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Anne van Egmond en Rob van den 
Klein verzorgen het miniconcert tij-
dens het Kunstcafé van woensdag 
26 maart in theater De Boerderij. 
De herkenbare stem van Anne van 
Egmond is verbonden geweest aan 
tientallen radioprogramma’s. Op dit 
moment is ze actief voor RTV Noord-
Holland. Dat haar talenten ook lig-
gen op het muzikale vlak, is niet 
overal bekend. Ze is accordeoniste 
en treedt als zodanig regelmatig op. 
Dat doet ze samen met accordeonist 
Rob van den Klein.

Anne’s duo is overigens niet het enige 
muzikale onderwerp van het Kunst-
café, een productie van de Stichting 
Kunst & Cultuur Huizen. Het Clarinet 
Choir van Prinses Irene is van de partij 
met een prachtig programma. De be-
zoekers van het Kunstcafé gaan de 
wereldpremière beleven van de com-
positie Daedalus and Icarus van de 
21-jarige Larense componist Robert 
Kahn. Hij studeert thans aan de John 
Hopkins University en Peabody Con-
servatory te Baltimore.  Als dank voor 
tien jaar klarinetles bij Corry Stoffels-
ma van Prinses Irene, draagt hij deze 
compositie op aan het Clarinet Choir. 
Peter de Groot gaat het Clarinet Choir 
presenteren en iets vertellen over de 
stukken die gespeeld worden. Het pro-
gramma is als volgt: Richter: Sfumato, 
Benend: Prelude en Scherzo,  Mo-
zart: divertimento #1 KV 136 deel één,  
Khan: Daedalus and Icarus,  Gershwin: 
Liza en tot slot El compadre merengue.

Sfeervrouwtje
Anne van Egmond noemt zichzelf  “een 
uitgesproken sfeervrouwtje”. Haar ka-
rakteristieke geluid straalt een zekere 
warmte en betrokkenheid uit waarmee 
ze luisteraars deelgenoot weet te ma-
ken van het programma. Ze zoekt en 
krijgt vooral programma’s te presen-
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Een een-en-zeventig jarige inwo-
ner van Huizen, Rob Brockhus, zet 
zich met hart en ziel in om de ram-
pen voor de gemeenten te voorko-
men die volgens hem logischerwijs 
in aantocht zijn. Brockhus refereert 
aan de opheffing van het AOW-
spaarfonds. Dit gebeurde op 1 ja-
nuari 2012. Brockhus acht bewezen 
dat door middel van boekhoudfraude 
men dit fonds heeft laten verdwijnen. 
Het doel van het AOW-spaarfonds 
was om een financiële buffer te cre-
eren met het oog op de te verwachte 
piek in de AOW-uitgaven na 2025. 
Nadat de overheid meer dan tien jaar 
had gespaard, werd het spaarfonds 
opgeheven, zonder afboeking van 
de staatsschuld van 1 januari 2012. 
Euro 50,9 miljard was plotseling ver-
dwenen. Sinds 1 februari 2008 is ook 
Brockhus met pensioen. Zoals hij 
zelf zegt, heeft hij kale AOW, maar hij 
klaagt niet. Brockhus wil volgens zijn 
website de stem van de niet-gehoor-
de burger in de Tweede Kamer laten 
horen. Hij is al twintig jaar redacteur 
van de stichting Sociale Databank 
Nederland waarvoor hij ‘totdat het 
licht uitgaat’ zal blijven werken. Voor 
hem is de cruciale vraag: waar is die 
Euro 50,9 miljard gebleven?

