
dinsdag 11 november 2008 door webredactie
Is het terecht dat het rapport-Beel jarenlang niet openbaar was?

vrijdag 14 november 2008, 01:08 uur

Wat een merkwaardig land is Nederland toch. Aan de ene kant het serviele gedrag t.o.v. 
het koningshuis, een van God gegeven feodale instelling, aan de andere kant het vaak 
lompe en onbeschofte gedrag t.o.v. de medeburger. Heeft dat historisch te maken met het 
handeldrijven. Kennis van zaken is dan niet zo zeer gevraagd, eerder gewiekst zijn. Geld 
verdienen de hoofdzaak. Iets ʻhinterfragen” wordt als hinderlijk beschouwd, de 
vragensteller als “Spielverderber”. De schone schijn moet voor waar doorgaan. In het 
verleden spitten om iets van het heden te begrijpen is dan zo ongeveer het ergste wat je 
kunt doen. Om iets dergelijks te voorkomen neem je zelf het initiatief en manipuleer je de 
zaak. Zo creëer je de ideale doofpot of een prachtig rookgordijn.

Concreet: welke kwaliteiten bezitten koningin en haar schoondochter om ontheven te zijn 
van het dagelijks potje koken en de WC schrobben? Als het in het “landsbelang” is, welke 
belangen worden dan gediend? Als ze werkelijk democratisch en sociaal voelend zijn, 
waarom stappen ze dan niet af van dit uitermate a-sociale symbool van ongelijkheid?

Wat me bovenal dwars zit is de houding van de Nederlandse media in de geest van de 
geschetste volksaard. Een kleine rel mag, inzicht geven, samenhangen tonen en grondig 
onderzoek doen is in het algemeen te veel gevraagd. Ook een blog als het onderhavige 
functioneert, bedoeld of onbedoeld, zo. Even afreageren, en dat was het dan. Als we 
onszelf als mondige samenleving serieus willen nemen dan moet de onderste steen boven 
komen, en moeten we ons vooral niet beperken tot een tamelijk willekeurige affaire.

Laten we een voorbeeld nemen aan Zwitserland. Al eeuwenlang onafhankelijk, 
democratisch en géén staatshoofd, om maar te zwijgen van een koningshuis!

En schaf die foeilelijke kleur oranje af bij de vertegenwoordigende Nederlandse 
sportteams. Zijn we meteen grotendeels van het “oranje-gevoel” af.

zondag 16 november 2008, 03:38 uur

De discussie gaat over de wenselijkheid van het wel of niet openbaar maken van het 
rapport-Beel. Is het denkbaar dat een dergelijke discussie 50 jaar na dato gevoerd zou 
moeten worden in een land met een werkelijk functionerende democratie? Mij dunkt van 
niet, ook niet in landen met een gekozen president, die over vergaande politieke 
volmachten beschikt, zoals Frankrijk en de USA.
Opmerkelijk is dat een groot deel van de reacties ook gaat over wel of geen koningshuis. 
Zou dat nog zo zijn als de schone schijn doorbroken zou worden? Maar hoe? Alleen al 
reactie 98, van Hans Waalwijk, geeft aan hoe taai het verzet zal zijn van de machtselite, 
majesteit voorop.
Anders geformuleerd: in de huidige machtsconstellatie is democratische controle, zelfs 
achteraf, niet gegarandeerd. Is dat wenselijk?
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maandag 10 november 2008 door webredactie 
Moeten we accepteren dat ontwikkelingsgeld ook opgaat aan 
smeergeld?

dinsdag 25 november 2008, 03:08 uur

Afrika, in mijn ogen het mooiste continent, schatrijk aan natuurlijke bronnen en 
grondstoffen, wordt in leven gehouden mede door een land, Nederland, dat van 
genoemde rijkdom bijna volledig gespeend is. Hier klopt iets niet, nog afgezien van het feit 
dat wij hier meer profiteren van die z.g. ontwikkelingshulp dan de mensen elders die 
werkelijk in de miserie zitten. M.i. raken we hier ook de kern van het begrip “globalisatie”.

Het als lichtend voorbeeld stellen van de VOC door de premier geeft alarmerend en 
overduidelijk aan dat ons politiek-economisch draagvlak te danken is aan gelegaliseerde 
vormen van roof en uitbuiting. Kolonisatie is inmiddels weer geprivatiseerd (zie de Congo, 
maar bijvoorbeeld ook Indonesië). Nu kunnen we zonder morele scrupules de visgronden 
voor de westkust van Afrika door onze drijvende visfabrieken laten leegvissen, onze 
bloemen- en sojateelt in Afrika praktiseren, grond en meren (zie de film “Darwinʼs 
Nightmare”) voor onze voedselvoorziening geschikt maken, de mensen gebruiken als 
proefkonijn voor de farmaceutische industrie, onze overproductie aan voedsel dumpen en 
eveneens ons afval (autoʼs), onder erbarmelijke en mensonwaardige omstandigheden 
mijnbouw (o.a. uranium) laten verrichten, waarbij het “milieu” er niet toe doet, water 
privatiseren onder druk van het IMF, maar ook onze gordijnen pasklaar laten maken… 
Onze werkelijke hulp aan Afrika, nog afgezien van al het wapentuig.

De jongste loot van de “globalisatie”, het toerisme, rukt ook inmiddels in Afrika op. 
Informeer maar ons bij onze kroonprins. Een tweezijdig snijdend zwaard. Loopt het hier 
mis, bijvoorbeeld door politieke, economische of klimatologische omstandigheden, heeft 
men nog altijd een optrekje achter de hand. Voor goed voedsel en rijkelijk schoon water 
wordt gezorgd.

Concluderend zou ik willen zeggen: laten we onze bijdrage leveren om de oorzaken van 
de ellende in Afrika af te schaffen en stoppen met de schone façade
van ontwikkelingshulp. Reële hulp bestaat niet in het afkopen van schuld of het geven aan 
een of andere collecte, dat sust alleen het geweten en zet niet aan tot daden. Dan blijven 
we steken in de christelijke dan wel kerkelijke principes van een door een god gegeven 
orde. Of banaal: naar ons de zondvloed.

Tot een reactie werd ik aangespoord na het lezen van een artikel in de Daily Nation 
dankzij een link in de Courrier International (http://www.nation.co.ke/News/africa/-/
1066/494022/-/147mhnjz/-/index.html). Een andere belangrijke bron voor informatie is Le 
Monde diplomatique. Hun archief is zelfs grotendeels gratis in te zien!
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maandag 17 november 2008 door webredactie
Heeft het rookverbod nog toekomst?

woensdag 19 november 2008, 00:39 uur

Nederland is toch het land waar alles verboden is, behalve wat uitdrukkelijk is toegestaan 
(in Frankrijk is dat precies andersom)? Eigenlijk is zoʼn rookverbod dan ook niet nodig. Het 
heeft wel als voordeel dat er een schuldige kan aangewezen en bestraft worden. Rook 
heeft nou eenmaal de eigenschap dat je het ruikt en ziet, i.t.t. alles wat we dankzij de vet- 
en suikerlobby en de chemische industrie binnenkrijgen. Zo kunnen Klink c.s. met 
ongepaste trots vertellen dat hun de volksgezondheid ter harte gaat. Wel eens iets 
gehoord over lucht-, grond- en watervervuiling? Wat is de bijdrage van het roken aan deze 
milieukwesties? Waarschijnlijk nihil. En wat die van alle rotzooi die we slikken? Zeer veel! 
En wat doen Klink c.s. hieraan? Zover ik weet helemaal niets.
A propos sekte. In de tachtiger jaren lag mijn schoonvader in het ziekenhuis op sterven. 
Kanker. Toch wilde hij nog even een sigaret roken in een daartoe bestemd vertrek (zoʼn 
voorziening was er toen nog). Een van zijn zoons, fanatiek anti-roker, weigerde 
categorisch met hem mee te gaan: het was slecht voor zijn gezondheid… Ik denk dat dit 
zoʼn beetje de sfeer tekent waarmee de anti-rook beweging begonnen is.
Overigens pleit ik mij gelukkig met een huisarts die pijp rookt en vaak in de kroeg te vinden 
is. Met zijn pijp. Hij is overigens ook gemeenteraadslid: een mooie vorm van burgerlijke 
ongehoorzaamheid, of niet?

zaterdag 22 november 2008, 21:20 uur

Een ongekend succes voor Klink c.s.: al 300 reacties over het rookverbod in caféʼs. 
Kennelijk heeft onze alwijze overheid de juiste snaar getroffen voor haar divide et impera. 
Als je de reacties doorleest komt het beeld bovendrijven van een strijd tussen 
fatsoensrakkers, de nette en beschaafde burgers, en het plebs.
Een eerste verklaring ligt waarschijnlijk in de welhaast religieuze manier waarop in onze 
westerse samenleving gezondheid en de gezondheidszorg benaderd worden. Het 
traditionele rokershol bij uitstek, het café, de plek waar alles wat subversief is wordt 
uitgebroed, is dan het mikpunt bij uitstek. Het was lange tijd in dit land een plek waar een 
“fatsoenlijke” vrouw niet binnenging en zelfs de toegang geweigerd werd. Zelf prijs ik me 
gelukkig opgegroeid te zijn in een stad waar de kroegcultuur onlosmakelijk met het volk 
verweven is (was): Maastricht. Een doorn in het oog van de notabelen. Planologen boden 
uitkomst, het volk kazerneren in buitenwijken, in troosteloze rijtjeshuizen, met slechts een 
supermarkt en een kerk in de buurt, en het uitgaansleven concentreren in een paar straten 
van de binnenstad. Het gewone volk liet het afweten en het café was van zijn ziel beroofd. 
Een cultuurhistorische wandaad uitgevoerd door lieden die slechts een optimum van 
rentabiliteit nastreven voor grond en bebouwing.
Iedereen die hierboven verwijst naar de Amerikaanse toestand geeft daarmee ook 
impliciet aan hoever we de Europese stadscultuur al in daad en gedachten vernietigd 
hebben. Het winkelcentrum als ultiem uitje en daarin past geen rokershol. Het succes van 
de segregatie is onmiskenbaar. De snelle, gewiekste en vooral sportieve lieden die nu de 
dienst uitmaken, die het beeld zowel letterlijk als figuurlijk van onze urbane wereld 
bepalen, hebben geen behoefte aan sentimenten. Een café is er voor een sapje en een 
hapje, het moet er vooral clean zijn en overzichtelijk. En vooral voor “ons soort mensen”. 
En daarna weer in het mobieltje snel verder. De openbare ruimte, de straat, behoort hen. 
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Hun smetvrees is onmiskenbaar en een plaag voor anderen. De straat is mede dank zij 
hen gezuiverd van kinderen en bejaarden. Als deze laatsten zich toch in de openbare 
ruimte begeven zijn uitlaatgassen en een restruimte hun deel.
Opvallend blijft hoe weinig of zelfs geen onderzoek er werd en wordt gedaan naar de 
samenhang tussen luchtvervuiling (allergenen) en het risico bij het roken van sigaret of 
pijp. Worden onwelkome uitkomsten verwacht? Wat met volwassenen die hun jeugd 
massaal met lood vergiftigde uitlaatgassen hebben ingeademd? Maar “meeroken” (wat 
een stompzinnige term) is het grote kwaad. Steeds weer het eentonige liedje van 
(eigen)schuld aanpraten: van de rouwbrieven op de verpakking van rookwaren, het 
reclameverbod (analyseer eens de autoreclame, maar ja, met de opbrengsten daarvan 
wordt een groot deel van de media gefinancierd) tot het “meeroken” en stank toe.
Typisch voor de gezondheidsapostelen van de anti-rooklobby dat zij zich beperken tot het 
“kleine kwaad” van het roken van sigaret of pijp en nadrukkelijk geen oog hebben voor het 
compleet vernietigen van de totale leefomgeving, daarmee zich scharend achter groten 
van daad en kleinen van geest in heden en verleden, zoals Bush, Berlusconi en Hitler. 
Laten we ons inzetten om intellectuelen en kunstenaars, samen met het volk, de hun 
toekomende historische plek weer in bezit te nemen. Een plek die niet zonder verslaving 
kan. En laten we Klink c.s. dwingen zich zonder mobieltje te verplaatsen. Wellicht worden 
ze dan wat wijzer en mogen dan ook naar de kroeg. En leren genieten.

vrijdag 28 november 2008, 05:03 uur

Nog even dit #325 Willem Nijmegen, als aanvulling op Uw bijdrage.

Deze week een documentaire gezien op Arte (”Les mâles en péril”). De invloed van 
chemische stoffen op de hormonale werking bij mens en dier is drastisch en dramatisch, 
werd gemeld. PCBʼs, pesticiden, phthalaten, kortom zoʼn 30.000 verbindingen worden op 
de samenleving los gelaten. Inmiddels is vast te komen staan dat ze niet alleen de 
kwaliteit van het sperma aantasten, maar ook veroorzakers zijn van afbraak van het 
immuunsysteem, kankerverwekkend zijn en diabetes veroorzaken. Ze zitten in de 
voedselketen, in cosmetische producten, in de beschermlaag van conservenblikken, in 
babyflesjes… In Denemarken worden inmiddels vrouwen in verwachting gewaarschuwd 
tegen het gebruik van cosmetica…

Het dappere Europa neemt als eerste in de wereld een maatregel aan die de betrokken 
industrie verplicht aan te tonen dat op de markt gebrachte producten geen risico vormen. 
Met dank aan de chemische lobby wordt meteen deze maatregel weer onderuit gehaald. 
Vanuit deze hoek worden, uiteraard ook alle onderzoeksresultaten, met een negatief effect 
voor hun handel, als onwetenschappelijk afgedaan. En dan te weten dat er door gebrek 
aan geld en middelen nauwelijks onderzoek gedaan kan worden naar de werking tussen 
de diverse stoffen, die in ons lichaam terecht komen. Of zoals een onderzoekster in het 
programma zei: “Bij ons is 0+0+0 zeven”.

Je kunt dus rustig stellen dat, zolang het gaat om poen versus leven, de poen wint. Met 
dank aan de overheid. Als ik wil roken, doe ik dat. Dat is een eigen keuze. Bij voedsel, 
drank, gebruiksvoorwerpen, cosmetica mag en moet gegarandeerd zijn dat deze geen 
stoffen bevatten die de gezondheid aantasten. En zeker geen producten uit de petro-
chemische industrie, uiteindelijk slechts afval van de verwerking van olie tot brandstof. De 
brandstof overigens die werkelijk helpt onze luchtwegen te vergiftigen.
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zondag 28 december 2008, 18:23 uur

“Verboden verwelken,
regeringen vergaan,
maar caférook blijft
altijd bestaan.”

Aldus de kaart die ik mocht ontvangen van “Café De Lauwerkrans”, een etablissement in 
Maastricht zonder tapvergunning en zonder rookverbod.
“E zaolig insje en e good beginsje. Väöl gelök en gezóndheid! (mèt of zonder sigaar)” 
wenst kastelein Ton B.
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dinsdag 25 november 2008 door webredactie 
Hoort de man de kostwinner van het gezin te zijn?

woensdag 10 december 2008, 20:06 uur

Oproep vanuit het patriarchaat.

Vrouwen verenigd U! Al te lang hebt U de enige productieve arbeid die werkelijk telt 
verricht zonder er een duit voor terug te krijgen. Alleen soms liefde en als het kon luxe was 
Uw deel. Al te lang hebt U ingezet op adoratie van Uw zonen na teleurstelling over Uw 
beschermers. Al te lang hebt U het patriarchaat zijn gang laten gaan. Sterk in het 
ontwikkelen van speeltuig dat als belangrijkste kenmerk heeft de vernietiging van al wat 
leeft.

Laat mannen nog alleen dat doen waar ze werkelijk goed in zijn in al hun eenzijdigheid: 
kunst. Laat ze componeren en schilderen en leer ze de liefde te bedrijven. Als ze dat niet 
kunnen laat ze gaan vissen. U bepaalt. Geen bezit meer, de aarde behoort ons allen. 
Schaf het geld af. Negeer de collaboratrices en hun collabo-blaadjes uit Uw kring. Hun 
gaat het alleen om bestendiging van het patriarchaat voor eigen profijt.

Aan U een waarachtige humane cultuur te scheppen, waarin plaats is voor iedereen. 
Overbevolking? Onbestaanbaar. Er is plaats voor alles wat leeft of groeit. Conflicten? 
Uiteraard. Geen hemel op aarde, wel toekomst.

Ne me quitte pas…
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woensdag 26 november 2008 door webredactie 
Moet de straatcultuur van Marokkaanse jongeren teruggedrongen 
worden?

zaterdag 29 november 2008, 23:03 uur

# 80 Gloria

Tja Gloria, ik ben ook perplex. Eerlijk gezegd, ik vind het onbegrijpelijk dat stukjes als die 
van Ton Hollander (is dat zʼn ware naam?) in dit blog opgenomen worden. Hoe durft TH 
zich te beroepen op kennis van de geschiedenis.

Inderdaad, de Hollander heeft alle zeeën bevaren èn geroofd, Piet Hein zijn naam is 
klein…

Inderdaad, de uit Antwerpen gevluchte Joodse kooplieden werden dankbaar opgenomen 
in Amsterdam en hebben deze stad groot gemaakt, even zo goed werden ze enkele 
eeuwen later met het grootste gemak uitgeleverd.

Inderdaad, opnemen van arme mensen uit het buitenland. Hoe verging het de Belgische 
vluchtelingen tijdends de Eerste Wereldoorlog in Nederland? Wel eens van Sinti gehoord? 
Verdiept U ook eens in het ontstaan van het kamp Westerbork. En hoe is het de Molukkers 
vergaan in Nederland na de Indonesische onafhankelijkheid?

Inderdaad, zonder de invloed van de Arabische cultuur en wetenschap was Europa 
mogelijk blijven steken in de vroege Middeleeuwen. Wel eens iets gezien van de Moorse 
bouwkunst in Spanje? Of van het kompas gehoord? Wellicht dachten de brave 
Christenmensen dan nog steeds dat de aarde plat was…

Inderdaad, arbeidzame bevolking. Vanaf de zestiger worden mensen geronseld uit de 
arme landen rond het Middellandse Zeegebied om bij ons het vuile werk op te knappen. 
Vormden de Joden economisch en cultureel een elite, deze “gastarbeiders” werden met 
de nek aangekeken, weggestopt in voormalige kloosters en smerige en overbevolkte 
pensions. Hereniging met vrouw en kinderen werd tegengegaan.

Inderdaad, intolerante ideologie. De eerste “lading” gastarbeiders voor de DAF bleken 
ontwikkelde Marokkanen te zijn, die het regiem beu waren. En die mondig bleken, ook 
hier, en dat was nou net niet de bedoeling. Vervolgens werden analfabete Berbers 
gestuurd…

Inderdaad, en dat ligt ons Nederlanders het meest aan het hart, de kosten. We zijn er 
wereldberoemd of beter berucht om, de Dutch Party. Welke kosten zijn eigenlijk 
verbonden aan het straat-terrorisme bij uitstek, het automobilisme? Ik kan U verzekeren 
dat deze niet alleen exorbitant hoog zijn, maar feitelijk niet te becijferen. Denk ook aan 
Irak, maar eveneens aan WO I en II, en wat het ons blijkbaar waard is om aan brandstof te 
komen.

Inderdaad, de politiek. Als U wel eens iets vernomen heeft over de achtergronden van de 
z.g. stadsvernieuwing en het woonwagen- en woonboten-beleid, dan zou U weten dat 
maatregelen op deze terreinen voor alles te maken hadden en hebben met het beheersen 
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en desnoods vernietigen van sociale structuren en verhoging van rendement. Een voor 
m.n. de PvdA typerend gebruik van macht.

Inderdaad, tolerant. Zeggen U begrippen als “zuilen” en “segregatie” iets? Waarop is ons 
onderwijssysteem gebaseerd en wat zijn er de gevolgen van? “Fragen über Fragen” 
zeggen de Duitsers dan. Dat lijkt me echter veel zinniger dan een arrogante, betweterige, 
en jawel, xenofobe instelling. U hebt, TH, kennelijk de alwetendheid in pacht en denkt op 
grond van onwrikbare feiten anderen, waaronder Gloria, de les lezen. Daar past maar een 
woord bij: intolerant.

Terug naar de vraagstelling omtrent “Marokkaanse straatcultuur”. Terecht kun je dan 
stellen, #40 Jo Maas, waar bemoeien we ons mee! Als je je beperkt tot “straatcultuur” dan 
doemt onvermijdelijk de vraagstelling op wat verstaan we onder “straat” en wat onder 
“cultuur”. Beiden bestrijken, in het eerst genoemde zelfs letterlijk, “ein weites Feld”. Het 
begrip straat is onlosmakelijk verbonden met de openbare ruimte, het verkeren hierin (op 
straat) en haar relatie met de omgeving, bebouwd of onbebouwd. Het is de infrastructuur 
bij uitstek voor de gevestigde orde, militair en politioneel, en voor transport met het 
dominante vervoersmiddel, nu dus de auto. Een straatcultuur zal zich slechts in dit 
spanningsveld tussen “verkeren” en “transport” kunnen ontwikkelen. En dan ook maar 
alleen als sprake is van ongeorganiseerd. Simpel gezegd: een balletje trappen op straat 
versus voetballen op een trapveldje.

Zullen we ons in het vervolg van deze discussie maar beperken tot de Nederlandse 
straatcultuur. Hopelijk wordt dan pas goed duidelijk hoe walgelijk het beleid van onze 
overheid en van de PvdA in het bijzonder is.

zondag 30 november 2008, 20:23 uur

Een bloemlezing uit het werk van een “Ewig Gestrige” #73-79-86 Ton Hollander:

- Rond 1960 (toen waren er nog geen Marokkanen in ons mooie Nederland) behoorde ons 
land tot de landen met de laagste criminaliteit. Inmiddels behoort ons land tot de landen 
met de hoogste criminaliteit.

- In Nederlandse criminelen zullen zich snel bezondigen om weerloze oude vrouwtjes 
beroven. Dat kunnen zelfs zware criminelen niet over hun hard krijgen. Hoe komt het dat 
Marokkanen daar echter geen problemen mee hebben. Waarom nemen ze dit stukje 
beschaving niet van ons over?

- De criminaliteit wordt in ons land onevenredig vaak veroorzaakt door allochtonen (75% 
van onze gevangenen zijn allochtoon) waarbij vooral Marokkanen de verkeerde lijstjes 
aanvoeren (overlast,criminaliteit,werkloosheid,schooluitval, uitkeringsafhankelijkheid)

- Ik ben het met U eens. “Waar je mee omgaat word je mee besmet.” We moeten 
Marokkaanse criminelen en overlastveroorzakers daarom snel kwijt zien te raken voordat 
de Nederlandse jeugd de afschuwelijke voorbeelden over gaat nemen. Veel Nederlandse 
jongeren doen goed hun best en werken hard net zoals hun ouders doen. We moeten er 
toch niet aan denken dat ze straks ook de criminaliteit in gaan of van een uitkering gaan 
leven net zoals de meerderheid van de Marokkanen in ons land nu doen.
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- Natuurlijk gaat U niet in op de feiten die ik vermeld heb want dan verliest U het. Uw 
reactie bestaat uit het uitschelden en het ventileren van ongefundeerde beschuldigingen. 
Helaas voor U trappen de meeste Nederlanders daar niet meer in. De meeste 
Nederlanders weten inmiddels dat de meerderheid van de Marokkanen, op kosten van de 
premie- en belastingbetalers) van een uitkering leven en dat de criminaliteit onder de 
Marokkanen onaanvaardbare proporties heeft aangenomen.

- Uit een representatief onderzoek van het Historisch Nieuwsblad en De Volkskrant blijkt 
dat een ruime meerderheid van de Nederlanders vindt dat het ʻtoelaten van grote groepen 
immigranten de grootste vergissing uit de Nederlandse geschiedenisʼ is.

- Je kan een volk voor de gek houden, je kan sommige mensen heel hun leven voor de 
gek houden maar het lukt je niet om een heel volk heel hun leven voor de gek houden.

- U deinst er zelfs niet voor terug om de situatie van de Marokkanen hier te vergelijken met 
de slachtoffers van het Nazi-regime. Dit toont alleen maar aan dat U een gewetenloze 
intrigante bent. U probeert hiermee op een zeer laaghartige manier misbruik te maken van 
de gevoeligheden bij de Nederlandse bevolking. Gelukkig doorzien steeds meer 
Nederlanders dit soort stuitende vergelijkingen.

Tot zover TH.

Het is een goed wetenschappelijk gebruik om bij citeren de bron te vermelden. “Je kan 
een heel volk…” stamt uit dezelfde bron als “Je hebt leugens en statistieken”… Dat zou U 
aan het denken moeten zetten. De teneur van Uw stukjes verschilt inhoudelijk helaas nog 
niet eens zoveel van het PvdA-geschrift. Dat is nog het meest verontrustende.

Blijkbaar wenst U niet te reageren op mijn bemerkingen omtrent Uw historische kennis en 
neem aan dat deze te kort schiet. Welaan hoe reageert de gegoede burgerij en de 
heersende macht als zaken uit de hand dreigen te lopen, hun rustig leventje verstoord 
wordt of hun gezondheid bedreigt? Met maatregelen, wetten, geweld. Zo kwamen we in 
het verleden aan de riolering (de grootste verworvenheid op het gebied van de 
gezondheidszorg ooit) als reactie op de uitbraken van cholera. Zo ook de Woningwet. De 
gevolgen van deze wet, en vergelijkbare in buitenland (in Frankrijk de HLM), zijn 
desastreus. Afhankelijk van sociale status en vooral inkomen wordt de bevolking 
ingedeeld en gesegregeerd. Aantrekkelijke natuurgebieden worden geprivatiseerd, in 
Maastricht zijn dat St. Pieter en het schitterende Jekerland, voor de welgestelden. De rest 
van de bevolking wordt opgeborgen of laat zich opbergen in “premie-woningen” en 
“woningwetwoningen” tot “woonscholen” en “overgangswoningen” toe. De vormgeving van 
deze z.g. sociale woningbouw en de daarbij behorende stedenbouw geschiedt doorgaans 
door min of meer sociaal bevlogen architecten rond de paternalistisch en corporatief 
handelende SDAP, later de PvdA.

In dit zo “mooi” gevormde Nederland kwamen de “gastarbeiders” terecht. Onze 
kapitalistische economie had behoefte aan goedkope arbeidskrachten, en die konden 
geleverd worden. De troosteloosheid waarin deze mensen moesten leven was 
schrikbarend, dat kan ik U uit eigen ervaring garanderen. Daar ligt ook de bron van een 
nieuw subproletariaat in Nederland, waarvan we nu de vruchten plukken.

Vraag: “Onderhoudt U contacten met mensen afkomstig uit de generatie “gastarbeiders” of 
heeft U buren uit deze groep?” Waarschijnlijk niet. Dat dit niet gebeurd heeft te maken met 
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de politieke truc onder de noemer stadsvernieuwing, met het nadrukkelijke etiket van de 
PvdA, in de 70e en 80e jaren. De oude buurten in stand houden gekoppeld aan een 
bepaald toewijzingsbeleid. Ziehier het ontstaan van een specifieke “straatcultuur”.

De werkelijke criminaliteit schuilt in de privatisering. Gemeenschappelijk en overheidsbezit 
gaat over in particuliere handen. Marktwerking is het devies, massale fraude, zie de 
bouwfraude en praktijken in de transacties in de vastgoedwereld, het gevolg. En dat 
schept wederom een stedelijke herstructurering met ingrijpende gevolgen.

Onze poldermaffia daar hoor ik U niet over, maar het moet U toch ook bekend zijn dat 
vooral mensen die niets te verliezen hebben en waarvoor geen perspectief is een 
gemakkelijke prooi zijn voor criminelen en hun activiteiten, denk aan de drugshandel. Een 
maffia die zich bezighoudt met tasjesroof. Waar denkt U aan? Onder dat motto zijn we al 
jaren geleden begonnen onze steden en samenleving te verzieken met cameraʼs.

Een appel aan het “gesundenes Volksempfinden” mag natuurlijk niet ontbreken. De 
Nederlanders trappen er niet meer in. Waarin? Zijn ze werkelijk geïnformeerd? 
Interesseert het hun, zolang zij nergens last van hebben? Daartoe wordt wederom een 
klimaat geschapen waarbij de (klein-)burgerij het gevoel krijgt dat het niet deugt. Prima 
stemvee voor de volgende verkiezingen.

Als dat niet helpt ongefundeerde of uit hun context gehaalde feiten oplepelen. Met cijfers 
en statistieken kun je liegen en bedriegen. Als dat niet helpt en niet in die fuik wordt 
getrapt wordt het ordinair schofferen. Waar kennen we dat van? U verkeert helaas in goed 
gezelschap: Bush, Sarkozy (pauvʼcon, Kärchner), Berlusconi en, naar te vrezen valt, 
Obama.

Nogmaals, laten we het hebben over de straat en straatcultuur. Dat brengt ons verder en 
niet de praatjes met een rascistische ondertoon!

maandag 1 december 2008, 02:12 uur

#93 Gloria, waarschijnlijk heeft U gelijk. Als het een pseudoniem is tenminste. Taal kan 
een hoogst kwalijk wapen zijn. Dat werd me weer bewust door een uitstekende column in 
De Limburger over de gruwelijkheden begaan door landgenoten in Indonesië. Dus in een 
door onze overheid op touw gezette “politionele actie”. Er over door denkend en de 
reacties hierboven nog eens over lezend viel me op dat mannen veel sneller abstraheren, 
en dus min of meer een schild opbouwen, en vrouwen persoonlijker en directer zijn. Dat 
heet dan emotioneel. Jammer. Ik prefereer dat laatste verre boven het luidkeels slaken 
van ongefundeerde beschuldigingen richting welke bevolkingsgroep dan ook. En even 
terzijde: spot drijven met anderen is dat niet een typische Nederlandse eigenschap? 
Vergelijk dat eens met de Joodse zelfspot.

Als iedereen nou eens voor zichzelf zou nagaan wat hij of zij zoal persoonlijk aan agressie 
heeft meegemaakt of zelf ondervonden, krijgen we, denk ik, een alleraardigst plaatje. Wat 
voor de een crimineel gedrag is, heet voor de ander een beetje lomp of zelfs sportief. 
Denk eens aan automobilisten. Of meer rechtstreeks, hoe lopen mensen over straat, hoe 
gaat het toe bij het gebruiken van Openbaar Vervoer, enz. Zelf ervoer ik het als uitermate 
bot, toen ik in de zestiger jaren voor het eerst regelmatig in Amsterdam moest zijn, en dat 
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je letterlijk omver gelopen werd als je niet snel opzij ging. Heel anders dan in Parijs 
bijvoorbeeld.

Incidenten met geweld heb ik meer dan genoeg meegemaakt en alle met en door, dit 
speciaal voor de xenofobe heren in het forum, zoals dat zo mooi in het Maastrichts heet 
“Hollenders”: Maastrichtenaren, boeren en buitenlui, die anderen (waaronder ikzelf) 
bedreigden met een honkbalknuppel, klappen uitdeelden bij het helpen uitstappen van een 
vrouw met een baby op de arm, een vrouw voor rot sloegen tot dat ze van de kade in het 
water viel, op een kinderwagen en op feestende mensen inreden, in de stadsbus de bril 
afsloegen… Ik kan echt nog een tijdje doorgaan. Misschien valt dit alles wel onder 
Nederlandse straatcultuur. #18 Marijke Gravemaker heeft het er overigens al over gehad.

“Ontkennen en niet willen benoemen maken ook in deze discussie nog steeds de dienst 
uit, dus weinig oplossingsgericht blabla.” #37 Willem Nijmegen. Er wordt niet ontkend, 
maar er wordt verkeerd benoemd. Dat is de kwestie. Als je sociaal-economische 
structuren met hun historische achtergronden ontkend (ik weet het, daar gaan we weer, 
maar anders wordt het een boekwerk i.p.v. een toch al lange reactie) en bovendien zo 
weinig notie hebt van en waardering voor andere culturen moet niet vreemd opgekeken 
worden als daar fel en terecht op gereageerd wordt. Net als #73 Ton Hollander, kennelijk 
Uw medestrijder in alles wat vies en voos is van buitenlandse komaf, hanteert U een 
terminologie die je mensverachtend kunt noemen. Oprecht vraag ik me af of U persoonlijk 
mensen kent mensen uit het door U zo gekarakteriseerde milieu van de “bruine 
kleurtjes” (en daar bedoelt U beslist geen lieden van het kaliber Berlusconi mee, neem ik 
aan). En altijd weer die miljarden. Miljoenen zijn helemaal uit, peanuts kennelijk. Wat gaan 
we met “onze” criminelen doen? In zee dan maar. Dat ruimt lekker op, zeker als we alles 
wat onze samenleving verrijkt, gaan criminaliseren. Zoals het roken.

Eerlijk, ik wist niet #89 dat stemverklaringen in dit blog gebruikelijk zijn. Ik kan U 
verzekeren dat ik al decennia lang met overtuiging niet wens te gaan stemmen. Helaas 
wordt een dergelijk handelswijze niet gehonoreerd met een daarbij horende afspiegeling in 
de “volksvertegenwoordiging”. Ik kan U bovendien mededelen dat ik over een lange 
periode van zeer nabij als lid of adviseur drie politieke partijen heb gevolgd, en daar was 
de SP beslist niet bij. En haantjes: het door mij gebruikte avatar is een prachtige Gallische 
haan.

In de reactie van Klaas #1 was het kort en bondig geformuleerd, waar het feitelijk omgaat 
in dit door politici aangezwengelde debat: “In mijn ogen een reactie die ik van Wilders c.s. 
zou verwachten. Maar een verder bewijs dat de PvvdA ver op weg is naar rechts. Arm 
land.”

dinsdag 2 december 2008, 02:43 uur

#99 Willem Nijmegen

Vooropgesteld. Aan deze discussie had ik niet deel willen nemen. De gelanceerde oproep 
van de PvdA past m.i. perfect in het huidige populistisch gestemde politieke klimaat. Zie 
o.a. de manoeuvre rond de burgemeester “verkiezing” in Rotterdam, in zekere zin te 
vergelijken met de verkiezing van Obama. Te vrezen valt voor “oude wijn in nieuwe 
zakken”.
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Toch maar eens gelezen hoe over dit thema gedacht werd, en ziedaar, degene die ik Uw 
kompaan noem “in de strijd van alles wat vies en voos is van buitenlandse komaf” geeft op  
zo ondubbelzinnige wijze zijn gebrek aan kennis ten berde, waarbij ik onmiskenbaar 
liederen hoorde als “Waar de blanke top der duinen…”, “Wier neêrlands bloed in 
dʼaderen…” en “Oranje boven” dat mijn nekharen er van overeind gingen staan. Voeg 
daarbij, en dan druk ik me mild uit, het totale gebrek aan empathie voor medemensen en 
mijn reactie is verklaard. Op beide stukjes #84-94 weigert vooralsnog TH in te gaan, 
onderwijl een onzinnige “discussie” voerend over de platte aarde en de koran.

Overigens, met politieke correctheid heb ik niets, als U daarop soms doelt met uit “hoeken 
als de uwe”, des te meer met luisteren, lezen, informeren, nadenken, zaken op hun 
merites beoordelen, argumenten en informatie aandragen. Hoogstwaarschijnlijk was U 
nog niet geboren toen ik al met de problematiek rond de “gastarbeiders” bezig was. En 
niet alleen d.m.v. rapporten, maar rechtstreeks met de betrokkenen (Marokkanen en 
Spanjaarden) plannen ontwikkelen voor huisvesting (verdiep U zich eens in de Arabische 
wooncultuur, werelden gaan voor U open). Tip: 2005 en de banlieue van Parijs.

Ongetwijfeld bent U oprecht kwaad over wat er door een bepaald crapule uitgevreten 
wordt. Bedenk wel dat door het stigmatiseren van een bepaalde bevolkingsgroep het 
kwaad al geschied is. In Duitsland tussen ʻ33 en ʻ45 had iedere Duitser ook zijn goede 
Jood. Toch werden ze bijna allemaal omgebracht. U zei al eens “Lʼhistoire se repète”… In 
ieder geval ben ik niet de uitspraken over stinkende Turken en Marokkanen vergeten in 
het Amsterdam uit de zeventiger jaren.

