
Huizen, 23 januari 2016 
 
Goedemorgen premier Rutte, 
 
Ik vernam dat u als voorzitter van de EU het 
standpunt huldigt dat geen cent meer naar 
Turkije zal gaan om de opvang van migranten af 
te stoppen voor de EU. Wat een aardige maar 
volstrekt onhaalbare visie. Hoewel er 189.000 
woningen in Nederland leeg staan hebben de 
meeste politieke partijen de motie van 
kamerlid Kuzu afgestemd, Verklaar dat eens. 
 
De vluchtelingen en migranten uit Azië en Afrika 
laten zich helemaal niet afstoppen. Ze komen 
gewoon om allerlei redenen. Vraag: Is er een 
oplossing voor die massale instroom te 
bedenken? Natuurlijk wel, alleen zullen we er 
met neutrale ogen naar moeten kijken en dan 
bedenken waarom het is zoals het nu gaat. Dat 
is door het beleid zoals u dat als mantra altijd 
hanteert: De begroting moet op orde en 
daarvoor moet het volk enkele onplezierige 
‘hervormingen’ accepteren.   
 

Inmiddels kunnen we zien waartoe dat geleid heeft. Alles draait niet alleen om een begroting, maar uitsluitend 
om de beschikbaarheid van geld op alle plekken in de maatschappij in binnen- en buitenland. Mijn voorstel dat ik 
eerder deed, is om de geldcreatie van de ECB niet te benutten om waardeloze obligaties op te kopen en van wie. 
Maar om met die 120 miljard nieuw gecreëerd geld voor de verandering eens te benutten voor het investeren in 
koopkrachtig kapitaal dat wordt aangewend voor de opbouw van migrantensteden en dorpen in de regio, waar 
uzelf voor de opvang aldaar hartstochtelijk pleit. Maar die armzalige drie miljard is alleen nog een ‘belofte’ voor 
Turkije die ergens in een verborgen pijplijn zit. Dat is natuurlijk niet meer dan een fooi om wat sobere lokale 
voorzieningen in kampen te financieren.  
 
Zou men in politieke en journalistieke echelons het wagen om een wat andere visie op het migratieprobleem te 
poneren, dat komen we aan die 120 miljard van Mario Draghi nog tekort. Dat biedt grote exportmogelijkheden. 
Want wat gaat er gebeuren wanneer u als voorzitter van de EU de mooiste en grootste vredesoperatie in gang zet 
met het onmiddellijk organiseren van het migratiefonds met de centjes van de ECB?  Nobelprijs voor de vrede? 
 
Hebt u enig idee wat er dan gebeurt? Onze export van bouwmateriaal, kennis en dienstverlening gaat met 
sprongen omhoog. Ook de export van alle andere sectoren die met leven en werken te maken hebben. Dus ook 
de agrarische export schiet omhoog richting deze nieuwe dorpen en steden. Maar u moet dan wel wat anders 
gaan denken over hoe een maatschappij kan functioneren met voldoende financieel-economische middelen (zeg 
maar geld, kapitaal of vermogen) beschikbaar te laten komen in een land of regio. Dat geldt voor alle lidstaten. 
 
Ik ben geen voorstander van het opendeurenbeleid van Duitsland of welk ander EU-land dan ook, maar weet heel 
zeker dat de nood in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten voor miljoenen mensen zo hoog is, dat zij alles zullen 
doen om daaraan te ontsnappen. En dat is simpelweg hun woonstee verlaten en bij ons het heil zoeken. Dat daar 
ook rotte appels tussen zitten is evident. Dat is ook in ons eigen bevolkingsdeel het geval. Daarom wil ik ook erop 
wijzen dat de oplossing voor de migratie ook van toepassing is op ons eigen land waar het bezuinigingsbeleid een 
fikse krimp van de economie tot gevolg heeft gehad. Een fraai voorbeeld van de ontwrichting van een deel van de 
bevolking kon u zien in de EO-uitzending: Armoede in Nederland, eigen schuld.   
 
Natuurlijk en helaas zijn die vier uitzendingen aan alle politici en ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken 
en werkgelegenheid voorbijgegaan zoals gewoonlijk, net als aan ambtenaren van onze VNG-leden bij de Sociale 
Dienst. Een voorbeeld ziet u vandaag op Teletekst m.b.t. de hospices om menswaardig te kunnen sterven. De 
uitnodiging voor de herdenking van suïcides van mensen hebt ook u genegeerd.   
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Zij sterven nog net niet om, zoals in de film met Charlton Heston werd getoond, de stoffelijke overschoten te 
verwerken tot groene koekjes om de hongerende massa te eten te geven. Die 31.000 daklozen in ons land zijn 
mede gevolg van wat uw regering van VVD en PvdA bekokstoofd hebben.  U herinnert zich nog onze ontmoeting 
in Nieuwpoort met mijn twee lastige vragen van: “Waar haalde Wouter Bos die 16,8 miljard euro vandaan om 
ABN-AMRO terug te kopen van de Belgen?” En twee: de Advocatenwet moet direct aangepast worden omdat nu 
advocaten in de rechtszaal mogen liegen, lasteren en vervalsen, wat veel onnodige rechtszaken veroorzaakt en 
heel veel zelfmoorden elk jaar. 
 

   
 

Om de actualiteit van goedwillende mensen naar voren te brengen zal ik donderdagvond 28 januari 
om 19.00 uur een lezing geven m.b.t. bovenstaand onderwerpen op het adres:   

 
www.centrumzonnewijzer.nl, Centrum Zonnewijzer, Linnaeuslaan 2b, 1431 JV te Aalsmeer 

 
M.v.g. 
 
Rob Brockhus (redacteur SDNL) 
Westkade 227 
1273 RJ Huizen 
Tel.: 035-5268153 
Mail: sdn@planet.nl 
Web: www.sdnl.nl 
 
P.s. 
 
Met deze truc zal elke directie van een organisatie gedwongen zijn daar kennis van te nemen. De postkamer en 
de souschefs weten zich geen raad, omdat het ingesloten muntbiljet van 5 of 10 euro juridisch een probleem is.  
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