“Het UwV voorspelt dat er 22.000 
ontslagen gaan vallen in de zorg. Dat 
betekent ook 22.000 mensen die geen 
zorg meer leveren. Dit gaat (dodelijke) 
slachtoffers opleveren. Die bezuinigin-
gen zouden niet nodig zijn als we de 
ontbrekende Euro 50,9 miljard weer 
terug zouden krijgen”, aldus Brock-
hus. Lijsttrekker van D66, Alexander 
Pechtold, is onlangs met het plan ge-
komen opnieuw een spaarfonds op te 
richten dat moet worden gespekt van-
uit de aardgasopbrengsten. Brockhus 
ziet de bui al hangen en vreest dat er 
dan weer een heleboel geld zal ‘ver-
dampen’, zoals dit al eerder met het 
Aow-spaarfonds is gebeurd. “Dit is 
heel opmerkelijk, aangezien Pechtold 
zelf in 2011 akkoord is gegaan met de 
opheffing van het AOW-spaarfonds”, 
zegt Rob zittend aan zijn computer en 
met een telefoon naast zich waarop hij 
veelvuldig wordt gebeld. Brockhus is 
ervan overtuigd dat destijds het geld 
voor het genoemde fonds werd ont-
trokken aan het geld dat bestemd was 
voor de zorg. “Pechtold gaat nu een 
plan lanceren om dezelfde truc uit te 
halen die ten koste zal gaan van alle 
nederlanders, terwijl hij net anderhalf 
jaar geleden Euro 50,9 miljard in zo’n 
zelfde fonds heeft laten verdwijnen”, 
laat Brockhus weten.

Virtueel
na 2025 zal de vergrijzingsgolf zo 
groot zijn geworden dat de Aow niet 
meer te betalen zal zijn. Daarom werd 
het Aow-spaarfonds destijds in het 
leven geroepen. Rob vindt dit op zich 
een prima maatregel. “Elk jaar vanaf 
1998 werd er Euro 3,5 miljard in het 
spaarfonds gestort vanuit het Ministe-
rie van Sociale Zaken. De Algemene 
Rekenkamer heeft dit jarenlang ge-
controleerd. Verslag daarvan is te vin-
den op internet. Mijn vraag is: wie is 
de beheerder van dat potje? naar mijn 
mening is dat naast het ministerie van 
Sociale Zaken, ook het ministerie van 
Financiën. toen de boekhoudfraude 
aan het licht kwam, werd beweerd dat 
het om virtuele betalingen ging aan 
een virtueel fonds met een virtuele 
beheerder. Dit is klinkklare onzin en 
oplichterij!”, zegt Brockhus die nu echt 
op zijn praatstoel zit. Hij vervolgt: “De 
minister van Financiën zei in die peri-
ode: Als er in 2025 geld nodig is, dan 
máken we dat. Mijn vraag is: wie maakt 
dat geld dan? Is er wel genoeg geld in 
omloop om alle maatschappelijke func-
ties te kunnen vervullen? De banken 
veroorzaakten de economische crisis 
en weigeren ook nu nog het MKB te 
financieren. Daarom waarschuw ik de 
gemeenten dat die Euro 50,9 miljard 
terug moet worden geëist. Dit bedrag 
moet ‘ont-verdwijnen’. Dat geeft geen 
verhoging van de staatsschuld omdat 
dit bedrag nooit is afgeschreven” legt 
Brockhus uit. Hij kan al zijn beweringen 
onderbouwen met documenten en ver-
slagen die hij op internet heeft gezet. 
ook heeft hij daarover correspondentie 
met verschillende politici en instanties 
gevoerd. Die correspondentie zet hij 
als bewijs op zijn website. Rob ver-
volgt zijn verhaal: “Vijf procent van het 
geld in omloop wordt gemaakt door de 
nederlandsche Bank. Vijfennegentig 
procent van al het andere geld dat in 
omloop is, wordt gemaakt door de sys-
teembanken ABn-AMRo, InG, SnS 
en Rabobank. Zij verzinnen het geld 

waar je bij staat.” In een brief aan Emile 
Roemer schreef Brockhus: ‘…de sys-
teembanken die geld creëren uit het 
absolute niets met de kredietverlening 
voor o.a. hypotheken…’ 