Met kreten als “bij gebrek aan argumenten” tot “Maar ook al geef ik honderd verklaringen, 
als u het niet wilt begrijpen houdt het gewoon op. Ik maak me niet de illusie u te kunnen 
overtuigen, enig realiteitsbesef zal uit uzelf moeten komen, liefst zonder politieke bijbel in 
hand en hoofd”, kan ik niets als U domweg niet aangeeft waar ze op slaan. Overigens 
betwijfel ik of U me dat rechtstreeks in het gezicht zou durven zeggen. Voor mij is dat een 
leidraad voor wat ik hier neerschrijf. Op de wijze die U hanteert gaat het meer lijken op 
ordinair schelden en iemand een etiket op plakken. Binnenskamers noem ik dat typisch 
Hollands, veel schreeuwen en weinig wol. Cʼest le ton qui fait la musique.

dinsdag 2 december 2008, 16:14 uur

#108 jn de graaff

Londen (Engeland) is inderdaad een slecht voorbeeld. Denk aan het rascistisch geweld 
decennia terug (als dat in Duitsland gebeurd zou zijn had Nederland op zʼn kop gestaan). 
Thatcher heeft er handig gebruik van gemaakt. De parallel met Frankrijk heeft meer te 
maken met de koloniale geschiedenis van beide landen, met de Franse exception dat wie 
in Frankrijk geboren is automatisch de Franse nationaliteit bezit. De enige overeenkomst 
met Nederland zie ik in de migratie van Polen en Italianen voorafgaande aan WO II.
Of de Fransen werkelijk geïnteresseerd zijn in Het Nederlandse beleid betwijfel ik ten 
zeerste. Daarvoor is de politiek van Sarkozy teveel gericht op de Bühne en de wind uit de 
zeilen nemen van zijn tegenstanders. De modieuze Rachida Dati is hiervoor een prachtig 
uithangbord. Het geeft te denken dat ze op de avond van de presidentsverkiezingen haar 
gal spoot over het feit dat de publieke omroep een reportage over de uitgebroken rellen in 
het land uitzond. Dat had volgens haar op zoʼn mooie avond nooit mogen gebeuren. Ze 
komt n.b. uit hetzelfde milieu dat ook al in het begin van de zestiger jaren in het verzet 
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kwam en bij betogingen in Parijs massaal de Seine in werd gedreven onder commando 
van een functionaris die tijdens het Vichy bewinf al zʼn sporen had verdiend. Dat zijn deze 
mensen nog niet vergeten. De rap-cultuur in Frankrijk vormt er een afspiegeling van.

donderdag 4 december 2008, 00:32 uur

#114 - Willem Nijmegen

Hiermee begon deze discussie:
“Langs deze lijnen, aanpakken macho straatcultuur/ondersteunen thuiscultuur/versterken
schoolcultuur, zetten we een herkenbare PvdA lijn neer. Repressie gericht op wangedrag.
Vervolgens altijd een nieuwe kans onder strikte voorwaarden. En veel nadruk op “er tijdig 
bij
zijn”. Preventief beleid dus, maar niet-vrijblijvend. Het betreft een aanpak die 
Kabinetsbreed moet worden ingezet. Sommige van de voorgestelde maatregelen zijn al 
mogelijk maar de uitvoering moet veel beter. En veel van de maatregelen moeten voor álle 
jongeren met vergelijkbare problemen worden ingezet.”

Aldus het slot van de PvdA notitie. En de toon was gezet. Nog steeds worstel ik met dit 
soort taalgebruik. Er wordt gesteld, geconstateerd, opdracht gegeven en ziedaar het 
probleem van achterliggende oorzaken hoeft niet meer benoemd te worden. En zie je wel, 
we doen er alles aan. Vergelijkbaar met de Franse en Duitse reflex richting wetgeving. 
Vooral de term preventie zou me in lachen doen uitbarsten, als het niet zo treurig was.

De vox populi ligt mij na aan het hart, denk aan de kroeg, en ziedaar, TH. De superieure 
“Hollander” versus de onderontwikkelde, ja wie? De geest is uit de fles, met 
terugwerkende kracht dank aan Bolkesteijn. Vandaar mijn oproep de discussie te 
beperken tot het fenomeen “straatcultuur”. Tussen haakjes: we zouden er dan 
waarschijnlijk snel achter komen dat “onze” cultuur niet zo kindvriendelijk is als ze zich 
voordoet. Maar dat terzijde.

Het wordt werkelijk grotesk als U me in #99 op de korrel gaat nemen (moet ik aannemen 
n.a.v. mijn reacties op TH?), terwijl ik op geen enkele wijze crapuleus gedrag verdedig. 
Waar valt dat te lezen? Dat TH menslievende ideeën er op na houdt? Wie weet. Het is 
maar wat je daaronder verstaat.

Maar wie bepaalt wat crimineel gedrag is? Wordt dat bepaald door een aangewakkerde 
hetze? Vraag dat eens aan de Britse nazaten in Australië, hun voorouders werden als 
“crimineel” gedeporteerd. En hoe hebben ze hun “gastrecht” gebruikt? Als U zo van 
Frankrijk houdt, en naar ik veronderstel ook de idee van de republiek, onderschrijft U 
waarschijnlijk ook hun “grondrecht”, i.t.t. tot ons “bloedrecht”, om staatsburger te worden.

Gastarbeiders met welgestelde Nederlanders in Frankrijk te vergelijken is absurd. En dan 
laat ik in dit verband een uitspraak van een oud-minister van de VVD: “Frankrijk is een 
prachtig land, jammer dat er Fransen wonen” nog maar buiten beschouwing. Ze leek 
overigens op twee druppels water op die van een oud collega van mij: “Maastricht is een 
prachtige stad, jammer dat er Maastrichtenaren wonen”. Fransen en Maastrichtenaren zijn 
gelukkig geen bedreigde diersoorten, dus dat kan verder geen kwaad.
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Gastarbeiders. Het woord al. Wie waren de gastheren. Als U werkelijk op de hoogte bent, 
dan hoort U ook op zijn minst iets te weten over de gastvrijheid, of zeg maar liever 
uitbuiting, waarmee deze mensen behandeld zijn. Nederland een gastvrij land? Maar ook 
dat wist U al.

Land opbouwen? Wat moet ik me daarbij voorstellen. In welke tijd leeft U. Ik vrees met 
grote vreze dat er niet veel op te bouwen zou zijn als we autarkisch moesten leven. Dan 
zouden we met recht nog Bataven genoemd worden, U weet wel die vermaledijde 
Fransen.

Toch moet ik U op de man af iets vragen. Heeft U een RK achtergrond? Liever geen 
antwoord, maar het treft me dat U een typisch biologische beeldspraak aanhaalt bij een 
maatschappelijk probleem. U weet wel, het lichaam van Christus als voorstelling van de 
Kerk. Overigens evenzeer misbruikt op andere terreinen, m.n. de stedenbouw.

Een ding moet me nog van het hart… Het is echt zinloos een, laten we het maar zo 
noemen, poging tot discussie te doen, als je andermans woorden in hun tegendeel laat 
verkeren. Stigmatiseren en etiketteren in dit geval. Ook zoiets vind ik niet getuigen van 
empathie, of wilt U dat niet begrijpen?

vrijdag 5 december 2008, 01:16 uur

#115-116 jn de graaff

Helemaal eens met uw tip. Alleen over welke politie hebben we het dan? Politie die de 
“kleine” criminaliteit even belangrijk vindt als de “grote”? Die een melding van een gestolen 
fiets even serieus behandelt als die van een gestolen BMW? En wie wordt er agent? De 
status van dat beroep is niet echt denderend.

Het wantrouwen t.o.v. de politie zal in Frankrijk ongetwijfeld hoger zijn dan hier. Wat de 
migranten uit vooral Algerije hebben meegemaakt is er dan ook na, misschien nog het 
beste te vergelijken met de ervaringen van “onze Molukkers”. Huisvesting, perspectief op 
werk, noem maar op. Politie (CRS, de Franse ME) alleen zichtbaar bij het neerslaan van 
rellen.

Nog iets griezeligs uit het Franse. Twee jaar geleden, als minister van Binnenlandse 
Zaken, wilde Sarkozy voor politie en gendarmerie een bestandssysteem in het leven 
roepen ter bestrijding van de criminaliteit (niet de witte-boorden criminaliteit uiteraard). 
Onder het motief van betere hulp aan slachtoffers en effectievere inzet van de politie 
zouden data verzameld worden op het gebied van “ethni”, sexuele voorkeuren, 
gezondheid, etc. Dat is er niet van gekomen. Zijn, overigens zeer gerespecteerde, 
opvolgster is onder druk van Sarko nu hetzelfde van plan. Het eerste voorstel is inmiddels 
door verzet afgeblazen, deze week is een nieuw gelanceerd in een iets gewijzigde vorm. 
“Google” maar eens bij Franse kranten en blogs (Rue89, Bakchich) naar “Edvige”.

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



donderdag 27 november 2008 door webredactie 
Krijgt Zalm als ABN-topman een te hoog salaris?

donderdag 4 december 2008, 02:31 uur

# 104 Paul Kirchhoff

Ach, je moet het toch eens leren. Waar komen anders al die grote leiders vandaan? We 
hebben ze van adel en hadden ze in de persoon van de derde-weg man Philips. Nieuw 
bloed kan geen kwaad.

En die belastingdienst zal nog wel steeds volgens het beproefde recept functioneren. Een 
belastinginspecteur zit gewoonlijk aan een bureau met twee stapeltjes paperassen. Een 
klein stapeltje met aangiften, waarbij veel te halen valt, maar moeizaam te innen, en een 
groot stapel van de kleine bangerikken, die meteen betalen. U begrijpt de keuze die 
gemaakt wordt. Met vermoedelijk de zegen van boven. Zie de bijstand die onze zielige 
spaarders en belastingontduikers met hun tegoeden in IJsland genieten.

En vergeet niet, de lieden die ons door deze crisis heen slepen, zijn voor geen kleintje 
vervaard. Bos voorop. Hij heeft ons zelfs bijna aan de rand van een oorlog gebracht om 
ons o zo arme land van dienst te zijn. Zwaar onderschat die man. Maar met bluf bereik je 
veel.

Etienne Davignon gisteren wanhopig in De Standaard: “Maar ik kan toch geen paraʼs gaan 
sturen en 1830 overdoen”. En “Tussen partners heb ik zoiets nog niet meegemaakt”. Ook 
een mooie constante in Nederland, de moraal voor de zondagse mis of dienst en verder 
als gebruikelijk. Zo is ons land opgebouwd. Er zijn mensen die dat gewiekst vinden, nee 
dat bewijst alleen onze superioriteit.

Daarom roep ik onze overheid en de top van het bedrijfsleven onder leiding van het 
koningshuis op een nieuwe Zalm-norm op te stellen voor al diegenen onder wiens leiding 
ons dierbare vaderland door deze moeilijke tijden geleid wordt. De trouwe onderdanen zijn 
hun dank verschuldigd.

vrijdag 5 december 2008, 02:24 uur

#133 - jn de graaff

Nu we toch met wereldverbetering bezig zijn, waarom dan niet meteen gaan winkelen in 
Afrika? Bij gebrek aan leiders zit de massa daar in grote ellende. Ik druk me verkeerd uit. 
Onze leiders winkelen daar wel, tot het product voetballer toe, en dat is goed voor onze 
banken en een beetje voor ons allemaal, maar dat verandert niets voor die Afrikaanse 
massa. Kunnen we niet een paar van onze sterren transfereren naar die onderontwikkelde 
gebieden? U zult het zien, binnen no time zijn daar de problemen opgelost en wordt Afrika 
welvarend. En er kan wat worden gedaan aan onze overbevolking.

Bos heeft ongetwijfeld van Sarkozy geleerd hoe hij een en ander kan aanpakken. Fortis en 
Dexia zijn de sleutelbegrippen. De uitvoering valt te lezen in De Standaard (Fortis) en in 
La Libre belgique (Dexia). De wijze lessen van een waarlijk groot leider, niet alleen van 
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Frankrijk maar inmiddels van Europa, kunt U lezen onder het hoofdstuk “Sarkozy reçoit les 
pʼtits Belges” in de Waalse krant.

#134 - Willem Nijmegen

Nooit van brood en spelen gehoord? Nou dan. En wie zijn de grote geldschieters van de 
ballentrapperij? Precies ook weer die grote leiders, om maar eentje bij zʼn naam te 
noemen: v.d. Ende. Bijna in zʼn eentje een massacultuur in het leven geroepen. Dat is pas 
een prestatie. Letterlijk ook van een hogere waarde dan het salaris van Zalm, ocharm. En 
een bedrijf leiden met duizenden werknemers? Wat een maatstaf. Een bedrijf leiden heeft 
primair weinig te maken met aantallen werknemers, ze zijn voornamelijk een kostenfactor. 
We doen hier toch niet filantropie?

Toch leuk dat NEC in Moskou gewonnen heeft.

donderdag 11 december 2008, 01:34 uur

#139 - Willem Nijmegen

Toch vreemd dat uw vergelijking met voetbalproducten niet aanslaat in deze discussie. Ik 
had anders verwacht. Wel wordt in deze kolommen te pas en te onpas het geloof er 
bijgesleept, indachtig Marx, maar voor het actuele opium geen oog. Zelf ben ik al meer 
dan vijftig jaar verslaafd aan deze vorm van volksvermaak. Zo heb ik MVV (met onze 
huidige bondscoach in de gelederen) eens ruim zien verliezen in de Goffert. Geldschieters 
en publiek zijn de keerzijden van dezelfde medaille. Zonder publiek geen geld, zoals U 
aangeeft, maar zonder geldschieters geen publiek.
“En ja, je moet echt over meer kwaliteiten dan een interieurverzorgster bezitten om een 
groot bedrijf te leiden…” constateert U. Hier moet U mij verder helpen. Meer kwaliteiten 
duidt er volgens mij op dat er volgens uw zienswijze een gradatie aan te brengen is in wat 
kwaliteit (kwalificatie?) heet. Daar wringt volgens mij de schoen. Ik ontken niet dat er 
verschillende “kwaliteiten” bestaan. Zo kan ik nauwelijks een balletje trappen, maar 
beschik over een mooi handschrift (beweert men, mʼn hele leven lang al). Zegt dat iets 
over de kwaliteit van het geschrevene? Ik vrees van niet.

Intrigerend is dan de vraag hoe kwaliteiten worden bepaald, herkend en gehonoreerd. En 
door wie. Uw interieurverzorgster, poetsvrouw of schoonmaakster omschrijven dit beroep 
volgens mij beter, moet over een grote dosis materiaalkennis beschikken, haar tijd efficiënt 
kunnen indelen, vaak over talenkennis beschikken, fysiek sterk zijn en noem maar op. 
Haar grootste kwaliteit ligt zelfs niet op haar specifieke vakgebied. Ze moet namelijk 
ontzettend goed met mensen kunnen omgaan, van huisdieren houden, enz. Dat is niet 
mis.

Zoals ik al boven aangaf, het leiderschap zou ons beste exportproduct kunnen worden. 
Kennelijk bestaat er geen wil of behoefte aan zulks in de praktijk om te zetten. Waarom 
niet? Een dergelijke hulp zou je dan met recht ontwikkelingshulp kunnen noemen. Ik heb 
“leiders” op velerlei niveau meegemaakt. Nooit heb ik kunnen ontdekken wat hun speciale 
kwaliteiten waren (karaktertrekken en afkomst buiten beschouwing gelaten). En toch 
moeten die er zijn, maar welke dan? Kunt U licht in deze duisternis werpen?
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Overigens valt voor mij de huidige leider van het Nederlandse voetbal af voor het 
predicaat “groot leider”. Zijn bemoeienissen met een FC Limburg vind ik dubieus. In deze 
ben ik natuurlijk subjectief. Nogmaals Willem, help ons verder en wie weet kan de 
mensheid een werkelijke kwalitatieve sprong maken!
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vrijdag 28 november 2008 door webredactie
Is het paddoverbod een schoolvoorbeeld van incidentenpolitiek?

maandag 8 december 2008, 03:25 uur

“…iedereen eet en drinkt paddoʼs, en neemt Tsjernobyl in. Ik begrijp nu ook waarom de 
meeste ménsen zo vaag uit hun ogen kijken, ik dacht echt bijna dat dit een soort cultuur 
was.” (#76 - Jaap den Haan).

Wie durft nog te beweren dat onze overheid “niet wijs” is en het beste met ons voorheeft? 
Dit is toch wel het ultieme bewijs. Het volk, de massa, verdraagt de waarheid niet, dan 
maar zo.

De overheid en allen die macht over het volk uitoefenen hebben het lief, ze zijn van 
schuldgevoelens en zorgen vrij. Hun zinnen en fantasie laten ze de vrije loop. De hemel 
op aarde.

Het volk is dom en de massa is traag. Geen genot, alleen verdoving is het devies. Hoe 
lang nog?

woensdag 10 december 2008, 02:51 uur

Angst, Gloria, is de drijfveer. Je mag bestaan (leven durft men dat te noemen), nee je 
moet, als je maar volgzaam en aangepast bent. Daar wordt al zo vroeg mogelijk mee 
begonnen. Opvoeding en onderwijs staan er bol van. Ooit is de schoolplicht ingevoerd met 
als oogmerk te selecteren en te classificeren. We weten al niet meer beter.

Paddoʼs? Slecht voor de gezondheid heet het dan. Of is de handel niet lucratief genoeg? 
Tijdens het begin van de aids-epidemie had ik eens een dispuut met een bestuurslid van 
de VPRO over het gebruik van voorbehoedmiddelen bij kinderen. Als vader en directeur 
van een middelbare school zou hij het liefst alle sex zonder condoom verboden hebben. 
Spontaan plezier en genot daar kon hij niets mee. Het is steeds weer dezelfde riedel.

Zelf heb ik een aantal malen studenten begeleid bij hun afstuderen. Daar ben ik regelrecht 
op afgeknapt. Ze zaten zo zeer in een strak keurslijf dat er nauwelijks de mogelijkheid 
bestond eens buiten de rand van de opleiding te kijken, laat staan eens een jaartje te 
flierefluiten. En het zijn deze academici die nu de dienst uitmaken: wethouders, managers, 
noem maar op.

Je ziet het, ik kan helemaal meevoelen met wat je schrijft. Toch laat de natuur zich niet 
dwingen. Dat zie je maar weer. De naam van de buurt van waaruit het oproer in Athene 
plaatsvindt heeft wel een toepasselijke naam: Exarchia…
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zaterdag 29 november 2008 door webredactie 
Moet de mosquito verboden worden?

maandag 1 december 2008, 18:12 uur

Het is hoog tijd om eens met de blik van een etnoloog naar onze samenleving te kijken en 
vooral hoe wij “leven” en ons laten leven. We delegeren in wezen al onze rechten aan een 
staat, die ons in opperste welwillendheid ons “grondrechten” toestaat. In principe is alles 
verboden behalve wat uitdrukkelijk wordt toegestaan. Elke vierkante cm wordt bestemd, 
grasspriet, stoeptegel of bebouwing. Ook de bebouwing waarin de mensen moeten leven 
wordt tot in het detail vastgelegd. Wel zo makkelijk. Zo weet zelfs de grootste sufferd de 
aansluiting te vinden voor het TV-toestel waarmee hij of zij aangesloten wordt op de 
wereld van het consumentisme.

De openbare ruimte is hoofdzakelijk opgebouwd uit drie elementen: een brede gladde 
strook voor min of meer automatisch rijdende voertuigen, stroken om deze te “parkeren”, 
met liefst zo weinig mogelijk groen er om heen (kan kennelijk kwaad voor deze voertuigen: 
vallende bladeren en vruchten, vogelpoep) en smalle stroken met betontegels, bestemd 
om van het voertuig in zijn of haar onderkomen te geraken.

Planten de mensen die hier leven zich nog voort? Van kinderen, maar ook van ouderen, 
straatzwervers, kooplieden, muzikanten en vooral vrolijke jonge mensen geen spoor. O 
jawel, ʼs-avonds doemen op bepaalde plekken jongeren op. Dat moet dan toch tegen de 
hier heersende moraal zijn? Dan zie je plotsklaps enkele volwassenen lopen, ze kunnen 
dus klaarblijkelijk nog lopen, met een hond aan een touwtje. Kennelijk houden ze dus wel 
van dieren. Twee straten verder deponeert de hond zijn drol ergens tegen een gevel of in 
een grasperk en ze maken weer rechtsomkeer.

Een samenleving als deze, geregeerd door de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en/
of haar blokpartijen, schreeuwt om controle-middelen. Nadere informatie leert dat iedere 
volwassene een partijkaart bij zich moet dragen, zo kan gezindheid en afkomst makkelijker 
gecontroleerd worden; een veelheid aan technische middelen wordt al ingezet om de 
publieke ruimte te bewaken tegen mogelijke subversieve elementen die de burger in zijn 
rust zouden kunnen storen. Overwogen wordt bij pasgeboren babyʼs een implantaat aan 
te brengen, zodat hun levenswandel en gezondheidstoestand beter gevolgd kan worden. 
In een buurland, het Verenigd Koninkrijk, zijn al enkele vorderingen in deze geboekt.

Hebben deze mensen dan geen enkel verzet? Maar zeker. Speciale gebieden zijn 
optimaal ingericht om, zoals dat heet, te consumeren. En er worden feesten 
georganiseerd, die met een hels kabaal vaak tot diep in de nacht voortduren.

Wollen wir den totalen Staat? Het heeft er alle schijn van dat genoeg mensen inmiddels zo 
aangepast zijn, zie hierboven onder meer #1, 13 en 16, dat een mosquito meer of minder 

er niet toe doet. Dan liever slaande portieren, warm draaiende diesels in het holst van de 
nacht en niet te vergeten rijdende discoʼs. Daar wordt mijn muziekgenoegen, de 
clavecimbelsonates van Rameau voorop, door vergald. Maar dat is de getolereerde 
straatcultuur, of liever de opgelegde. Als we dat niet wensen, en niet de hele wereld naar 
de verdommenis willen helpen, moeten wij handelen, en niet de staat. De historie leert dat 
dat de wereld op zʼn kop is.
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donderdag 4 december 2008, 01:30 uur

Altijd al ben ik weg geweest van alles wat met geluid te maken heeft. In een flat gewoond 
met een steenbrekerij in de buurt, langs varende boten en twee scholen. Geïnspireerd 
door hoorspelen heb ik dat geluid opgenomen. Nog maar eens terug geluisterd. Prachtig 
dat gegil van hoge kinderstemmen tijdens het speelkwartier. Daarachter het geluid van die 
steenbrekerij als, zo gek het klinkt, een rustgevend en vertrouwenwekkend geratel. Het 
was in de tijd van de autoloze zondagen. Wat een rust. Wie herinnert zich dat nog?

zondag 4 januari 2009, 00:31 uur

#95 - Reinier

Niets nieuws onder de zon, Reinier! Het hoort bij een bepaalde omgang met de 
medemens. Er zijn nu eenmaal lieden, en niet weinigen ook, die menen te weten wat 
fatsoen is en wat niet. Helaas zijn dat vaak de meest aangepasten van wie niets te 
verwachten valt. Meer vegeterend dan levend om het maar eens zo uit te drukken. Wat 
buiten de norm valt is storend. Dat alles staat voor mij los van het met elkaar rekening 
houden. Dat heeft met samenleven van doen en daar hebben fatsoensrakkers weinig 
mee.

Spontaan schieten me beelden te binnen van mijn tijd op de lagere school. Achteraf zie je 
dan dat toen al de scheiding der geesten begon. De lieverdjes en braverikken, vaak ook 
stiekemerds, versus de rest. En kijk eens naar Balkenende c.s. Je ziet het zo terug. Het 
echte crapule, zo noemen we hier ter plaatse het tuig, vind ik nog altijd de automobilist die 
meent dat de openbare ruimte alleen van hem (soms haar) is. Met bijbehorende 
pokkeherrie en stank.

Het is me ook al opgevallen dat in deze blogs erg gemakkelijk gepraat wordt over 
ongedierte e.d. En wat doe je met ongedierte? Juist verdelgen. Je kunt je afvragen wat dat 
zegt over de denkwijze van mensen die deze terminologie bezigen. Mensvriendelijk is ze 
zeker niet.
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maandag 1 december 2008 door webredactie
Is het goed dat weblogs als Geenstijl maar van alles onthullen en hetzes 
voeren tegen publieke personen?

maandag 1 december 2008, 23:51 uur

Het lijkt me te veel eer om inhoudelijk aandacht te besteden aan een weblog als GeenStijl. 
Als verschijnsel in een ontwikkeling waarbij internet een dominerende factor lijkt te worden 
in de informatie voorziening is het echter niet te negeren, dat moet ik helaas bekennen. In 
de kakofonie van een ieder zender en ontvanger gaan, vrees ik, dit soort sites een steeds 
grotere rol spelen. Als je de weg niet weet, of beter welke informatie je moet zoeken en 
waar, is het verleidelijk de weg van de minste weerstand te kiezen. Daar ligt ook het 
succes van homepages als die van Windows en Startpagina.

Afgezien van het feit dat het web in grote mate bestaat uit zinloze informatie en 
amusement biedt het ongekende mogelijkheden. Alles wordt met alles verlinkt of 
gekopieerd en kan snel verspreid worden. Bronnen kunnen echter vaak niet gecontroleerd 
worden. Veelal is alles anoniem. Je kunt er vergif opnemen dat juist die sites aangepakt 
gaan worden die terecht of niet terecht leven bij de gratie van deze mechanismen.

En dan. Dan zijn we verder van huis dan ooit. Ik ga er vanuit dat het over een paar jaar zo 
ver is. Printmedia zullen grotendeels verdwenen zijn of worden ontzettend duur. En 
vergeet niet, van lieverlee wordt de samenleving afhankelijk van internet. Post, telefoon, 
radio en TV zijn en worden er in geïntegreerd. De gratis krant via deze weg zal een 
GeenStijl zijn. En de tweedeling in de maatschappij scherper gemarkeerd dan ooit.

dinsdag 2 december 2008, 22:11 uur

#123 Jan Flier en #125 Frank Lenssen.

Opvallend in praktisch alle reacties, de uwen niet uitgezonderd, komt het beeld naar voren 
dat pas door het internet de buitenlandse media ontsloten werden. Al als kind luisterde ik 
voornamelijk naar de Duitse en Belgische radio (ook goed geweest voor de kennis van 
Duits en Frans). Als enig lichtpuntje vond ik bij de Nederlandse radio de V.P.R.O. (jawel 
met puntjes). Spelberg en co. waren al in de vijftiger jaren met een hoorspelbewerking van 
“Under the Milkwood” in de weer.

Is dat eenzijdige (Hollandse) gebruik van de media ook van invloed op de kijk van media 
in het algemeen?
Misschien verklaart het de verzuchting van Jan Flier: “Ik zou graag eens kwaliteit zien.” 
Maar waarom dan toch tijd blijven verspillen aan aantoonbare onzin?
Neemt U ook kennis van allerlei huis-aan-huis bladen? Waarom nog gekeken en 
geluisterd naar de zo genoemde maar helaas in die zin niet bestaande “publieke” omroep, 
om maar te zwijgen van stijlloze sites (met interessant tieten-nieuws)?

Met U, Frank Lenssen kan ik niet meegaan als U stelt dat er een waterscheiding plaats 
vond n.a.v. 11/9. Levendig kan ik me nog het programma “Welingelichte Kringen” 
herinneren, waarin het schofferen door VNʼs Piet Grijs tot kunst werd verheven. Dat 
programma stond echt niet op zichzelf. Het was ook een kunstje, een kunstje, en dat ben 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



ik met U eens, dat nu alom toegepast wordt. Zelfironie is niet de dominante karaktertrek bij 
de Nederlandse bevolking.

Hokjesgeest en etiketten-plakkerij is een geliefd volksspel, gekoppeld aan het gesundenes 
Volksempfinden wordt het brandgevaarlijk. Overal een mening over hebben, die luidkeels 
uitbazuinen en voor de gevolgen hard weglopen, dat is de te constateren trend. Daarbij 
komt het in de anonimiteit duiken (vaak begrijpelijk) en het niet vermelden van bronnen en 
het plegen van plagiaat.

In het kader van de alom uitgebazuinde vrijheid op meningsuiting (waar is de 
verantwoording?) nog een anekdote. De grootste politieke blunder van Stalin is geweest 
de pers volledig aan banden te leggen. Verstandige, en ook minder verstandige, mensen 
wisten dat wat in De Waarheid stond zeker niet de waarheid was. Daartegenover de USA. 
Algemene meningsvrijheid. En hoe ziet het uit met het geïnformeerd zijn van de 
Amerikaanse bevolking? Uitermate beroerd zou ik zo denken (i.t.t. wat hierboven ergens 
vermeld werd).

Daarmee is ook het dilemma geschetst en komen we bij de eigendomsverhoudingen van 
de media uit. Die invloed is onbegrensd: politiek, economisch, wetenschappelijk, sociaal. 
Een retorische vraag tot slot: Zouden Bush, Sarkozy, Blair en Berlusconi ooit aan de 
macht zijn gekomen door werkelijk onafhankelijke en niet gemanipuleerde media? 
Natuurlijk niet. En in welk troebel water vissen media als GeenStijl?

maandag 5 januari 2009, 23:51 uur

Maanden na dato zie ik het filmpje op YouTube met oud-minister Vogelaar. Soms loop ik 
erg achter met de Nederlandse actualiteit. Maar het bleek het filmpje van het jaar dus 
maar eens gekeken. Is vlerkengedrag tot norm verheven? Eerlijk, bij het zien en vooral 
horen van een of andere nitwit die iemand de microfoon onder de neus duwt en zich tot 
spreekbuis van het volk maakt, begon mijn bloed te koken. Het liefst had ik hem een flinke 
rechtse verkocht en voor het leven kreupel getrapt. Je zou toch zo zeggen zo gaan we niet 
met elkaar om. En daar verdient zoʼn individu geld mee. Wie durft het in deze blogs nog 
over tuig en ongedierte te hebben? Het werkelijke crapule zijn dit soort lieden. Inmiddels 
heb ik ook begrepen dat voornoemd figuur met alle égards is ontvangen op de officiële TV. 
Zijn we zo diep gezonken in Nederland?
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maandag 1 december 2008 door webredactie
Voldoende ʻchangeʼ in kabinet Obama?

dinsdag 2 december 2008, 19:51 uur

# 16-18 Emil Havas

Exact! De beste reclamestunt ooit. Welke change? De zwarten en kleurlingen in de USA 
zullen het ingepeperd krijgen, door de notoire racisten, maar erger nog door het politiek 
correct deel van de bevolking. Zie je wel: van krantenjongen tot miljonair, nou ja. 
Armoedebestrijding? Acht jaar Clinton en nog geen behoorlijke gezondheidszorg in dat 
land. Nog afgezien van het bijbehorende prijskaartje.

Vele malen verontrustender is dat deze cosmetische change ongebreideld de 
Amerikaanse machtspolitiek zal doorzetten. Denkt nou werkelijk iemand dat waar ook ter 
wereld één militaire basis van dit imperium gesloten zal worden? Zo werkt macht niet. Het 
gezicht van Amerika is veranderd. Dat dit vele malen sympathieker is maakt het daarom 
nog meer beangstigend. Bush was al bij het oud vuil gezet gezien de hoffelijkheid of het 
gebrek daaraan waarmee hij op de laatste “top” bejegend werd. Obama/Clinton zullen 
voor de schone schijn in de rest van wereld ontvangen worden als de verlossers. Het 
ontwaken zal hard zijn.

Mij was liever het duo McCain/Palin geweest. Dan had men in de wereld tenminste 
begrepen dat alles bij het oude blijft. Die duidelijkheid hadden we dan. En Palin dom? 
Erger dan Bush kan toch onmogelijk. Denkt overigens iemand nou serieus dat Obama 
echt bepaalt wie tot zijn regeringsploeg zal behoren. Het lijkt me toch voor de hand te 
liggen dat uit wiens hand men eet diens woord men spreekt ook hier geldt, m.a.w. de 
lobbyʼs die rijkelijk de kas van Obama hebben gespekt zullen daar veel voor terugzien. En 
dan hebben we nog het z.g. militair-industrieel complex, een van de grote economische 
factoren in de USA, enz. enz.
Wat is daar tegenover een, naar we vooralsnog mogen aannemen, fatsoenlijk mannetje?

zaterdag 6 december 2008, 04:39 uur

#44 - Gloria

Gloria, verspil je energie niet! Velen staren zich blind op façades, wat er achter schuil gaat 
nemen ze niet waar. De motor waarop onze samenleving draait heet kapitalisme. Wie 
daarin niet in mee wil is de klos, zie China, zie Cuba, hoe je ook verder over die regimes 
mag denken, ook zij zijn door de knieën. Tot de val van de Berlijnse muur werd West-
Europa een zachtere politiek-economische vorm gegund, de “Soziale Marktwirtschaft”. In 
de Duitse grondwet staat zelfs dat eigendom plichten oplegt. Wat is er van terecht 
gekomen?

Je kunt er gif op in nemen dat iemand die in de USA tot president wordt gekozen een vurig 
patriot is en een aanhanger van het geldende economische systeem. En in beide was 
Obama ondubbelzinnig, hoe had hij anders gekozen kunnen worden? Van binnenuit kan 
de toestand alleen van onderop veranderen, als de tegenstellingen tussen de staten, 
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bevolkingsgroepen (denk aan de Latinoʼs) en de kloof tussen arm en rijk verder oplopen. 
De USA een reus op lemen voeten?

Wat mij betreft, dat heb ik boven al ergens gezegd, hadden beter de Republikeinen aan de 
macht kunnen blijven. De noodzakelijke tegenkrachten elders in de wereld waren 
daardoor waarschijnlijk versterkt. En dat Iran hoe dan ook aan de Amerikaanse beurt komt 
maakt een blik op de kaart duidelijk. De aangekondigde troepen versterkingen naar 
Afghanistan wijzen daar volgens mij ook op. Tegelijkertijd worden de bondgenoten dan 
steeds meer verwikkeld in deze agressie t.b.v. de “olie”.

Een grootmacht die die naam verdient zou alle macht waarover ze beschikt moeten 
aanwenden om de wereld wat rechtvaardiger en leefbaarder te maken. Alles wat de USA 
sinds Hiroshima onderneemt geeft blijk van het tegendeel. Groot alleen wat betreft 
wapentuig, op elke denkbare schaal, democratisch? Alleen al de historisch zo gegroeide 
drie maanden tussen verkiezing en afleggen van ambtseed geven te denken!

Gloria, ik wil je geen illusie ontnemen, maar vertrouw alleen op de mensen die je kent. 
Anderen kun je alleen op hun daden afrekenen en dat draait meestal op een teleurstelling 
uit. Sterkte!

dinsdag 9 december 2008, 03:19 uur

#48 - Gloria

Ook bedankt voor uw reactie. Toch nog eens change (in de USA). Change van wat en 
waarheen zou je je dan kunnen afvragen.

Weg van een economisch stelsel dat dit land groot heeft gemaakt met uitbuiting, oorlog en 
milieu vernietiging als voorwaarde en gevolg?
Weg van een visie op de ruimte als onbegrensd, begonnen met de trek naar het Westen 
en wie weet eindigend met kolonisatie van de maan of de planeet Mars?
De koppeling van beide heeft de ideologie geschapen van het land met de onbegrensde 
mogelijkheden: de American Dream. Maar ook tot een land waar alles tot koopwaar 
gereduceerd is.

Wat kunnen en willen Amerikanen hiervoor in de plaats stellen? Afgezien van wat 
cosmetische ingrepen bitter weinig, denk ik. Het kapitalisme heeft een groot deel van de 
bevolking nu eenmaal geen windeieren gelegd.
Het zou misschien prachtig zijn als de “autochtonen” van Amerika de Europese 
afstammelingen naar “huis” konden sturen. Maar dat is voor alsnog geen American 
Dream. En wij kregen dan de trekken letterlijk thuis.

U merkt het, ik weet het ook niet. “Mond-op-mond” reclame is van node, zowel daar als 
hier. Zoals U dat doet. Onder die reclame versta ik dat je je gedachten, wensen en 
fantasieën via een “concrete utopie” uitdraagt. Zo merkte ik, door mijn vak gedwongen, dat 
niets was zoals het scheen dat het was. Gekoppeld aan een gezonde dosis 
nieuwsgierigheid kun je dan ver komen. Een echte change is toch alleen maar denkbaar 
als er een breed draagvlak voor is. Daarom had ik vorig jaar mijn hoop gezet op Ségolène 
Royal met haar (oprecht?) streven naar participerende democratie. Niet op Obama, zijns 
ondanks.
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donderdag 4 december 2008 door webredactie
Is het goed dat er voedselbanken zijn?

zaterdag 6 december 2008, 02:26 uur

#43 - Henk Hiensch

“Dat de sociale voorzieningen in Nederland na de tweede wereldoorlog een menslijk 
gezicht kregen,was uit angst dat Nederland naar een socialistisch/ communistisch landje 
zou afdrijven.” De communistische vakbeweging was toen geloof ik zelfs de grootste van 
Nederland…

Volgens mij horen hier nog twee elementen bij. Het ontstaan van de consumptie-
maatschappij in de vijftiger jaren, eerst in de USA, en min of meer gekoppeld aan de 
Marshall-hulp vervolgens in West-Europa. En natuurlijk de Europese landbouwpolitiek 
onder Mansholt (het kunstmatig laag houden van de voedselprijzen). Volgens mij zijn we 
door de combinatie van deze twee in een duivelse valstrik geraakt, waarbij dan maar voor 
het gemak richting vadertje staat gewezen wordt als we financieel tekort komen. Het lijkt 
wel of in onze perceptie kwalitatief goed voedsel een sluitpost is geworden. Bij mij thuis 
gold de regel zolang we geen margarine hoeven te eten gaat het ons nog goed.

De samenleving inrichten volgens het consumptie model was natuurlijk niet alleen goed 
voor het “kapitaal” maar was evenzeer gericht tegen het rode spook uit Rusland, zoals U 
al aangeeft: bij het verlaten van lagere school kregen we nog de wijze les mee dat 
communisten gevaarlijk waren, omdat ze de revolutie wilden, maar socialisten waren nog 
veel gevaarlijker, want die probeerden stiekem het roer over te nemen.

En nog wat anders zou wel eens een belangrijke rol kunnen spelen. Typische 
consumptiegoederen zijn aan mode, ontwikkeling en slijtage onderhevig (gemaakt) en 
worden dus steeds weer vervangen. Een elastische vraag dus. De voedselindustrie, 
feitelijk dus de kapitalisering van de voedselvoorziening, heeft hier haar eigen antwoord op 
gevonden. Onze supermarkten staan er vol mee.

Of we weer teruggaan naar de charitas (St. Vincentius in RK kring) zoals U vreest, durf ik 
niet te zeggen. Eerlijk gezegd denk ik dat ons verlicht systeem zolang zal standhouden 
totdat het zwaartepunt van het kapitalistisch stelsel naar elders verschuift. Geld heeft zo 
zijn eigen wetten, en meedogend kan het vanuit zijn wezen niet zijn.

