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Een Erfenis
.. een getrouw en rechtmatig beeld …

Excellentie, edelechtbare, geachte lezer,
Inleiding: “Het terugdringen van de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) in het
uitvoeringsproces door aanscherping van wet- en regelgeving, het benadrukken van plichten van
burgers en de verdere bureaucratisering van de uitvoering van beleid” – Bron: Staatkunde,
Nederland in drievoud
een uitzonderlijke uitvoerende macht die berust op kracht, illegaliteit en repressie
“Daarbij moet worden opgemerkt dat de Grondwet wel een hogere positie heeft dan de wet, maar
dat de rechter niet mag onderzoeken of een wetsbepaling afwijkt van de Grondwet. Daarop zal de
wetgever zelf bedacht moeten zijn.” – Bron: Inleiding tot het Staatsrecht en het Bestuursrecht
'Stoer'
In de stad wordt zijn vertrek betreurd. Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, kan zich herinneren
hoe de wethouder uit eigen beweging contact zocht met de kerk. ,,Dat is niet alleen sympathiek,
maar zegt ook iets over zijn kwaliteiten. Wij hadden direct een klik, ook omdat we beiden zoon van
een dominee zijn.’’ Hij noemt hem ‘gedreven, ter zake deskundig en betrokken’. ,,Ik gun het de
landelijke politiek, maar jammer dat hij weg gaat uit Rotterdam.’’ Punt van kritiek: ,,Moeilijk vind ik
dat hij medeverantwoordelijk is voor het keiharde armoedebeleid van Rotterdam. Dat staat in
contrast met zijn christelijke achtergrond.’’ – Bron: https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-zal-z-n-wethoudermissen~af816bc3/
Einde Inleiding!
Het bestuur in Nederland voert wetten uit, maar laat na de Grondwet grondig te toetsen. Zo hebben
De Jong en Schuszler in Staatkunde, Nederland in drievoud bijvoorbeeld het volgende gesteld:
“Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt de kern van het openbaar bestuur.”
De gezagsdrager heeft ongehinderd de lasten vermeerderd, ook de staatssecretaris van Justitie doet
hieraan mee. De staatsbeoefenaar en het gezag in zijn totaliteit, een uitvoerende macht die berust
op kracht, illegaliteit en repressie.
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Voor het functioneren van de staat gelden de volgende regels:
er bestaat geen bevoegdheid dan die welke berust op een voorafgaand wetsbesluit
(legaliteitsbeginsel);
algemeen erkende klassieke grondrechten (bescherming tegen overheidsingrijpen) en sociale
grondrechten (aanspraak maken op overheidsingrijpen) worden beschermd, teneinde de
menswaardigheid van ieder individu in de samenleving tot gelding te laten komen;
wetsbesluiten en besluiten van het bestuur moeten in openheid tot stand worden gebracht en
zodanig bekend worden gemaakt dat belanghebbenden er in alle redelijkheid kennis van hebben
kunnen nemen (openbaarheidsbeginsel);
belanghebbende burgers worden in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over voorgenomen
wetten of besluiten (inspraak), dan wel worden in de gelegenheid gesteld mee te werken aan het
totstandkomen van dergelijke wetten of besluiten (participatie).
– Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud

C.P. Benne, OGGZ-Specialist/Senior- Wijkcoach/Wmo-Adviseur en eigenaar van Het Baken en
Wethouder Hugo de Jonge, hadden op zijn minst de klokken kunnen leiden! Nee, Het Baken hindert
niet dat de burger op de klippen loopt, al doet het zich voor als een veilige haven! “De 40-jarige
wethouder Hugo de Jonge spurt door naar het centrum van de macht (citaat uit het AD).”
Burgemeester, mijn toen 17 jarige dochter besefte dat het navolgen van de raad van deze mensen
‘gevangenschap’ betekent. Zij wordt met een paar maanden 22 een helpt zelfs haar vriend in de
ontwikkeling die sinds zijn 12de een ontwikkelingsachterstand heeft opgelopen mede door de
omstandigheden waarin hij na de scheiding van zijn ouders in kwam te verkeren.
Hugo de Jonge is wethouder geweest van Onderwijs, Jeugd en Gezin in de gemeente Rotterdam en
is inmiddels ‘gepromoveerd’ tot vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar
heeft hij geleerd (dis)functionerende patronen te herkennen? Weet hij om te gaan met de
ongeschreven regels? Heeft hij het team maatschappelijke ontwikkeling in beweging gekregen op
een wijze dat het doeltreffend en efficiënt wordt? De uitkomsten van dat proces spreken boekdelen!
De rekenkamer heeft de uitslagen van een onafhankelijk onderzoek! Is Hugo de Jonge
gepromoveerd?
In onderlinge samenhang bezien, betekenen deze regels dat krachtens de Nederlandse Grondwet de
volksvertegenwoordiging uiteindelijk het laatste woord heeft en niet de monarch of de regering.
Hiermee wordt voldaan aan de grondregel van de democratische rechtsstaat dat de volksvertegenwoordiging het hoogste ambt in de staat is en daarmee een wezenlijke rol speelt in de wetgevende
macht. – Bron: Staatkunde, Nederland in drievoud (Parlementaire-Democratie).
Anderen hebben reeds opgemerkt dat de Nederlandse staat in een deplorabele politieke,
electorale, organisatorische en democratische toestand verkeert! De burger is dan ook tot de
conclusie gekomen dat deze situatie - direct en indirect - volledig ontstaan is door verkeerdheden in
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de besluitvorming en desastreus leiderschap op nationaal niveau. Het ambitieniveau van de
volksvertegenwoordiger gaat onverminderd door en voorlichting loopt zoals mijn dochter in 2013
dus al constateerde mee tot het ravijn. Een andere jongere van 15 jaar die wethouders als leidsman
heeft welke tot de christenen worden gerekend heeft de hoogstpersoonlijke keuze van zelfdoding
gemaakt. Dick Couvée, dominee van de Pauluskerk, heeft het over een contrast? Hij kan aan de hand
van de geschriften niet zien welke ontwikkelingen zich binnen het christendom afspelen? Het Oude
alsook het Nieuwe Testament geeft voorbeelden te over! Daarvoor hoef ik geen theologie te hebben
gestudeerd.
“Voor de staatsbeoefenaar is het nodig het bestaan en de inhoud van dat ongeschreven staatsrecht
te kennen. Het is dus ook een bron van staatsrecht.” – Belinfante en de Reede