Huizen
Brockhus: “Voor de gemeente Huizen 
valt de schade erg mee. Ze staat in de 
top 10 van rijkste gemeenten van ne-
derland. Men heeft Euro 120 miljoen 
in de spaarpot waarmee veel leed kan 
worden voorkomen. Die centen gaan 
echter wel op. De gemeenten om ons 
heen hebben alleen maar tekorten. Er 
komt iets aan wat niet lekker is. Den 
Haag heeft de wMo, het ouderenbe-
leid en de jeugdzorg over de schut-
ting gegooid. De AwBZ en de wMo 
worden structureel met Euro 3 miljard 
gekort. Dat gaat heel veel mensen 
pijn doen. Ik heb de PvdA en de VVD 
gewaarschuwd dat ze de schade die 
deze verkiezingen toebrengen met het 
werkloos maken van wethouders en 
raadsleden, waaronder ook de goede, 
kunnen voorkomen door zelf het ini-
tiatief op te pikken om die Euro 50,9 
miljard terug te eisen. Dit kan nog vóór 
de Europese verkiezingen. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen is het nu 
te laat.” Vanwege zijn werkervaring als 
redacteur heeft Rob inzicht gekregen 
in hoe het in de geldwereld functio-
neert. De ‘landelijke structuur’ interes-
seert hem. Hij kijkt als ‘vanuit de lucht’ 
naar de economie en ziet dat niet alle 
geldstromen alle gebieden raken en 
van energie voorzien. Brockhus vindt 
dat er een geneesmiddel moet zijn om 
de economie in leven te houden en tot 
leven te wekken. “Er zijn nu 730.000 
gezinnen die vier maanden huurach-
terstand hebben. Het systeem is kei-
hard. De deurwaarder komt en zet alle 
spullen én de huurders op straat”, zegt 
hij. Een oplossing zou volgens Brock-
hus zijn dat er voor heel Europa een 
basisinkomen komt. De politiek zegt 
dat mensen dan niet meer zullen gaan 
werken, maar daar gelooft Rob niet in. 
Iedereen weet dat door wel te gaan 
werken, er meer geld te verdienen valt 
dan wanneer men thuis blijft zitten, al-
dus de energieke zeventiger. Dan zegt 
hij: “onze staatsschuld is ongeveer 71 
procent van het BBP (Bruto Binnen-
lands Product). Dat van de VS is 110, 
van Griekenland 170 en van Japan 240 
procent. Hoor je daar iemand klagen?” 

Brockhus ergert zich ook aan de toene-
mende leegstand. Volgens hem heb-
ben de politici in Den Haag geen idee 
hoe geld werkt. “Had maar iemand het 
lef om vragen te stellen”, verzucht hij. 
Brockhus maakt zich ernstig zorgen 
over de toekomst van Europa. “Een 
staat kan namelijk niet bezuinigen, al-
leen burgers en bedrijven kunnen dat. 
De economie als geheel kan alleen 
maar krimpen of groeien. De sociale 
voorzieningen worden nu stelselmatig 
afgebroken. Deze maatregelen wor-
den genomen om de export goedkoper 
te maken. Het concurreren op sociale 
prestatie van landen tegen landen in 
Europa is een ‘race to the bottom’, laat 
Brockhus weten.

Geen openbare discussie
Brockhus heeft zes keer meegedaan 
met de Kamerverkiezingen, maar zegt 
dat hij werd geboycot door de media. 
“Mijn boodschap is niet wenselijk”, ver-
telt hij. Voor de boekhoudfraude zijn er 
bewijzen genoeg, maar een openbare 
discussie daarover is er nog steeds 
niet, aldus de redacteur van de inter-
netkrant waarin mensen de gelegen-
heid krijgen hun ideeën, oplossingen 
en kritiek te uiten zonder te schelden 
of te liegen. De politici en inwoners van 
Huizen wil hij oproepen gezamenlijk 
die Euro 50,9 miljard terug te eisen, 
ongeacht welke politieke kleur ze heb-
ben. Voor problemen rond de over-
heidsschuld heeft Brockhus een oplos-
sing bedacht. Hij stelt voor de - zoals 
hij dat noemt - ‘Belgische verdwijntruc’ 
toe te passen (een maatregel die eer-
der in België is toegepast). “De over-
heidsschuld boven de 60 procent van 
het BBP zou moeten worden begraven 
in een soort invriessysteem, zodat dit 
niet meer schade kan berokkenen aan 
nederland en ook niet aan de EU. De 
schuld boven de norm van Brussel 
moet apart worden gezet op een ren-
teloze ‘smeltrekening’. Er zou handel 
in renteloze schulden op gang moeten 
komen die heel geleidelijk wordt inge-
voerd. wanneer schulden renteloos 
worden, kunnen voor veel landen de 
staatsfinanciën worden gesaneerd. 
Mede door inflatie kan de schuld dan 
langzaam wegsmelten”, legt Rob uit.