Een voorlopige oplossing? Misschien was de idee van een basisinkomen nog zo gek niet. 
Geen controle van staatswege hoe iemand leeft en een afbouw van de verborgen 
werkeloosheid (bij de sociale diensten met name). En eerlijker delen. Overigens bedankt 
voor de link. Zouden we meer moeten doen!
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vrijdag 5 december 2008 door webredactie
Is het een taak van de overheid om discussiesites te subsidiëren?

vrijdag 5 december 2008, 23:28 uur

#22 - Markovic

Het was me ontgaan dat onze ministerploeg versterkt is met een krullenbol vol met 
dadendrang. En een website met de naam Marokko.nl. Nooit van gehoord. En toch niets 
gemist. U zegt het: “het klassieke ABCʼtje!”

Overal schijnen subsidiepotjes voor te zijn. (Kan de NRC niet eens een lijst publiceren van 
alle mogelijkheden om aan subsidie te komen?) Of laat de overheid iedereen 
subsidiëren… bijvoorbeeld met een “gratis” internetaansluiting en hosting van een eigen 
site. Iedereen dezelfde rechten en plichten. Weg gemoraliseer en verdeel en heers.

Nadeel. De zogeheten integratie zal wat moeizamer verlopen. Onze “niet-autochtone” 
medelanders vinden dan niet meer zo snel het door de Telegraaf verspreide nieuws van 
het kaliber “Hitler is een goede baas” en “Hond schiet jager neer” uit de koker van de 
fameuze Angel-Saksische pers (Daily Mail, Fox).

donderdag 11 december 2008, 05:04 uur

Wat een geluk dat via internet nog geen reuk verspreid wordt, Gloria, het zou echt stinken. 
Stinken naar verderf en haat. Beschaving, wat een groot woord voor zoʼn zielig manneke. 
Elke reactie is bij voorbaat onmogelijk.

Treurig ook dat er ooit grenzen zijn getrokken. Zelf woon ik tweehonderd meter van de 
Belgische grens (Vlaams) en een kilometer van het Waalse gebied. De verschillen zijn 
ondanks Europa nog altijd enorm. Als mijn stad niet indertijd was ingelijfd door Holland 
had ik Frans gesproken, nu Mestreechs. “Chaque langue” geeft een eigen visie op de 
wereld. En zaait verdeeldheid als je er geen kennis van neemt. Heerlijk als je met een 
Marokkaan met een mengeling van Nederlands, Frans en jawel Mestreechs, kunt praten.

Subsidiëring van een site vind ik overigens een slecht idee. Volgens mij creëer eerder een 
getto mentaliteit dan een wederzijdse verrijking. N.a.v. de vraagstelling heb ik er een keer 
na gekeken en ben werkelijk geschrokken van het soort berichten rechtstreeks uit de 
Telegraaf.

De krant van het beschaafde Nederland. De krant ook van de eerste TV recensent in 
Nederland, Leo Riemens. De man die in mei 1940 als eerste gestoken in NSB uniform de 
AVRO studio betrad. Kenner van operazangers. Cultuur, beschaving,… Pijnlijk steeds 
weer zoiets onder ogen te moeten krijgen!
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zaterdag 6 december 2008 door webredactie
Is eten kopen nog leuk?

maandag 8 december 2008, 03:58 uur

Leuk? Als je kunt koken, wat ik niet kan, en je hebt verstand van groenten, fruit, vlees en 
vis en je hebt de keuze, dan misschien wel. Dan koop je je spullen bij een bakker, slager 
en groenteboer die een rijk assortiment èn verstand van zaken hebben, voor zover die er 
nog zijn. Dat is iets anders dan met een karretje door de supermarkt lopen en voedsel 
inslaan.

Als we in de nabije toekomst nog alleen via deze laatste weg aan ons eten kunnen komen 
dan zal ook de laatste natuurlijke diversiteit verdwenen zijn. Nu al bepalen suikerbergen 
(suiker, het gif dat we dagelijks tot ons nemen) en vethopen gecombineerd met 
chemicaliën voor smaak, kleur en houdbaarheid onze zinnen. Ketchup en Cola om maar 
iets te noemen. Of wat dacht U van onze zuivelindustrie…

Waar zijn de Groeselder Klumpkes gebleven?
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woensdag 10 december 2008 door webredactie
Is de film van Jami een constructieve bijdrage aan het debat?

zondag 21 december 2008, 04:45 uur

49 - joke aarts

“Muskens - U heeft nog nooit iets gelezen over christen- en jodenvervolging in de Islam.”

U slaagt er wel in anderen aan het (her)lezen te zetten. Een mooie bundel is “The 
Influence of Islam on Medieval Europe” met lezingen aan het Collège de France in 1970 
van Montgomery Watt. De verleiding is groot hieruit hele passages te citeren, vooral 
omdat de auteur het ook te doen is om het heden en onze relaties met Arabieren en 
Moslims. En wat we schatplichtig zijn aan hun cultuur. Muskens zal de auteur ongetwijfeld 
kennen, ook van de door U via internet bijeengeschraapte stukjes. Urbain Vermeulen is 
zijn naam, sympathisant van onze roomse kruisridder en liefhebber van de Arabische 
cultuur, zoals hijzelf beweert.

Eerlijk, ik dacht dat met de reactie #26 van de Heer Muskens zoʼn beetje alles gezegd 
was. Stof genoeg tot nadenken en bezinning in ieder geval. Maar nee, in al Uw 
betweterigheid komt U weer met bewijzen. U hebt een missie te vervullen, zoals zo velen 
in navolging van U weet wel wie. Bijgevallen door de vaste secondanten, die in hun liefde 
voor Palestijnen, Boeddha en, waarom ook niet, Ghandi ten strijde trekken tegen de 
“wereldwijde terreur uit naam van de islam”.

In mijn naïviteit dacht ik eerst dat Uw reacties, zoals in het blog over extreemrechts, 
voortkwamen uit angst en bezorgdheid. Daar ben ik dus niet meer zo zeker van. Het kan U 
niet ontgaan zijn dat er al bijna 20 jaar lang door onze grote bondgenoot er alles aan 
gedaan wordt om een Arabisch land in het stenen tijdperk terug te katapulteren. Om ze 

een lesje in democratie te leren? Om ze technologische knowhow te brengen (het land 
stond 20 jaar geleden aan de wereldtop inzake de gezondheidszorg, een typische 
Moslimtraditie, weet U wel?) Om ze de zegeningen van het Christendom te brengen? 
Misschien wel. Vooral om roof, legale natuurlijk, ging en gaat het. Olie. En kijkt U eens op 
de wereldkaart. Waar wordt olie gedolven en waar zijn conflicthaarden? En wie wonen 
daar overwegend. Juist, Moslims. Wat een barbaarse religie, dat zeg niet ik, maar dat lees 
ik in Uw Sammelsurium.

Waar ik bang voor ben zijn demagogen. Ze roepen om leiders en richten een Blok voor de 
Vrijheid op. Hun dubbele agendaʼs krijgen we niet te zien. Onnozele collaborateurs zijn 
altijd te vinden en blinde volgelingen des te meer. En daar zouden U en ik bang voor 
moeten zijn en zich tegen moeten wapenen. Die uit eigen kring wel te verstaan. Voor het 
overige sluit ik me aan bij #54 - muskens in de wetenschap dat we nooit in de door hem 
beschreven toestand verzeild waren geraakt zonder de kennis en wetenschap van de 
Moslims (en lees wat Urbain Vermeulen hierover te berde heeft te brengen, griezelig).

zondag 28 december 2008, 03:05 uur

#63 - Willem Nijmegen
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“Geen staatsmacht zonder God” (Paulus en Petrus).
“Wereldlijke macht kan ook de macht van Satan zijn, deze naast Goddelijke macht stellen 
is verraad aan het evangelie” (Johannes van Patmos).
Waar kiest U voor? De heidense versie van Paulus (en Petrus) of die van de Zeloten in de 
Joodse traditie (Johannes)?
Wacht maar rustig op de Christelijke Apocalypse. Of God grijpt in of we helpen hem een 
handje. Beide Christelijk. En ook: de wereld zal Christelijk zijn of niet zijn. Dat het Rijk 
Gods kome!
Anders gezegd, het gevaar zit dichter bij huis dan U kennelijk denkt. Het hemd is immers 
nader dan rok… En daar begint alle ellende mee. Of gelooft U in de fabeltjes van Samuel 
Huntington?

woensdag 31 december 2008, 00:30 uur

#64 - Willem Nijmegen

U weet te kiezen? Bij de keuze voor de aarde is dat nog al voor de hand liggend. Je wordt 
gemaakt door een of ander standje uit de Kama Sutra (het missionarisstandje geeft wel de 
beste kans op bevruchting) en wordt geboren. Eigenlijk gebeurt dat buiten onze wil om. 
Toch geen keuze?

Met die keuze tegen fictie ontzegt U zichzelf het enige wat het leven voor een mens apart 
maakt. Want wat moeten we met al dat consumptie-spul dat de wereld in geslingerd 
wordt? Dat is alleen goed voor de kassa. Nee dan liever een boek en wat mij betreft 
muziek. Literair val ik steeds terug op “Der Mann ohne Eigenschaften” en muzikaal op de 
operaʼs van Rameau. Alles fictie. Het leven zonder lijkt me erg armzalig. Mist U werkelijk 
niets?

De bijbel en de koran zijn toch niet uitsluitend fictie maar ook literair en historisch hoogst 
interessante werken. Voeg daarbij ook nog hun ontstaansgeschiedenis en verdiep U erin. 
Ik zeg niet geloof, daar ben ik zelf wars van. Het kan nooit kwaad om andere mensen (en 
ook onszelf) en hun cultuur iets beter te leren begrijpen. Belangrijker nog: de 
verwevenheid van religie en macht. Daar sloeg rechtstreeks mijn stukje op. Dat is U 
kennelijk ontgaan.

En o ja, de aarde. Die komt er wel weer bovenop als we ons dankzij de vooral in 
Christelijke landen ontwikkelde technologie hebben uitgeroeid. Dat lukt ook zonder 
wapens. Meer zorgen maak ik me over de mensen die dat overleven. Kritisch? Fictie? Het 
is als een siamese tweeling…
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woensdag 10 december 2008 door webredactie
Is de partij van Geert Wilders extreemrechts?

donderdag 11 december 2008, 16:57 uur

“Ik extreem, kom nou! Altijd gezegd waar het op aan kwam, recht voor zʼn raap. Dat is 
eerlijk, niks achterbaks. Maar extreem? Fortuijn wist het ook al, maar dat was wel een 
mietje, beetje eigenaardig iemand eigenlijk. Maar Geert, dat is mijn man, de ideale 
schoonzoon. Die draait er niet om heen en zegt waar het op staat. Weg met dat gespuis. 
Het land is al vol genoeg en werk hebben we niet meer voor ze. Ze fokken als de konijnen, 
hebben ze ook de tijd voor. En iedereen wil toch ook nog met zʼn autootje kunnen toeren, 
nou dan. En dan die rooien. Die weten toch nergens van. Die willen toch alles 
omverwerpen wat wij opgebouwd hebben. Dat is pas geweld. Extreem, extreem, die rooie 
rakkers zijn extreem. En daar gaan ook nog onze belastingcenten heen. Naar 
onderzoekers die maar wat aanklooien en ons verdacht maken. Wij zijn trots op 
Nederland. Dat ben ik met Rita eens… Een referendum houden, dat durven ze niet. En 
dan de TV. Leugenaars zijn het. Alleen Paul de Leeuw kan nog eens goed uit de hoek 
komen. Ook een flikker, zeg je? Nou wat dondert het. Zeg heb jij wel eens een arme Jood 
gezien?”

De Partij voor Volk en Vrijheid is een oerdegelijke Hollandse partij. Net als het Front 
National Frans is en de NSDAP Duits was. Volk eerst, voor God en Vaderland en reinheid. 
Nationalistisch, niks links en al helemaal niet socialistisch. En een bepaalde 
bevolkingsgroep als zondebok benoemen. Dat heet in gewone mensentaal extreem-rechts 
en is dienstig voor elke discussie over het verschijnsel Wilders en zijn partij. De opstellers 
van Monitor 2008 geven klip en klaar aan hoe zij tot hun bevindingen zijn gekomen. De 
positie van de Anne Frank Stichting in het politieke (en historische) krachtenveld is helder. 
Hun integriteit in twijfel trekken is ordinaire laster. Sociologie, culturele antropologie, maar 
ook economie, zijn geen natuurwetenschappen. Geschiedkunde ook niet, maar je zou hoe 
dan ook aan jezelf de eis moeten stellen geen notoire onzin uit te slaan. Wilders hoeft 
zelfs geen boek of onderzoek te raadplegen. Voor hem volstaat zijn hersenspinsels de 
wereld in te sturen en geniet daarvoor ook nog bescherming. “Op mijn kosten”, heet dat in 
rechtse kring.

Atoomwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland. Kunnen we de grenzen niet 
afschaffen, te beginnen met Nederland? De beste manier om van verstokte nationalisten 
af te komen. En weer een conflicthaard minder in de wereld…

vrijdag 12 december 2008, 04:45 uur

#124 - Natascha Adama

Van een afstand de zaak in ogenschouw nemen doet vaker beter begrijpen. Eveneens, 
denk ik, als je je oor te luister legt bij buitenlandse media. Een jaar of twintig geleden werd 
op de Duitse radio uit de doeken gedaan hoe (politieke) vluchtelingen op Schiphol 
behandeld werden. Het masker van het tolerante en humanitaire Nederland werd volledig 
afgerukt. Door de jaren heen is zo bij mij het beeld gegroeid van een land dat zich 
uitstekend weet te verkopen als menslievend en rechtvaardig, maar in wezen niet zoveel 
anders is. In Nederland kritiek leveren op misstanden of de gevoerde politiek die niet 
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strookt met dat zelf gecreëerde beeld wordt een taaie missie. “Waar heb je het over? We 
zijn niet zo. Als ze het er niet mee eens zijn moeten ze maar op rotten”.

Van alle “-ismen” is het nationalisme wel het taaiste gebleken. Na de val van de Berlijnse 
Muur is het zelfs bezig aan glorieuze comeback in Europa. Lieden die deze kaart spelen, 
of het nou op de Balkan is of elders, spelen steeds het brandgevaarlijke spelletje van 
verdeel en heers. Om macht te verwerven kunnen ze dankbaar gebruik van een vorm van 
democratie, waarbij kennis niet van node is. Geen feiten en argumenten alsjeblieft. En de 
media spelen dit spel van manipulatie steeds nadrukkelijker mee. Het zal U bekend 
voorkomen en weinig hoopgevend al bij al.

vrijdag 12 december 2008, 17:44 uur

“In de huidige, achtste monitorrapportage gaat speciale aandacht uit
naar:
– extreemrechts en racistisch geweld;
– extreemrechtse formaties;
– extreemrechtse demonstraties in Nederland en Duitsland;
– het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de pvv;
– Grijze Wolven;
– contraterrorisme- en radicaliseringsbeleid;
– respons op extremisme in de regio Rotterdam;
– deradicalisering van rechtsradicalen en islamitische radicalen;
– opsporing en vervolging van discriminatie;
– jurisprudentie racisme en extremisme.”

Aldus een citaat uit de inleiding van Monitor 2008. Kan het duidelijker? Even de moeite 
nemen het rapport te lezen alvorens te reageren hoeft niet. Wat verstaan de criticasters 
onder wetenschappelijk? Als het rapport op onderdelen te kort schiet geef dat dan aan. 
Iets wat onwelgevallig is afdoen als pamflet of met kretologie brengt ons niet verder. Ik 
vrees dat daar de pijn ligt.

Marcovic #135 zegt zeer terecht: “De oude generaties Nederlanders met 
oorlogservaringen en moreel gezag zijn stilaan uitgestorven en wat rest zijn hier en daar 
mensen met een rotsvast vertrouwen in de gelijkheid van mensen en zoiets als 
rechtvaardigheid.” Ik zou eraan willen toevoegen: “ook de ervaringen voor en na de 
oorlog”. Het mag toch ronduit als schandalig betiteld worden het fascisme, met name het 
Duitse, als socialistisch te beschouwen. En sinds wanneer wordt het Spitzbürgertum 
gelijkgeschakeld met de arbeidersklasse? En sinds wanneer kan socialistisch als nationaal 
aangemerkt worden?

Uiterst vilein is de redenering de “antipathie” tegen de geassimileerde Duitse welvarende 
Joden te koppelen aan een protest van armen tegen de gegoede burgerij. Nog een klein 
stapje en de geschiedvervalsing is compleet. Het zal dan heten dat onder druk van de 
socialistisch gezinde armen de Joden uitgeroeid zijn door hun partij, de NSDAP. Kan het 
nog gruwelijker? Dat socialisten en communisten de eerste slachtoffers waren van het 
nazi-regime is 75 jaar na dato bij velen nog niet doorgedrongen.

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



Overigens zich op de borst slaan omdat mijn ouders ook enz. en zichzelf dan tot ijkpunt 
verheffen is bedenkelijk. Bij deze persoon zal ik zeker niet om onderdak gaan vragen als 
ik, God verhoede, om bescherming zou moeten vragen.

zaterdag 13 december 2008, 04:04 uur

#166 - Willem Nijmegen

Op één punt verschillen we zeker niet van mening en dat betreft de discipline sociologie. 
Elke premisse, interpretatie of wat dan ook blijft discutabel. Daar houdt onze 
eensgezindheid ook meteen op. Feitelijk kun je elk sociologisch onderzoek in mootjes 
hakken hoe vol het ook gestouwd is met cijfermateriaal om het een wetenschappelijk tintje 
te geven. Het onderuit halen van dit soort rapportages is een geliefde bezigheid van 
diegenen die terecht of ten onrechte het niet eens zijn met de getrokken conclusies. Voor 
mij schuilt de waarde veeleer in het aangeboden, al dan niet selectief gebruikte, materiaal. 
Conclusies neem ik op de koop toe.

U weigert kennelijk op grond van het “wetenschappelijk” gehalte van het rapport in te gaan 
op het aangereikte feitenmateriaal. Dat is Uw goed recht. Maar waarom die grote slag in 
de rondte? Is Wilders de nieuwe Messias? Kennelijk dan toch alleen voor een select 
gedeelte van de wereldbevolking. En “Ik moet overigens de eerste nog tegenkomen die de 
argumenten van Wilders onderuit haalt…”, exact, dat is de kern van het probleem (het 
probleem extreemrechts in de Monitor als nationaal omschreven). Le Pen is U als 
extreemrechts politicus bekend. Daar geldt precies hetzelfde voor. Overigens van 
Goebbels werd gezegd dat hij nooit een leugen heeft gebruikt. Bas les masques, maar 
hoe pak je dat aan?

130/160 (Ton Timman). Jammer, zoʼn foute grap. Nog spijtiger dat U zelfs niet weet hoe de 
naam te spellen van de Congolese politicus, vermoord in naam van het Vrije Westen.

zondag 14 december 2008, 00:31 uur

#173 - Willem Nijmegen

“Ik moet overigens de eerste nog tegenkomen die de argumenten van Wilders onderuit 
haalt…”. Dat is voor mij de cruciale zin in Uw vorige reactie. Ik denk dat voor ieder redelijk 
denkend mens vaststaat dat nieuwe vormen van extreemrechts zich niet zullen 
manifesteren als bruine of zwarte marcherende hordes. Dankzij het instrumentarium 
waarover het tegenwoordig kan beschikken heeft een autoritair regime de straat(-ruimte) 
niet meer nodig. Fysiek of andere vormen van rechtstreeks geweld zullen eerder taboe 
zijn, niet alleen vanwege het imago maar meer nog vanwege het oncontroleerbaar gevolg 
en niet te vergeten de kosten.

Hoe een nieuwe vorm van extreemrechts zich verder zou kunnen manifesteren is een 
kwestie van koffiedik kijken. Een ding is zeker. Als het niet gedragen wordt door een 
bredere laag van de bevolking en gesteund door belangrijke takken van het bedrijfsleven 
is het vermoedelijk tot mislukken gedoemd. Niet onbelangrijk lijkt me ook het structurele 
“Umfeld” (onze instituties, verzamelwoede van data, ontbreken van een constitutioneel 
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hof, e.d.). Ik weet het, de vraag wat is extreemrechts, hoe definieer je het en hoe herken je 
het blijft in de lucht hangen. Uiterst onwetenschappelijk!

De afbakening tot extreemrechts in Monitor 2008 kan ik alleen maar toejuichen. Hoe 
gebrekkig misschien ook in de uitwerking van de centrale hypothese, het draagt veel 
materiaal aan, geeft de problemen weer bij het verzamelen en selecteren van deze data 
en hoe ze beoordeeld werden. Mijn persoonlijke interesse ging vooral uit naar de Grijze 
Wolven, en ziedaar in dit verband duikt Balkenende op. Maar dit terzijde. Erg kort door de 
bocht, en selectief, vind ik het appel op Uw rechtsgevoel als U signaleert “hoe 
ongenuanceerd en ontdaan van redelijke argumenten deze man wordt aangepakt, enkel 
en alleen omdat hij een mening verkondigt”. Wellicht ligt dat meer aan de inhoud van de 
boodschap dan aan de vorm van de boodschapper?

Als je dezelfde eisen, en dan heb ik het nog niet eens over het wetenschappelijk gehalte, 
die velen hierboven aan het rapport stellen en het menen te verketteren nu ook eens 
verlangen van Wilders en zijn uitspraken. Of geldt dit niet voor een politicus?

#175 - Ton Timman

Ook sorry, maar ik wilde echt niet flauw doen. Korte tijd nadat Lumumba vermoord is zat ik 
met 2 vrienden in een Kopenhaags café. Op een gegeven moment komt een donkere man 
met het postuur van Patrice Lumumba binnen samen met een knappe Deense blondine. 
Die combinatie zag er schitterend uit. Het treurige was dat ik toen ook en voor de eerste 
keer geconfronteerd werd met een onversneden racistische reactie van een van mijn 
vrienden. Wellicht begrijpt U nu beter dat het me niet om spelling te doen is, maar om 
respect.

Achteraf misschien een beetje naïef dacht ik ook al Uw vraag beantwoord te hebben 
middels de reactie op Willem Nijmegen. U vat samen: “Je zou van onderzoekers een 
poging tot verklaring verwachten, maar neen.” Met die “poging” ben ik het volstrekt eens. 
Dat is het minste wat je “wetenschappelijk” onderzoek zou mogen verwachten ondanks 
het feit dat men zich dan op een terrein vol voetangels en klemmen begeeft. Met de kreet 
“bas les masques” probeerde ik dat aan te geven. De onderzoekers roepen daarmee ook 
een beetje het onheil over zichzelf af ten koste van de zaak waar het hier om gaat. 
Desondanks komt dankzij deze rapportage materiaal beschikbaar dat verifieerbaar is en 
waarop verder geborduurd kan worden. Daar ben ik blij mee.

Helaas(?) is politicologie geen discipline waarmee je stromingen, partijen of personen 
even de maat kunt nemen. Gelukkig niet zou ik zeggen. Hopelijk is Wilders niet de 
grondlegger van een nieuwe fascistische variant. Op veel steun kan hij inmiddels wel 
rekenen in zijn rol als minzaam slachtoffer in zijn strijd tegen een bepaalde categorie 
Untermenschen.

zondag 14 december 2008, 19:17 uur

#189 - Henk Mommaas

Kunt U mij aangeven waarom “politieke gelaagdheid” buiten de deur gehouden moet 
worden bij een universiteit die deze naam verdient? Dat is toch de strekking van hetgeen 
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U zegt? Een a-politieke, dus waardevrije, keuze betekent kiezen voor de heersende 
machtsconstellatie. Met een blinde vlek voor rechts. Kennelijk wilt U dat.

Andre Hazes ken ik alleen van naam, maar volgens U een zwaargewicht te vergelijken 
met Obama. Moet deze Hazes met Wilders fuseren of zo? En de Anne Frank Stichting? 
Als ze niet voor een bepaald karretje gespannen kan worden, heet ze ineens commercieel 
(erg vies nietwaar, ook deze krant is een commercieel product toch). Polarisatie maakt de 
zaken duidelijk, dat wilt U toch ook? Lees eens iets meer in de Haʼaretz. Goed voor 
bijstelling van ons eigen hypocriete beeld t.o.v. onze omgang met de Joden, nu en tijdens 
de WO II. In Israël komt men er inmiddels ook achter dat de schone Hollandse schijn 
bedrieglijk is.

zondag 14 december 2008, 19:50 uur

#190/192 Willem Nijmegen

Aan een knipselkrantje begonnen? Toch niet selectief? Niet erg wetenschappelijk, ik weet 
het, maar beter iets dan niets. Zo ook die polls. Die vervloekte NRC toch. Willen de 
waarheid gewoon niet horen. Je zou haast zeggen dat ze tegen de democratie zijn.

maandag 15 december 2008, 02:27 uur

#191 - Ton Hollander

U bent toch echt onverbeterlijk. Zelf matig ik me niet aan historicus te zijn. Vanuit mijn 
vakgebied heb ik me wel grondig met een aantal aspecten van de geschiedenis bezig 
gehouden. En dan is het hoogst eigenaardig iemand te horen orakelen over Jodendom, 
Christendom en de Moslims, n.b. in een land dat eeuwenlang het grootste islamitische 
land van de wereld was (tot 1948), en dan op zowat elk punt de plank te zien misslaan. 
Dat geldt overigens niet alleen voor U maar voor velen die denken dat Wilders te hulp 
moet worden geschoten vanwege in hun ogen miserabel onderzoekje (en dan ook nog 
met de naam Anne Frank op het omslag).

Om niet als een omgevallen boekenkast verder door het leven te moeten gaan slechts één 
titel: “LʼHistoire de lʼAntisémitisme” van de in Rusland geboren Joods-Franse 
wetenschapper Léon Poliakov, en dan met name het deel over de religieuze en sociale 
tolerantie onder de Islam. Een klein beetje kennis van de recente geschiedenis van het 
door U zo geliefde Marokko zou U ook al op weg hebben kunnen helpen. Of de 
voorgeschiedenis van de inquisitie in Spanje. Als U wat meer en vooral historische kennis 
vergaard hebt zou U wel eens tot de slotsom kunnen komen dat het Europa misschien 
beter vergaan was onder een islamitische overheersing (spijtig dat de Osmanen de slag 
om Wenen verloren hebben…) dan onder een christelijke. De zes miljoen vermoorde 
Joden zijn hiervoor een indicatie. En de meest gruwelijke in de geschiedenis van 
mensheid.

Terug naar Monitor 2008. Ook Adolf Hitler begon als een klein mannetje van zichzelf en 
van zʼn missie overtuigd. De ideeën voor zijn rassenleer haalde hij uit jawel de USA. Ook 
hij wist zich af te schermen van potentiële concurrenten om de macht. Hij wist in een 
democratie aan de macht te komen in een geciviliseerde maatschappij. Dus het kan. De 
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voorwaarden waaronder en de uitwerking zullen een geheel andere zijn als iets dergelijks 
zich herhaalt. Om dat, een machtsgreep van extreemrechts, of liever een nieuwe vorm van 
fascisme, te voorkomen levert dit rapport materiaal. Het sluipend politiek gif verbreidt zich 
snel zeker in tijden van economische neergang.

En verontrustend is het gelet op de steun voor iemand die zijn standpunten niet ter 
discussie stelt maar met een geestelijke starheid tracht te verwezenlijken. Zijn 
aanhankelijkheid voor Israël schijnt als lakmoesproef te gelden voor zijn politieke 
positionering. Oud-premier van Israël Begin was een groot bewonderaar van Mussolini en 
een uitgesproken terrorist voor 1948. Een pro-Israël houding is in ieder geval niet 
eenduidig. Vraag hem liever met wie hij aldaar contacten onderhoud. Ik denk zeker niet 
met persoonlijkheden als Amos Gitai of Amos Oz. Misschien verdwijnt deze roomse 
kruisridder snel in de vergetelheid omdat hij als nuttige idioot heeft afgedaan en ingeruild 
wordt voor een waarlijk groot leider, en dan is het te laat, of we gaan allemaal eens snel in 
de spiegel kijken. En dat ziet er niet altijd even fraai uit, zeker bij mezelf niet.

Meneer Hollander, geld maakt niet gelukkig, is wel gemakkelijk. Dat kan ik U uit eigen 
ervaring verzekeren.

dinsdag 16 december 2008, 02:09 uur

#203/204 - Henk Mommaas

Polarisatie… om er munt uit te slaan. Dat is wat U zegt. Polarisatie is voor U een negatief 
beladen begrip, voor mij neutraal. Conflicten en tegenstellingen verdoezelen lost toch niets 
op? Als U dat koppelt aan (commerciële) bijbedoelingen van de Anne Frank Stichting krijgt 
het in Uw definitie een nare bijsmaak, of vergis ik me? Angst is een slechte raadgever. Als 
Wilders c.s. op het gesundenes Volksempfinden willen inspelen heeft zoiets ook grote 
voordelen. Politieke posities worden helder en we komen te weten welk draagvlak zoʼn 
stroming heeft. Er zijn genoeg legale middelen, wetenschappelijk, justitieel, media, etc. om 
bijvoorbeeld “Hollandplannen” en “zuiveringsideeën” niet alleen onderuit te halen, maar ze 
te plaatsen waar ze thuishoren. In de fascistische traditie wel te verstaan.

Als U zegt dat wetenschap onafhankelijk hoort te staan van politiek en commercie ben ik 
het onmiddellijk met U eens. Dat zou betekenen dat politieke en commerciële macht (en 
financiën) het kader gaan aangeven waarbinnen wetenschap kan plaatsvinden (zijn we 
deze weg niet allang ingeslagen?).
Mijn opstelling is van een geheel andere orde en vandaar die reactie (politieke 
stellingname versus a-politieke) op de criticasters van het rapport. Zulks verheldert het 
politieke debat. Hier hoort nog een punt bij. Ten behoeve van wie en in wiens opdracht 
wordt overwegend onderzoek verricht? Denk aan wapens, farmacie, etc.

Gelovige Joden en Moslims hebben in ieder geval een punt gemeenschappelijk: géén 
varkensvlees. Sluiting van de varkensmesterijen geeft Wilders c.s. alvast de nodige 
Lebensraum om ons land verder te asfalteren. Voor een dergelijk argument moet hij toch 
gevoelig zijn?

Uw zin over ramptoerisme en commercie ontgaat me.
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dinsdag 16 december 2008, 21:50 uur

#213 - Piet Legers

“Nur die Ruhe!” placht mijn Duitse grootmoeder te zeggen. “Slecht subjectieve 
prietpraat…” Ja ik weet het, ik ben aan de aarde gebonden en mijn geest zit opgeborgen 
in mijn lichaam. Elke dag weer worstel ik met de werkelijkheid om me heen, niet dat ik zo 
somber ben, alles behalve, maar omdat ik wil begrijpen en niet (ver)oordelen. Zoals 
iedereen ben ik gevormd door mijn verleden. Daarin was de constante “nooit meer oorlog, 
nooit meer fascisme” de leidraad en niet status of carrière. Dat maakt mij a priori niet beter 
of slechter dan wie dan ook. Griezelig vind ik wel dat U juist mij in het vizier neemt, en op 
dezelfde gronden niet diegenen die in de handelwijze en het gedachtegoed van Wilders 
c.s. geen gevaar zien of het zelfs verdedigen zonder zinnige argumenten aan te dragen. 
En je kunt in een discussie als deze niet wegkomen met “onwetenschappelijk” als mensen 
met enig historisch besef wijzen op de mogelijke gevaren die aan een beweging kleven. 
Dan moet je een positie innemen, dan moet met kracht van argumenten gepolemiseerd 
worden.

Zegt U het “Hollandplan” iets? Wel eens van Westforschung (een van de vele 
continuïteiten in het naoorlogse Duitsland) gehoord? Het was een plan, door SS 
wetenschappers ontworpen, om te komen tot één Groot Nederland. Wallonië met zʼn 
Franstalige bevolking, daar kon men niets mee. Wel met de kolen-en staalindustrie. 
Ontmantelen die zaak en verplaatsen ten noorden van het Albertkanaal. En de bevolking: 
Zwangsumsiedlung. Het gebied kon dan na de gewonnen oorlog gebruikt worden als 
buffer tegen een, wie weet, revanchistisch Frankrijk ter bescherming van het Groot Duitse 
Rijk. Het treft dat, na bijna anderhalve eeuw de motor van België te zijn geweest, Wallonië 
vanaf de zestiger jaren in een diepe crisis gestort wordt. Fluks een taalgrens getrokken, 
het Vlaamse nationalisme heeft altijd al leentjebuur gespeeld bij de Duitse 
Kulturraumforschung, en de eerste stap was gezet. Langzaam maar zeker zakt België in 
het Vlaams nationalistische moeras weg. Voor de aanhangers van de Groot-Nederlandse 
gedachte blijft een probleem te overwinnen, het Vlaams nationalisme is even wars van 
Wallonië als van Nederland. Waarschijnlijk is de aversie nog vele malen groter.

Opvallend is dan ook dat Wilders c.s. juist met een Groot Nederlandse gedachte komen 
die volledig in overeenstemming is met de oude Nazi-plannen. Toeval of niet? Stuitend. 
Dat zeker, maar niet in de zin die U bedoelt. Weet U, mijn achtertuin grenst bijna aan 
Wallonië, en dagelijks kan ik de gevolgen en de ellende waarnemen van de inlijving door 
een Hollandse generaal van Maastricht bij Nederland, later gevolgd door de 
carboonkolonisatie en nu de unikolonisatie. Daarom ben ik zo allergisch voor grenzen en 
kolonisatie, zowel bij mijn eigen voordeur als in de vreemde, bijvoorbeeld in Palestina. Wie 
weet heeft dat toch een beetje met een open, kritische geest te maken. Ook daar laat ik 
me niet op voorstaan. U kennelijk wel. Om het nogmaals te herhalen: “Bas les masques!”

woensdag 17 december 2008, 21:09 uur

#225 - joke aarts

De legendarische gastvrijheid van Moslims is ze in ons Nederlands Indië duur te staan 
gekomen. Beter voor deze Moslims was geweest die VOC lui en hun trawanten meteen de 
zee in te verdrijven. Veel ellende hun aangedaan door deze goed Hollandse protestants 
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christelijke lieden was hun dan bespaard gebleven. En zie nu eens onze gastvrijheid in dit 
o zo tolerante landje. Met “gastarbeiders” en vluchtelingen bedoel ik.

U lijkt erg geïnspireerd door het werk van Huntington, meer speciaal zijn in opdracht van 
het Pentagon geschreven cultuurclash. Ja, zo gaan die zaken. Kissinger had het nog niet 
in de gaten, maar ineens was die o zo welkome muur (voor het westen dan) verdwenen. 
Dus moest een nieuwe vijand gecreëerd worden. Volgt U me nog?

Als we nu maar elkaar vaak genoeg napraten dat Nederland vol is dan geloven we het 
uiteindelijk ook nog. Als dat zo zou zijn, waarom dan niet een algemene geboortestop 
afkondigen en doorzetten. We sterven dan uit zegt U? Ach er zijn al zoveel culturen ten 
onder gegaan, ook met hulp van christenmensen. Indianen hadden volgens protestantse 
theologen zelfs geen ziel, ook de zwarten, en mochten als beesten afgemaakt worden. 
Griezelig maar waar. Die oude geschiedenisboeken zijn toch nog ergens goed voor!

woensdag 17 december 2008, 21:41 uur

#228: “zee in te drijven” i.p.v. verdrijven

donderdag 18 december 2008, 01:11 uur

#226 - Willem Nijmegen

U zegt het, mug of olifant. Wat mij betreft, laat die olifanten maar vrij rondlopen. Met dank 
aan de ivoorhandel toch al bijna uitgeroeid, die olifanten. Liever geen muggen, ook weer 
wat mij betreft. Vraag maar eens verder door in Italië, over die muggen wel te verstaan. De 
nazaten van Mussolini kunnen U vertellen wat zij er van vinden. Berlusconi zal een en 
ander ongetwijfeld kunnen beamen, wat zijn onderdanen beweren. Waar werkverschaffing 
al niet goed voor is. U zegt dat is niet de realiteit van het heden. Zeg dat maar weer niet 
tegen de zwartjes in Afrika.

U lacht. Toch niet te vroeg? België iets groter dan Israël, twee keer zo veel inwoners. De 
“blonde God” (omschrijving vlg. De Limburger) op bezoek in Israël, in Jeruzalem. Daar 
moet ook onze Nederlandse ambassade naartoe. Niet volgens mij, dat beweert deze 
ʻblonde God”. Promotie van een filmpje van cineast Graus. U kent Graus? Volgens 
berichten in de krant gewelddadig tegen een 8 maanden zwangere vrouw, en meer van 
dat fraais. Iets met messen, wanbetaling en zich ongediplomeerd uitgeven voor dierenarts. 
Wel dierenliefhebber, maar die bonthandel mag er niet onder lijden.

In de Knesset wordt, evenals voor het Europese Parlement trouwens, geen vertoning van 
dit kunstproduct, filmpje, toegestaan. Vrijheid van meningsuiting? O ja, het hoogtepunt van 
het verblijf van de “blonde God” in Jeruzalem was de eerste steenlegging van het Blok van 
de Vrijheid. Hij sprak: “We hebben nieuwe leiders nodig! Echte leiders.” U ziet Uw wens op  
goed leiderschap maakt kans verhoord te worden. Het zullen ongetwijfeld leiders zijn met 
veel charisma. Een term die ik in positieve zin vermijd als de duivel het wijwater…

Aan Uw Palestijnen werd ook gedacht. Wat een wijsheid, wat een vooruitziendheid. Het 
nieuwe “Thuisland” voor de Palestijnen wordt Jordanië. Och ja, whatʼs in a name, nietwaar. 
Israël had altijd al goede banden met Zuid-Afrika. Op de steun van de “blonde God” kon 
ten volle gerekend worden. Applaus, applaus… U ziet, ik hou ook de actualiteit bij. Niet 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



altijd van harte, moet ik bekennen. En België dan, hoor ik U vragen. Eerst mijn 
wedervraag. Szebrenica en onze Karremans, hoe zat dat nou precies? Merkwaardig dat ik 
U nooit hoor over Tsetchenië. Hebt U zoʼn hekel aan de nieuwe Franse filosofen? 
Glucksmann voorop. Joods en toch in de bres springen voor islamitische terroristen. Erg 
ongerijmd allemaal. Je kunt niet meer zeggen, de vijand van mijn vijand is mijn vriend, 
zoals vroeger op de speelplaats. Niet meer zo overzichtelijk, al bij al.

