
Geachte minister-president Mark Rutte,            Huizen, 23 juli 2014 

Allereerst een gemeend compliment voor de manier waarop u handelt n.a.v. die vreselijke aanslag op dat 

passagiersvliegtuig en de doden die daarbij zijn gevallen. Dat staat los van uw andere beleidsbeslissingen en 

presentatie m.b.t. de economie, recessie, werkgelegenheid en het zoeken naar oplossingen voor bijv. die 1,4 

miljoen huishoudens waarvan de hypotheek onder water staat. Ik liep in het centrum van Huizen, de parel aan 

het Gooimeer, waar ik uw juichkreet over: “Wij zijn uit de crisis” vergeleek met wat ik met mijn eigen ogen zag 

en maakte daarom wat foto’s met mijn mobieltje die ik hieronder weergeef. 

 

Het viel mij op dat in het centrum van de gemeente Huizen er niets op wijst dat we echt uit de crisis zijn, maar 

er zelfs nog dieper in wegzakken. Er moeten dus bij de regering en de EU fundamentele misvattingen bestaan 

m.b.t. de  werkelijkheid wat betreft de economie. Zoals ik ook ECB-president Mario Draghi heb laten weten, 

wijkt het monetaire beleid van de EU af van die in de VS. De FED steunt de Amerikaanse economie met een op 

hoogtoeren draaiende geldpers met nu nog zo’n 60 miljard nieuwe dollars per maand, waarmee de FED veel 

schuldpapier opkoopt van staten en maatschappelijke organisaties als woningcorporaties. Toch doet de FED het 

m.i. niet goed, omdat de koopkracht niet bij de burger terecht komt, maar bij de rijken, bij overheden en op de 

beurs van Wall Street. De armoede in de VS is werkelijk gigantisch en groter dan bij ons in Noordwest Europa.  

Nu Nederland als prominent slachtoffer van de vliegtuigramp in het centrum van de belangstelling staat kan de 

mondiale aandacht zich misschien ook richten op ‘n andere categorie slachtoffers in Nederland. Dat zijn per jaar 

ca. 500 dodelijke slachtoffers die het directe gevolg zijn van rechterlijke vonnissen bij met name faillissementen, 

huisuitzettingen en meedogenloze deurwaarderspraktijken. Alles in naam van de koning. Zoals ik u persoonlijk 

in Nieuwspoort heb laten weten, dient daarom de Advocatenwet te worden aangepast, zodat advocaten niet 

meer straffeloos in civiele zaken mogen liegen, lasteren, vervalsen en de tegenpartij uitmaken voor alles wat 

onfatsoenlijk is. Zie daarvoor: www.sdnl.nl/vragen-aan-kuijpers.htm, waarvan de TROS-Opgelicht-uitzending om 

een heel verdachte reden blijkt te zijn verdwenen uit het openbare archief van de TROS.  
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De meubelhal in centrum van huizen: laagste prijs 

 

Opheffingsuitverkoop: Alles moet weg de winkel ook 

 



 

 

De Schoenenreus in het Centrum van Huizen: korting, korting, korting…!! 

 

Een kledingwinkel in het centrum: Sale, sale, sale…! Kom a.u.b. wat kopen…! 

 



 

Bij Dima huishoudelijke artikelen: Opruiming verlaagde prijzen…!! 

 

Kledingzaak De Lange met 2 halen en dan 1 betalen.. Is dat geen deflatie? 



 

Sexy ondergoed bij Hunkemöller met wel 70% korting. Fantastisch…! 

 

 



 

Wat fijn zeg, het tweede artikel bijna voor niks, Wat een welvaart…! 



 

Dus alles moet weg, maar wij ook Mark Rutte? Of gaat de Europese Unie de koopkracht van de burgers vergroten in 

West-Europa?  Of mag dat nog niet van de FED, IMF, OESO, ECB, BIS-bank en het grootkapitaal op Wall Street om 

de Amerikanen een voorsprong te geven m.b.t. economisch herstel? U weet toch ook, zoals premier Putin dat 

onlangs zei: “De NAVO komt in de Baltische regio en bij de Zwarte Zee teveel naar het oosten. Wij moeten onze 

defensie daarom versterken.” Dat is het uitgelokte conflict met de Russen waarvan de onrust in Oost-Oekraïne een 

gevolg is. Putin zegt tegen het Westen: Tot hier en niet verder; en mijn vloot ligt in de Krim en dus in mijn land. 

Rob Brockhus, redacteur van de Sociale Databank Nederland 
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