Meer informatie:
www.sdnl.nl/kamervragen-spaarfonds-
aow.htm.
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“Mijn boodschap is niet wenselijk”

Rob Brockhus is op zoek naar het bedrag van E 50,9 miljard dat is
verdwenen uit het Spaarfonds voor de AOW. (Foto: S. Oostwouder)

Uitnodiging voor 
gedecoreerden 

Deze week ontvingen inwoners die 
in het verleden Koninklijk zijn on-
derscheiden een uitnodiging voor 
een ontvangst door burgemeester 
Fons Hertog op Koningsdag, zater-
dag 26 april.

Gedecoreerden die in Huizen zijn 
onderscheiden, zijn bij de gemeente 
bekend. Mensen die ooit in een an-
dere gemeente gedecoreerd zijn en 
nu in Huizen wonen, zijn misschien 
niet allemaal bekend. Het kan zijn dat 
deze gedecoreerden dan geen uitno-
diging hebben ontvangen. Zij kunnen 
in dat geval contact opnemen met de 
heer De Vreede, kabinetzaken van 
de gemeente, tel. 5281299 of e-mail: 
c.devreede@huizen.nl. ook zij zijn ui-
teraard van harte welkom bij de bijeen-
komst op 26 april.

BATAVUS - GIANT - GAZELLE

www.visser-tweewielers.nl

teren waarin een direct contact met 
luisteraars ontstaat. Het radio maken 
is voor haar een manier van leven ge-
worden.
Ze heeft verschillende prijzen gewon-
nen wegens haar presentaties. Zo 
werd ze bekroond met het Zilveren oor 
(1986), voor Met Anne...., Adres onbe-
kend en Het Egmond Complex. In 2011 
ontving ze de RadioBitches oeuvre 
Award omdat ze volgens de jury “één 
van de mooiste, zachtste en warmste 
stemmen van de nederlandse radio 
heeft en omdat zij altijd zichzelf is ge-
bleven”.
wil Hordijk komt tijdens het Kunstcafé 
een inleiding houden over het onder-
werp “torens in Baarn”.  Ze is geboren 
in Rotterdam en studeerde Engels en 
nederlands aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam. Ze was docente in Zam-
bia en Kenia en gaf daarna Engels en 
Culturele en Kunstzinnige Vorming op 
het Erfgooiers College in Huizen. ook 
werkte wil Hordijk mee aan de docu-
mentaire Into Africa. Ze woont sinds 
1977 met veel plezier in Baarn in een 
huis met een torentje.

Mondain
 “Ik was benieuwd naar de achtergrond 
van de vele schilderachtige villa’s in 
Baarn met een toren”, aldus Hordijk. 

De aansluiting op de spoorlijn van 
Amsterdam naar Amersfoort in 1874 
zorgde ervoor dat Baarn zich in “snel-
treinvaart” ontwikkelde tot een mon-
dain villadorp. Een kleurrijk gezelschap 
van voorname en vermogende lieden 
uit de stad streek er iedere zomer neer, 
op zoek naar schone lucht en lande-
lijkheid. Via het spoor brachten zij “de 
wereld” naar het boerendorpje aan de 
Eem. Grote villa’s werden er gebouwd, 
de één nog fraaier vormgegeven dan 
de ander. torens en torenachtige ele-
menten gaven de nieuwe optrekjes 
een schilderachtig aanzicht. In de late 
negentiende eeuw vormden ze een ar-
chitectonische modegril; er werd zelfs 
gesproken over “torendolheid”. omdat 
Baarn in die tijd werd omgeven door 
akkers en woeste heidegronden en 
omdat de bebossing nog laag was, was 
het de moeite waard om de hoogte op 
te zoeken. Het uitzicht reikte helemaal 
tot aan de Zuiderzee, de omliggende 
dorpen en de torens van Amersfoort 
en Utrecht. wil Hordijk schreef er een 
boek over ten bewijze dat er veel over 
te vertellen valt. En dat doet ze dus ook 
tijdens het Kunstcafé dat woensdag om 
20.00 uur begint en gratis toegankelijk 
is. Er wordt wel een vrijwillige bijdrage 
gevraagd om de kosten in de hand te 
kunnen houden.

Afgelopen week stond in de commissie 
RwM het verlichting beleid weer op de 
agenda, vandaag komt het onderwerp 
terug in de gemeenteraad. Het voorstel 
is het gebied waar de antieke lantaarn-
palen geplaatst worden uit te breiden, 
inclusief de wijgert Kooij buurt. Maar 
wel pas aan het einde van de techni-
sche levensduur, naar verwachting er-
gens na 2030.

wat valt er te verwachten? Moeilijk te 
zeggen, het is de dag na de verkiezin-
gen en een echte verkiezingsstunt valt 
van het onderwerp niet meer te maken.