Toch nog even België. Wat denkt U dat een “balkanisering” van dat land voor een 
gevolgen kan hebben voor overig West-Europa? Een ideale broedplaats voor 
internationaal terrorisme zou het kunnen worden, met dank aan de Maffia en verwante 
organisaties. We weten het niet, maar of we er beter (meer Europees?) door worden? 
Onze “blonde God” kan deze conflicthaard voorzien of heeft hij last van blikvernauwing? 
Het noemen alleen al van het “Hollandplan” deed Piet Legers in woede uitbarsten: “Uw 
kwalificaties “gesundenes Volksemfinden” en “Hollandplan” en “zuiveringsideeen” in relatie 
tot Geert Wilders zijn ronduit stuitend en nergens op gebaseerd, behalve dan op uw eigen 
vooringenomenheid. Nergens presenteert u feiten om uw betoog te ondersteunen, slecht 
subjectieve prietpraat.” Kennelijk een gevoelige snaar geraakt. En erger, niet goed 
gelezen. En daarom moest ik in mijn vorige reactie een petit histoire kwijt. Dat begrijpt U 
wel.

Ja, het zelfreinigend vermogen van de kiezers. U begrijpt dat me termen als reinigen, 
gezond, bloedsomloop en noem maar op, in overdrachtelijke zin gebruikt, tegenstaan. U 
doelt uiteraard op het nuchtere karakter van Nederlanders. Laten we het hopen. Om met 
Kant te eindigen: “Is in de geschiedenis echte vooruitgang mogelijk?” Niet in de betekenis 
van materiële ontwikkeling vroeg hij zich dit af, maar in ethisch zin. De fascistische en 
stalinistische barbarij zouden eerder het tegendeel doen geloven. En wat te denken van 
“onze grootste democratie”, de USA, sinds 1945?

Salut, en niet lelijk doen tegen Gloria! Dan voel ik me op mʼn ziel getrapt…

donderdag 18 december 2008, 02:22 uur

#231 - Gloria

“Zoʼn krant wil ik zelfs niet gratis aangeboden krijgen! Ik schaam mij om met zoʼn krant 
over straat te lopen. Zelfs in de tijd dat Bruna haar klanten hielp met plastic zakken waar 
Telegraaf opstond weigerde ik die expliciet.” Gloria, het is me geloof ik een keer gebeurd, 
vreselijke dat je voor zoʼn krant reclame loopt te maken (geel met blauwe letters). In de 
trein heb ik er wel eens in gekeken. Je kreeg er ook nog meteen vieze handen van. 
Letterlijk een vieze krant.

Door het lezen van U/je reactie viel me een anekdote in. Een neef van me, ook nog joods 
van geboorte, had een baan in de drukkerij van de Telegraaf. Daarnaast had hij een 
winkeltje waar hij de Volkskrant verkocht. Die Telegraaf kwam gewoon zʼn zaak niet 
binnen! Op goede gronden mag ik aannemen.

Van je hart geen moordkuil maken, dat is helemaal op jou van toepassing. Ik moet je 
bekennen dat ik soms ook mijn wenkbrauwen frons als je kennelijk wat overhaast 
reageert. Maar houwen zo. Ook salut!
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donderdag 18 december 2008, 21:02 uur

#244 - Henk Hiensch

Fijn om te horen dat Quack niet helemaal in de vergetelheid is geraakt! En onze 
Maastrichtse Willem Vliegen, die zijn ideeën overigens had opgedaan in het nabije Luikse, 
ook niet. Luik, de enige echte Franse stad in Wallonië (de 14. Juillet wordt er nog altijd 
gevierd) en zusterstad van Maastricht!
Misschien was het nog zoʼn slecht idee niet om op Wallstreet bijvoorbeeld de Grundrisse 
van Marx als verplichte literatuur in te voeren?

vrijdag 19 december 2008, 00:12 uur

#234 - Joke Aarts

Vooropgesteld. Ik heb groot respect voor de vasthoudendheid die U aan de dag legt om 
op mogelijke gevaren te wijzen. Mijn bedoeling is zeker niet deze te bagatelliseren, 
integendeel. Als de angst je gevangen houdt, wordt het beeld vertekend en kan het pas 
grondig mis gaan. Dat zult U ongetwijfeld met me eens zijn. De (historische) voorbeelden, 
die ik aanhaal, weerlegt U niet. Jammer, want indirect wilde ik wijzen op de “blanke” 
kolonisering van de afgelopen eeuwen en het ten dele daar uit voortvloeiende 
imperialisme van Amerikaanse snit. En een ander, niet minder belangrijk verschijnsel, de 
missionering door het Christendom. Zonder twijfel een van de brutaalste vormen van 
cultureel imperialisme en genocide die de wereld gekend heeft. Hoe je dit verder ook 
beoordeelt, op zijn minst mag je dan terughoudendheid verwachten in het beoordelen van 
de mogelijke concurrentie. In een ander verband stelde ik al de retorische vraag: “Zou 
Europa niet beter af geweest zijn met een overwinning van Osmanen?” Als antwoord 
noemde ik de fabrieksmatig georganiseerde massamoord op de Joodse bevolking. Je zou 
ook kunnen denken aan het Midden-Oosten, na de ineenstorting van het Osmaanse, 
jazeker Turkse, rijk.

Rechtstreeks heeft de Islam niets met slavernij uitstaande, evenals het Jodendom en het 
Christendom niet. Dat deze tot de dag van vandaag voorkomt in Arabische landen is zo en 
was ook al in het oude Egypte een feit. Dat zegt even weinig als hoofddoekjes in verband 
brengen met de ordinaire roof van kunstschatten (een specialiteit van een aantal 
geciviliseerde westerse, en dus christelijke landen), evenals het onder controle brengen 
van de Indische Archipel door Sukarno (zéér gelovige Moslim..?) dat doet en dat alles dan 
linea recta toewijzen aan de Islam. In deze krant meen ik heeft Maarten ʻt Hart eens een 
opsomming gegeven van alle gruwelijkheden die in de bijbel voorkomen. Elkaar met dit 
soort zaken om de oren gaan slaan wordt letterlijk een gebed zonder end. En bij 
vertalingen wordt het alsmaar erger, “eendimensionaler” om het eens zo uit te drukken.

Ik hoop niet dat ik U gekwetst heb door iemand te omschrijven als “blonde God”. Ook heeft 
het niets met demoniseren van de persoon te maken (God en de duivel…). Daarvoor vind 
ik hem te onbeduidend. De karakterisering leek me nuttig in dit blog om een soort 
scheiding der geesten aan te brengen. U begrijpt. Hier de link van de bewuste column in 
de krant De Limburger:

Even nog over het begrip “vol”. U zegt 11 miljoen en die overige 5 miljoen dan? Volgens 
mij heeft veeleer te maken met een bepaalde manier van leven en het daarbij horend 
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ruimtegebruik. En niet te vergeten de vorm waaronder economie wordt bedreven 
(grootschalig of niet). Overbevolking van de wereld wordt te pas en vooral te onpas 
aangevoerd om egoïstische belangen door te drukken. Wist U dat de hele wereldbevolking 
in één stad ondergebracht kan worden met de dichtheid van Parijs en zijn banlieue op het 
grondgebied van het huidige Frankrijk? Ons beeld wat overbevolking is wordt verder ook 
nog vertroebeld door de staatsgrenzen.

Liever dan de bijbel of koran te lezen kan ik U aanraden het partijprogramma van de partij 
te lezen waar het hier omgaat. Als je dan het onderhavige rapport leest wordt veel veel 
duidelijker… Hoop put ik uit het beluisteren van Mozartʼs “Die Entführung aus dem Serail”. 
De Janitsaren echoën nog na. Het slot met in de uitvoering onder Minkowski een derwisj in 
de rol van Selim Bassa. Onvergetelijk en het verpletterend antwoord op mensen die een 
heksenjacht ontketenen op Moslims. Zo sterk kan cultuur zijn, niet leuk, nee politiek als 
stellingname. En ontroerend, dat vooral!

zondag 21 december 2008, 01:29 uur

#259 - Harrieke

Uw stellingname impliceert dat wijsheid intelligentie als voorwaarde stelt. Probleem 1: wat 
is wijsheid, wat is intelligentie? Vervolgens geeft U aan dat wijsheid verweven is met 
“moraalethische” beginselen. Probleem 3: wat verstaan we onder ethiek? Het klinkt wat 
flauw, toch denk ik dat we het snel eens kunnen worden dat het juist dit soort begrippen, 
omdat ze weinig grijpbaar zijn, tot veel misverstand en ellende kunnen leiden. Vooral als U 
begint over een “blauwdruk” lopen me de rillingen over de rug. Wie komt overeen, wie 
toetst, enz.?

De ideale samenleving bestaat doodeenvoudig niet en zal nooit bestaan. Dat is de enige 
zekerheid die we hebben. Projecties t.o.v. het hiernamaals daargelaten. Hooguit kun je 
denken aan een mogelijke consensus over wat mensenrechten zijn. Dat is al moeilijk 
genoeg. Ze zijn (nog) typisch euro-centralistisch geformuleerd (Franse revolutie was de 
bakermat) en staan op gespannen voet met bijvoorbeeld de denkwijze in de Islamitische 
wereld.

“Een positieve oriëntatie op ʻhet eigeneʼ, een afkeer van ʻhet vreemdeʼ, van politieke 
tegenstanders, van de gevestigde politiek in het algemeen, en een hang naar het 
autoritaire”, de werkhypothese uit Monitor 2008, schetst daarmee ook het kolossale 
probleem om te komen tot een kwalitatieve omslag in de geschiedenis van de mensheid. 
Je kunt dan wel appelleren aan rechtvaardigheidsbeginselen met een afkeer van het recht 
van de sterkste (de slimste, de rijkste, de gewiekste, hebben niet allemaal een beetje van 
die trekjes?), zolang een meerderheid (de anderen?), op welke dubieuze gronden ook, de 
status quo wil handhaven, kun je slechts een vaak hopeloze poging doen in een discours 
met andersdenkenden te komen.

Obstructie is dan het toverwoord, als je een poging in die richting doet. Dat lees ik ook uit 
Uw reactie. Tot de kring van een aantal ingewijden onder “Mensa” hoor ik niet, nooit van 
gehoord zelfs. Dus troost U. U bent niet de enige in dit forum. Ik durf, maar waarschijnlijk 
ontbreekt het mij aan voldoende intelligentie, het meten van “intelligentie” als baarlijke 
nonsens af te doen. Zie de reacties op de stukjes 219 en 236, met als absoluut dieptepunt 
reactie 245. Vooral het gebruik van de filosoof Kant is frappant.

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



De praktijk is hard, de theorie is taai. Ze coûte que coûte met elkaar in overeenstemming 
willen brengen baart rampen. Zie Bush (of beter onze oliebelangen met daarover de Islam-
sluier als excuus) of onze blonde God in Jeruzalem. Dan zetten intelligente lieden even 
hun principes opzij. Met solidaire groet!

zondag 21 december 2008, 22:18 uur

#264 - joke aarts

“Wat te doen?” om eens een beroemd schriftgeleerde uit de Linkse Kerk te citeren. De 
wereld zit intussen wel mooi opgescheept met honderden miljoenen mensen die luisteren 
naar een griezelige profeet met te veel vrouwen in zijn bed. Eerlijk gezegd, ik heb dat zo 
niet ervaren, met die teveel vrouwen bedoel ik. Misschien toch een stiekeme hang naar de 
Islam? Maar U weet beter, U bent vrouw, veel gereisd zoals U schrijft en bovenal 
doordrongen van het huidige gevaar dat ons bedreigd. Ook ik maak me zorgen. Danielle 
Mitterrand omschreef eens haar gevoelens omtrent de familie Bush n.a.v. een 
staatsbezoek aan Bush sr als volgt: “Uiterst hoffelijk mensen, maar ik werd letterlijk fysiek 
bang toen ik me realiseerde wat in het hoofd van deze mensen omging”. (op Radio France 
Culture aan de vooravond van de verkiezing van Bush jr). Ook een vrouw, net als U, en 
zeer bereisd.

Zou een van de oorzaken van de angst van Danielle Mitterrand samenhangen met het feit 
dat de familie Bush uiterst hartelijke en financiële relaties onderhield en onderhoud met de 
familie van het brein achter 11/9? Ook de Clintons zijn deze koninklijke familie veel dank 
verschuldigd. Bill zou er zelfs zijn herverkiezing aan te danken hebben (dankzij U weet die 
fondsen die je daarvoor in een echte democratie nodig hebt). Nogmaals, wat te doen. En 
waar te beginnen? U hebt er allicht over nagedacht. Het Christelijke Westen heeft 
afhankelijk van tijd, plaats en omstandigheden een aantal technieken ontwikkeld om met 
een gezworen vijand tabula rasa te maken. Bekering, brandstapel, gaskamer. Moeten we 
met de voormannen, de leiders, beginnen? Moeilijk bij die Moslims, ze zijn zo verrekte 
slecht georganiseerd. Dat hebben de Roomsen veel beter voor elkaar.

Wat te doen? Kassandra, een vrouw, werd ook niet geloofd en ziedaar, het Paard van 
Troje. Geef ons raad, mevrouw, voor het volgens U te laat is. Vroeg of laat is een 
meerderheid van de wereldbevolking Moslim en wat dan? Vluchten uit die wereld is dan 
volstrekt onmogelijk geworden. Wat denkt U?

maandag 22 december 2008, 23:45 uur

274 - Harrieke

De kern van het artikel waar U naar verwijst, citaat:
“Toch zit het grootste gevaar voor de westerse samenlevingen niet in de islam, maar in het 
secularisme, … dat is “een religie zonder God”, maar “met een eigen vroomheid”, namelijk 
politieke correctheid. Waar het idee van goed en kwaad “niet meer geworteld staat in een 
geloof in God, krijg je een plaats waar mensen bijvoorbeeld niet meer kunnen uitleggen 
waarom moord verkeerd is. De Tien Geboden zijn ʻeen blauwdruk van de morele 
werkelijkheidʼ. Resultaat: een steeds nonchalantere omgang met mensenlevens, zichtbaar 
in abortus, euthanasie en steeds ruigere misdaad.”
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Het citaat weerspreekt dat wat U veronderstelt, namelijk dat Uw “moreelethiek” = 10 
geboden als door God ingeschapen is. Als dat zo zou zijn waarom dan nog geloven in 
“het”? Wat geloven is heeft me nog niemand kunnen duidelijk maken. Ik geloof in de 
goedheid, de eerlijkheid van mijn vrouw. Die ervaar ik dagelijks. De goedheid (een diffuus 
begrip overigens, maar daar schermen gelovigen graag mee, of liefde zoals U wilt) van 
God? Ga dan maar eens te rade bij slachtoffers van hen die in naam van “het” een of 
ander doel naar streven. De ondertoon in dit citaat en het artikel is overduidelijk. 
Onverdraagzaamheid en het verketteren van andersdenkenden.

Weet U, ik ben ook gebrandmerkt, gedoopt als U dat liever heeft, en wel Rooms zoals 
protestantse mannenbroeders dat geloof terecht benoemen. Je kunt hemel en aarde 
bewegen, er vanaf kom je niet, dat brandmerk dus. Rome bepaalt. Is dat terecht? Draai 
bijvoorbeeld het 4e gebod eens om: “Eert Uw kinderen”. Wat zouden dan de 
consequenties zijn? Kort en goed, je wordt ergens geboren en de onuitroeibare tradities 
willen dat je voor je leven een stempel opgedrukt krijgt. Geloofsgemeenschappen, ook van 
monotheïstische snit, zijn met hun rites en gebruiken sterk vervlochten met de cultuur van 
de samenleving en drukken er ook hun stempel op. Je kunt er niet uitstappen, al verfoei je 
het georganiseerde geloof in al zijn aspecten en betwijfel je alles wat door “geloof” tot ons 
komt.

Wat is geloof? Is dat wat door een onfeilbare paus beweerd wordt? Hijzelf weet hopelijk 
wel beter. Een leuke anekdote in dit verband. Voor Roomsen en Niet-Roomsen. De 
directeur van het seminarie Rolduc vierde zijn 40-jarig priesterschap. Een werkelijk 
aimabel persoon aan wie ik veel te danken heb. Op de receptie bood ik hem een 
cadeautje aan gewikkeld in paars lint. De net benoemde bisschop Jo Gijsen was ook 
gearriveerd in vol paars bisschoppelijk ornaat. Directeur Stassen sprak toen voor mij de 
onvergetelijke woorden: “Weet je Jo, mijn vader zei vroeger altijd, als een paard met paars 
behangen wordt, begint het af te takelen”.

Weet U, dat is voor mij ethiek. Geen hersenspinsels, geen projecties, geen dogmaʼs, geen 
leerstellingen, geen opgelegde autoriteit, en, en, en. Je kunt het zien als “probeer de 
fascist in jezelf te ontdekken en niet te ontkennen”. Ik zeg dat vooral vanwege het 
onmiskenbare fascistoïde karakter van de RK Kerk, zie het rijtje opgesomde 
gecanoniseerde ethiek, en de daaruit voortvloeiende collaboratie met fascistische regimes. 
Als geen ander heeft de RK Kerk haar stempel gedrukt op ruimte en tijd. Maar, en dat 
heeft ze gemeen met de Islam, denk ik, ze was ook zinlijk, ontvankelijk voor de muze. Dat 
alles in tegenstelling tot de protestantse ethiek, waarin het moderne kapitalisme tot grote 
bloei kon komen. Zie Max Weber.

Waartoe een discussie over rechtsextremisme al niet kan voeren. Misschien heeft Wilders 
ook op school de uitspraak gehoord, zoals ik, dat de Joden het leed over henzelf hadden 
afgeroepen gedachtig het nieuwe testament: “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen”. 
Zijn gevolgtrekking was een ander dan de mijne. Hij ging toen in een Kibboets werken en 
is nu medeoprichter van een Blok voor de Vrijheid. Zeer rechts en zeer extreem onder een 
religieuze vlag. Een vereniging van stromingen uit het protestantisme, die enkele 
generaties geleden ook ten volle het nazisme ondersteunden, en stromingen uit zionisme, 
die een grote verachting voor de slachtoffers van de Shoah tentoon spreidden na WO II.

Het enige geloof, en niet een geloof in God maar in mensen, dat ik aanhang is het geloof 
in de rede, de fantasie en bovenal het muzische. Voor mensen als onze blonde God in 
Jeruzalem, die een bepaalde verantwoordelijkheid dragen, en handelen zoals zij 
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handelen, breng ik alleen maar verachting op. En niet een soort liefhebben van je 
vijanden. Ze hanteren ook een moraal en hebben ook een ethiek. Het resultaat van een 
dergelijke moraal en ethiek zouden we onderhand kunnen weten. Daarom nog een 
muzikale tip: Die Hohe Messe van Bach. Beluister ze eens als een schildering van het 
menselijke leven in al zijn facetten: van de liefde (bedrijven) tot de vertwijfeling en 
wanhoop (Agnus Dei) toe.
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zaterdag 13 december 2008 door webredactie
Noord-zuidlijn: stoppen of doorgaan?

zondag 14 december 2008, 03:03 uur

Kan het profijtbeginsel niet toegepast worden bij infrastructurele werken? Ergens moet ik 
thuis nog een kaartje hebben liggen wat er zoal gebeurde met het onroerend goed in de 
omgeving van de eerste metrolijn. Enorme waardestijgingen, verdrijving van een deel van 
de bevolking… Bedrijven en instellingen die gaan profiteren van de omhooggeschoten 
grondrente zouden toch op zijn minst een deel van die kosten moeten dragen. Dat geldt 
m.i. evenzeer voor het openbaar vervoer in het algemeen en eveneens voor 
parkeergarages e.d.

Die eerste lijn is er gekomen omdat de toekomstige landdrost Lammers dat zo wilde, 
ondanks de betere argumenten tegen. Voor mij heeft het iets bespottelijks coûte que coûte 
in een moerassig gebied ondergrondse infrastructuur te willen aanleggen. Maar nog erger 
is het volgens mij gesteld met het leggen van prioriteiten. Een beetje in de zin van jij krijgt 
nu dit, de volgende keer is hij aan de beurt. Iedereen een beetje tevreden houden, maar 
de som van al deze delen is een ramp. Voeg daarbij het lobbywerk van Schiphol en de 
Rotterdamse haven en het plaatje hoe onze infrastructuur tot stand komt is rond. Geld zat.

Het schoolvoorbeeld van kapitaalvernietiging blijft voor mij de Betuwe-spoorlijn, terwijl er al 
een spoorverbinding met het Rijnland is, maar die gaat toevalligerwijs over Belgisch 
gebied, en o jee, richting Antwerpen. Waarin een klein land echt klein is. Ik zou zo zeggen, 
stop met die tweede lijn. Het gaat steeds meer lijken op goed geld naar kwaad geld 
gooien. Of beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald…

maandag 15 december 2008 door webredactie
Is Wouter Bos ook voor u politicus van het jaar?

woensdag 17 december 2008, 01:01 uur

Politieke carrière maken? Wordt lid van de PvdA. Welke beleid, dondert niet. Zie onze 
wethouders, burgemeesters, ministers. Foutje van Bolkestein om indertijd te kiezen voor 
de VVD i.p.v. de PvdA. Hij was ongetwijfeld uitgegroeid tot de grootste Nederlandse 
socialistische leider aller tijden. Met hem vergeleken heeft Bos geen enkel postuur. Nog 
iets wat opvalt. Waarom zijn het steeds politici van PvdA-huize die redder in de nood 
spelen? Zie Drees en Den Uyl in zake Oranje. Links in Nederland? Laat me niet lachen.
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woensdag 17 december 2008 door webredactie
Voegt TON iets toe aan het politieke spectrum?

woensdag 17 december 2008, 13:32 uur

Nederland is ziek. Dokter Rita wil de samenleving weer gezond maken. Zich onttrekken 
aan deze gezondmaking mag niet van de dokter. En allemaal één taal, Engels lijkt me 
meer geschikt, wat is nou Nederlands in deze tijden van globalisatie. Is ook beter voor de 
gezondmaking van de wereldsamenleving en het zelfbewustzijn van de wereldburger. Dat 
is pas medische ethiek. Het eigenbelang scherper in het oog houden, geen asociaal 
gedrag. Rechten en plichten. Iedereen zijn eigen rechter. En fatsoen… ʼs-Zondags weer 
naar de kerk?

Ook de economie moet weer gezond. Voorop de landbouw en de visserij. Of is het de 
voedselindustrie? En nog meer buitenlands kapitaal. En nog minder belastingdruk. Wie 
knapt het vuile werk op? Het land is vol, maar nog niet genoeg automobieltjes. Meer asfalt.

Een gezond en armzalig Nederland. Cultureel platter dan plat. Ook deze club past in een 
unheimische traditie.

donderdag 18 december 2008, 01:44 uur

#51 - Henk Mommaas

Inderdaad, dat is het! Ze toont de visie/blik vanuit het centrum in het panopticum, de ideale 
gevangenis. Dan is de relatie snel gelegd naar de moderne, centraal te beheersen media. 
Alleen internet nog, verbod of het onmogelijk maken van anoniem surfen bijvoorbeeld. Het 
griezelige is dat al zo veel “geregeld” is, afluisteren en zo, en erger dat haar ideeën op een 
gewillig gehoor kunnen rekenen. We zijn toch bang, en vadertje staat…
Of zie ik te duister in?

vrijdag 19 december 2008, 02:39 uur

#67 - Henk Mommaas

Der Staat… Zeer herkenbaar en vernietigend! De draak met zeven koppen als het ware. U 
moet weten dat ik in mijn jonge jaren als ambtenaar door het leven ben gegaan. Je moet 
heb ik ervaren over een speciaal soort natuur beschikken, onderdanig zijn, om niet te 
zeggen kruiperig, en veel geduld en zitvlees hebben. Te vergelijken met een militaire 
organisatie, in burger. Als je dat niet aanstaat wordt het leven een hel. Of beter, wordt het 
je tot hel gemaakt omdat je onverschillig bent voor aaien over de bol of de jaarlijkse 
periodiek.

Naar buiten toe ligt de macht bij de politiek, zoals U zegt mensen met uiterst zwakke CVʼs. 
Achter de schermen maken (nog steeds) de bureaucraten de dienst uit. Maar kom er maar 
eens achter, dankzij het privatiseren, hoe plannen en noem maar op tot stand komen, 
wiens belang ze dienen en wie er van profiteert. Zie de Amsterdamse metro. En hier ter 
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plaatse een ondergrondse autoweg in 2 lagen. De verstrengeling tussen overheid en 
bedrijfsleven is grenzeloos geworden.

De hamvraag van wat U aansnijdt is dan “wie heeft belang bij het ineenstorten van de 
staat?” Of kunnen de burgers het schip laten stranden en hoe? Of gaan we de richting uit 
naar een staat met een soort veredelde maffia aan het roer? Daar kom ik niet uit. Er wordt 
gespeeld op angst, natuurlijk. Maar de staat is ook een herverdelingsmachine met grote 
opbrengsten voor weinigen. Misschien minder een zuurstofstelende staat dan een 
kunstmatig beademde. En niet te vergeten “de staat” is het ideale rookgordijn voor louche 
praktijken. Dat lijkt me een constante.

Ja, de ratten weten het wel. Maar de drenkelingen, vooral die die niet kunnen zwemmen? 
U maakt het me moeilijk. Ik loop al tijden te verkondigen weg met die grenzen, afschaffen 
militair en noem maar op. Twintig jaar lang gaat het ondertussen de andere kant op. Je 
wordt meewarig aangekeken als je begint over het afschaffen van de staat en het heft in 
eigen hand nemen. Het lijkt wel of mensen liever in het panopticum van Verdonk c.s. zitten 
dan vrij zijn. O ironie, uitgerekend de clubjes die het meest law en order prediken 
behangen zichzelf met het affiche vrijheid. Lijkt als twee druppels water op het vroegere 
Oostblok met hun “communisme”.

Zitten we niet in een vicieuze cirkel, Henk, en vinden we de uitgang niet meer?

vrijdag 19 december 2008, 03:25 uur

#67 - Henk Mommaas

En wat lees ik nu in De Standaard:
“Inwoners van de Duitse hoofdstad Berlijn die het niet breed hebben, kunnen wat extra 
geld in het laatje krijgen door op rattenjacht te trekken. Op elke rattenkop staat een 
prijskaartje van 1 euro. Dat stelt de liberale politicus Henner Schmidt (FDP) voor.”
Over ratten gesproken!

vrijdag 19 december 2008, 20:16 uur

#78 - Koos van Jongeneel

“Hier op dit forum weet je al apriori hoe er over Rita & Geert gedacht wordt. het lijkt wel op 
het nationaal-socialistische tijdperk: zo vooringenomen!”

U leeft op vertrouwde voet met dokter Rita en de blonde God? Het nationaal-socialistische 
tijdperk en zijn voorgeschiedenis heb ik niet mee gemaakt. Gelukkig niet. U wel? Ging het 
toen ook niet over Volk en Vaderland? Dat van dat a priori is me nog niet opgevallen. De 
discussie gaat als ik het goed begrepen heb over een nieuwe partij en wel ter rechter 
zijde, zullen we maar zeggen. Niet over uit de dood ontwaakte Trotskistische of 
Maoïstische splinters of een nieuwe PSP. Vooringenomen zegt U? Weet U, er zijn 
mensen, waartoe U mij gerust kunt rekenen, die de Nederlandse politiek niet bijster 
boeiend vinden. Om op de hoogte te blijven lees je dan een pamflet van een partij in 
oprichting. Een partij die bestaat bij de gratie van één persoon, net als haar broeder/
zusterpartij overigens. En dan lees ik, evenals vele anderen (lees hierboven de reacties 
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van Patrick Faas met name), dubieuze prietpraat. Zover ik kan nagaan overigens meer in 
ideologische overeenstemming met het gedachtegoed van de door U aangehaalde NSB 
dan U misschien lief is. “Oranje-blanje-bleu, hoezee!”

dinsdag 23 december 2008, 01:09 uur

#99 - Henk Mommaas

Dat schaken, Henk. Is dat niet door die vervloekte Arabieren/Moslims tot ons gekomen? 
Het gaat hier wel over TON, maar zoals de geëerde Johannes net opmerkt: “trots”. Zonder 
die Arabieren hadden we niet zo veel om trots op te zijn, dacht ik zo. Hadden we 
misschien nog nooit van Aristoteles gehoord zelfs.

Dat schaken dus. Ik heb me suf geprakkezeerd over de symboliek van de koning (sjah) en 
de koningin. De koningin mag zoʼn beetje alles, behalve als een paard doen, en de koning 
is een bijna stijve hannes, waarop iedereen het gemunt heeft. Zit hier een ideologie 
achter? Je denkt onmiddellijk aan een vrouwvriendelijke cultuur als de Perzische of de 
Arabische. Moslims dus.

Wel polarisatie, Henk. Zwart-witter kan eenvoudig niet!
Wat denkt U?
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vrijdag 19 december 2008 door webredactie
Wordt Yves Leterme terecht hard aangepakt?

vrijdag 19 december 2008, 04:04 uur

Welke manoeuvreerruimte heeft wild dat blindelings in zijn eigen strop loopt nog. Weinig of 
geen. Triest voor deze man, maar uit deze affaire kan ook een Verhofstadt hem niet meer 
redden. Als een premier zo weinig blijk geeft van feeling als het op belangrijke kwesties 
aankomt en steeds zʼn secondanten in de bres moeten springen, komt het misschien zelfs 
zeer gelegen om hem net vanwege die staatsrechtelijke principes af te zetten. En dat zou 
ook wel eens de weg kunnen openen naar een Franstalige premier. Dat kan duidelijkheid 
scheppen in de communautaire problematiek.

zaterdag 20 december 2008, 21:41 uur

#39 - gaby

Uw opmerking treft me. Beter een goede buur dan een verre vriend. Als dat tot 
eenrichtingsverkeer beperkt wordt is de genegenheid snel over. Daarom begrijp ik Uw 
opmerking maar al te goed, alleen zou U zich dan beter kunt richten op de buur in eigen 
land dan op Uw Noorderburen. Kunt U een moment in de geschiedenis sinds 1830 
aangeven waarin “Holland” de belangen van België, pardon Vlaanderen, liet meewegen? 
De voorbeelden van het tegendeel zijn eindeloos. In Nederland wordt het subtiele 
onderscheid tussen boven en beneden de grote rivieren gemaakt. Gerelateerd aan België 
wordt dat dan Antwerpen/Zeebrugge versus Rotterdam met hun bijbehorende 
infrastructuur tot in het Rijnland toe.

Laat ik het eens anders zeggen. Als ik thuis de deur uitga en sla linksaf kom ik in Wallonië, 
rechtsaf in Vlaanderen. U begrijpt als Belgische meteen waar ik woon, voor bewoners van 
“boven de grote rivieren” is dat minder duidelijk. Nog hoor je hier op de plaatselijke 
vrijdagsmarkt meer Waals spreken dan Hollands. En veel Duits niet te vergeten. Dat is de 
straat. Elk vogeltje spreekt zoals het gebekt is, en dat is ook goed zo. Waarom toch zoʼn 
vervloekte taalgrens getrokken? Waarvoor zijn de Vlamingen bang? In Maastricht wordt 
nog altijd in alle lagen van de bevolking Mestreechs gesproken, over honderd jaar wie 
weet Engels of Chinees met een onvervalste Maastrichtse tongval. Is dat erg?

Wat me bevreemdt is Uw opmerking over de Franse steun aan Wallonië. Dat is nou 
precies het steeds wederkerend fabeltje waar ik me enorm aan stoor. Geeft U nou eens 
precies aan waaruit dat zou blijken. Niet natuurlijk uit het TV-kijkgedrag van de Walen, dan 
kunt U even zo goed Duitsland van een vorm van cultuur-imperialisme beschuldigen 
omdat in het Oosten van Nederland massaal naar de Duitse TV wordt gekeken. En dat in 
die regioʼs men de Duitse taal nog enigermate beheerst is toch van geen nadeel voor de 
wederzijdse Verständigung?

Terugkomend op de eigenlijke vraagstelling in dit forum. Frappeert het U ook niet dat de 
Belgische politiek al decennia lang gedomineerd wordt door Vlamingen. Tindemans, 
Martens, Dehaene en noem maar op. En steeds weer dat underdog gevoel zoals bij het 
kleinzielige gedoe rond Halle en Vilvoorde. Waar slaat dat op? Ga eens naar Luik, daar 
hebben de mensen geen last van misplaatste minderwaardigheidscomplexen. Echt U leeft 
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in een prachtig land, maar laat het niet verzieken door politiekers van het kaliber Dewinter 
en Dedecker. Evenmin door Leterme.

zondag 21 december 2008, 23:16 uur

#45 - Wouter Buyl

Dank voor Uw reactie. De informatie die U geeft is een terechte aanvulling op mijn stukje. 
De strekking van wat ik wilde beweren is iets anders. Daarom ook het voorbeeld van BHV. 
De premiers in België zijn al decennia lang bijna zonder uitzondering van Vlaamse origine 
(behalve Leburton in de zeventiger jaren als ik me niet vergis), en hoofdzakelijk van CVP 
huize en hebben allen een groot stempel op hun beleid kunnen drukken. Verhofstadt lijkt 
me hier een voorbeeld van. Je zou dan op zijn minst kunnen verwachten dat Vlamingen 
een sterkere binding met de (federale) regering hebben dan Walen. Speelt niet iets anders 
een veel grotere rol, n.l. het nationalisme in Vlaanderen? In Wallonië een veel marginaler 
verschijnsel toch?

Het stukje van mij probeerde de link te leggen tussen de verlamming van de politiek op 
nationaal niveau enerzijds en aan de andere kant zeg maar de druk van Vlaams rechts 
inspelend op underdog gevoelens (en het gevoel van wij kunnen zonder hen, maar 
omgekeerd niet). Daar zit volgens mij ook de tragiek van Leterme als uitgesproken 
representant van Vlaanderen. Zijn voorgangers hadden het wat dat betreft makkelijker. 
Herman De Croo op Canvas: “Je stelde je op als flamingant, en deed precies het 
tegenovergestelde!”

zaterdag 3 januari 2009, 17:41 uur

#56 - gaby

Beste Gaby! In een vorige reactie heb ik U gevraagd waaruit die Franse steun voor taal en 
cultuur aan Wallonië blijkt. Daar geeft U geen antwoord op. Dat zou ik nou eens graag 
willen weten. Kijkt U wel regelmatig naar de RTBF? Het kan nooit kwaad ook eens kennis 
te nemen van de denkbeelden van zoals U het waarschijnlijk voelt Uw tegenstrevers. Wel 
eens gekeken naar het programma Striptease? Een portret van een schilderend hoertje in 
Luik tot het verslag van een reis door Noord-Korea. Ook Vlamingen en Vlaanderen 
kwamen regelmatig aan bod. Ongekend zoʼn programma op de Vlaamse en Nederlandse 
TV.

Vanwaar die verdachtmakingen richting de promotie van een rechter omdat hij het Vlaams 
Blok veroordeeld had. Was daar juridisch iets mis mee? Weet U, het is belangrijk hoe je 
informatie verzameld en hoe de journalistiek zʼn werk doet. Zo herinner ik me heel goed 
een inmiddels legendarisch interview met François Mitterrand door twee Belgische 
journalisten van de RTBF. De Franse president werd zo in het nauw gedreven dat hij ze de 
deur uitsmeet (op zijn hautaine manier wel te verstaan). Niet de sensatie zoeken maar 
onderzoek doen en achtergronden bloot leggen. Dat is voor mij de essentie van 
journalistiek. En dat kan heel spannend zijn.

Als je maar lang genoeg roept dat België rot is gaan we het nog geloven ook. En wie is 
daar mee gebaat. Toch niet de gewone man of vrouw op straat, niet in Vlaanderen, niet in 
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Wallonië en zeker niet in Brussel. Die stad is toch niet verfranst door de Walen of 
Fransen? Dat waren, en U kent de geschiedenis, de Franskiljons, arrogante welgestelde 
Vlamingen, die het gewone Vlaamse volk en haar taal minderwaardig vonden. 
Voorbeelden: de clerus en de universiteit van Leuven. Laat Uw gedachten niet vergiftigen 
door de ideeën van extreemrechts. In die hoek wordt altijd met een dubbele agenda 
gewerkt. Als zij de macht kunnen grijpen wordt het ontwaken een nachtmerrie.

En verwar vooral Hollanders niet met Nederlanders. Over Frans gesproken! Steun aan 
Vlaanderen? Denk eens aan de havenbelangen van Rotterdam versus Antwerpen. 
Maastricht is hier nog steeds de dupe van.

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



maandag 22 december 2008 door webredactie
Wat betekent Kerst voor u?

dinsdag 23 december 2008, 03:17 uur

De kerstboodschap van Hare Majesteit. Het symbool van het feit dat we kennelijk nog 
steeds in een protestants-christelijk land wonen. Is dit wel passend voor een staatshoofd. 
Inmiddels hebben we geloven van elke couleur binnen onze landsgrenzen en niet te 
vergeten een aanzienlijke hoeveelheid ongelovigen. Waarom geen nieuwjaarstoespraak? 
Scheiding tussen staat en religie? Nooit van gehoord?

