
Is Willem Engel, lijst 30, de mol of de bok? 13.03.2021

Voor een betere wereld, stem Vrij en Sociaal Nederland, Bas Filippini, lijst 33!

Lijst 30, lijst zonder naam, is een groep mensen die zijn afgesplitst van de vereniging Vrij en 
Sociaal Nederland, lijst 33. www.  vrijensociaalnederland.nl  
Op de kieslijst van lijst 33 staan o.a. Bas Filippini (nr.1),  Irene van der Marel (nr. 2) en Giliam 
Kuijpers (nr. 3). 

Op de kieslijst van lijst 30 staan o.a. Anna Zeven (nr. 1), Willem Engel (nr. 2) en Mordechai 
Krispijn (nr. 3).  www.lijst30.nl

Is Vrij en Sociaal Nederland (www.vrijensociaalnederland.nl) vrij en sociaal, bij lijst 30 
(www.lijst30.nl) is vrijheid ver te zoeken en sociaal ontbreekt. Willem Engel is namelijk een mol 
van de regering(1)(2), dat heeft een mooie naam: controlled opposition.

Alle processen van Engel tegen de staat kwamen groot in de krant “GEWONNEN”, het publiek 
joelde, wat een toffe peer, totdat in hoger beroep verloren werd. Zo kon de getrouwe VVD- en 
CDA-kiezer zien, zie je wel, onze regering heeft weer eens gelijk gekregen, wat zijn het toch 
kanjers daar in Den Haag! 
Engel kan er niets aan doen dat hij uit een crimineel gezin komt (Duitse hoerenbuurt verkocht voor 
€ 40 miljoen). Maar hij heeft er een hoop opgestoken. Samen met zijn advocaat, Jeroen Pols, zal hij 
wel even de Tweede Kamer binnen wandelen. Mordechai Krispijn bedacht het plan, Willem vindt 
het prachtig, al die aandacht. 

Vrij en Sociaal Nederland van Bas Filippini heeft geen zin de vuile was buiten te hangen, des te 
beter, denkt Mordechai Krispijn, maakt het makkelijker. Totdat er een kort geding aangespannen 
werd over het domein vrijensociaal.nl.

De vereniging Vrij en Sociaal Nederland had dat domein vorig jaar laten hosten bij Jeffrey Grüne, 
na de splitsing gaf hij het niet aan Bas Filippini. Na meerdere sommaties werd het Jeffrey Grüne te 
heet onder de voeten en koos hij het hazenpad; hij gaf het domein af aan onbekend. Dit werd zelfs 
Bas Filippini te gortig, hij spande een proces aan om het domein terug te krijgen. Hij had zelf voor 
dat domein betaald! 

De groep rond lijst 30 wilde de vereniging kapen, wil dit nog steeds, maar o jee de rechter bepaalt 
nu dat dat niet doorgaat. Twee lijsten in één vereniging, wat een onzin, zegt de rechter. 
Er is de legale vereniging Vrij en Sociaal Nederland, lijst 33, en een beweging zonder naam, lijst 30.

Nu zit lijst 30, een paar dagen voor de verkiezingen, zonder
stichting of vereniging en kan dus niet meedoen aan de
verkiezingen! Ach jee, dat waren indirect toch stemmen voor de
VVD geweest. De regering betaalt de mol namelijk.

Wil je dat er veel verbeterd wordt voor de burger, dan is Vrij en
Sociaal Nederland, Bas Filippini, lijst 33, geknipt voor jou! Met
veel ondernemers op de lijst een uitstekend alternatief voor de
VVD.       Maarten Wolterink @mwcartoons

1) https://www.telegraaf.nl/watuzegt/1865012399/willem-engerd-lijkt-een-overjarige-loverboy
2) https://www.opinierich.nl/560499_willem-engel-is-een-mol
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