Zelf heb ik afgelopen vrijdag verschil-
lende fracties gebeld. Dit gaf hoop! 
Vanuit de coalitie is er bereidheid een 
amendement in te dienen op het voor-
staande voorstel om de lantaarnpalen 
niet pas over 20 jaar te realiseren, maar 
al op korte termijn. Deze bereidheid is 
er echter wel alleen mits de kans groot 
is dat andere partijen hier mee in zullen 
stemmen.

Hoop op antieke 
lantaarnpalen

Dorpsbelangen was in ieder geval 
voor. Marian Rebel van Dorpsbelan-
gen vertelde dat ze een amendement 
om de lantaarnpalen op korte termijn 
te realiseren zag zitten en het ook zou 
steunen.
Bij het CDA blijft het nog even span-
nend. De kosten voor lantaarnpalen 
in het complete nieuw aangewezen 
gebied waren nog niet helemaal dui-
delijk en ook de fractie in totaal moest 
nog tot een oordeel komen. wel kreeg 
ik de toezegging dat er goed naar het 
voorstel en een eventueel amende-
ment gekeken zou worden. ook werd 
het belang gezien om de lantaarnpalen 
op een kortere termijn dan 20 jaar te 
realiseren.

Hoopvol, dat ben ik nu. Met een beetje 
geluk en goede wil vanuit de Huizer 
gemeenteraad moet het lukken de lan-
taarnpalen waar ik inmiddels al ruim 
anderhalf jaar voor strijd, toch op korte 
termijn te realiseren!

Frank Blok

Na vorig jaar een tevergeefse po-
ging te hebben gedaan, is het SGP-
voorman Rob Bource dit jaar wel 
gelukt om weer een taptoe in Huizen 
te krijgen. Dankzij sponsors en de 
medewerking van de Oranje Stich-
ting Huizen wordt de eerste Ko-
ningsdag opgesierd met een mooie 
mix van korpsen in een afwisselend 
programma. 

Velen weten nog dat de Huizer taptoe 
de feestelijke afsluiting was van de 
jaarlijkse Koninginnedag. De laatste 
keer is inmiddels alweer heel wat jaren 
geleden. De kosten rezen de pan uit 
voor de oranje Stichting om de korp-
sen van her en der met bussen naar 
Huizen te laten vervoeren. toch werd 
het jaarlijkse feestje voor jong en oud 
door menigeen gemist. Het idee om de 
taptoe Huizen weer in ere te herstel-
len, liet Rob Bource niet los. Hij nam 
het initiatief om het muziekspektakel in 
2013 op touw te zetten. Dat lukte toen 
helaas niet door een te korte voorberei-
dingstijd en de abdicatie van Koningin 

Beatrix. Een nieuwe poging werd on-
dernomen samen met de oranje Stich-
ting Huizen en dit keer met succes. 
“Dankzij de deskundige inbreng van 
de Stichting Combinatie van Korpsen 
is een afwisselend programma samen-
gesteld zoals “het vroeger was”. Een 
mooie mix van bekende en minder be-
kende korpsen dat een breed publiek 
zal aanspreken. Goed voor veel luister- 
en kijkplezier dus”, aldus Bource.

De locatie is als vanouds het hoofdveld 
van SV Huizen met de overdekte tribu-
ne. Koningsdag wordt 26 april gevierd 
en de taptoe Huizen begint om 20.00 
uur. De volgende korpsen maken hun 
opwachting: de Floraband, Showkorps 
wilhelmus, Bernhard Amersfoort, Vijos 
Bussum en Showband takostu uit 
Stien. De taptoe wordt dit jaar mogelijk 
gemaakt door de oranje Stichting Hui-
zen, Garage Herman Lubbers, Stich-
ting westland Familie Fonds, Visser 
Bouwmaatschappij, Eetgelegenheid 
Dickens, Klein Groenvoorziening, De 
Groot Uitvaart en SV Huizen.

AFwISSELEnD PRoGRAMMA ZoALS “HEt VRoEGER wAS”:

Taptoe Huizen
terug op eerste Koningsdag 