En is Carola Houtekamer nog altijd op zoek naar het wezen van het geloof? “Want waar 
begin je?”, zoals ze zelf zegt. Natuurlijk in de USA, de bakermat van al onze 
(on-)wetenschap. En ze concludeert: “Het goede nieuws is dat de ervaring-in-
contextaanpak ons dichter bij het eerste onderzoeksprogramma kan brengen, waarin 
wordt geprobeerd het ontstaan van religie als een complex systeem te verklaren. 
Tenminste, als er meer aandacht komt voor de samenhang tussen de verschillende 
cognitieve capaciteiten, emoties, leerstellingen en deelnemers. Het slechte nieuws is dat 
we terughoudend moeten zijn met koppen als ʻReligie Verklaard!ʼ. We kunnen weinig 
zeggen over het hoe van ons geloof, nog minder over het waarom en al helemaal niets 
over het bestaan van het object van ons geloven.”
Amen

p.s. Een herstel van het “oorspronkelijke” jaar zou me wel bevallen. 1 maart is dan 
Nieuwjaarsdag en kan dan als een soort lentefeest (als carnaval) gevierd worden. De 
namen van de maanden kloppen dan tenminste. En Kerstmis? Gewoon op een zondag, 
net als de andere christelijke feestdagen als Pasen. En zonder dat gedoe met die tweede 
dag. Een enkele feestdag is toch voldoende? Wel met behoud van het aantal vrije dagen 
s.v.p.!

woensdag 24 december 2008, 14:01 uur

Zalige Kerstmis! Voor wie?

Een zojuist geplaats bericht in Libération:

“Les philosophes, les sans-papiers et lʼaéronef”

Sophie Foch-Rémusat, Yves Cusset, Pierre Lauret philosophes

“mardi 16 décembre, nous sommes quatre philosophes français à prendre lʼavion à Roissy 
pour Kinshasa [République démocratique du Congo, ndlr] afin dʼy participer à un colloque 
avec des philosophes africains, intitulé «Culture du dialogue et passage des frontières». 
Avant que nous embarquions, un policier distribue une «notice dʼinformation» de la Police 
aux frontières (PAF) mettant en garde contre les conséquences judiciaires de lʼopposition 
à lʼembarquement dʼune personne expulsée de France : tous délits cumulés, huit ans 
dʼemprisonnement et 70 000 euros dʼamende ! Ainsi avertis, nous constatons quʼau fond 
de lʼavion, un homme et une femme, dʼorigine africaine, sont assis, menottés, et entourés 
de plusieurs policiers en civil.
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“Pouvons-nous tranquillement nous asseoir pour aller en Afrique parler avec des Africains 
du dialogue, des droits de lʼhomme et de lʼaccueil des étrangers, alors que dans notre 
avion deux de ces «étrangers» sont menottés, escortés, expulsés ? Citoyens dʼune 
démocratie dont la constitution est censément adossée à une charte des droits de 
lʼhomme, nous décidons dʼaller demander à quel titre ces personnes sont expulsées. Les 
policiers et une hôtesse de lʼair, très tendus, nous ordonnent de nous asseoir. Un policier 
finit par nous dire quʼil sʼagit dʼétrangers sans titre de séjour et que cʼest la loi. Pendant ce 
temps, la cabine sʼest transformée en un véritable forum où les passagers discutent, 
protestent, sʼindignent, demandent quʼon enlève les menottes ou que la police descende 
de lʼavion et refusent de sʼasseoir.

“Lʼagitation retombe au bout dʼune vingtaine de minutes, le commandant de bord obtient 
que tous se rassoient afin que lʼavion décolle. Nous regagnons nos places. Une 
passagère lasse et désolée nous explique quʼelle est dʼaccord avec nous, mais quʼelle va 
voir sa famille pour Noël, quʼelle est en transit et quʼhier lʼavion nʼa pas décollé à cause 
dʼun incident similaire. Lʼhôtesse de lʼair vient demander lʼidentité des trois «fauteurs de 
trouble». Pierre Lauret refuse.

“Alors que le calme est revenu et que tout le monde attend le décollage, le commandant 
de bord vient lui annoncer quʼil exerce son pouvoir de le débarquer. Un instant plus tard, 
des policiers armés et bottés le somment de sortir, finissent par lʼarracher à son siège et le 
sortent manu militari de lʼappareil. Sur la passerelle, ils le plaquent au sol et le menottent 
avec brutalité, son visage éraflé est en sang. Ils débarquent ensuite violemment un jeune 
homme qui nʼavait rigoureusement rien fait ! Pierre Lauret est libéré au bout de six heures 
de garde à vue, et convoqué au TGI de Bobigny pour «opposition à une mesure de 
reconduite frontières et entrave à la circulation dʼun aéronef».

“Dans lʼavion, la discussion continue librement entre les passagers indignés et les deux 
«complices» restés à bord : un territoire est-il à considérer comme une propriété ? Les 
frontières en sont-elles les murs ? Lʼordre public justifie-t-il tous types de mesure ? Et ce 
en dépit des intimidations des policiers, et du commandement de bord allant jusquʼà nous 
menacer de nous livrer à la police congolaise. A leur retour le 22 décembre, Sophie Foch-
Rémusat et Yves Cusset sont appréhendés par la police au sortir de lʼavion et passent 
onze heures en garde à vue pour «outrage, menace à agent de la force publique et 
opposition à mesure de reconduite frontières», en attendant leur convocation devant le 
procureur.

“Ce qui frappe dans cette histoire, cʼest la volonté de constituer un délit dʼopinion. Nous 
avons seulement posé des questions, de manière calme et pacifique, sans jamais émettre 
ni slogan ni appel. Nous avons ainsi rendu visible et publique une situation qui a fait lʼobjet 
dʼun débat dʼopinion. Mais le seul fait de porter à la connaissance de lʼopinion, et quʼelle 
sʼen empare, lʼaction du gouvernement, est traité comme un grave délit. On vous avertit 
dʼabord de tout ce que vous risquez, et si en dépit de cela vous vous exprimez en posant 
une question, on vous débarque, on vous brutalise, on vous place sans ménagement en 
garde à vue et on vous poursuit sur la base dʼune qualification ubuesque des faits. Le 
gouvernement proclame la «légitimité» de ses lois et lʼabus quʼil y a à sʼinsurger contre 
elles, mais il veille à ce quʼelles soient appliquées en catimini, et pour cela il est prêt à 
recourir à des sanctions et des brutalités extravagantes. Parce que son action suscite au 
fond la honte de tous, expulsés, citoyens, équipage, et même certains policiers, le 
gouvernement redoute lʼopinion. Non pas celle quʼil peut manipuler par des fictions 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



médiatiques et des fantasmes dʼinvasion, mais celle qui se forme publiquement et fait 
entendre sa voix, dans le débat, face à la réalité des situations humaines.

“Ici, le dispositif dʼexpulsion des étrangers rencontre un problème : il est délicat dʼexpulser 
des Africains dans des avions remplis de passagers africains. Car ces derniers savent qui 
sont ces hommes qui voyagent en «classe prison». Ils savent quʼils ont quitté leur pays à 
cause de la misère, ou de la tyrannie, ou de la guerre. Ils savent le courage dont ils ont dû 
faire preuve pour arriver en France, puis pour sʼy maintenir. Ils savent enfin la honte 
sociale qui frappe ceux qui sont contraints de rentrer, privés de tous leurs biens et nʼosant 
plus se présenter à leurs proches. Cette opinion est partagée par de nombreux citoyens 
pour qui ceux quʼon appelle les «immigrés» sont des voisins, des camarades de travail, 
les copains de leurs enfants.

“Cʼest cette opinion éclairée que le gouvernement veut museler, avec dans bien des cas la 
complicité active dʼAir France. Il sʼagit dʼempêcher par tous les moyens quʼon puisse voir 
les immigrés pour ce quʼils sont : des hommes et des femmes qui vivent une histoire à la 
fois tragique et courageuse dans ce monde que nous partageons - si mal - avec eux. Il 
sʼagit de les expulser sans que nul ne se demande ce quʼils ont vécu avant, et ce qui va 
leur arriver après. Lʼimportant est que les avions décollent à lʼheure. Dans lʼindifférence au 
sort de ces hommes entravés qui sont nos compagnons de voyage.

“LʼEtat français espère nous conduire à cette docilité en multipliant les inculpations et les 
sanctions, sans oublier de citer Guy Môquet au passage. Il peut parvenir à ses fins : après 
tout, on a vu pire dans lʼhistoire. Dès lors, cʼest notre responsabilité politique et morale, à 
lʼheure où la crise financière va lourdement aggraver la situation des pays pauvres et des 
migrants dans le monde, de nous opposer aux projets dégradants du gouvernement du 
«pays des droits de lʼhomme», au sein dʼune Europe transformée en forteresse.”

Zalige Kerstmis in fort Europa!

donderdag 25 december 2008, 03:06 uur

# - joke aarts

Binnen vijf minuten op internet in een Nederlandse vertaling van de Koran gevonden:

“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

1. Zeg: “O gij ongelovigen,
2. Ik bid niet aan, wat gij aanbidt,
3. Noch gij bidt aan, wat ik aanbid.
4. Noch wil ik aanbidden, wat gij aanbidt,
5. Nogmaals gij wilt niet aanbidden wat ik aanbid.
6. Derhalve voor u uw godsdienst en voor mij mijn godsdienst.”

Klinkt heel anders dan die eeuwige bekeringsdrift in de Christelijke gemeenschappen, met 
dank aan Paulus. Lees het Nieuwe Testament nog maar eens door en let vooral op de 
Brieven van Paulus versus de Openbaring van Johannes. Misschien gaan dan Uw ogen 
open. Zelf ben ik niet bijbelvast. Eigenlijk spreekt mij alleen het Hooglied aan. Een 
aanrader voor U en niet alleen om mensen/vrouwen als Gloria beter te begrijpen, maar om 
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eens zelf vraagtekens te plaatsen bij Uw steeds wederkerende aanval op een fata 
morgana.

U hebt het uit mijn vorige reacties kunnen lezen dat aanbidden niet mijn cup of tea is. Je 
hoeft echter totaal geen enkele notie te hebben van welke religie dan ook om te zien dat 
met (citaat): “ʻHeilstaatʼ is voor mij na Hitlerʼs Heilstaat een gillende waarschuwing van 
groot formaat, maar juist de Koran/Muhammed wil ook een fascistoide ʻWelt Kalifaat 
Heilstaatʼ op aarde én in het Paradies Kalifaat Heilstaat, en in beiden (!) horen christenen 
en Joden niet thuis. De Koran is een Mein Kampf voor iedere niet-moslim maar vooral 
voor christenen en joden.” (einde citaat) verre over de schreef gaat. U verleent hand- en 
spandiensten aan hen die uitgerekend het nauwst verbonden zijn met het door U 
gehekelde fascistische gedachtegoed. Om één naam te noemen (van een bevriend 
regeringsleider): Berlusconi.

“Laat men eens proberen, om de mensheid van onze tijd te beroven van het religieus-
gelovige levens element, dat door de opvoeding nog weer versterkt is – praktisch betekent 
dit dus, dat onze zedelijke en morele grondslagen, die grotendeels op deze religieuze 
opvoeding berusten, buiten werking zouden worden gesteld (…)- , dan zal men zien, hoe 
dit een zeer hevige aantasting van de fundamenten van het menselijk leven tengevolge 
zal hebben.” Weet U waar dit citaat uit stamt? Uit een partijprogramma van een van onze 
politieke partijen? Mevrouw Aarts, U raadt het waarschijnlijk nooit en toch is het waar! Uit 
“Mein Kampf”. Religieuze mensen zullen het citaat waarschijnlijk niet weerspreken, en 
daar ligt voor mij het fatale van schermen met geloof, bijbel of koran. Je kunt religieuze 
boodschappen gebruiken en misbruiken. Het is maar hoe je het ziet en welk doel je 
nastreeft.

Mensen die andersgelovigen gaan demoniseren op grond van religieuze geschriften doen 
aan puur misbruik. Met welk doel? Dat moeten we ons afvragen. Ook bij onze blonde God 
in Jeruzalem. Tevens bij alle demagogen van mannelijke of vrouwelijke snit. En tot slot. 
Uw redenaties volgend zou de wereld beter af zijn met een Christelijke heilstaat. Jammer 
voor die Moslims in al die landen met onze olie in de grond.
Kerstmis 2008.

donderdag 25 december 2008, 20:37 uur

#111 - joke aarts

De Antichrist. En dat uitgerekend op Kerstmis. De Paus! We hadden het kunnen weten. 
Vroeger al een Hitler-Bub. En nu dit. Nog altijd gekant tegen homoʼs en dat in het meest 
homofiele instituut dat we kennen. Orthodoxe priesters zijn tenminste niet vies van 
vleselijk genot.

Die RK Kerk. Altijd al een Vijfde Colonne geweest. Wereldlijke macht en religieus instituut. 
Dat wisten de Calvinisten al heel lang. En nu collaboreren met het ergste kwaad. Dat krijg 
je ervan als je een kerk bouwt op de Synagoge van Satan (Paulus dus).

Mevrouw, het moet U kwaad te moede zijn. Zoʼn strijd en dan niet gehoord worden. Troost 
U. Het Rijk der Hemelen is aan de armen van geest. Nog zijn de ongelovigen zoals ikzelf 
niet verloren. Ook de Moslims niet. Probeer eens met hen een dialoog aan te gaan. 
Iedereen kan van mening veranderen.
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In de woorden van Herbert Achternbusch: „Weltmeistersüchtig wie sie sind, erkennen die 
Deutschen die wahre Sachlage nicht, in der sich ihre Seelen befinden: sie haben Adolf 
Hitler über alles geliebt und kennen die Liebe nicht mehr! (…) Die Juden und Araber, er 
(Hitler) will nicht zurück nach Österreich; da er das falsche Volk umgebracht hat, möchte 
er nach Israel, um an den Arabern den blutigen Gedanken zu Ende zu denken“

U ziet les extrêmes se touchent, religieus en politiek. Echt, neem niet één glaasje wijn, 
geniet met volle teugen. Het leven is kort en echt, geloof het of niet, dan houdt het 
definitief op. Je kunt nog het beste als een levensgenieter in de herinnering van anderen 
voortleven.

zaterdag 27 december 2008, 00:19 uur

#124 - Henk Hiensch

Henk, je link aangeklikt en krijg dit bericht:

Gerapporteerde aanvalsite!
De website op 91.203.93.49 is gerapporteerd als een aanvalsite en is geblokkeerd op 
basis van uw beveiligingsinstellingen.
Aanvalsites proberen programmaʼs te installeren die privéinformatie stelen, uw computer 
gebruiken om anderen aan te vallen, of uw systeem beschadigen.
Sommige aanvalsites verspreiden bewust gevaarlijke software, maar vele zijn 
gecompromitteerd zonder de kennis of toestemming van hun eigenaar.

Het valt natuurlijk volledig buiten het thema van dit blog, maar er moet werkelijk iets mis 
zijn. Zoʼn waarschuwing heb ik nog nooit gehad! Kijk het eens na, Henk. Ter informatie: ik 
werk op een Mac, browser Firefox met een aantal plug-ins.

zaterdag 27 december 2008, 03:27 uur

Gloria zei het al, verwarring alom. De laatste reacties, opmerkelijk eigenlijk allen van 
vrouwen, geven mij het gevoel om het eens pathetisch uit te drukken: “Hier sta ik en weet 
niet verder”. Ik heb ze gelezen en herlezen en slechts één beeld komt bovendrijven: hoe 
een komaf te maken aan religie. Religie zoals het zich mondiaal manifesteert als politiek 
instrument mede met dank aan het schotschrift van Samuel Huntington.

Persoonlijke of culturele uitingen van geloof over iets dat we niet kunnen weten en dat 
vertalen in de vorm van rites, teksten of wat dan ook kunnen alleen maar een verrijking 
zijn voor de menselijke (zelf-)kennis en cultuur. Ze tot universele waarde verheffen is 
autoritair en schept conflicten.

Geloven trachten te bombarderen tot een aangeboren eigenschap is fataal. Misdadig 
eigenlijk. Na rassentheorieën, erfelijk belaste criminelen, afwijkende genen bij homofielen, 
komen Amerikanen nu met de nieuwste loot aan deze biologische stam: de 
godsdienstknobbel, vergelijkbaar met de wiskundeknobbel en het blanke IQ. Het in die 
richting zoeken kan alleen maar leiden tot een nieuw draaiboek voor vormen van 
discriminatie.
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Misschien komt de Griekse Godenwereld nog het kortst bij mijn ideaal. Een spiegel van de 
menselijke dwaasheid en schoonheid. Erasmus in “Lof der Zotheid”: “Prediker schreef 
reeds in zijn eerste hoofdstuk, dat het aantal zotten oneindig groot is. Maar wanneer 
Prediker het aantal zotten oneindig groot noemt, dan impliceert dat toch, dat alle 
stervelingen zot zijn, een hoogst enkele misschien uitgezonderd, maar ik betwijfel of 
iemand die wel ooit is tegengekomen.”

Wat mij wel een beetje dwars zit is, dat het bericht uit de Libération geen enkele reactie 
heeft opgeleverd. De overheid kan tegenwoordig, zo schijnt het, met een gerust hart 
decreteren dat aan onze dis geen plaats is voor een vreemdeling. Wat een tegenstelling 
met de Poolse traditie uit voor-christelijke tijd: bij de maaltijd in de winter rekening houden 
met een onverwachte gast. Voortlevend in het extra bord op tafel bij het kerstdiner.

Gloria, laat nog wat van je horen!

zaterdag 27 december 2008, 23:42 uur

#137 - Gloria

Het artikel geeft de ervaringen weer van een aantal Franse filosofen onderweg naar 
Kinshasa voor een colloquium over de cultuur van de dialoog en het overschrijden van 
grenzen (sic!). Bij het betreden van het vliegtuig krijgen ze een folder in de hand gedrukt 
van de grenspolitie waarin de juridische consequenties worden aangegeven bij verzet 
tegen uitzetting uit Frankrijk: maximaal € 70.000 en 8 jaren cel.

Aan boord twee mensen van Afrikaanse origine, geboeid en omsingeld met politie in 
burger. Er ontstaat een geagiteerde stemming. De stewardess wil namen weten en 
degene die weigert wordt bijna letterlijk het vliegtuig uit geslagen en geboeid na de 
weigering van de piloot om op te stijgen met die persoon nog aan boord. Samen met nog 
iemand anders die beslist niets gedaan had. Ook met geweld.

In het vliegtuig gaat na de start het gesprek verder. “Kan een territorium als eigendom 
beschouwd worden?” en “Rechtvaardigt de publieke orde dit soort maatregelen?”. Bij 
terugkomst worden twee van de schrijvers van dit artikel in hechtenis genomen onder 
beschuldiging van “belediging van een agent belast met de publieke orde en oppositie 
tegen maatregelen voor de handhaving van de grenzen”.

Dat is de voorgeschiedenis. De schrijvers van het artikel willen aantonen dat er kennelijk 
de wil bij de overheid aanwezig is om te komen tot zoiets als een “opinie-misdaad”. Zijzelf 
hebben getracht een voorval dat thuishoort bij de algemene opinievorming zichtbaar en 
publiek te maken. Ze beschuldigen de overheid bang te zijn voor de publieke opinie, m.n. 
dat men zich een beeld kan vormen over hoe schaamteloos kan worden omgegaan met 
mensen.

En nog een probleem: uitgezette mensen bij hun “legale” landgenoten in hetzelfde toestel, 
in de “gevangenisklasse”. Zij weten van de miserie, of de tirannie, of de oorlog, waarom de 
“illegalen” gevlucht zijn. De sociale schaamte die hun te wachten staat bij terugkomst. En 
dat alles met actieve medewerking van Air France, waarvoor alleen lijkt te gelden: stipt op 
tijd de lucht in.
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Ze besluiten met: “Het is onze politieke en morele verantwoordelijkheid, op het moment 
dat de financiële crisis de situatie van de arme landen en van de migranten in de wereld 
zwaar verslechterd heeft, weerstand te bieden aan vernederende overheidsprojecten van 
het “land van de mensenrechten”, midden in een Europa omgevormd tot een fort.”

Cʼest tout? Nee, maar ik heb geprobeerd een beetje de strekking van het artikel weer te 
geven. En een paar elementen hieruit ter discussie aan te geven!

dinsdag 30 december 2008, 01:11 uur

#152 - Gloria

Ook dank voor uw reactie (intussen vind ik het moeilijk om U tegen jou te zeggen).
Tot de Kerst hebben we thuis een serie gevolgd van Arte via internet over Palestijnen en 
Israëlis aan weerszijde van de grens met Gaza onder de titel “Gaza-Sderot”. De laatste 
aflevering werd aangekondigd met het volgende bericht:

“Hallo,
Nach den letzten zwei Monaten, während denen wir täglich den Alltag der Menschen auf 
beiden Seiten der Grenze zwischen Gaza und Sderot verfolgt haben, ist unser Programm 
zu Ende.
Für ihr letztes Statement haben jene Personen, deren Schicksal wir in den letzten Wochen 
verfolgt haben, uns ihre Wünsche für die Zukunft übermitteln wollen. Es handelt sich um 
eine wahre Botschaft der Hoffnung und des Friedens in einer Zeit die dies wahrlich nötig 
hat.
Nun ist es an uns unsere Wünsche zu übermitteln. Zunächst an Sie, die User. An unsere 
Protagonisten in Gaza und Sderot. Und natürlich an die Teams in Palästina, Israel und 
Frankreich, die dieses Programm möglich gemacht haben.
Vielen Dank an sie alle.
Das Gaza-Sderot Team”

Het dagelijkse leven daar kwam akelig dichtbij en laat je niet onberoerd. Voor zover ik 
weet zijn alle afleveringen nog te zien. Google maar eens naar de TV zender Arte.
En nu dit… Hou de moed er in! Ik ga er vanuit dat 99% van wat je nastreeft mislukt, maar 
die ene procent blijft de moeite waard. E zaolig insje en e good beginsje. Väöl gelök en 
gezóndheid in ʻt nuijjaor!

vrijdag 2 januari 2009, 20:07 uur

#177 - Willem Nijmegen

Voor de zuiverheid van de discussies in dit blog wil ik U er nogmaals op wijzen dat: “Nu 
geldt nog steeds volgens de Joden dat de Palestijnen in Jordanië thuis horen.” (citaat 
Hiensch), met alle klem onderschreven wordt door U weet wel, tevens lid van ons 
parlement. Overigens “de” Joden in dat citaat vindt ik kwalijk. De Jood bestaat niet. En in 
dit geval gaat het al helemaal niet over Joden maar Israëliërs of liever Zionisten. Op de 
overige door U gebezigde kwalificaties ga ik maar liever niet in. Denkt U overigens 
werkelijk met Uw reactie de Palestijnse slachtoffers een dienst te bewijzen?
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vrijdag 2 januari 2009, 21:48 uur

#173 - Veronica Cramer

U maakte me nieuwsgierig. Kanselier Merkel en het moreel kompas. Een voor mij 
onverwachte combinatie. Ze is wel altijd braaf christelijk geweest, in DDR tijd, als lid van 
de blokpartij CDU, na de Wende, dankzij Kohl, in de großdeutsche CDU. Altijd aan de 
goede kant. Nooit te beroerd om zich per helicopter naar haar optrekje in een beschermd 
natuurgebied te begeven, ondanks vliegverbod. Nou, ik heb de rede kunnen nalezen in de 
Frankfurter Rundschau. Haar toonloos stemgeluid kon ik me er wel bij voorstellen. In 
vergelijking met dit werkelijk nietszeggend en hol stuk was de kerstrede van Beatrix een 
vlammend pamflet.

Volgens haar hebben we duidelijke grondregels nodig: “Der Staat ist der Hüter der 
wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Der Wettbewerb braucht Augenmaß und soziale 
Verantwortung. (…) Diese Prinzipien müssen weltweit beachtet werden. Erst das wird die 
Welt aus dieser Krise führen. Die Welt ist dabei, diese Lektion zu lernen. Und das ist die 
Chance, die in dieser Krise steckt, die Chance für internationale Regeln, die sich an den 
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft orientieren. Ich werde nicht locker lassen, bis wir 
solche Regeln erreicht haben. (…)”. Trekt zelf Uw conclusies.

Waar is, om maar eens een voorbeeld te noemen, in het Midden-Oosten sprake van 
Wettbewerb met Augenmaß? Alleen al het eenzijdig toeëigenen van olie en water is een 
ten hemel schreeuwend onrecht. Aan de ene zijde het de tot de tanden toe bewapende 
Israël (vaak nog door de USA opgezadeld met totaal overbodig militair materieel, volgens 
militaire specialisten in Israël), aan de andere kant een van die globale Vogelaarwijken, 
Gaza. Een vertegenwoordiger van de Friedrich Ebertstiftung in Gaza bracht vandaag op 
de radio wederom de humanitaire catastrofe onder de aandacht die in dit Palestijnse 
landje bezig is zich te voltrekken.

Kunt U zich verplaatsen in een Palestijnse grootmoeder? Verdrijving met geweld, 
decennia lang in vluchtelingenkampen, omgekomen familieleden, niet enkele maar velen, 
de herinnering aan een vreedzaam Palestina tot het moment tot de Zionisten kwamen, het 
land opkochten en er doodleuk een nieuwe staat uitriepen? Dezelfde Zionisten die met 
verachting spraken over de Joodse slachtoffers in Europa. In Mussolini een voorbeeld 
zagen en zelfs met Hitler hadden onderhandeld?

U staat op een democratie gebaseerd op stemrecht? Welaan. Als het de USA niet bevalt 
waar het klootjesvolk op stemt wordt het een handje geholpen. Schrijnende voorbeelden, 
onder vele anderen, Chili, Nicaragua, Congo, Palestina. En let wel, Palestina is een 
internationaal probleem van de eerste orde. Dat te ontkennen of niet willen zien is een 
gotspe. Wat vindt U belangrijker. Een volk wurgen of helpen? In een van mijn vorige 
reacties heb ik al gewezen op een serie berichten uit Sderot en Gaza. Echt een aanrader, 
met de voorbije Kerst in gedachte.
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woensdag 24 december 2008 door webredactie
Werken Vogelaarwijken stigmatiserend voor bewoners?

zondag 28 december 2008, 03:25 uur

#41 - Veronica Cramer

Dat van die vrijheid is me niet duidelijk. Mij lijkt iemand zonder de binding aan bezit juist 
vrij. Een koffer met inhoud zou voldoende moeten zijn.

Ja, en of je nu 30 jaar aan een hypotheekboer betaalt of aan een corporatie, wat is het 
verschil? Wat doorgaat voor eigen woning is praktisch identiek met de “sociale” 
huurwoning, soms nog slechter van kwaliteit. Dat merken de kopers wel na pakweg 25 
jaar. En beide zijn vormen van huisvesten, niet van wonen.

zondag 28 december 2008, 03:53 uur

42 - Willem Nijmegen

U boft toch wel in deze verlichte tijden. Uit andere reacties schept U een beeld van Uzelf 
als een ferme tegenstander van religies en een groot bestrijder van de Islam. Nogmaals, U 
boft. Had U 50 jaar eerder geleefd was U een door de samenleving getekende asociaal. 
Als hoofdkenmerk voor a-socialiteit, U kunt dat waarschijnlijk niet weten, gold toen 
onkerkelijkheid. Tijden kunnen veranderen. Nu staat U kennelijk aan de kant van diegenen 
die weten en bepalen wat a-socialiteit is.

Zelf hanteer ik een praktische norm. Zie hoeveel iemand zich van de ruimte toeëigend in 
relatie met zijn reële behoefte. Waar denkt U dat volgens deze norm zich de meest 
asociale wijken van Nederland bevinden? En laat dan voor het gemak de tweede 
woningen in binnen- en buitenland, vakantiehuisjes, onnodig autobezit en noem maar op, 
van deze bezitters buiten beschouwing. Bij privatiseren denkt U vermoedelijk aan 
voormalige overheidsbedrijven. U moest eens weten hoeveel van onze z.g. openbare 
ruimte al geheel of gedeeltelijk geprivatiseerd is. Dat is asociaal of de uitvoerders van 
asociaal beleid, als U wilt.

maandag 29 december 2008, 21:25 uur

#47 - Veronica Cramer

Freiheit die wir meinen. De vrijheid van de beuk in mijn tuin met al zijn wortels of de 
vrijheid van de poes? De vrijheid om opgesloten te worden of jezelf op te sluiten of de 
vrijheid om zichtbare en onzichtbare grenzen te overschrijden? Wat U zegt met “We willen 
hier niet meer wonen” is concreet toch alleen voorbehouden aan diegenen die geen wortel 
hebben geschoten, beter: niet aan bezit zijn gebonden. (We hebben het toch slechts over 
de fysieke vrijheid? Een vrijheid tot en met uitgemolken door de toeristische industrie en 
de autoreclame: het meest perverse idee over vrijheid, het gebruik van de wereld als 
consumptiegoed). Stel daartegenover het varende en trekkende volk die hun lot in eigen 
hand nemen om te gaan en staan waar zij willen. Heel anders toch?
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Uw begrip van vrijheid doet me denken aan de marktkoopman. In tijden van prosperiteit en 
bij voldoende schaarste kan voor het product woning gevraagd worden wat de gek er voor 
over heeft. De relatie met de werkelijke kosten van productie en de waarde van het 
gebruik zijn volledig zoek. Wie draait er voor die kunstmatige meerwaarde op? Als het 
slecht gaat en je komt zonder inkomen te zitten, wat dan? Dan wordt je dubbel bestraft. 
Weg dak boven het hoofd, weg huis met verlies. Of kun je je tegen de toekomst 
verzekeren? De profiteurs zijn steeds de makelaars, hypotheekboeren, huisjesmelkers. En 
de banken (of niet?). Zij komen wel aan hun verdiende loon.

Onze (stedenbouwkundige) ruimte is volgens deze wet van vraag en aanbod ingedeeld, 
gecombineerd met law and order van de staat. Daarom die stadsvernieuwing in de 70er 
jaren en die Vogelaarwijken nu. De vraag is steeds hoe je het marktmechanisme in stand 
houdt (doorstroming) en niet hoe samen te leven en wonen. Het gevolg is gettovorming 
aan twee kanten: de klassetegenstellingen in beton gegoten. Cementbeton en asfaltbeton, 
daar is Nederland vol van. Niet van mensen. En de verliezers zijn steeds de mensen aan 
de geschapen onderkant van de samenleving, het zo geheten plebs of asocialen. Niet 
“ons soort mensen”.

Waarmee geluk?

ps: De naam van een medeblogger is Mostafa Mouktafi, en niet Muktafi, zoals U in het 
blog over bejaarden zijn naam abusievelijk spelt! Zijn bijdrage onder #39 zegt mij zeer 
veel.

dinsdag 30 december 2008, 13:27 uur

#7 - R. Winter

Met dank aan reactie onder #28 viel ook bij mij het kwartje door. Eerlijk, ik begreep Uw 
verhaal niet. Studentenstad Groningen versus hèt Limburgse dorp. Het klonk mij als “een 
intellectueel bolwerk versus een achterlijk dorp” in de oren. Nu wist ik wel dat het 
Limburgse dorp niet bestaat. Er zijn er in alle soorten en maten. Voor Maastrichtenaren, 
zoals ik, is hèt dorp bij uitstek Heerlen. Maar dat kon U weer niet weten.

U bent er in geslaagd een perfecte satire te schrijven. Mijn complimenten! Linkse taal in 
een reactionair jasje. En U steekt zo nadrukkelijk de draak met het academisch niveau. Als 
doctorandus in een achterstandsbuurt gaan wonen en toch dubbel academisch 
afstuderen. Wie durft er nog te spreken over kansarm? Een dubbele carrière zegt U. U 
leeft twee levens, Hoe voelt dat?

En U verstond de locals. Zeer bijzonder. Jaren geleden hebben we Groningse buren 
gehad. Ook academici. Neerlandici om precies te zijn. Ondanks hun aangeboren 
talenknobbel konden ze ons Maastrichts niet verstaan. En heel verstandig van U te 
verhuizen na de geboorte van Uw kind. Kinderen moet je niet als proefkonijn gebruiken. 
Stel je voor dat ze besmet raken.

Bedankt voor de instructieve satire over het intellectuele peil in Nederland! En voor ik het 
vergeet: de gezondheidszorg is er op de eerste plaats om geld mee te verdienen. Maar 
dat wist U al.
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dinsdag 30 december 2008, 21:48 uur

#56 - Veronica Cramer

Over de idee van vrijheid als vrijheid van bewegen blijken we, als ik Uw woorden goed 
begrijp, niet zo zeer van mening te verschillen. De schoen wringt m.i. op een ander 
gebied, noem het maar het terrein van “kapitaal & staat”. Het lijkt utopisch een weg te 
zoeken los van de ketenen van kapitaal en staat, oftewel geen object meer te zijn van 
productie en consumptie, met de werkelijke macht in handen van individu en 
gemeenschap.

We kunnen er nu niet buiten of boven gaan staan, maar hoe zou dan het leven er dan 
uitzien? En kunnen we niet af en toe een kleine poging ondernemen om iets van een 
dergelijke utopie te verwezenlijken? Tegen het licht van een proces van het kan niet op en 
na ons de zondvloed zou het wel eens noodzakelijk kunnen worden het heft in eigen hand 
nemen. Een eerste stap uit de valstrik van bezit en horigheid met andere woorden. En 
waarom niet samen begonnen in de Vogelaarwijken? Misschien is dat meteen een opstap 
in de richting van een waarachtige democratie?

Ook U een voorspoedig 2009 en alles wat wenselijk is!

dinsdag 30 december 2008, 22:38 uur

#50 - Willem Nijmegen

Of ik een vertroebeld beeld over U heb? Kan zijn, maar ik kan alleen kennis nemen van 
datgene wat U meedeelt. Het enige wat ik gedaan heb is U erop attenderen dat het begrip 
asociaal sterk aan mode onderhevig is. U slaat in Uw reactie hierop helemaal door als U 
een socioloog van het zuiverste Roomse water, dr. Litjens, als links bestempeld. U schrijft 
echt nonsens.
Tja, ik vergis me niet! U was 50 jaar geleden 10 binnen een welgesteld milieu. Wat moet ik 
me daarbij voorstellen? Doordrongen van het feit dat God de standen gewild heeft? 
Enkele jaren later zwoer U af (sic!). Wat, het katholicisme of het milieu of beide? 
Semantisch klopt het wat U hier beweert van geen kant. En leest U nog eens goed over 
wat U vervolgens schrijft over kerken, moskeeën en volledig bewustzijn. Snapt U het zelf 
wel?

Wellicht woonde U als kind in een buurt met pakweg 50 inwoners verspreid over een 15tal 
woningen per ha. Er waren toe nog buurten in Nederland met zoʼn 600 inwoners verdeeld 
over een kleine 200 “woningen” in een 60tal panden op dezelfde oppervlakte. Veelal 
onkerkelijk, arm en dus asociaal volgens de toen heersende terminologie. Is dat nu zoveel 
anders? Ik weet zeker van niet. Alleen het, zoals ik het noem, asociale in bezit nemen van 
ruimte is disproportioneel toegenomen. Dat heeft dus niets van doen met overbevolking of 
migratie.
Ook tijdens Uw kinderjaren was er migratie. En vergist U zich niet, de immigratie heeft in 
het naoorlogse Nederland bijna steeds een grotere omvang gehad dan de emigratie. En 
die godsdienst? Vredelievend? Het Christendom viel er niet onder en de Islam valt er niet 
onder. Zegt U. Wederom fabeltjes, en niet alleen die van Huntington maar ook van Uzelf. 
U verwijt mij een andere kant op te kijken. Dat laat ik op Uw conto. Dat U aan 
blikvernauwing lijdt is me onderhand wel duidelijk. Dan helpt hoog staan ook niet.
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donderdag 1 januari 2009, 20:49 uur

#61 - Veronica Cramer

Ook goed aangekomen in het nieuwe jaar? Als het U blieft proberen we nog even door te 
gaan op het thema “vrijheid, bezit, individu en macht in relatie met de z.g. Vogelaarwijken”.

Uw constatering dat “de werkelijke macht is altijd in het bezit van het individu en de 
gemeenschap; het probleem ligt in de wijze waarmee ze ermee omgaan” zou zo boven elk 
artikel kunnen staan betreffende maatschappelijke fricties en vraagstukken.

Gelukkig is elk individu anders. Met wat pathos zou je het onze grootste rijkdom kunnen 
noemen, die verscheidenheid dus. Tegelijk vormt het ook de grootste basis van conflicten. 
De optelsom van individuele wensen, verlangens en capaciteiten geeft immers niet de 
wenselijk geachte samenleving voor ieder afzonderlijk. Het leidt vaak tot eindeloze 
conflicten. Deze conflicten worden uitvergroot afhankelijk van wat men te verdedigen 
heeft. Een strijd over ideeën of smaak kan heftig zijn, zolang je je er niet aan onttrekt 
betekent het een verrijking aan inzicht voor beide partijen. Dan komen weer een stapje 
verder in elkaar begrijpen en elkaars inzicht scherpen.

Conflicten ontstaan uit het verdedigen (of willen veroveren) van bezit zijn van een andere 
orde, toch? Echtscheidingen en (wereld-)oorlogen (Duitsland: graan en olie) zijn de voor 
de hand liggende voorbeelden. Dat is wat ik min of meer bedoel met de “valstrik van 
bezit”. Het zou ook anders kunnen.

Een wat neutraal voorbeeld. Uw land, Canada, loopt in de wereld voorop wat betreft 
archivering van audio-materiaal. Technisch is het eenvoudig geworden dat alom 
beschikbaar te stellen. Thuis geen rekken meer met software en allerlei afspeelapparatuur. 
En waarom lukt het simpelweg niet een model door te zetten waarbij alle beperkingen 
opgeheven zijn? Kortweg: de monopolistische macht van enkele mediabedrijven. Je zou 
het een consumptiemodel met betaaldwang kunnen noemen, met de zegen van 
overheden, niet de samenleving.

