tegenstander/-partijder moet worden overtroefd (beteugeld), bijvoorbeeld bij politie en in het leger.
Er zijn burgers die de titel dominee of master hebben maar nog een leerling blijken te zijn. Kunt u dit
onafhankelijk analyseren en naar waarde in te schatten? Indien ik het in de ‘wandelgangen’ heb
mogen verstaan dan zijn aan de bijzondere functie die de volksvertegenwoordiger zekere kwaliteitseisen gesteld. De staatsbeoefenaar dient kennis te hebben van de ongeschreven regels van
staatsrecht (Belinfante en de Reede). Mevrouw Ollongren kan ik in dergelijke uitlatingen volgen,
maar hoe in 8 jaar tijd het aantal huishoudens dat met problematische schulden te maken heeft is
toegenomen (en er is nog veel verborgen) kan ik niet rijmen met het feit dat de heer De Jonge van
wethouder naar wetgever is bevorderd.
Neem OTVEM,
de standaard militaire analyse van een conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen,
Mogelijkheden. ‘Vijandigheden’ zoals verkeerde inzet van personeel en troepen (teams/organisaties)
en de houding van de ‘het hoogste ambt’ zullen niet alleen een leger, maar ook een volk van de kaart
wissen. Hoe het met uw levensoriëntatie is, wordt bekend door de ontwikkelingen binnen de
zorgsector in Rotterdam: meer jongeren ontheemd! Het heeft gevolgen voor de rechtsstaat, de
bedoeling daarvan en heeft gevolgen voor de economie waaronder ‘bankverkeer’. Ook het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport speelt burgers in handen van de incassobureaus en stelt door
diverse maatregelen die getroffen zijn hun medemens onder bewind. Dit is geheel in strijd met de
doelstelling van de rechtsstaat. Al is het strikt juridisch gezien te verkopen als ‘correct’, hier is sprake
van misbruik en oneigenlijk gebruik, ook van overmatige machtsuitoefening.
Misdaad:
‘De allerzwaarste misdadigers’ krijgen de hoogste beloning? Ik ben het met het CDA eens dat hier
paal en perk aan gesteld dient te worden. Zorgt u hiervoor dat dit ook per direct gebeurt? Ik ben
benieuwd naar uw reactie!
Hoogachtend,

Lambert Speelman
06-13703348
lambert@speelman.org
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