De geschreven regels, in deze ben ik niet onderwezen, maar ongeschreven regels en hoe daar mee
om te gaan, het benutten van mijn talenten - professionele eigenschappen - en deze in een nieuwe
dan wel veranderende situatie toe te passen, daar had de Krijgsmacht mij destijds geld voor willen
geven. Sommige louche ondernemers willen mij ook inwijden in hun praktijken en mij daarvoor
belonen, maar omdat ik een bedreiging vorm ondervindt ik verdrukking en vervolging. – 'intrapersoonlijke intelligentie'
1 op de 10 huishoudens heeft te maken met problematische schulden, veel huishoudens lopen het
risico met problematische schulden te maken te krijgen, voorlichting loopt mee tot de afgrond, de
ontwikkelingen hebben zich versterkt. Het getal van 1,84 miljoen burgers kan snel oplopen naar 3,7
miljoen: 1 op 5 …
Denkt u, omdat Rotterdam bovenaan de lijst staat, voldoende geld te hebben om dit de kop in te
drukken? Binnenkort zult u het leger nodig hebben! OTVEM, de standaard militaire analyse van een
conflictsituatie: Opdracht, Terrein, Vijand, Eigen middelen, Mogelijkheden. Dat is volgens velen
doelgerichter en efficiënter dan de in het bedrijfsleven bekende SWOT-analyse. Maar ook hier geld
dat kennis van de ongeschreven regels en hiermee om te gaan een vereiste is.
‘Wet- en schriftgeleerden’, blinde (ongevoelige) leidslieden. Dick Couvée ziet niet in dat zij a.h.w.
zichzelf bedruipen, zich vergrijpen aan macht, maar ook dat zij metgezellen zijn van dieven (de gelegenheid maakt de dief). Niet alleen kaapt Nederland de schatkist van andere lande, ook de eigen
schatkist wordt leeggeroofd!
Er is veel ‘stille’ armoede: Vanochtend liep ik langs museum Boijmans Van Beuningen zoals ik
regelmatig doe. Er staat daar een hoogwerker van Riwal, ook ken ik een aantal medewerkers van de
Bam. Ik sprak met een arbeidskracht die ik nog niet kende. Ik hoorde het verhaal hoe zij een vriendin
hulp bood. Zij kon deze met haar kind niet op straat laten bivakkeren. Met de maatschappelijke
dienstverlener afspraken gemaakt om achteraf toch voor samenwonend te worden aangemerkt met
alle gevolgen van dien.
Ik had deze alinea ook kunnen beginnen met “Het sociale vangnet in Nederland wordt steeds
kleiner.”
Mijn moeder heeft uitgezocht wat het haar zou kosten indien ik bij haar zou intrekken: € 500,-netto. Ook ging de heer Robert Christiaan de Koning van Syncasso Rotterdam naar het huis van mijn
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dochter. Ook mijn dochter begreep al heel snel dat zij in de problemen zou geraken indien zij mij niet
op straat liet slapen. Het deed haar pijn! Dit is Terreur (“Schrikbewind” met een hoofdletter).
Ook de heer Robert Christiaan de Koning heb ik meerdere malen mondeling verklaart dat hier sprake
is van onrecht, van illegaliteit. Ook Syncasso oefent macht uit en de heer De Koning is 3 januari 2017
vergezeld van politie om mij uit huis te zetten. De politie wordt ingeschakeld bij het ontheemden van
de burger en is de dief op de hand! De vraag is of de wet- en schriftgeleerden dit willen inzien.
De burger wordt net als ten tijde van voor de Unie van Utrecht kort en klein gehouden? Hier is niets
democratisch of christelijks aan, ook niet aan de zijde van het Christen-Democratisch Appèl. Hugo de
Jonge heeft de benen genomen en spurt door naar het centrum van de macht …
‘De allerzwaarste misdadigers’ krijgen de hoogste beloning om de woorden van @cdavandaag maar
eens te citeren! Ik heb allerlei brieven mogen ontvangen met daarop de tekst ‘In naam van de
Koning’. Wat moet ik mij hierbij voorstellen? In de naam van Christus, hun Koning? Is dit de
bescherming van een minimaal niveau van menswaardigheid waarvoor de overheid de
verantwoordelijkheid heeft gekregen?
Burgemeester, heeft u enig idee of aan deze misdaden een einde komen en wat het termijn is waarin
de schade wordt vergoed? Het aantal getuigen van deze misdaden tegen de mens en de rechten van
de mens groeit met de dag.
Ik zie gaarne uw reactie tegemoet!
Hoogachtend,

Lambert Speelman
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