Daarom ook vind ik het niet juist als U “gemeenschap” gelijkstelt met de overheid 
(parlement en regering). Ook ik behoor tot wat U noemt het “klootjesvolk” dat niet gaat 
stemmen. Weloverwogen. Van de “trias politica” heb ik alleen een zeker vertrouwen in 
justitie. Niet onfeilbaar, soms zelfs ronduit klassejustitie, maar tot op grote hoogte 
controleerbaar. Hier tekent zich nog een welkom proces af van vallen en opstaan i.t.t. 
onze uitvoerende en wetgevende macht met hun veelal korte termijn denken en 
verstrengeling met deelbelangen.

Zolang we accepteren dat onze samenleving gestuurd wordt door macht gebaseerd op 
bezit met de overheid als ideologische bovenbouw moeten we accepteren dat er 
Vogelaarwijken zijn, of je het persoonlijk wilt of niet. Je kunt je dan afzonderen in tegen 
veel geld gecreëerde afgesloten eilandjes, in mijn ogen het summum van a-socialiteit, of 
proberen deze Teufelskreis van segregeren en uitstoten op te heffen door samen met de 
slachtoffers, en dat zijn ze van een maatschappij die materieel succes als de grootste 
verworvenheid beschouwt, iets te ondernemen dat perspectief biedt. Gemeenschappelijk 
woningbezit, woningtoewijzing aan de hand van behoefte en niet inkomen, e.d.: de woning 
als sociaal bezit en niet als consumptiegoed.
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zaterdag 3 januari 2009, 15:41 uur

#64 - Veronica Cramer

Jammer, U gaat niet in op wat voor mij de crux is in mijn betoog: het conflict. Degenen die 
het meest baat hebben bij de status quo prediken niet voor niets het harmoniemodel en 
vertalen conflicten in een simpele tegenstelling van goed en fout. Zwart-wit als U wilt. Het 
meest navrant tot uitdrukking gebracht door Bush jr.

Strikt genomen kun je ons politiek stelsel een afgedwongen harmoniemodel noemen met 
hier en daar wat ingebouwde uitlaatkleppen, zoals inspraak, om conflicten te 
neutraliseren. Je levert je directe invloed af via een stem eens in de 4 jaar. Tegenstellingen 
worden gladgestreken in coalities. Partijprogrammaʼs zijn afgestemd op een zoʼn groot 
mogelijke consensus. Partijdiscipline en loyaliteit alom. Daarnaast het netwerk van lobbyʼs 
en belangengroepen. Daarachter het bureaucratisch apparaat, zonder enige politieke 
verantwoordelijkheid, ten dienste van de uitvoerende macht. Zeven en filters alom. 
Mogelijke tegenstand wordt de pas afgesneden. De vraag is of je een dergelijk systeem 
moet legitimeren via het uitbrengen van een stem. Wie staat buitenspel: iemand die 
weigert dit spel mee te spelen of iemand die eens in de vier jaar zijn stem “afgeeft” aan 
een vertegenwoordiger, die hem of haar hiervoor geen rekenschap verschuldigd is en dat 
ook niet doet. Hooguit probeert in het zadel te blijven.

Welke belangen worden in deze constellatie gediend? Wie controleert wie? Waarover valt 
een kabinet? De enige keer, zover ik me herinner, dat een kabinet struikelde over een 
principiële kwestie was het kabinet Den Uyl in 1977. Over de grondpolitiek met name. Laat 
dat nu juist een van de pijlers zijn waarop onze ruimtelijke ordening steunt. Grond heeft an 
sich geen enkele waarde, net zo min als lucht of water. Die krijgt ze pas door het in bezit 
nemen en de gebruiksmogelijkheden van de grond (agrarisch, industrieel, enz.). De 
afgeleide productiewaarde en de liggingswaarde kortom. En dan komen we weer uit bij de 
Vogelaarwijken als schakel in het urbanisatieproces. U begrijpt: bezit. Wat kan met deze 
grond gedaan worden, ze is immers geen eigendom van de bewoners.

Ja maar, wacht eens even, zegt U dan, die bewoners zijn er ook nog. Ze kunnen toch 
kiezen of tenminste hun lot in eigen hand nemen. Edoch, velen zijn geroepen doch 
weinigen uitverkoren. Dat is de grondslag van deze samenleving. Vanaf de geboorte, geen 
keuze toch, via de selectie in het onderwijs en de beroepskansen. Onze kroonprins 
geboren in een arbeidersmilieu had een prima kroegbaas kunnen zijn, maar wel kansarm! 
Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel. De in deze sociale stratificatie opgesloten 
onrechtvaardigheid kan niemand ontkennen. De vraag is hoe je er mee omgaat. 
Collaborateurs en profiteurs genoeg om de bestaande orde in stand te houden, van hoog 
tot laag. Meestal noodgedwongen, je moet toch ergens van kunnen leven.

Hoe doorbreek je dan deze Teufelskreis? Niet door “kurrieren am Symptome”, zoals de 
Duitsers zo mooi zeggen, maar door ingrepen die bijvoorbeeld raken aan 
bezitsverhoudingen. De grond met name. Maar ook in de gebruiksmogelijkheden van de 
panden. Samenvoegen, verbouwen en vergroten. Winkeltjes, caféʼs, ateliers, hotelletjes, je 
kunt het zo gek niet bedenken. Samen met, jawel, de slachtoffers van de heersende orde. 
Een politieke daad bij uitstek binnen ons politieke systeem. Conflicten worden zichtbaar 
gemaakt en niet weggepoetst, op welke wijze dan ook. Dan kan iets tot stand gebracht 
worden dat ver uitstijgt boven die vermaledijde stadsvernieuwing uit de 70er jaren, die 
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primair de rentabiliteit op grond en bebouwing diende en tot (vaak bewust gecreëerde) 
vernietiging van sociale structuren heeft geleid.

Je kunt óók zeggen in de woorden van Bush jr, wij hebben succes omdat wij door God 
uitverkoren zijn. En de minder bedeelden afschepen met een aalmoes. Mond houden is 
hierbij het devies, je kunt immers stemmen, en zeker geen rotzooi trappen, want… Niet 
dromen, zou ik zo zeggen, want dan zal de werkelijkheid des te harder aankomen.

ps: U bent toch niet van plan, hoop ik, zich op de bloeiende markt van het 
gevangeniswezen te storten. Investeren in de USA is overigens het meest lucratief. Daar 
heeft U dat boek niet voor nodig. De ideale gevangenis is overigens het panopticum, een 
Britse uitvinding. Ook al altijd een natie tuk op straffen geweest en nog. Wat hebben die 
Angelsaksen toch met misdaad en straffen? Hoe zou dat komen? Kapitalisme en bezit 
misschien.
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donderdag 25 december 2008 door webredactie
Worden ouderen te veel als maatschappelijke last gezien?

donderdag 25 december 2008, 16:57 uur

Als kind bewonderde ik mijn grootvader zeer. Het leek me fantastisch oud en wijs te zijn. 
Heftig in het politieke debat met zijn zoons en dochters. Op en top muzikaal, van hem ik 
mijn eerste solfège lessen gekregen. Kinderen gingen bij hem boven alles. Genietend van 
alles wat de aarde aan moois te bieden had. Het liefst was ik al meteen oud geweest.
Prachtig zoʼn leven.

zaterdag 27 december 2008, 01:11 uur

#37 - Henk Mommaas

Soms moet ik me hier echt inhouden om de geachte medebloggers niet te veel met mijn 
eigen wedervaren op te zadelen. Toch dit. Een van mijn grootmoeders was al vroeg 
weduwe en woonde in een dorp nabij Maastricht, waarschijnlijk toen een van de rijkste 
plekken in Zuid-Limburg. Politiek: het hoogste percentage NSB-stemmers. Mijn 
grootmoeder moest in leven zien te blijven met naai- en verstelwerk. De rijke stinkboeren 
geneerden zich zelfs niet haar spullen te geven om te verstellen waar de koeiestront nog 
aanzat. Dat scherpt al jong het besef van klasse-tegenstellingen.

Mijn andere grootouders waren mensen van de “grote wereld”. Grootvader in Frankrijk 
opgegroeid, grootmoeder in Duitsland en een van hun dochters, mijn moeder, in Engeland 
geboren. Tamelijk kosmopolitisch voor die tijd. En dan de verhalen. Vele malen 
interessanter dan wat je ooit via de media te horen of te zien krijgt! Veel musici in de 
familie, een schilder, de plateel in Gouda door broers van mijn grootvader opgericht, enz. 
Alleen al de geschiedenissen verbonden aan waar ze overal gewoond hebben en terecht 
gekomen zijn. En Henk, voor zover ik ze gekend heb, getuigden ze van zoals je het noemt 
levensdrift. Niet hebben maar zijn, zou ik het willen noemen.

dinsdag 30 december 2008, 01:55 uur

#61 - A. Groot

Voor mij herkenbaar wat U schrijft. Alleen “de” ouderen en “de” jongeren bestaan niet. Zelf 
ben ik in de oorlog geboren, dus nog van voor die latere consumptie-generatie. En heb 
dus andere ouderen meegemaakt. Zoals collegaʼs die vervroegd met pensioen konden 
gaan, maar dat vertikten vanwege nog een mogelijke bevordering. Mensen die weinig of 
niets presteerden en afgaven op bouwvakkers als ze bij regenweer niet doorwerkten. 
Echte zakkenvullers dus met maatschappelijk aanzien. Ook dat nog. U merkt het, ik kan er 
een lied van zingen.

Wat ik zeggen wil: op oudere leeftijd komt het ware karakter van een mens scherper tot 
uiting. Trek je je op jongere leeftijd niets aan van wat er in de wereld om je heen gebeurt 
dan kun je niet anders verwachten dat zoʼn houding op hogere leeftijd verabsoluteerd 
wordt. Het eigenbelang voor alles. De ironie wil dan dat juist de materieel “geslaagde” 
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groep deze kenmerken het meest vertoond. Mijn moeder, inmiddels bijna 100 jaar, heeft 
hier nooit last van gehad. Het trieste is dan dat je in je onmiddellijke omgeving bij jongeren 
wel erg veel terugziet van wat jezelf altijd verfoeid hebt. Dat maakt ook niet gelukkiger kan 
ik U verzekeren.

woensdag 7 januari 2009, 00:03 uur

#92 - Veronica Cramer

Met vakbewegingen heb ik nooit veel op gehad. Vooral vanwege het a-politieke karakter. 
Nu lees ik dat U uit een streng Rooms gezin komt en het FNV taboe was. Dat begrijp ik 
niet. Het FNV is het uiteindelijke resultaat van allerlei fusies met als voornaamste bronnen 
het NVV (socialistisch) en KAB (rooms). Wat was er dan zo verkeerd aan het FNV voor 
Roomsen? En meer algemeen. I.t.t. tot geciviliseerde buitenlanden is voor zover ik weet 
het stakingsrecht geen grondrecht in Nederland. En U zult het me eens zijn dat dat nu juist 
het enige effectieve wapen is van een vakbond. Nogmaals de weerzin waar U over 
spreekt is me niet duidelijk.

Nederland kende kort na de WO II ook een communistische vakbond, het EVV. N.b. de 
grootste van het land. Die werd met behulp van de PvdA/NVV snel de nek omgedraaid 
tijdens de periode van wederopbouw en Marshallhulp!

woensdag 7 januari 2009, 17:56 uur

Een kleine correctie op het voorgaande: “het EVV” e.v. moet luiden: “het EVC. N.b. een 
van de grootste” enz.

vrijdag 9 januari 2009, 23:24 uur

#96 - Henk Hiensch

Hartelijk dank! Met die tien geboden in de hand werden dan reglementen als het volgende 
opgesteld (ik kan helaas niet doorlinken daarom hier de tekst):

Voorschriften voor kantoorklerken.

I. Godsvrucht, properheid en stiptheid zijn karaktertrekken, dewelke onontbeerlijk zijn voor 
een goede handel.

II. Op aanwijzing van de Gouverneur heeft onze firma de werkuren verminderd en het 
personeel dient vanaf heden slechts op werkdagen ten burele te zijn tusschen zeven ure 
des voormiddags en zes ure des namiddags.

III. De Zondag dient voor kerkgang, maar mocht iemand goed van node hebben dan 
zullen de klerken op Zondag ten burele werken.

IV. Dagelijkse gebeden zullen iedere morgen gezegd worden in het Groote Kantoor. De 
klerken dienen aanwezig te zijn.
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V. Kleding dient sober te zijn. De klerken zullen zich hoeden voor het dragen van kleding 
in opvallende kleuren en van kousen, die niet goed gestopt zijn.

VI. Overjassen en overschoenen mogen niet ten burele aangehouden worden, halsdoeken 
en hoofdkleding kunnen in geval van guur weer gedragen worden.

VII. Er is voor een kachel gezorgd ten gerieve van de klerken. Steenkool en hout moeten 
in een kast opgeborgen worden. Aanbevolen wordt, dat iedere kantoorklerk gedurende de 
tijd van het koude weer vier ponden steenkool per dag meebrengt.

VIII.De klerken mogen het vertrek niet verlaten zonder toestemming. Het is toegestaan de 
natuurlijke drang te volgen, waarvoor de klerken de tuin achter de tweede poort kunnen 
gebruiken. Dit terrein dient in goede staat gehouden te worden.

IX. Gedurende kantoortijd is spreken verboden.

X. Het hunkeren naar tabak, wijn of sterke drank is menselijke zwakheid en derhalve 
verboden voor alle kantoorklerken.

XI. Nu de kantooruren drastisch vermindert zijn en wel tot elf uren per dag, is het tot zich 
nemen van voedsel toegestaan tusschen half twaalf en twaalf uren, maar het werk mag 
onder geen enkele voorwaarde onderbroken worden.

XII. De klerken moeten zelf hun schrijfpennen medebrengen. Een slijper is op aanvraag bij 
de boekhouder aanwezig en verkrijgbaar.

XIII.Een oudste klerk wordt benoemd, die verantwoordelijk is voor de properheid van het 
kantoor en alle jongste en aankomende klerken zullen zich veertig minuten voor het 
gemeenschappelijk gebed bij hem melden voor het schoonmaken der vertrekken en zij 
zullen na kantoortijd blijven voor dergelijke werkzaamheden. Borstels, bezems, zeep en 
water worden door de firma beschikbaar gesteld.

XIV.De nieuwe, verhoogde weeklonen zijn voor:
jongens tot 14 jaar ƒ 0,52
jongste bediende ƒ 2,40
aankomende klerken ƒ 4,50

klerken ƒ 5,50
oudste klerken, na 15 jaar diensttijd ƒ 10,25

Er wordt verwacht, dat iedereen hiermede een verhoogde hoeveelheid werk zal afleveren.

(arbeidsvoorwaarden 1850)

zaterdag 10 januari 2009, 19:53 uur

#98 - Harrieke

Die indruk krijg ik nu ook. Ja dat mandement. Weet U nog van de discussies die toen 
gevoerd werden? In de trant van als je met een onbekende sprak, bijvoorbeeld in de trein, 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



mocht je het hooguit hebben over koetjes en kalfjes. Erger waren toen de “Berufsverbote” 
voor leerkrachten op RK-scholen en werknemers elders. Openlijk uitkomen voor je 
sympathie voor de PvdA was de doodsteek voor je carrière. Zo terugdenkend vermoed ik 
dat dit het antwoord was op het “doorbraak” idee van de PvdA. Koste wat het kost moest 
de katholieke familie bij elkaar gehouden worden (KVP, vakbond, KRO en ga maar door).
Met vriendelijke groet!

zaterdag 10 januari 2009, 21:22 uur

#100 - Veronica Cramer

Mag ik aannemen dat Uw reactie ook de mijne onder 93 betreft?
Het klinkt misschien onplezierig maar in Uw denkwijze zoals ze hier te lezen valt verschilt 
U niet zoveel van Uw vader. Een vorige discussie tussen ons werd door U afgebroken 
met:
“Er zit niet anders op. Start maar een beweging of partij met Uw gedachtengoed als 
leidraad. Voor iemand met zoveel kritiek op de huidige gang van zaken wordt het hoog tijd 
om initiatief te nemen.”
Jammer.

Vermoedelijk is voor U de index een andere dan voor Uw vader. Alles wat buiten het 
raamwerk valt van de voorstelling die U onuitgesproken heeft over onze maatschappelijke 
orde lijkt voor U taboe. Zo vindt U stakingen een ongeciviliseerd wapen. Begrijpt U dan 
niet dat dit nu juist het enige effectieve wapen is van bezitslozen, precies, degenen die 
hun arbeidskracht verkopen. Natuurlijk, U hebt gewerkt voor de KABO, een van de 
bonden voor overheidspersoneel. Werknemers waarvoor zelfs een strikt stakingsverbod 
gold. Werknemers, zeker toen der tijd, die tot het meest volgzame van de bevolking 
hoorden. Vaak slecht opgeleid en daardoor voorbestemd tot een serviele houding. “Als 
niets tot iets komt”, zoals Henk Hiensch terecht opmerkt.

Heel anders was de toestand bij de specifieke arbeidersbonden, zoals de metaal, bouw, 
havens en mijnen. Een lid van een RK of PC bond die op een of andere wijze wilde 
opkomen voor primaire rechten werd al snel uitgemaakt voor communist en daarmee 
monddood gemaakt. Dat zoʼn stempel idioot was zou ik niet durven zeggen. Communisten 
kwamen op voor elementaire rechten. En het had te maken met de samenleving een 
bepaalde orde willen opleggen of deze desnoods willen afdwingen. Uiteraard niet door de 

communisten, maar door de gevestigde elite. Ook had U het in boven geciteerde reactie 
over “gedachtegoed” en “beweging”. Wat ideologisch gezien te denken geeft. Mensen 
tegen elkaar opzetten. Dat is van alle tijden. En daarvoor waren die confessionele bonden 
nu net in het leven geroepen. Alles onder controle houden, was het motto.

Het overleg waar U het over heeft, hebben we te danken aan onze Duitse fascistische 
bezetter. Evenals ons huidig belastingstelsel en sociaal stelsel, na de oorlog verder 
ontwikkeld onder Drees en Romme. Het vond zijn bekroning in de SER. Wist U overigens 
dat na mei ʼ40 de Nederlandse economie volledig opbloeide? Jammer van Stalingrad. 
Zonder ironie, in landen als Nazi-Duitsland en de Sowjet Unie was ook geen stakingsrecht. 
Men was toch één volk. Hoe barbaars, pardon ongeciviliseerd moet men zijn in een 
dergelijke samenleving een recht op staking te eisen? Fransen weten gelukkig beter, maar 
die hebben het dan ook over liberté, fraternité, égalité!
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zondag 11 januari 2009, 19:30 uur

#105 - Veronica Cramer

Fijn dat U reageert! Inmiddels gepensioneerd kan ik U verzekeren dat uw oproep aan mij 
niet besteed is. Sinds ik me kan herinneren doe ik niet anders, heeft waarschijnlijk met 
mijn opvoeding en karakter te maken. Aan overlegsituaties heb ik plezierige en 
onplezierige herinneringen overgehouden, maar dat heeft niets te maken met het eigen 
gelijk willen halen. Zo zit ik niet elkaar. Dat is ook mijn insteek op dit forum. Het enige wat 
ik nastreef iets bijdragen aan meningsvorming over zaken die me na aan het hart liggen 
en waarvan ik denk dat ik recht van spreken heb. U kunt het opvatten als het voortzetten 
van een strijd met andere middelen. Of ik een creatieve fantasie heb? Hopelijk wel, als 
mijn gezondheid het toelaat hoop ik op termijn nog wat te publiceren op mijn vakgebied. 
Cʼest tout!

Begrijpt U nu een beetje waarom ik het zo jammer vind dat U zich niet wens in te laten op 
een discussie die niet a priori uitgaat van de gevestigde opinie? U staat ergens voor, daar 
ga ik bij voorbaat van uit. Elkaars meningen aanscherpen zonder scherpslijperij. Dat 
bedoelde ik ook met mijn vorige reactie. Het is toch van de zotte dat zo weinig bekend is 
en ook gepubliceerd wordt over bepaalde continuïteiten, politiek, economisch en sociaal. 
Daarom kwam ik met een aantal voorbeelden die kunnen aanzetten tot een discussie en 
aansloten bij wat U inbracht. En om het heden beter te begrijpen, daarvan ben ik 
overtuigd. Zelf heb ik niet de waarheid in pacht, maar geef a.u.b. dan aan waar ik de mist 
inga. Dat heeft toch al helemaal niets te maken met een slag in de rondte?

Jammer van alle moeite, denk ik dan, Henk Mommaas gedachtig in een ander blog. Uw 
laatste inhoudelijke reacties stoelen toch alleen maar op een gevoel van zoals U denkt dat 
het was. Gegapt (geroofd) werd alleen van de Joden, door Duitsers en Nederlanders. En 
zelfs dat is niet helemaal juist, maar het voert te ver hier op in te gaan. Pas op het einde 
van de oorlog werd daadwerkelijk gegapt door de Duitsers, U weet wel die fietsen! De 
Duitsers waren zeer betrouwbare handelspartners waarmee na de WO II door onze 
maatschappelijke elite zo snel mogelijk weer nauwe banden werden aangehaald. De SER 
is U wel bekend. Het baseert op het fascistische harmoniemodel in Italië in het leven 
geroepen door Mussolini en omarmt door onze vooroorlogse SDAP in het “Plan van de 
arbeid”. De SER transparant? Nou niet bepaald. Wat goede ideeën shoppen? Zo ken ik er 
ook nog een paar.

Jammer, nogmaals, dat U niet ingaat op de werkwijze van de vakbeweging. Het hoeft niet, 
maar duw dan die Fransen niet ongefundeerd in een bepaalde hoek. Hopelijk toch niet 
vanwege hun stakingsrecht? En ik wil niet vermoeiend overkomen: dè Fransen bestaan 
niet!

zondag 11 januari 2009, 23:09 uur

#109 - Harrieke

Harrieke, ik wil even terugkomen op het onderwerp van dit blog. Vanmiddag was op de 
Zwitserse radio een programma over armoede bij bejaarden. In het rijke en welvarende, 
en zeer geciviliseerde, Zwitserland leven 150 duizend bejaarden onder de armoede grens. 
Voor het merendeel mensen die ook in armoede zijn geboren. Mensen, vooral vrouwen, 
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die hun leven hebben opgeofferd in dienst van andere mensen. Als dienstbode, 
verpleegster en noem maar op. Wat een leven. Een mevrouw wilde wel geïnterviewd 
worden maar anoniem. Ze wilde haar kinderen niet in discrediet brengen, zei ze. De 
maatschappelijke waanzin samengebald in een familie. Je schamen voor je moeder die in 
armoede leeft. Maar op grotere schaal wordt zoʼn houding normaal gevonden. 
Schaamteloos en cynisch toch? Weet U overigens iets te melden over de 
leefomstandigheden van bejaarden in de USA (en dan niet Sun City)? Met name omdat 
Paul Kirchhoff onder #106 terecht opmerkt: “Een beschaving van een volk is mede af te 
meten aan de wijze waarop men met ouderen omgaat.”

Ja, dat corporatisme. Je kunt je afvragen hoe ver medeplichtigheid gaat als je er aan 
meewerkt tegengestelde belangen weg te masseren. Welke groepering is dan bijna bij 
voorbaat de dupe? Reële conflicten worden niet meer “uitgedragen”, dus de 
onderliggende partij moet welhaast aan het kortste eind trekken.

U zegt de PvdA. In een reflex denk ik dan altijd aan de Duitse SPD. De geschiedenis van 
deze partij maakt één ding overduidelijk. Om te kunnen participeren aan de macht is ze 
verplicht heel veel van haar geloofwaardigheid in te leveren. In het kort: Van de 
Kriegskredite in 1914 tot Harz IV onder Schröder. Nooit is precies duidelijk geworden 
waarom Oskar Lafontaine al na een paar dagen als minister bedankte. Dat moet welhaast 
met het voorgaande samenhangen. Hoe worden politici gescreend? Als ik me niet vergis 
kwam Bos, evenals Bolkesteijn overigens, van de Shell. Serieus, bij die firma heb ik ook 
eens gesolliciteerd en was al aangenomen. Bij nader inzien toch maar niet op ingegaan. 
Grapje, wie weet zat ik nou ook in het pluche!

Tot wederhoren.

maandag 12 januari 2009, 02:13 uur

#109 - Veronica Cramer

Zoʼn bericht als het Uwe doet werkelijk deugd. Het zal U zeker ook deugd doen als U weet 
dat ik er precies zo over denk. Opvoeden zoals U het zo mooi omschrijft met het hemd van 
de rug geven, je hebt ze op de wereld gezet: zorg ervoor. Daar is alles feitelijk mee 
gezegd. En daar zijn inderdaad geen dure boeken voor nodig. Zelf ben ik opgegroeid in 
drie-generatie gezin met de ouders van moeders kant. Grootvader, Maastrichtenaar, maar 

opgegroeid in Frankrijk, grootmoeder Duitse. Mijn moeder, inmiddels 97, is in Engeland 
geboren. Het gaat te ver om dat allemaal uit de doeken te doen. Uit de rails gelopen ben ik 
inderdaad (spijbelen), maar toen was ik al een jaar of 14.

Iets anders zal U misschien interesseren. Mijn vrouw heeft nog dagelijks van doen met 
kleine kinderen. Werk dat ze nu al bijna veertig jaar doet. U begrijpt dat alles wat met het 
geluk van kinderen samenhangt ons erg aan het hart gaat. We hebben zelf ook kinderen, 
maar helaas geen kleinkinderen. Dat doet pijn, vooral omdat ik zelf een innige band met 
mʼn grootouders heb gehad. Eerlijk gezegd vind ik het jammer dat we via deze weg niet 
teveel kunnen uitweiden over onze persoonlijke besognes. Via een andere weg 
misschien?
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Het landschap dat U beschrijft ken ik vanuit mijn militaire dienst (in Schalkhaar). Daarom 
vermoed ik dat U met het Historisch Museum dat aan de Brink in Deventer bedoelt. 
Overigens de grootmoeder van mijn moeder is ook 93 geworden. Een geboren Groningse, 
die op een gegeven ogenblik had besloten dat het genoeg was geweest en toen rustig 
stierf.

Dank en vriendelijke groet!

woensdag 21 januari 2009, 23:33 uur

Een stukje onsmakelijke propaganda horen? Vergeet dan niet te luisteren, ook via internet: 
“ongehoord” van de SP. Ongehoord platvloers en smerig! Een betere diskwalificatie van 
deze partij, uit eigen koker nog wel, is niet denkbaar.
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maandag 29 december 2008 door webredactie
Moeten oudjaarsdelinquenten preventief worden aangepakt?

maandag 29 december 2008, 17:23 uur

Tucht en orde. Gun de politie zʼn feestje. Meppen en nog eens meppen. Amsterdam 
voorop. Plus extra geld in de kas. Zo is iedereen weer tevreden.

Een briljant idee. Ook van toepassing op potentiële winkeldieven, op voetbalsupporters, 
op verkeersdeelnemers. In de toekomst zal gelden: om te mogen leven in het paradijs 
Holland, eerst een fikse som in de staatskas storten! Van geld zijn we nooit vies geweest.

woensdag 31 december 2008, 01:28 uur

# - Willem Nijmegen

Wat is Nederlands een nuchtere taal. Duits is veel bloemrijker. “Ratten und 
Schmeißfliegen” (Franz-Joseph Strauss uit Beieren over “links” gepeupel). De 
kerstverlichting stuk: “het gaat met het vandalisme van kwaad tot erger” of: “gezellige 
armknel, handboeien op de rug, drie kwartier op de buik in de kou”.

Ontoereikend ingrijpen. Ik zei het al, gun de politie zijn feestje. En de kassa! Deze gaat 
boven alles. Cultuur, beschaving, nooit van gehoord.

donderdag 1 januari 2009, 21:49 uur

Kan de overheid niet het volk afschaffen? Wat een kostenbesparing. Geen militair, geen 
politie, geen gevangenissen. Stom van me. Daar wordt juist geld mee verdiend en 
masochisme is een menselijke eigenschap. Dus toch maar niet? “Crime control as 
industry”. Ja dat industrieel proces, daar kunnen de Europese Joden van meespreken. 
Toch een nieuw experiment wagen?

Terug naar de vijftiger jaren (of nog eerder) dan maar. Toen was de wereld nog in orde. 
Braaf naar de kerk of anders het huis uit, niet met het piemeltje spelen en van het 
suikerpotje afblijven, dat was allemaal doodzonde, niet praten met andersdenkenden of 
luisteren naar “links”. Filmkeuring. Politieagenten die het vooral gemunt hadden op 
spelende kinderen, het militair dat stram stond tegenover het communistische gevaar uit 
het oosten. Amerikaanse straaljagers die met bosjes uit de lucht vielen (ook zoʼn 
opgedrongen miskoop).

En nu dreigt het gele gevaar. Die Chinezen zijn veel sluwer dan de Russen. We blazen 
ons zelf op met hun spullen en betalen er ook nog voor. Hoe kan een volk zo stom zijn? 
Een sterke overheid is gevraagd. Samenvoeging politie en militair is een eerste vereiste. 
Alleen dan kunnen we deze toestand te lijf. Overdreven? Lees bovenstaande postings.

zondag 4 januari 2009, 01:12 uur
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Savoir vivre!

Het Leitmotiv voor 2009. Weg met de delinquenten. Jeugdgevangenissen voor jongeren 
vanaf 12 jaar. Zo ontstaat grip op de jongeren en ze leren leven. Dat moet.

Kleuters voor de straatreiniging inzetten. Wie kan daar tegen zijn? En niet met meer dan 4 
kinderen samenhokken, pardon spelen. Zonder enige verkramping, dat wel.

Willem Nijmegen, ga Uw pedagogische inzichten eens uitventen op de pedagogische 
academie. Goed voor de toekomstige Heilstaat.

Met vriendelijk groet.
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woensdag 31 december 2008 door webredactie
Wat verwacht u van 2009?

vrijdag 2 januari 2009, 15:55 uur

Plannen voor 2009? Heb ik die wel? Bezuinigen als je niet in weelde baadt is niet aan de 
orde. Lekker de CV stoken bij koud weer, genieten van lekker eten met een glaasje wijn, 
op zijn tijd een pijp stoppen en een kopje expresso. Wat wil een mens nog meer. Zeker, af 
en toe een mooi boek lezen, zoals nu van de Turkse schrijvers Pamuk en Shafak, en een 
CD of DVD met de geliefde barokmuziek. Tijdschriften bij houden. Dat kost ook allemaal 
geld, maar het is een luxe die ik me nog kan permitteren. Vakantie hoeft niet zo nodig. Een 
paar dagen Parijs is voldoende om de blik wat te veranderen. Besognes over een autootje 
heb ik gelukkig nooit gehad. Wel over een computer en daarom uiteindelijk maar een Mac 
aangeschaft (#49-Teake!).

En het mooie van al. Mijn vrouw heeft nauwelijks andere ambities, ze is de 
bescheidenheid zelve. Het enige wat haar dwars zit is dat ze over een jaartje ook met 
pensioen gaat. Haar laatste jaar met zorg voor kleine kinderen die vaak in de verdomhoek 
zitten. Ze is ontzettend bang dat ze de kinderen en hun aanhankelijkheid gaat missen en 
niets meer voor ze kan betekenen. Voor haar dus zeker een ingrijpend jaar.

Voor het overige zou ik zeggen kijk eens naar de verwachtingen over het afgelopen jaar. 
Wat is er van uit gekomen? Zo zal het ook nu gaan. De huiver voor het merendeel van de 
politici zal blijven. Ook het komend jaar zullen ze geen verantwoording hoeven af te 
leggen over hun (wan-)daden. De mazen waarbinnen we onze vrijheid kunnen beleven 
zullen nog verder aangehaald worden. Verdraagzaamheid wordt verder uitgehold. 
Plannenmakers zullen niets leren van hun megalomane mislukkingen, architecten en 
stedenbouwkundigen voorop, en er zal ongetwijfeld met geld gesmeten blijven worden 
voor wapentuig en onzinnig onderzoek. Bang kun je worden van de algehele verdomming 
die onder leiding van de pretindustrie en reclame steeds meer mensen van jongsafaan in 
zijn greep krijgt. Democratie? Alleen de getallen tellen, geen argumenten.

#44 - Harrieke

Hou vol! Een rechtvaardige wereld zullen we nooit meemaken. En helaas, het is niet 
anders, de echte ellende is niet hier maar elders. Op de een of andere manier zijn we 
allemaal medeplichtig of worden medeplichtig gemaakt aan die ellende. Dat is de kern van 
globalisatie op kapitalistische leest. In China is het al niet anders. En kijk eens naar Dubaï. 
Je zou het de in beton gegoten top van de geldpyramide kunnen noemen. Logisch dat bij 
zoʼn zware top de basis breder moet. Op de schouders van deze armen rust het stelsel 
waar ook lieden van koninklijke bloede zich thuis voelen. En mensen die graag uit de ruif 
mee willen pikken. Sterkte in 2009!

zaterdag 3 januari 2009, 21:11 uur

#70 - Willem Nijmegen
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In het stukje van Ernst Anepool (#62) gaat het over “self-fulfilling prophecy” èn over het 
niet aan welke staat dan ook verbonden kapitaal. Kapitaal heeft zijn eigen wetmatigheid. 
En in het stukje gaat het over angst aanpraten. U zegt enkele nuances aan te brengen. 

Sans rancune lees ik dan Uw reactie. U haalt veel overhoop maar echt wijzer word ik er 
niet van.

Dat we bedonderd worden, daar was ik al bang voor, maar hoe zit dat precies? Dan 
kunnen we actie ondernemen en de schuldigen aanklagen. Kennelijk beschikt U over 
voorbeelden uit Italië. Ik heb weet van de verstrengeling van de politiek met de maffia en 
de camorra. Is er een Nederlandse parallel? Ook de relatie die U legt met Argentinië kan ik 
niet helemaal volgen. Staat Nederland onder curatele van het IMF en/of Wereldbank?

Van het bankwezen weet U ongetwijfeld meer dan ik. Voetstoots neem ik aan dat veel 
bedrijven in liquiditeitsproblemen verkeren. Inherent aan het kapitalisme zou ik zeggen. 
We zijn met zʼn allen weer aan beland op een dieptepunt van die cyclisch steeds 
wederkerende golfbewegingen in de conjunctuur. Niets nieuws onder de zon. Ook niet de 
beloningen en de ontslagen.

Het dreigend voedseltekort. Waar ligt dat aan? Monoculturen? Biobrandstof? Genetisch 
gemanipuleerd graan? En wat met de veeteelt, de bio-industrie? De voedselindustrie? 
Alles gekapitaliseerd, dus wie bepaalt? Daarover zou ik graag wat meer van U vernemen, 
want het betreft onze toekomst, niet ons persoonlijk, maar wel die van onze “slecht” 
opgevoede kinderen!

zondag 4 januari 2009, 21:51 uur

Joie de vivre!

Vanmiddag was Monteverdiʼs opera “Poppea” te zien en te beluisteren op de TV. Met de 
wonderschone Danielle de Niese uit Alaska in de titelrol. Voor mij was dat na het lezen van 
een aantal reacties in dit blog. (Wat zou het overigens mooi zijn als de Nederlandse TV 
ook zijn culturele taak zou waarnemen, zie Margreet Dolman in de krant. Een wens voor 
2009? ). Tijdens de uitvoering moest ik denken aan een “operaspecialist”. Drie of vier jaar 
geleden was hij bij me op bezoek. Hij bleek nog nooit een noot uit een opera van deze 
Monteverdi gehoord te hebben! Wel had hij jaren eerder een bekend operaboek bewerkt, 
waarin uitvoerig deze componist en zijn werken behandeld werden. Hoe kan zoiets? Bij 
mʼn tegenbezoek zouden we zʼn lievelingsopera Don Giovanni gaan beluisteren. Op een 
herhaalde vraag van mij over het personage Donna Anna werd ik letterlijk de deur 
uitgegooid. Alles stond in “het boek”, geen discussie. U begrijpt waarom ik aan deze 
belevenis moest denken.

Op dit blog zijn we te gast van de NRC. Een parallel, wederom uit de operawereld. Die 
Fledermaus. Prins Orlofsky houdt een soirée waarin revanche genomen wordt op een wat 
lage streek uit het verleden. Sommige in dit blog mogen niet zo gesteld zijn op fictie, toch 
zou ik hen willen vragen zichzelf eens te verplaatsen in een van de rollen in dit werk. Een 
gevangenis met directeur en “Frosch” ontbreekt evenmin. En de NRC in de rol van 
Orlofsky!
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Terugkomend op de kroning van Poppea. Geen stukje amusement of platte lol. En meer 
dan puur genot. La joie est différente du bonheur, du plaisir, de la gaieté. “La joie est une 
agréable émotion de lʼâme” (Descartes, in Nederland geen onbekende). Deze aangename 
emotie overviel mij bij de schitterende uitvoering van het mooiste liefdesduet in de 
muziekliteratuur, het slotduet uit Poppea. Kunst sluit niemand uit voor wie er voor open 
staat. Halfzacht links geneuzel?

Een vreugdevol 2009!
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zaterdag 3 januari 2009 door webredactie
Zijn onze media wel kritisch over Uruzgan?

zondag 4 januari 2009, 01:40 uur

#22 - wolk

Waar het geld voor de omroep terecht komt? Bij Endemol en de KNVB. Zo eenvoudig is 
dat. Evenals U volg ik al jaren het nieuws met een buitenlandse bril. De Franse en Duitse 
in mijn geval. France Télévision heeft een naam hoog te houden op het gebied van 
oorlogsverslaggeving! Werelden van verschil met de Nederlandse.

