Hare Majesteits leugens regeren
De Staat der Nederlanden als criminele organisatie
Sam Broersma
Sam Broersma uit Zoutelande bewijst, dat de
Nederlandse bevolking van overheidswege
doorlopend wordt misleid, onder dekking van
begrippen als democratie en rechtstaat. In het eerste
gedeelte van dit boek beschrijft de auteur
gedetailleerd op welke wijze hij door de Nederlandse
belastingdienst Kafkaiaans werd bedrogen. Terwijl
ook hij niets verkeerd had gedaan, werd hij toch
meedogenloos vermalen door het Nederlandse
overheidsapparaat en haar controleurs. Zijn bedrijf
Trading Advice (vermogensbeheer en
beleggingsadviezen) ging verloren, waaruit zowel
voor de Nederlandse staat als voor Broersma een miljoenenschade ontstond.
Ondertussen werd dit schandaal met nadrukkelijke instemming van onze vorstin
de Koninklijke doofpot in gemanoeuvreerd. Dat Broersma daarbij van zijn
wettelijke rechten werd beroofd, liet het staatshoofd en de Tweede Kamer der
Staten Generaal volledig koud.
In het tweede gedeelte van dit boek geeft de auteur heldere voorbeelden
hoezeer het bestuurlijk en op controlerend niveau structureel volledig fout zit
met de toepassing van wettelijke regels en voorschriften. De auteur maakt
duidelijk dat in belangrijke zaken invloedrijke overheidsdienaren en hun
omgeving volstrekt willekeurig en naar eigen voorkeur handelen. De auteur
beschrijft helder hoe begrippen als ‘democratie’ en ‘rechtstaat’ als fopsteen voor
de bevolking dienen.
Naast de onaanvaardbare rol van onze vorstin is er in dit conflict een
spectaculaire hoofdrol voor de (ex)bewindslieden Jan Peter Balkenende, Gerrit
Zalm, en Wouter Bos. Met grove wetschendingen (zware ambtsmisdrijven) en
met ‘Haagse bluf’ wensen zij gezamenlijk deze Koninklijke doofpot voor altijd
gesloten te houden, en iedere verantwoordelijkheid te ontlopen. Broersma wil
het deksel van deze doofpot echter graag gelicht hebben. Mede daarom schreef
hij dit boek.
Bekende (ex)Kamerleden mogen door de inhoud van dit boek verrast zijn,
wanneer zij hun eigen bewuste en jammerlijke falen als volksvertegenwoordiger
gedetailleerd, in hun eigen bewoordingen terugvinden. Tot deze (ex)Kamerleden
behoren onder meer Boris Dittrich, Andre Rouvoet, Jan Peter Balkenende, Femke
Halsema, Jan Marijnissen, Jan de Wit, Maxime Verhagen, Pieter van Geel, en ook
het Kamerlid, tevens dorpsgenoot van de auteur, Ad Koppejan.
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