Ook sterk aanbevolen: Arte, vooral vanwege de vele en zeer goede documentaires. 
Zelden of nooit te zien op de Nederlandse TV (ik raadpleeg voor de zekerheid regelmatig 
de gids om te weten of ik echt niets mis…).

donderdag 8 januari 2009, 17:16 uur

#49 - joke aarts

Het zal U verbazen. Uw baardmannen worden ten volle ondersteund door onze 
Amerikaanse vrienden. Onder leiding van de USA is het rechtsysteem in Afghanistan 
hervormd. Het hervormingsproces begon met de volgende verklaring: “Afghanistan, een 
Islamitische natie met een rijke rechtsgeschiedenis, staat op het punt decennia lang 
durende conflicten te beëindigen om met een nieuwe periode van opbouw te 
beginnen” (IDLO 2002). Opvallend is dat uitsluitend Afghaanse vertegenwoordigers 
gekozen worden voor deze hervorming uit de kring van Moslim fundamentalisten met 
nadrukkelijke steun van de USA. Een van de facetten van het democratiseringsproces 
onder leiding van de USA.

Het kost me teveel energie bovenstaande verder uit te zoeken. Daarom wil ik U verwijzen 
naar de site van het IDLO. Zoek Afghanistan op en een stortvloed van PDFʼs staat U te 
wachten. Succes!

http://www.idlo.int/French/External/IPXsearch.asp
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maandag 5 januari 2009 door webredactie
Moet Israël onmiddellijk het vuren staken?

maandag 5 januari 2009, 21:07 uur

1944. Onze “Hamas” in Londen maakt een grove inschattingsfout. Gevolg de 
hongerwinter. Enkele worden er rijk van, de bevolking in de steden kan verrekken. En dat 
met een vijand die al op de knieën gedwongen is. Na de oorlog “mijn Joodje is 
teruggekomen” en vurig supporter van de nieuwe staat Israël.
1967. De zesdaagse oorlog wordt gevolgd alsof het om het wereldkampioenschap 
schaatsen gaat, Schenk en Verkerk. Met gejuich voor het succes van het Israëlisch leger.
1991. Onder aanvoering van de onomstreden leider van het Westen, Bush sr, wordt het 
prinsdom Koeweit bevrijd. In januari van dat jaar begint deze bevrijding en was ik op een 
verjaardagsfeesje. Iemand kraaide al de victorie “nu krijgt Saddam er ze van langs”, 
waarop een oom van me, ex-militair van het Canadese leger, woedend reageerde met 
“stommeling, je hebt er niets van begrepen”. De oliecrisis in de jaren 70 was inmiddels 
vergeten. Idem de ramp in de Bijlmer. ʻs-Werelds grootste oceaanschip kreeg onlangs de 
naam van een Nederlandse SSer.
2009. Balkenende verheft zijn stem. Gedachtig Aantjes zou onze premier, gelet op zijn 
serviele gedrag in vergelijkbare omstandigheden, veel verder zijn gegaan in het 
collaboreren met het “wettig” gezag. Tegen dat licht zijn zʼn uitspraken te beoordelen. En 
tegen het licht van bovenstaande anekdotes lees ik de reacties in dit blog.

Vanaf 1948 staan de Zionistische haviken aan het roer in Israël. Hoe kan het anders, het is 
hun staat. De andere stroming, die pleitte voor vreedzame assimilatie met de aanwezige 
bevolking, was al voor WO II uitgeschakeld. Puur op eigen kracht is deze staat nauwelijks 
levensvatbaar: geldstromen uit het Westen (Duitsland, USA) en verdrijving van de 
sedentaire bevolking verhelpen dit euvel. De nieuwe bevolking wordt kunstmatig versterkt 
volgens het unheimische principe van de ariërpas, waarmee, als het zo uitkomt, 
gesmokkeld wordt (Russisch en overgrootvader een half-jood aan vaderszijde dan toch 
het volle staatsburgerschap). Het heeft veel weg als een legitimatie achteraf van het 
nazidom en zijn rassenwaan. De gastarbeiders in Israël worden de geronselde Joden uit 
landen als Marokko. Het overgrote deel van de Joden verkiest ondanks dit beloofde land 
liever echt thuis te blijven, in de USA en Frankrijk met name.

Wordt het niet tijd om faire verhoudingen te scheppen in het Palestijns-Israëlisch conflict. 
Zorg dat de Palestijnen op zijn minst een militaire macht op kunnen bouwen die qua rato 
van de bevolking even sterk is als de Israëlische. Ook het recht op terugkeer van de 
gevluchte Palestijnen naar Palestina moet gegarandeerd worden. Controle op de 
nucleaire installaties in Israël moet vanzelfsprekend zijn. Ontmanteling van hun arsenaal 
aan atoomwapens eveneens. Totale ontwapening aan beide zijden zou mij nog veel liever 
zijn. De vernietiging van Hamas? Ongetwijfeld komt er een beweging voor in de plaats die 
zo mogelijk nog radicaler zal zijn. Zou dat de bedoeling van de machthebbers in Israël zijn. 
Op die manier kan hun gewelddadig potentieel gelegitimeerd blijven.

Terugkomend in Nederland. Waartoe dient een demonstratie als een ver van bed show? 
Om minkukels van politici intifada te laten roepen? Om andere collega-minkukels dat weer 
horen te veroordelen? En die andere kreten? Wat een uiting van heldendom. Ondertussen 
in Israël. Toekomstig premier Livni (waarom zijn vrouwen aan de macht vaak zo 
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weerzinwekkend?) over Gaza: van een humanitair probleem is geen sprake. Een conflict 
tussen religies, kom nou.

#72 - Teake

Dat van die Fransen, daar ben ik voor. Echt, er zijn een heleboel zinnige argumenten voor 
aan te voeren!

dinsdag 6 januari 2009, 00:52 uur

De Israëlische leiders hebben alleen maar lood in hun hoofd, aldus de Israëlische schrijver 
Jonathan Geffen, en de prijs die ze er voor moeten betalen dreigt erg hoog te worden. Het 
onderstaande artikel verscheen in het Hebreeuws in het conservatieve blad Maariv, de 
Franse vertaling in de Courrier International.

Het artikel begint met dat hij (Geffen), terugkomend uit New York, zich afvroeg in welk land 
hij terugkwam. Nog niet op de hoogte van de uitgebroken oorlog. En dan verhaalt hij dat 
wij (Israëliërs) t.g.v. de Hanouka feesten een nieuw vuurwerkspectakel hebben gelanceerd 
speciaal tot genoegen van de kinderen in Gaza en tot meerdere eer en glorie van de 
Israëlische luchtmacht. Eens te meer, vervolgt hij, doen we, waar we klaarblijkelijk alleen 
maar goed in zijn, massacreren, als een soort genocide (pardon voor de uitdrukking zegt 
hij). En dan haalt hij Truman aan: “Omdat we die bom nu eenmaal hebben, moeten we ze 
ook gebruiken” (Hiroshima). Volgens een Israëlische commandant is in Gaza zelfs niet 
voldoende plaats voor kerkhoven. En laten we vooral oppassen dat geen beelden naar 
buiten komen. De kijkers zijn te gevoelig. En de linkse intellectuelen? Tja, sinds wanneer 
wordt in dit land naar een schrijver geluisterd?

“De retour de New York le 26 décembre, je ne savais pas quel Israël jʼallais retrouver. Sur 
la route de Lod à Tel-Aviv, alors que mes yeux fixaient le ciel, jʼavais bien remarqué des 
hélicoptères Apache qui sʼenvolaient pour le Sud. Malgré cela, je ne me rendais pas 
encore compte dans quel pays jʼétais revenu. Et, comme lors de chaque retour, jʼai à peine 
déposé ma valise que je me suis effondré dans mon lit. Lorsque je me suis réveillé le 
lendemain à 17 heures, jʼai entendu sur mon répondeur trois messages qui me 
demandaient de participer à une manifestation de protestation à Tel-Aviv et de signer une 
pétition contre la guerre. Quelle guerre ? Pourquoi ne mʼavait-on rien dit ? Lorsquʼon subit 
le décalage horaire, il y a quelque chose qui va bien au-delà de la simple fatigue, quelque 
chose de mystérieux qui vient inexorablement brouiller lʼespace et le temps. Mais jʼai été 
profondément heurté de me rendre compte que, pendant que je dormais, la guerre contre 
laquelle je suis censé me mobiliser venait précisément dʼéclater.

“Ainsi, à lʼoccasion des fêtes de Hanouka, nous avons inventé un nouveau spectacle pour 
le plus grand plaisir des enfants, spécialement pour ceux de Gaza : le Festigaza, un 
spectacle de pyrotechnie qui a lʼavantage de bénéficier du concours extraordinaire de 
lʼaviation israélienne, le tout diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et notre peuple 
tout entier sʼest à nouveau mis à communier dans la violence festive, en scandant des 
incantations telles que “Opération justifiée” et “Tsahal a lavé lʼaffront”. Mais de quelle 
justice et de quel honneur parle-t-on ? Certes, lʼEtat a le devoir de protéger ses citoyens. 
Mais cette guerre insensée nʼéliminera jamais le Hamas. Au contraire, elle rendra la 
population de Gaza davantage sensible aux extrémistes. Une fois de plus, nous faisons la 
seule chose que nous semblons savoir faire : un massacre de masse qui finit toujours par 
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être perçu comme une sorte de génocide (pardonnez-moi lʼexpression), une opération de 
destruction et de dévastation qui nous amène, encore et toujours, plus de dévastation et 
de destruction. Dès lors que nos dirigeants nʼont ni programme politique ni plan militaire, 
et quʼils nʼont même pas la finesse dʼenvisager des incursions ponctuelles de commandos, 
ils préfèrent envoyer nos “hurleurs dʼacier” [les avions de chasse] rayer de la carte toute 
une ville sans se soucier ni des morts innocents, ni des mères prostrées dans les tunnels 
mitraillés, ni de leurs enfants qui ne savent plus trop de qui ils doivent avoir le plus peur – 
du Hamas ou de nos forces armées.

“Comme nous avions cette bombe, il fallait bien que nous lʼutilisions”, avait déclaré le 
président Truman après le largage de la bombe atomique sur Hiroshima. Puisque nous ne 
manquons pas de munitions, nous utiliserons toute notre puissance de feu contre un 
adversaire qui ne nous arrive pas à la cheville. “A Gaza, il nʼy a plus assez de place pour 
les cimetières”, a expliqué un commentateur israélien. Mais comme il nous reste encore 
des tonnes de missiles et quʼil faut bien en faire quelque chose, bombardons les 
cimetières ! Et gardons-nous de diffuser la moindre image du massacre, vu que les 
spectateurs sont de grands sensibles. Et envoyons des médicaments aux Palestiniens 
avant de bombarder leurs stocks de médicaments. En attendant, ceux qui osent 
sʼexprimer contre le crime sont à nouveau considérés comme des traîtres. Je suis curieux 
de savoir si Amos Oz et A.B. Yehoshua [deux consciences de gauche qui soutiennent 
l'offensive israélienne] ont déjà publié un énième manifeste humaniste dans les pages du 
HaʼAretz ou sʼils sont seulement en train dʼy travailler. Cela dit, depuis quand un écrivain 
est-il écouté dans ce pays ?

A cet égard, quoi de plus troublant que de découvrir que le nom du pogrom que nous 
sommes en train de commettre est tiré dʼun poème de Bialik* [Plomb durci], le “poète des 
pogroms” ? Honte sur vous, militaires, si, après ma mort, vous décidiez de baptiser lʼune 
de vos opérations en vous inspirant dʼun de mes poèmes. En toute modestie, je viens de 
modifier mon testament pour que mes ayants droit (ma compagne, mes parents et mes 
enfants) puissent légalement intervenir contre quiconque aurait lʼidée saugrenue de 
baptiser la prochaine opération israélienne “Jardin fermé” ou “Violettes”. Cela dit – qui 
sait ? –, peut-être que dʼici là, vous aurez été cités à comparaître devant un tribunal 
international pour crimes de guerre et contre lʼhumanité.

* Lancée lors de la fête juive de Hanouka, lʼoffensive israélienne a été baptisée dʼaprès 
une comptine enfantine du poète Haïm Nahman Bialik (1873-1934), En lʼhonneur de 
Hanoukka, où il est question dʼune toupie en plomb durci. Bialik doit sa notoriété à son 
poème La Ville du massacre, composé après un pogrom qui avait entraîné la mort de 
quarante-neuf Juifs en 1903, en Russie.

Jonathan Geffen
Maariv

dinsdag 6 januari 2009, 22:47 uur

Toch nog steeds het volkomen naïeve beeld van David Israël versus de bedreigende 
Arabische Goliath. Vanwaar komt dat geloof in dat dappere landje? Tot en met ingepakt in 
de kapitalistische wereld, vazalstaat van de USA, exterritoriaal Bundesland van Duitsland, 
speciale waarnemersstatus bij de EU, die zelfs de USA niet bezit. Totaal geen 
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bestaansrecht op eigen kracht. Door en door gemilitariseerd tot in het onderwijs toe (zie in 
scholen hoe de Joodse feestdagen gevierd worden).

De garantie van de drie westelijke mogendheden (USA, UK, Frankrijk) in 1950 voor de 
toenmalige grenzen en het genoegen nemen met de Israëlische weigering de 
oorspronkelijke bevolking een recht op zelfbeschikking toe te kennen (de vluchtelingen 
zouden onmiddellijk zijn teruggekeerd) werd het kernstuk van de toekomstige Zionistische 
politiek, “links” en “rechts”. Status quo in het Nabije Oosten, binding aan het Westelijk blok. 
Op grond daarvan mislukte ook toenaderingspogingen van Nasser in 1954 en werd steun 
verleend aan de Fransen in Algerije. Onder Ben Gurion begon al de politiek van de 
systematische vergeldingen, met als hoogtepunt de Suezoorlog. Destabilisatie van de 
Libanon was een van Ben Gurions doelen, destabilisatie van het Zwitserland in het 
Midden-Oosten!

En dan komen diverse geachte medebloggers weer aanzetten met de fabel van Joden 
tegen Moslims, de koran tegen de bijbel. Dat zijn drogredenen. Joden kunnen zijn of zijn 
socialistisch, nationalistisch, fascistisch of wat dan ook evenals een Katholiek of Moslim 
dat kan zijn. Een staat kun je alleen beoordelen op zijn politiek handelen, niet op de aldaar 
heersende godsdienst. Godsdienst is hooguit een instrument bij politiek handelen, niet 
meer en niet minder. In het geval Israël ging en gaat het om geopolitiek van het zuiverste 
water. De Palestijnen in Gaza zijn m.i. een welkome afleidingsmanoeuvre voor andere 
gereedliggende draaiboeken in het Midden-Oosten.

Israël is in wezen een democratische staat op westelijke leest geschoeid en tegelijk ook 
racistisch. (De geschiedenis rond de rechten van Palestijnse Israëliërs geeft hierover 
duidelijk uitkomst. Rechten op bezit, stemrecht, enz.). Deze twee facetten gaan ook elders 
samen. Alleen betreft het dan vanzelfsprekend andere bevolkingsgroepen: Sinti en Roma 
in Slowakije en Roemenië, in het UK Pakistani en in overig West-Europa Turken en 
Arabieren. Zolang samenlevingen functioneren op grond van discriminatie en de 
slachtoffers worden gekwalificeerd als lui en arbeidsschuw, kwaadaardig, barbaars en als 
ongedierte is er weinig perspectief. Voor het Midden-Oosten niet en ook niet in Nederland 
als het economisch bergafwaarts gaat. De zondebok is snel gevonden. Joden kunnen dat 
niet meer worden. Daarvoor zijn ze in Europa te grondig uitgeroeid en met deze zes 
miljoen mensen tevens hun prachtige cultuur. Alhoewel, een aantal jaren geleden werden 
Franse Joden nog opgeroepen naar Israël te emigreren vanwege vermeend antisemitisme 
in Frankrijk! Wie zouden een Nederland als zondebok kunnen functioneren? Moslims 
misschien?

Over de loosheid van het democratisch stelsel in Nederland gaat hier verder niet, maar mij 
gaat het wel wat ver om nu het heil te verwachten van een partij die historisch een nogal 
dubieuze rol heeft gespeeld op het gebied van het vreemdelingenbeleid. Ter bescherming 
van de “autochtone” arbeiders. Zo simpel is het helaas niet. Een paar 
volksvertegenwoordigers inruilen en hopla een andere maatschappij. Afgelopen nacht 
alsnog Ella Vogelaar gezien op GeenStijl. Informatie voor de massa? Voor wie het nog niet 
wist. We zijn in het algemeen uitermate slecht geïnformeerd. Verkiezingen zijn in hoge 
mate tendentieus en populistisch. Dat is in de USA zo, in Israël en ook in Nederland. Hoe 
het anders moet? Eerlijker, rechtvaardiger, socialer? Geen herhaling van het vaste 
repertoire kretologie om te beginnen. Een werkelijk politiek debat op alle niveaus is 
gevraagd (ook in dit blog?). Dat pas kan een bijdrage leveren om toekomstige 
uitbarstingen in mondiale en plaatselijke Vogelaarwijken te voorkomen. En ze uiteindelijk 
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als zodanig op te heffen. Het wijsvingertje van de Hollandse dominee heeft afgedaan, of 
toch niet?

dinsdag 6 januari 2009, 23:07 uur

#185 - Leo Lewin

Uw reactie begrijp ik volkomen. Alleen zou ik niet pleiten voor verwijdering maar eisen een 
dergelijk stuk onder de ware naam te plaatsen. Het is het hellend vlak waar we ons op 
bevinden. Anoniem kan via internet het meest walgelijke en ongefundeerde de wereld in 
geslingerd worden. Gefingeerde namen en pseudoʼs tonen in een discussie als deze 
alleen maar lafheid aan. Verantwoording aan wie? Hartelijke groet!

dinsdag 6 januari 2009, 23:25 uur

#141 - joke aarts

U heeft kennelijk een nieuwe bron van informatie aangeboord. De vorige was, zoals ik 
ontdekte, Urbain Vermeulen. Mogen we weten welke bron U nu heeft geraadpleegd. Het 
gebruik van ʻde umah van moslimsʼ frappeert me.

woensdag 7 januari 2009, 23:57 uur

#238ev - Ton Timman

U hebt er kennelijk veel plezier in nog meer olie op het vuur te gooien. Allereerst brengt U 
iemand in verband met verachtelijk gedachtegoed. Doet u dat omdat U zelf niet beschikt 
over zinnige argumenten? Het is het laagste wat je in een discussie als deze kunt doen. 
Jammer voor U, maar ik denk dat Adolf Hitler zwaar onder de indruk zou zijn van wat het 
Zionisme inmiddels heeft gepresteerd en er misschien een bondgenoot in zou zien. Uw 
simpel denkschema Jood=Israëliër heeft al lang voor ieder weldenkend mens afgedaan.

En via een redeneer truc er de grondwet bij halen om hoe dan ook Joden altijd tot dader/
slachtoffer te bestempelen om vandaaruit tegenstanders van het Zionisme als anti-semitiet 
te kunnen bestempelen is sluw en smerig tegelijk. Een perfecte manier om critici de mond 
te snoeren.

Aan Uw Duits schort het een beetje. U bedoelt kennelijk “Vergangenheitsbewältigung”. En 
waarom voor het Duits gekozen? Om een sfeertje te scheppen? En om welke verwerking 
van het verleden gaat het? In Uw geval toch niet over het oppakken en uitleveren van de 
Joden door onze landgenoten. Zo werd een ondergedoken Joodse tante van me enkele 
weken voor de bevrijding van Maastricht “abtransportiert” dankzij het verraad van een 
politiefunctionaris. Volgens mij heeft deze verwerking van het verleden in Nederland nooit 
plaats gevonden, zoals ook die van ons koloniaal verleden niet. Sterker we waren toch zelf 
slachtoffer. Vandaar Uw verhaal over de hongerwinter vermoed ik.

Uw vergelijkingen tussen de hongerwinter hier, hoe erg ook, en de toestand in de 
Gazastrook vervult me met walging: “wat zijn wij toch beschaafd en wat zijn de Palestijnen 
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barbaars”. Wat mij de laatste weken heel sterk opvalt in deze discussieblogs is dat 
personen met standpunten als het uwe verdacht veel sympathie koesteren voor het 
“Gedankengut” in bepaalde rechtse kring. Alles met een Arabische of Turkse achtergrond 
wordt onlosmakelijk verbonden met een bepaald geloof, vergelijk Israëliër=Jood, en dan 
verkettert. “Wij strijden voor de vrijheid, zij voor een terugkeer in de Middeleeuwen”. 
(Arabische of Christelijke blijft gemakshalve ook terzijde).

Om een andere weg in te slaan het volgende. Uit een RK-reisgids voor pelgrims midden 
19e eeuw over de Jodenbuurt van Jeruzalem: „Dies ist bei weitem der düsterste und 
ungesundeste Teil der Stadt (…) der elende Anblick der Bewohner und das scheußliche 
Gepräge diese Quartiers bewirkt, dass man bei seiner Durchquerung die Verdammung 
Gottes nicht vergessen kann, die in so sichtbarer Weise auf den Kindern Israels lastet.” 
Ter verduidelijking ongeveer 8000 Joden op een totale bevolking van de stad met 
ongeveer 15.000 inwoners. “Ze zijn het constante object van onderdrukking en intolerantie 
van de Moslims” (jawel, deze conclusie is van Marx, U weet wel van “Zur Judenfrage”).

Wat hier dus geschetst wordt verkeert 150 jaar later in zʼn volledig tegenbeeld. Een van 
beide ontkennen is liegen of propaganda. De vraag blijft hoe ontstaan deze mechanismen 
in een bepaalde concrete situatie. Dat heeft m.i. in eerste instantie te maken met macht, 
vooral macht uit de loop van een geweer. Zo zijn onder meer de vroegere Britse koloniën 
als India ontstaan en zo is ook de staat Israël opgericht. Zoals de Indiërs zich bevrijd 
hebben, zo zullen ook de Palestijnen zich bevrijden. Moslim of niet. En welke middelen het 
doel heiligen is helaas niet aan ons, hoe verwerpelijk we sommige daden ook vinden. 
Mensen zijn tot bepaalde dingen in staat onder bepaalde omstandigheden. Wij waren wie 
weet als Palestijn beide lid van Hamas. Dat geeft te denken of niet?

donderdag 8 januari 2009, 20:40 uur

#264 - Ton Timman

In 207 heb ik al aangegeven hoe ik denk over schuilnamen. Zou het niet zinvol zijn om van 
NRC zijde namen die niet geverifieerd kunnen worden op hun juistheid te kenmerken? 
Pseudo-namen vallen dan tenminste door de mand en je kunt makkelijk kiezen waarop je 
wilt reageren. Niet als zodanig te herkennen pseudoʼs gebruiken vind ik voorts een 
kwalijke mentaliteit en een laffe vorm van discussiëren. Dubbele agendaʼs zijn zo niet te 
herkennen. Denk bijvoorbeeld aan het strooien van reacties t.b.v. een bepaald politiek 
doel.

Zolang U zelf niet inhoudelijk reageert voel ik me niet geroepen mijn standpunten verder 
uit te bouwen. Laat het U voldoende zijn dat voor mij een aantal aspecten wezenlijk zijn en 
dat die uiteraard min of meer in mijn reacties terug te vinden zijn. Wat U zegt over het 
afbranden van de Israëlische politiek los van antisemitisme lijkt me zeer wel mogelijk. Wat 
wilt U hiermee feitelijk zeggen?

Het simpelweg personen op de korrel nemen, zoals ook in dit blog weer aan de orde is, 
heeft voor mij weinig zin. Intrappen van al decennia lang openstaande deuren zo gezegd.

Tot slot. U begrijpt toch wel dat ik me niet laat compromitteren, niet voor en niet tegen 
Israël. Waarom ook? Het woord is aan U!
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vrijdag 9 januari 2009, 16:08 uur

#308 - Jan Martens

Kan het nog “beschaafder”. Generaal Dan Harel, plaatsvervangend opperbevelhebber: 
“Deze operatie verschilt met de vorige. We hebben de lat zeer hoog gelegd en we gaan in 
die richting. We zullen niet uitsluitend slaan op de terroristen en de lanceerinrichtingen., 
maar ook het op het geheel van de Hamas regering. We richten ons op officiële 
gebouwen, veiligheidskrachten, en we zullen de verantwoordelijkheid dragen voor alles 
wat met de Hamas gebeurd en we zullen geen onderscheid maken tussen zijn 
verschillende onderdelen en vertakkingen.”

Als U zo wilt en tuk bent op nazi-taal klinkt dit toch wel erg naar “Wollt Ihr den totalen 
Krieg?”, beter “Ihr bekommt den totalen Krieg!” Misschien hebt U wel eens gehoord van 
“Zwangsumsiedlung”? Het proces van vernietiging van de Joden vanaf de dertiger jaren 
vertoont veel kenmerken van wat met de oorspronkelijk bevolking van Palestina is 
gebeurd en nog gebeurd. Een uitspraak van een hoge vertegenwoordiger van het 
Vaticaan sprak deze week over het concentratiekamp Gaza. Iets om over na te denken?

U hebt het over de raketten van Hamas. In zeven jaar waren er dat ongeveer 2500. Aantal 
slachtoffers 14. Geen enkel slachtoffer gedurende het einde van het bestand en de laatste 
aanval van Israël. Over welke legitieme verdediging gaat het hier? En weet U. Verachtelijk 
is het mengen van religie met geweld. Hoe noemt Israël deze operatie? Lees eens 
onder124 het artikel van Jonathan Geffen en wat hij vertelt over het gedicht van Bialik. 
Deelname door het Israëlisch leger tijdens de Hanouka feesten (o ironie, een feest 
gelieerd aan olie!) wordt niet als onrein beschouwd. Het startsein voor deze operatie wordt 
mede door de vermoedelijke nieuwe premier van Israël gegeven, een vrouw. Tzipi Livni. 
Met alle égards ontvangen door Sarkozy, een man overigens die diepe minachting 
koestert voor het gewone klootjesvolk.

En nog wat. Wie financiert deze oorlog, pardon operatie? Zoek dat eens uit. U zult versteld 
staan. Deze keer niet de USA! En wie staan in de USA weer in de startblokken. Madeleine 
Albright en Hillary Clinton. En wie schreef Obamaʼs rede voor de AIPAC. Om in de sfeer te 
blijven. James Steinberg, overtuigd zionist.

U geeft door uw stukje aan geen enkel benul te hebben van wat al van voor de WO II 
zowel in het Midden-Oosten als hier in Europa is gebeurd. Maar U overschrijdt alle vormen 
van elementair fatsoen door wat U in de laatste alinea schrijft. Daarbij wil ik het laten.

321.  Bela Kuhn zegt:
      vrijdag 9 januari 2009, 16:11 uur

      Helaas heeft de NRC redactie op gronden die enkel haar bekend zijn, besloten geen 
enkele bijdrage van Muskens, `de moderne Antisemiet`, volgens sommigen hier en 
kennelijk ook volgens de redactie, nog te plaatsen.

      Het is op verzoek van de heer Muskens dat ik deze eenmalige mededeling op deze 
discussiepagina zet. Muskens is overigens zijn echte naam. Hij kan er ook niks aan doen, 
maar heeft zich er bij neergelegd in de gedachte dat dat altijd nog beter klinkt dan meneer 
Poepjes.
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      Hij had nog heel wat interessante bijdragen te leveren, maar ja, helaas verbannen, net 
zoals de Palestijnen. Maar u kunt van zijn bijdragen blijven genieten , resp. u er aan 
ergeren op de forum site van de volkskrant onder een artikel van van der Dunk

      Hij zendt u nog een laatste groet door verwijzing naar enige sites.

      1 Der Judenstaat van Herzl
      2 De beschrijving van Gilad, een Iraakse Jood die de machinaties beschrijft van de 
Mossad om de `Alya op gang te brengen vanuit Iraq.
      3 De collaboratie van de Zionisten met Nazi duitsland en het opofferen van hun eigen 
volk aan de zionistiche idee
      http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Zionism/herzl2.html

      Leest u vooral de introductie van Herzl´s pamflet.
      Daar staat een zeer leerzame passage in !!!!!!

      http://www.bintjbeil.com/E/occupation/ameu_iraqjews.html

      http://www.marxists.de/middleast/schoenman/ch06.htm

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.
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dinsdag 6 januari 2009 door webredactie
Is het goed dat de politie internet gebruikt als opsporingskanaal?

dinsdag 6 januari 2009, 23:43 uur

En wie publiceert de lijsten van gluurders, klikkers en ander stiekem volk? Nederland loopt 
al wereldwijd voorop in telefoontaps en andere inbreuken op de privacy. We zullen 
inmiddels na Engeland wel de tweede plaats innemen in zake bewakingscameraʼs. En nog 
is het niet genoeg. Zonder justitiële toestemming wil de politie in het UK geheim online 
onderzoek kunnen doen in Engeland en op het continent. We lopen in de pas. Maar waar 
naar toe?

vrijdag 9 januari 2009, 02:16 uur

#23 - Paul Kirchhoff

Van die absurde jacht naar “verkeerscriminelen” heb ik niets meegekregen. Nou verstaan 
automobilisten onder “verkeren” heel iets anders dan fietsers en voetgangers. En zij zijn er 
niet beter en veiliger op geworden dankzij die veilige autoʼs. Minder slachtoffers onder 
automobilisten wellicht? De slachting die het autoverkeer door de jaren heen onder de 
bevolking heeft aangericht, hebt U daar wel eens bij stil gestaan? Dat heten dan 
“ongelukken”.

Maar maak U zich niet ongerust. Het openlijk criminaliseren zal in de toekomst verdwijnen. 
Lees Harm onder #32 en U begrijpt wat ik bedoel. Mijn mening over het lievelingsobject 
van de macho? Er is geen enkel technisch object in de wereld te vinden wat zo grondig 
alles verpest heeft als de automobiel: steden, landschap, sociaal verkeer, milieu, lawaai. 
De lijst kan eindeloos voortgezet worden. Het heeft iedereen, gebruiker of niet, op meer 
kosten gejaagd. Om nog maar te zwijgen over de energie behoefte en de daarvoor 
gevoerde oorlogen sinds 1914. Bedenk dat een automobilist niet voor de ellende opdraait 
die hij aanricht. Het is inderdaad droevig en onbeschaamd zich zo over terechte 
bekeuringen op te winden.

zondag 11 januari 2009, 21:43 uur

#47 - Paul Kirchhoff

Deze discussie gaat over de steeds verdere uitholling van fundamentele rechten. Zoals ik 
het zie zijn we hard op weg naar een volledig gecontroleerde politiestaat. Om deze 
ontwikkeling een handje te helpen is ondersteuning van de massa (Elias Canetti) nodig. 
We krijgen beslist geen toestand als in “1984” maar een uiterst verlicht systeem met zeer 
geavanceerde apparatuur. Zoals de zegsman in #32 wist te melden: “Als je het verborgen 
zou houden, zou niemand het ooit merken”. En wat doet U in #23? U maakt melding van 
de zielige automobilist op de huid gezeten door een overijverige politie. En dan heb ik het 
nog niet over die gratis schoolboeken in samenhang met de boetes. In #37 doet U het nog 
eens dunnetjes over.
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Waarom legt U niet de simpele koppeling tussen autogebruik, ook door criminelen, en een 
“almachtige bewakingsstaat”. Ook criminelen gebruiken bij voorkeur autoʼs. Technologisch 
is het mogelijk alle verplaatsingen in kaart te brengen. Zo ziet het uit met onze vrijheid en 
met het vermeend symbool van deze vrijheid, de auto. Daartegen fulmineren kan ik goed 
begrijpen, maar bijvallen zal ik U ook dan niet. Het is namelijk tevens de enige 
mogelijkheid om uit de waanzinnige spiraal te komen van meer autoʼs, meer wegen tot 
sint-juttemis toe. Het is maar waar U voor kiest. Mijn keuze kent U. En dat is geen 
toevallige, maar eentje die op feiten berust. Tot een dodelijk verkeersslachtoffer toe.

ps: Anti-auto, hoe kun je anti een voorwerp zijn? Anti massaal autogebruik en zinloos 
gebruik dat wel. Sterker, onze economie afhankelijk maken van transport (niet meer 
middel maar doel an sich), evenals onze gehele ruimtelijke ordening, dat is de grote 
ellende. En de olie!

maandag 12 januari 2009, 15:38 uur

#53 - Max Molenaar

Rechtstreeks in de portemonnaie treffen doet altijd het meeste pijn. Eerlijker ook, een 
beetje afkopen van eigen schuld eigenlijk. Waarom dan nog zeuren? Als ik zwart reis in 
het OV loop ik die kans ook. En welke schade richt ik dan aan? Is het niet een beetje 
bespottelijk je enerzijds druk te maken over boetes en anderzijds op alle mogelijke 
manieren parkeerverboden trachten te omzeilen om maar geen parkeergeld te hoeven 
betalen? Maar je verplaatsen zonder auto dat schijnt voor een deel van de samenleving 
pas verschrikkelijk te zijn. Neem dan boetes op de koop toe, zou ik zeggen. Dat hoort nou 
eenmaal bij dat “autospel”.
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woensdag 7 januari 2009 door webredactie
Wijst de gasruzie op traditionele Russische spierballenpolitiek?

donderdag 8 januari 2009, 22:08 uur

Hoe komt het toch dat we het vanzelfsprekend vinden dat bodemschatten privaat worden 
toegeëigend? Bodemschatten door een proces van miljoenen en miljarden jaren gevormd. 
Er is geen mensenhand aan te pas gekomen. Vanwaar dan dit recht? Hoort het niet allen 
toe of niemand? Het recht op die bodemschatten wordt als een afgeleide van het bezit op 
grond beschouwd. Uitgerekend het bezit dat het meest aan de ellende van de mensheid 
heeft bijgedragen. Stelt U zich eens voor. Geen grenzen, geen staten meer, hooguit 
continenten als “staten” gescheiden door oceanen. De aarde beheert door de 
gezamenlijke mensheid. Utopisch? Vooralsnog helaas wel. Kunnen we een begin maken 
in een andere richting. Wie weet.

Stel dat we de weg kunnen inslaan die voert in de richting van een gezamenlijk beheer 
over energiebronnen als steenkool, olie en gas. De kosten voor exploitatie zijn simpel te 
verdelen naar rato van gebruik. Eveneens de omvang van de behoefte ter voorkoming van 
snelle uitputting van de bronnen. Over welk gebied praten we dan? De wereldkaart in 
gedachte komt voor ons het gebied Eurazië in aanmerking. Vele voordelen ineens. De 
bewoners van dit continent krijgen zeggenschap over hun eigen grondstoffen zonder dat 
deze weggesluisd worden richting Amerika (olie in het Midden-Oosten). Wat zou een 
dergelijke ontwikkeling betekenen voor de huidige conflicten en oorlogen?

Voor Nederland een nieuw begin. Steeds met de rug naar het continent, de blik richting 
USA, wordt zulks een vorm van volledig om denken. Alleen al uit de logica van 
eigenbelang zou een omschakeling zeg maar richting Rusland wenselijk zijn. Het zou wel 
eens de stap kunnen zijn van het nuttige sufferdje van de USA, tezamen met Engeland, tot 
een gerespecteerd landje in Europa. En denk eens aan de infrastructuur, spoor, weg en 
pijpleidingen, die tot het welzijn van ons continent ontwikkeld kan worden. Geen 
eenzijdigheid meer maar veel meer evenwicht. Zie bijvoorbeeld de ligging van Roemenië!

Voor de wereld in zijn geheel zou een ontwikkeling zonder verdeel en heers in Eurazië ook 
een zegen kunnen zijn. Weg Amerikaans imperium. Voetstoots zal het niet gaan. Gelukkig 
beschikt Rusland over alle mogelijke grondstoffen en is erg groot. Een garantie voor een 
veiliger toekomst zeker. De huidige is heilloos. Zie Afghanistan, zie Irak.

zondag 11 januari 2009, 00:28 uur

#73 - Paul

Klinkt erg plausibel wat Putin te melden heeft. Niet dat de bevolking in de Oekraïne daar 
veel mee opschiet. Desondanks een stuk sympathieker dan de economische boycotten en 
blokkades waar het Westen patent op heeft. Cubanen en Irakiërs weten hier alles van.

En Nederland? In de zestiger jaren is eens door de belastingdienst becijferd wat de 
opbrengst voor de schatkist zou zijn geweest als het gas bij Slochteren niet verkwanseld 
was. Nederland zou een belastingparadijs zijn, dat was de uitkomst. En wie is er beter van 
geworden?
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maandag 12 januari 2009, 03:05 uur

#81 - Jens Bos

Of dat wat ErvL beweerd met de opvattingen van onze blonde God, zoals ik me 
aangewend heb hem te noemen om die naam niet meer te hoeven gebruiken, 
samenhangt weet ik niet. Zou kunnen gezien de Amerikaanse relaties van dat personage. 
ErvL heeft volgens mij wel een punt wat de Club van Rome betreft. Je duwt wat gegevens 
in een black box en de resultaten die er uitkomen zijn navenant. Dus dat zegt alles bij 
elkaar verdomd weinig.

We zouden ons misschien wat meer moeten focussen op de overheersende rol die 
energie is gaan spelen in onze economie, met als afgeleide de petro-chemische industrie. 
Dan komen we rechtstreeks uit bij o.a. de voedselvoorziening, het transport en noem maar 
op. Moet daar niet eerder het omdenken beginnen?

zaterdag 17 januari 2009, 20:50 uur

#90 en 91 - Jens Bos
#93 en 94 - Veronica Cramer

Nog even terugkomen op de gaslevering door Rusland. Het heeft er alle schijn van dat we 
hier te maken hebben met een puzzlestukje uit de geopolitieke doos van de USA. Uit 
Rusland komt namelijk een opmerkelijk bericht. De USA doen een greep naar de 
Oekraïnsche gaspijplijn. Er wordt verwezen naar het onlangs gesloten “Charta voor het 
strategisch partnerschap” tussen de Oekraïne en de USA. Rice in Georgië en even later 
breekt er oorlog met Rusland uit.

Een nieuwe zet van Bush/Rice? Rice in december naar de Oekraïne en het gaat mis met 
het gastransport. Opmerkelijk is namelijk dat in het charta gesproken wordt over 
gasleveringen, terwijl de USA in Europa geen gas aanboren of transporteren. De parallel 
dringt zich op met de aanleg van een pijplijn door de Baltische zee, die ook getraineerd 
wordt met hoogst waarschijnlijk de USA als regisseur op de achtergrond. Medwedew 
(Gazprom) betwijfelt of de Europese Unie hiervan op de hoogte is gebracht.

Na te lezen in de internetkrant russland.RU. Door het opnemen van de betreffende link 
ging het een paar keer fout met het uploaden naar de NRC, daarom laat ik nu bij de link 
http weg: . Vraag: aan wie wordt Europa meer uitgeleverd, aan Rusland of toch aan de 
USA?  <http://www.russland.ru/analysen/morenews.php?iditem=176>

zondag 18 januari 2009, 14:43 uur

#96 - Veronica Cramer

Beste Veronica. Het is heel vreemd, bij het uploaden van de reactie gaat het mis. Het 
stukje verdwijnt gewoon. Normaal zie je “uw reactie enz.” maar nu niets.
Daarom zal ik het nu anders doen en het webadres in stukjes hakken. U moet ze dan wel 
weer achter elkaar plakken. Het stuk is oorspronkelijk uit de Izvestia en vertaald in het 
Duits. De gehele tekst van het charta is bij het artikel gevoegd.
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zaterdag 10 januari 2009 door webredactie
Zijn de VS de belangrijkste dirigent van alle ellende in het Midden-
Oosten?

zaterdag 10 januari 2009, 17:03 uur

De Pax American. Het fundament waarop onze vrijheid rust. De wereld zou een paradijs 
kunnen zijn. In God we trust. Hoofden leeg, buiken vol. Jammer dat er in een gedeelte van 
de wereld anders over wordt gedacht met als consequentie bommen gooien. 
Brandbommen, atoombommen, napalm. En “chemokuren” gepleegd. De wereld zal 
Amerikaans zijn of niet zijn. Daarom werd Europa “drie maal gered”, niet van het fascisme 
of communisme. Wat zou het verschil geweest zijn? Een Pax Germania of Pax Russia? 
Macht corrumpeert, absolute macht corrumpeert absoluut. Het resultaat aanschouwt en 
ondergaat de wereld al meer dan 60 jaar. Met als hoofdconstante Palestina.

Het moet toch uiterst simpel zijn voor een dergelijke macht, die in het bezit is van 
wapentuig dat een overkill van vele malen bezit om alles wat leeft op de aarde uit te 
roeien, dwingend een oplossing op te leggen voor de kwestie Israël en het gehele Midden-
Oosten. Waarom zijn bijvoorbeeld in het verleden alle mogelijkheden geblokkeerd en 
gefrustreerd om te komen tot een pan-arabische oplossing? Geen “zondebok politiek” 
meer. Een andere beschaving dan de Amerikaanse een plaats gunnen onder de zon. Nee, 
en nog eens nee, dat is niet de bedoeling van de Pax Americana.

Zo is ze ontstaan deze Pax Americana. Oliebelangen in het Midden-Oosten. Vernietiging 
van het Osmaanse rijk. Duitsland de pas afsnijden, Frankrijk en Groot Brittannië als 
zetbazen. Geen nationalisatie van de oliebronnen (zie Harrieke #18), geen nationalisatie 
van het Suezkanaal. Dictatoriale regimes als partner. Collaborerende sheiks als 
familievrienden. Het vazalstaatje Israël (niet voor de Joden maar voor de Zionisten, 
nogmaals met hun minachting voor de slachtoffers van de Shoah) als Dreh und 
Angelpunkt voor de westerse belangen, lees olie. Kan iemand zich werkelijk voorstellen 
dat er werkelijk deze voortdurende strijd in het Midden-Oosten was geweest zonder die 
oliebronnen?

Het zijn deze belangen, en niet die van vrede en veiligheid die gesteund worden door 
Verhagen en Wilders. Bush sr en jr, Rice, Blair, Bill en Hillary Clinton, Obama. Hoe kan het 
anders? Het zou anders kunnen zonder figuren als Blair, Sarkozy en Berlusconi. Europese 
belangen niet ondergeschikt maken aan Amerikaanse. Het Midden-Oosten met Turkije 
integreren in Europa bijvoorbeeld. Europa weer een smeltkroes laten worden van culturen, 
weg van nationaalstaten, haaks op het ééndimensionale model van Amerikaanse snit. 
Weg van het consumptiemodel. Weg van de milieuvernietiging. Verhagen: “samen met de 
USA werken aan verbetering van het klimaat”. Dieptreurig zoʼn man.

zaterdag 10 januari 2009, 23:44 uur

#49 - J.W.van Steijn

Als? Beste meneer Van Steijn, de wereld, en ook niet de geschiedenis van deze wereld, 
laat zich in een simpel zwart-wit jasje duwen. Als voorbeeld Duitsland. Stel dat Duitsland 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



de WO I gewonnen had. Duitsland had rechtstreeks de beschikking gekregen over 
belangrijke energie en voedsel voorraden. De technologische ontwikkeling draaide toen al 
op hoge toeren. Nederland zou enorm geprofiteerd hebben van de ontstane economische 
ontwikkelingen in Duitsland en overig Europa. De ontwikkeling in Rusland was een andere 
geweest. Wellicht was al lang sprake van een verenigd Europa. Het verval van het 
Osmaanse Rijk had een andere wending genomen. De Zionisten waren waarschijnlijk 
geassimileerd in Palestina, zonder eigen staat. En bovenal geen massamoord op de 
Joden. Als…

Zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Maar liever een voorbeeld uit Uw lijstje van de 
verworvenheden dankzij de USA. Marshallhulp. Waarvoor diende die? West-Europa 
inbinden in het Amerikaanse model, dat rustte op twee pijlers: consumptie en koude-
oorlog. Een niet onbelangrijk onderdeel van deze “hulp” was de afname van Hollywood 
producties, goed voor de verspreiding van de American way of life. 90% wat hier in 
bioscopen draaide moest van Amerikaanse makelij zijn. De hersenspoeling hierdoor 
veroorzaakt heeft inmiddels grondig zijn werk verricht. Welke armoede bedoelt U 
overigens. Armoede van geest kan het niet zijn, die rukt m.i. steeds verder op.

En dan de geforceerde kolonisatie, om daarvoor een geprivatiseerde kolonisatie in de 
plaats te stellen? De zetbazen ter plaatse worden gespekt, enkele honderden militaire 
bases op strategische plekken over de wereld verspreid en de uitbuitingsmachinerie loopt 
als gesmeerd. Want let wel, America first. Fouten? De USA produceert primair terreur, 
onderdrukking en armoede in de rest van de wereld. Behalve voor de uitverkorenen in 
eigen land en elders. Ordinair imperialisme zo gezegd. Alleen al het simpel voorbeeld van 
Cuba spreekt boekdelen.

Natuurlijk ben je uit egoïstisch gezichtspunt kortzichtig als je niet achter het Amerikaans 
ideaal aanholt. Maar hebben we geen verantwoording voor toekomstige generaties? Is 
ons autootje zoveel belangrijker dan hongerende en vermoorde kinderen? Ik heb nooit 
een autootje gewild en nooit aan overgewicht geleden. Geen Big Mac en Cola, weet U.

zondag 11 januari 2009, 14:21 uur

#35 - Henk Hiensch

Henk, uw bijdrage heeft me getroffen. Oud en wijs. Wat schiet je er mee op als je ziet hoe 
de wereld en vooral de mensheid naar de verdommenis wordt geleid. Is dat het resultaat 
van waar je je hele leven strijd voor hebt geleverd? Kop op, Henk. Eens komt de dag. 
Misschien pas voor onze verre nazaten. Eens moet het toch afgelopen zijn met het 
verdeel en heers, in het groot en in het klein. En trekt U zich vooral niets aan van die 
vervloekte CIA. Hoe meer mensen hun mond open doen, hoe groter het probleem voor die 
club. Vooral geen angst. We leven hier, ondanks alle kritiek die noodzakelijk is, op een van 
de meest bevoorrechte plekken in de wereld. Beseften die hedonistische figuren dat maar 
eens, met hun egoïstische gedrag.

De rol van de Verenigde Naties zou heel bijzonder kunnen zijn. Niet zo zeer door wat ze 
zou moeten doen en tot nog toe heeft na gelaten: Israël ter verantwoording roepen. Daar 
komt het voorlopig niet van. Iets geheel anders zou moeten gebeuren. Het Midden-Oosten 
is de bakermat van vele culturen èn de monotheïstische godsdiensten. Wat zou niet 
mooier zijn dan de hoofdzetel van de VN te verplaatsen naar Jeruzalem en deze stad 
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onder haar zeggenschap plaatsen. Kan het haast symbolischer? Waarom deze hoofdzetel 
uitgerekend in New York moet zijn heeft mij sowieso altijd verbaasd. Een meer “neutrale” 

plek is voor de hand liggend. Meteen kan dan een aanzet gegeven worden tot een eigen 
internationale politiemacht, die bovenal zorgt voor meer vrede in dit gebied van de wereld.

Henk, tijdens het schrijven van dit stukje klinkt op de radio Mozartʼs sonate in A, KV 331, 
met die onmiskenbare Turkse klankkleur. U ziet het, ik kan het niet laten. Voor mij betekent 
muziek heel veel. Is dat misschien wat anderen onder geloof verstaan? Muziek is niet 
grijpbaar, even vluchtig als de tijd. Kunnen we het menselijk handelen niet tegen deze 
vluchtige muzikale achtergrond beschouwen. Wat betekent dan nog bezit, geld en macht. 
Is dat een nog niet veel grotere illusie afgemeten aan onze eigen sterfelijkheid dan 
muziek? Als je eens luistert naar opnamen van klezmer muziek uit het begin van de vorige 
eeuw dan komt heel dichtbij wat ik bedoel. Het Oost-Europese Städtel in al zijn armoede 
maar met enorme levensvreugde en feesten.

Het mooiste van al zou zijn Oum Kalsoum, klezmer en Mozart in Jeruzalem. Voor 
iedereen. Niet één taal, maar alle muziek die ons dierbaar is, ook de Chinese. De taal van 
muziek verstaat iedereen.

#60 - correctie
In dit stukje staat ergens “geforceerde kolonisatie”, dat moet zijn “dekolonisatie”. Excuus.

dinsdag 13 januari 2009, 04:30 uur

#109 - Henk Mommaas

Nog even Dagobert, Henk. Ook een wrange anekdote wil ik U niet onthouden.

In de goeie ouwe tijd van de grammofoonplaat had je in een relatief kleine stad als 
Maastricht behoorlijk wat platenwinkels. Eentje was oorspronkelijk een zaak voor 
muziekinstrumenten, maar van lieverlee overgeschakeld op platen en hifi. Een groot deel 
van mijn zakgeld heb ik daar besteed. De eigenaar was joods. Na mijn eerste grote opera 
ervaring met “Les Indes galantes” in Parijs meteen naar Hilger. zo heette die zaak. En 
jawel, hij had een opname. Niet lang daarna kwam hij te overlijden en zijn vrouw 
probeerde de zaak voort te zetten. Weer eens in de zaak vroeg het winkelmeisje of ik 
mevrouw wilde geruststellen. Ze rook steeds gas… Er was niets aan de hand, zoals het 
meisje haar ook al duidelijk had proberen te maken. Maar ik vergeet nooit de panische 
angst van die vrouw, toen ik met haar door dat pand ging, trap op, trap af. Dat was de 
laatste keer dat ik haar ontmoet heb. Korte tijd later was ook zij dood. Nooit heb ik 
geweten waar haar angst vandaan kwam. Je kunt het alleen vermoeden. Die ervaring 
heeft voor mij ook met muziek te maken. De speakers uit hun speciaal voor de goede 
klanten ingerichte luisterruimte staan nog altijd bij me thuis. Daar kan ik niet van scheiden.

vrijdag 16 januari 2009, 00:42 uur

#180 - joke aarts
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Wie draagt haat uit? Is mijn idee om de hoofdzetel naar Jeruzalem te verplaatsen een idee 
van haat, tegen de USA of tegen Israël? Bent U er niet voor om mogelijkheden aan te 
dragen die op zijn minst er toe bijdragen haat en geweld tegen onschuldige slachtoffers uit 
de wereld te bannen. Een van de instrumenten is een eerlijk rechtssysteem. Dat is een. 

Twee is absoluut niet aan geschiedvervalsing te doen. Waarom vermeldt U Mossadegh 
niet in Uw betoog over Iran? Als je het hebt over de recente geschiedenis van Iran/Perzië 
is dat een sine qua non. En drie is je niet eenzijdig te informeren. Steeds bij alles de 
keerzijde van de medaille in ogenschouw te nemen. Van dat laatste een voorbeeld.

Hebt U wel eens gehoord van de Egyptische bankier, actief in Zwitserland, Youssef Nada? 
Hij is inmiddels 77 jaar oud en bezit de Italiaanse nationaliteit. Zijn naam staat op de 
“Zwarte lijst” van de VN als mogelijke financier van terreurorganisaties. In een uitvoerig 
gesprek geeft hij weer hoe hij over terreur denkt in naam van de Islam, over Hamas, over 
de Moslim-broederschap. Zeer belangrijk wat hij te vertellen heeft over het huidige Egypte 
en de dictatuur van Moubarak. Alles zeer instructief en om over na te denken. Voor het 
gemak geef ik U de link van het artikel in het Duits (ook in andere talen te lezen):
http://www.voltairenet.org/article157824.html

Uiteraard is dit ook maar de mening van één man, maar ik denk wel iemand met recht van 
spreken. Het weerleggen van de feiten die hij aanhaalt is niet eenvoudig, denk ik. Het 
belangrijkste van al, ondanks de toestand waarin hij zich nu bevindt, geen spoor van haat. 
Daarom een persoonlijke vraag aan U. Wat drijft U, op een welhaast fanatieke wijze zo 
tekeer te gaan waar het woord Moslim verschijnt. En waar komt die ziende blind houding 
vandaan als het de USA en Israël betreft?

maandag 19 januari 2009, 23:59 uur

#211 - joke aarts

“Maar Egypte dan? Wat doet dat land om de Arabische broeders te beschermen, of de 
omringende Arabische landen? Wat doen die eigenlijk? Faber: ʻIk heb bijvoorbeeld vaak 
daarover gepraat met Egyptenaren en mensen daar van de geheime dienst en het 
antwoord dat je steeds krijgt is dat aanslagen die de afgelopen 15 jaar in Egypte zijn 
gepleegd, zijn gepleegd door mensen die in Gaza wonen.”

Youssef Nada : “When I was born, I was born human, not Muslim. After that, I became 
Muslim. We have a lot of things that bind us together. I share the humanity with all those 
others who are there.

Now, there are some troubles with some Muslims in Europe, and all the concentration is 
on the behaviour of people of the lower class who are ignorant, poor, helpless, and 
couldnʼt get an education or even bread in their countries, as their corrupt governments 
robbed all the wealth from them. (…) But you bring them from a dictatorship, and you 
expect that they will be like you, without doing anything to help them change. The basic 
problem, the core of the problem is the dictatorship. For example, to come back to what 
you said about Sarkozy; he encourages Mubarak, he encourages the dictatorship, and he 
is the President of a democratic country!”
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De context van dit relaas en meer over Hamas en Mubarak is te vinden op de site: 
“information clearinghouse” met het complete interview. Laat Faber maar verder kletsen 
met lieden van de Egyptische geheime dienst. De meest betrouwbare bron in dit 
dictatoriaal geregeerde land. Wel eens gehoord van het martelen in Egyptische 
gevangenissen? Ook van de aldaar door de CIA ondergebrachte gevangenen? Zeer 
vertrouwenwekkend die Faber.
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maandag 12 januari 2009 door webredactie
Hoe calvinistisch is Nederland?

maandag 12 januari 2009, 21:45 uur

Een mooie samenvatting van de ideeën van Calvin door Herman Amelink! Wel is jammer 
dat Erasmus niet ter sprake komt. Ongetwijfeld is Calvin veel dank verschuldigd aan het 
humanistische denken en haar retoriek. Calvin is ongetwijfeld een van de groten uit de 
Europese geschiedenis, een man die je geen calvinist kan noemen, net zo min als Marx 
marxist. Tussen die twee zijn waarschijnlijk boeiende parallellen te trekken. Te denken valt 
aan de weerzin tegen het clericale en het wars zijn van hiërarchisch denken. De leiding 
heeft de basis! En zeer vooruitstrevend gezien zijn opvattingen over politiek en religie, met 
name een strikte scheiding tussen kerk en staat. Ook Kant nam deze idee over. Het was 
hem wat betreft het geloof er vooral om te doen het mogelijk te maken onszelf te doen 
begrijpen wat we geloven. En van daaruit de dialoog aan te gaan met andere geloven/
religies. Zeer actueel dus luisterend naar al die anti-Moslim fanaten. Zelfs de RK kerk 
heeft een belangrijk facet uit zijn opvattingen over genomen, en wel die van de pedagoog 
Calvin: de Jezuïetenschool!

Nederlandse katholieken worden al tijden lang voor calvinistisch versleten, omgekeerd zal 
ook wel een beetje waar zijn. Nederlandse protestanten hadden waarschijnlijk al vroeg 
begrepen dat mensen waarschijnlijk moeilijk zonder rituelen kunnen leven (een parallel 
met de vroegere communistische landen). Maar hoe calvinistisch is Nederland (nog)? Uit 
zich dat in het intellectuele peil van de Nederlanders? In het zelf verantwoording nemen? 
In het handel drijven als communicatiemiddel? Scheiding van kerk en staat? Het “zijn” 
belangrijker vinden dan het “hebben”? Leiding in handen van de gemeenschap?

Volgens mij heeft altijd een levensvijandige uitleg van Calvinʼs leer in Nederland de 
boventoon gevoerd. Niks barmhartig, niks rechtvaardig. Voeg daarbij de negatieve uitleg 
m.b.t. de predestinatieleer (zie ook de Amerikaanse mannenbroeders): niet de angst voor 
het hiernamaals wegnemen, maar de nadruk leggen op het uitverkoren zijn. Nederlandse 
calvinisten zijn m.i. veel meer luthers (en dus geworteld in het verleden) en via deze 
omweg katholiek. Denk eens aan de dweepachtige verering voor Bach. Stel Calvin had in 
zijn Straatburgse tijd ons “68” beleefd. Wat zou de uitkomst zijn? Toch niet wat onze 
calvinisten ons trachten wijs te maken. Verre van. Eerder een Rudi Dutschke zou hij zijn 
geweest, veel vooruitstrevender dan het meest progressieve lid van onze politieke en 
kerkelijke kaste! Hij was een Fransman, laten we dat niet vergeten.

dinsdag 13 januari 2009, 02:50 uur

#4 - Henk Mommaas

Stijl Henk, het ontbreekt deze lieden aan stijl. Katholieken van het zuidelijke slag krijgen 
rituelen met de paplepel ingegeven. Bezie al die houten politieke klazen van na de oorlog 
(van daarvoor zal niet veel anders geweest zijn): Drees, Beel, en ga zo maar door. Kok 
was toch ook een ramp. Den Uyl heb ik eens meegemaakt tijdens een 1 mei viering in 
Maastricht, op straat in de buurt van een kroeg. U had hem moeten zien, die arme man. Je 
kreeg op slag medelijden met hem. Net een klein kind dat verdwaald was in de boze 
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buitenwereld. En dan de nog meest frivole van het stel, Lubbers. Als de dag van gisteren 
zie ik hem (op de TV) in het Pantheon wat verloren rondscharrelen t.g.v. de tweede 
centenaire van de Franse revolutie. Werkelijk niemand van al die genodigden gedroeg 
zich zo onhandig als Lubbers. Colbertjasje open, colbertjasje dicht. Handen in de zak, 
handen uit de zak. Het had iets genants. Geen wonder dat Mitterrand het niet in hem zag 
zitten. Een Hollandse katholiek nog wel.

Als knulletje van een jaar of 16, 17 ben ik eens verzeild geraakt op een verjaardagsfeestje 
in Hilversum. O, je komt uit Limburg. Dan zal je wel bier drinken. Ik heb het geweten. Bier, 
half verschraalt uit een klein limonadeglas. En de rest dronk prik of zo.

Nu ik er zo over nadenk. Ook iets opvallends, die oranjeklanten. Aan idolen of hoe ze toen 
heten, had Calvin toch een bloedhekel. Hou kan dat nou in Nederland met dat 
Oranjehuis?

dinsdag 13 januari 2009, 22:05 uur

#47 - Henk Mommaas

Zeer herkenbaar, Henk. Met mʼn geboortestad heb ik een haat-liefde verhouding. Het is 
als een geliefde waarvan je ziet dat ze zich te grabbel gooit. Nooit heb ik begrepen dat zo 
weinig werd opgepikt van het potentieel van die academies. Vermoedelijk heeft het te 
maken met een heleboel factoren: geïsoleerde ligging, economische situatie, constante 
afroming van de bovenlaag van de bevolking en noem maar op. Nog altijd gaat dit proces 
door. Uitgedrukt in regenteske trekken van bestuurders (Leers) en kolonisatie van de 
stedelijke ruimte door de universiteit. Recentelijk in het willen inpikken van de 
Tapijnkazerne. De kandidaatstelling voor de verkiezing Culturele Hoofdstad van Europa is 
bijna meelijwekkend als je weet met welke argumenten en door wie.

Maar is het al bij al zo verschillend met elders? Pak Utrecht, Leeuwarden, Arnhem en 
Maastricht. En vergelijk deze plaatsen met Luik. Werelden van verschil. Waarschijnlijk kun 
je dan ook stellen dat het geloof meer een instrument is dan een bepalende factor is. Denk 
eens aan Goes, bijvoorbeeld. Verstikkender klimaat is toch nauwelijks denkbaar. Verklaart 
dat misschien de geestesgesteldheid van onze regering?

zaterdag 17 januari 2009, 04:02 uur

#67 - Henk Mommaas

Dus jij was die badmeester die steeds met de meiden aan het stoeien was? Ondertussen 
was ik bijna verzopen, doordat het crapule me onder water had geduwd. Was daar niet 
mijn Amsterdams neefje geweest, die van een gewisse verdrinkingsdood heeft gered.
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dinsdag 13 januari 2009 door webredactie
Is het verstandig om Essent te verkopen aan het Duitse RWE?

dinsdag 13 januari 2009, 20:57 uur

#17 - C Harms

Jammer dat we de lucht nog niet kunnen privatiseren. Al eens nagedacht over wat met het 
water wereldwijd gebeurt? Met het afval? Waar komt de brandstof voor de centrales 
vandaan en wie bepaalt de prijs? Wie beheert het transport van zowel de grondstoffen als 
het te leveren product? Wie controleert wat, op bijvoorbeeld het punt van veiligheid en 
milieuschade?

Nog een kleine historische opfrissing. Op welke wijze werd Europa opgebouwd na de WO 
II? Door nationalisaties en lage lonen met name. Hoe zijn om het nog wat ruimer te nemen 
de spoorwegen ontstaan en waarom werden ze genationaliseerd? En waar vandaan 
kwam die privatiseringsgolf na de val van de Berlijnse Muur?

Meneer Harms, we zijn, en dan moeten we het globaal in de letterlijke zin van woord zien, 
weer teruggekeerd op een beschavingsniveau uit het tijdperk van het ordinaire laissez-
faire. Mensen met enig gevoel voor beschaving dachten helaas veel te snel dat we deze 
vorm van liberalisme (wat wordt dit begrip op een welhaast stuitende wijze misbruikt) 
definitief achter ons hadden gelaten.

Hebt U de inleidende zin in het betoog van Harrieke #15 wel tot U laten doordringen? Dat 
socialisten zichzelf niet kunnen beheersen is volstrekt nieuw voor me. Van socialisme, dat 
blijkt in al Uw reacties steeds weer, hebt U geen enkele kaas gegeten. Ga, zou ik zeggen, 
U eens eindelijk verdiepen in het werk van wellicht de grootste denker van de 19e eeuw. Ik 
hoef U toch niet te vertellen hoe zijn naam luidt?

Kennelijk verwart U socialisme met het staatskapitalisme uit het voormalige Oostblok. Die 
staten werden gerund op een manier die niet onder deed voor die van Ford en co. Met dat 
verschil dat de leiders zich niet die luxe wilden of konden veroorloven van mensen van het 
kaliber Gates en Slim. En wat zijn nou precies de kwaliteiten van die grote kapitalistische 
voormannen. Toch niet anders dan sluw of gewiekst?

Ja, ik ben voor een Verenigde Staten van Europa, niet naar het model van de USA en met 
een krachtige sociale poot. Uitgerekend de sociale paragraaf in het Verdrag van 
Maastricht werd geblokkeerd door het regime Major. En een Europa dat Rusland niet 
uitsluit maar als de voornaamste partner beschouwd. Dat is Europees denken, niet alleen 
politiek en economisch, maar ook cultureel en sociaal.

Weet U, we praten nu over de overname van Essent. Europeanen zullen de dag prijzen 
dat de gehele infrastructuur en alle nutsvoorzieningen weer genationaliseerd worden. Een 
waarlijk socialistisch model. Jammer en schandalig is het om zulks pas weer te kunnen 
bereiken na weer een asociale ronde van zelfverrijking. Zonder remmen en zonder gêne. 
Onder regie van de USA vermoed ik.

woensdag 14 januari 2009, 00:13 uur
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#30 - Gloria

Nou, nou, Gloria! Star010 kan zichzelf beter verdedigen dan ik dat voor hem kan. Zijn 
redenering kan ik beslist niet ondoordacht noemen gegeven de huidige politieke en 
economische constellatie. Maar mij gaat het over iets anders, n.l. de hoop die je kennelijk 
stelt in de SP. Ik moet je bekennen dat ik geen enkel lid van die partij ken, het 
partijprogramma nooit ingezien heb enz. Wel heb ik ten tijde van de oprichting van de 
medische faculteit in Maastricht materiaal in handen gekregen van iemand die betrokken 
was bij het nieuwe leermodel dat ingevoerd zou worden. Het was afkomstig uit de 
bakermat van de SP in Oss. Daarnaast heb ik af en toe iets mee gekregen over en van 
Marijnissen, onder meer zijn actie om lid te worden van de NCRV! Het enige over de SP 
wat voor mij hout sneed was een artikel in deze krant over de structuur van de partij. 
Bijgebleven is dat deze merkwaardig veel overeenkomst had met vroegere CPN. Het 
typische daaraan was vooral het sekte-achtige karakter en “Geheimnistuerei”. In hoeverre 
dat voor de huidige SP nog geldt kan ik dus niet zeggen. Begrijp me niet verkeerd. Ik wil 
niemand de maat nemen op grond van zijn of haar lidmaatschap van deze partij, verre 
van. Het gaat mij echter te ver als je, zoals je zelf beweert, we dan maar intelligenter en 
wijzer hadden moeten stemmen. Dat is onzin, Gloria.

Neem een eenvoudige steekproef op welk gebied dan ook, bijvoorbeeld het 
lievelingsspeelgoed van de mannelijke bevolking, de auto. Is het je nooit opgevallen dat 
uitgerekend een voorwerp waarmee je in een stedelijke omgeving makkelijk zonder kan 
als je werkeloos bent (en ook niet!) dat nou net het laatste is wat de deur wordt uitgedaan. 
Liever droog brood dan geen auto zo gezegd. Het is m.a.w. het mechanisme waarop onze 
samenleving draait: men wil nu eenmaal horen bij degenen die het beter hebben en ook 
iets van hun luxe bezitten. De oneindige spiraal van de consumptiewereld zou je het 
kunnen noemen. Terug naar de SP. Tel de verlangens van leden en stemmers op die partij 
eens op. Wat voor een uitkomst krijg je dan? Of anders gezegd, het geheel is nooit de 
som van de delen! Wat een politieke partij in haar verkiezingsprogramma zal zetten zal 
dus een soort gemene deler zijn die de kool en de geit spaart. Voor elke partij een andere 
kool en een andere geit. Denk je werkelijk dat een partij die dit mechanisme wil 
doorbreken enige kans van slagen heeft? Parlementair gezien zou een dergelijke partij 
slechts oppositie kunnen voeren, macht kan ze, en dat zou ze ook niet moeten nastreven 
lijkt me, niet verwerven. Het is het grootste geschenk voor een parlementaire democratie 
een dergelijk tegenwicht te hebben. Volgens mij is de SP hiervan ver verwijderd.

En dat je je steeds zo afzet tegen Europa begrijp ik al helemaal niet. We gaan overigens, 
vrees ik, met een sneltreinvaart de andere kant uit. Waarom zijn we nog steeds burgers 
van Nederland en niet van Europa? Voorlopig blijf ik toch liever Europamaniak. Het corset 
Nederland is toch wel wat eng geworden, vind je niet?

woensdag 14 januari 2009, 21:17 uur

#75 - Gloria

Gloria, je kent de spreuk dat elke revolutie haar eigen kinderen verslindt. Zoʼn slachtoffer 
kun je mij noemen. Van “68”. Wat je om je heen ziet als voorvechter voor veranderingen is 
dat het gros van de medestrijders met de verworvenheden aan de haal gaat voor eigen 
voordeel. De profiteurs zo gezegd en tevens de lieden die het voor een komende 
generatie onmogelijk maken om aan een nieuwe toekomst te bouwen. Het enige wat hun 
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echt raakt is de portemonnaie. Je ziet dat materiële aspect in allerlei blogs van dit forum 
terug. Dan wordt weer de “revolutie” gepreekt, waar in andere omstandigheden 
verachtelijk wordt verhaald over “68”.

Over welke revolutie heeft men het, vraag ik me dan af. Een revolutie dient toch een 
bepaald doel en dat doel zie ik stomweg niet. Een sociaal Europa, grondstoffen onder 
beheer van de bevolking, andere opvattingen over wonen en verplaatsen. Eerlijk, ik zie dat 
soort zaken niet terug. Daarom schets ik het beeld van de kool en de geit. De enige keer 
dat in Nederland een poging gewaagd werd onder aanvoering van een politieke partij, de 
SDAP, een revolutie te ontketenen was onder Troelstra. Het resultaat was een regelrecht 
drama. Een partij die uit is op reformeren, in de zin zoals ik al omschreven heb in het 
vorige stukje, daarvan hoef ik het programma niet meer op het revolutionaire gehalte te 
beoordelen. Ze heeft namelijk al tegen de revolutie gekozen en “kurriert am Symptome”. 
En het bespaart mij tijd en ergenis.

Als je het hebt over “das große Reich” e.d. kan ik ten dele met je meegaan. Maar lees dan 
ook eens wat ik te melden had in een ander blog over grondstoffen en het toeëigenen 
daarvan. Je schaart me zonder argument in bij lieden als dhr/mevr Harms in dit blog. In 
#51 leg ik omstandig uit hoe ik daar over denk. Weet je, ik verkondig in eigen kring al jaren 
dat Hitler de oorlog gewonnen heeft. Je kunt ook zeggen dat de USA onder andere vorm 
een voortzetting garandeert van de fascistische ideologie. Ergerlijk wordt het voor mij, en 
in die rij schaar je je nadrukkelijk, als ook door de SP het Europese kind met het badwater 
wordt weggegooid. Deze partij is ongetwijfeld mede schuld aan de malaise waarin nu de 
Europese idee verkeerd. Ze heeft er alles aangedaan om de sceptische houding t.o.v. 
Europa te versterken en er niets voor in de plaats gesteld. De ondersteuning van het Ierse 
nee, een uiterst reactionair nee, was alles onthullend. Ook hier “les extrêmes se touchent!” 
Heel benauwend allemaal.

Je weet, en ik kan er nu niet omheen, een van de participanten hier heeft het regelmatig 
over stempelen en etiketteren. Nu maak je je er ook schuldig aan. Je moest eens weten 
hoe ik over groene politiek denk! En wat links is? Een zeer rekbaar begrip kan ik je 
verzekeren. Om te weten of ik een egoïst ben, of wat dan ook, daarvoor hoef ik geen 
partijprogramma te lezen als lakmoesproef. We leven nog niet in een verlichte dictatuur, 
Gloria.

donderdag 15 januari 2009, 17:14 uur

#92 - Harrieke

Harrieke, in Uw laatste alinea zit alles opgesloten wat voor mij het grote probleem vormt. 
De huidige orde is een gegeven. Machthebbers in deze orde staan bij voorbaat aan de 
“goede” kant. Simpel uitgedrukt ze zijn de vertegenwoordigers van de bezittende klasse. 
Vanaf het moment dat mensen bezit willen verdedigen en niet delen begint al de ellende. 
Wij, U, ik, Gloria en anderen, weten en zien dat die orde niet in de haak is. Je wordt bijna 
gedwongen je te verantwoorden, zegt U. Sterker, zeg ik, je wordt gedwongen te kiezen, 
een standpunt in te nemen, te knokken op elke plaats en elk moment in je leven. Wat te 
doen, zei Lenin!

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, wordt wel eens gezegd. Die uitspraak vormt 
weer de kiem voor toekomstige ellende. Het betekent alles ondergeschikt maken om een 
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bepaald doel te bereiken. Alle middelen zijn dan dienstig, ook die we (nu) verafschuwen. 
De Jacobijnse methode bijvoorbeeld. De parlementaire is een andere weg, niet 
revolutionair maar via de weg van geleidelijkheid. Partijen met een revolutionair elan zijn 
allemaal vroeg of laat ingepakt in het evolutionaire straatje, als ze participatie aan de 
macht nastreven, of verdwenen. Zie de PSP.

Mij schiet het in het verkeerde keelgat als de overname van Essent door RWE met van 
alles en nog wat in verband wordt gebracht, met name de nationalistische reflex en de 
anti-Europa houding staan me tegen. Haal de oostgrens van Nederland weg en het ziet er 
meteen anders uit. Dan gaat zoʼn overname nog simpelweg over schaalvergroting (binnen 
de gegeven orde dat wel). Nu een twintig jaar geleden werden de Nutsbedrijven van 
Maastricht geprivatiseerd met de gemeente als 100% aandeelhouder. Ik hoor nog de 
voorzitster van de plaatselijke VVD verkondigen welke grootse toekomst ons te wachten 
stond, niet gehinderd door enige economische kennis van zaken. Medewerkers van het 
bedrijf werd voor de komende 3 jaar een zeer aantrekkelijke CAO gegarandeerd. De 
nieuw aangezochte directeur om een en ander in goede banen te leiden heeft uiteindelijk 
het plaatselijke bedrijf in de handen gedreven van Essent. Ook met een veel te hoge prijs. 
En zie wat er intussen met de tarieven is gebeurd. Niets nieuws onder de zon dus.

Harrieke, het wordt wat te veel wat ik te melden heb. Het wachten is op een reactie van 
Gloria op mijn laatste reactie. Gezien haar opmerking onder #90: “de SP is niet tegen 
rijkdom maar tegen armoede” ben ik erg nieuwsgierig. Heeft ze de toverformule gevonden 
en is die in handen van de SP? Ik vrees van niet. Het lijkt meer op de kool en de geit.

Harrieke, hou je taai!

zaterdag 17 januari 2009, 03:43 uur

#105 - Star010

De interesse is wederzijds. Europa. U moet zich voorstellen, dat hier aan de grens met 
België met scherp werd geschoten op smokkelaars van boter of suiker. Dat was eind 
veertiger jaren. Later ben ik eens met vriendjes opgepakt omdat we zonder legitimatie op 
Belgisch grondgebied aan het spelen waren. Dat is verleden tijd. En toch, je kunt waar ik 
woon bijna geen kant uit of je komt bij een grens uit. Vlakbij België (zelf voel ik me meer 
Belg, hoewel die niet schijnen te bestaan, dan Nederlander) en luttele kilometers verderop  
Duitsland. De Europese gedachte spreekt me in het klein maar bovenal in het groot aan. 
Op de eerste plaats weg met de grenzen. Op de tweede plaats zoveel mogelijk 
uniformeren. Niet dat Duitsers Belgisch moeten worden of andersom, maar zaken die ons 
allen aangaan. De stroomvoorziening en al het overige dat met het spoor samenhangt 
bijvoorbeeld. Voorop dus een aantal praktische zaken regelen die steeds zijn blijven liggen 
maar voor de gewone burger erg belangrijk zijn. Anders wordt het nooit wat.

Zo doordenkend zou ik als antwoord op Uw vraag wel het een en ander kunnen 
aandragen uit persoonlijke ervaring en observatie. Daartoe lenen zich grensbewoners op 
de eerste plaats. Maar of die van een meer algemene waarde zijn? Specifiek denk ik dat U 
een poging wilt doen om te achterhalen wat voor ons als Europeaan het meest essentiële 
en wezenlijke is. En daarvoor ook verantwoordelijkheid nemen om dat veilig te stellen. Je 
zou denk ik eerst moeten gaan inventariseren op een aantal gebieden die kenmerkend 
zijn voor Europa, zoals cultuur, bvd. één omgangstaal of net niet, groot- of 
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kleinschaligheid, of beide complementair, enz. enz. U raakt toch wel mooi de zenuw waar 
het om draait. Laat ik het even hier bij laten, gezien het late uur. Nu even U weer.

zaterdag 17 januari 2009, 14:01 uur

#110 - Gloria

Gloria, een mooi portret van jou met dank aan Henk. En ontbloot nog wel met dank aan 
Delacroix. Maar serieus. Sinds een jaar of twee hou ik een archiefje bij van wat ik van 
belang vind op internet. Een artikel teruggelezen over het brein achter het Ierse nee. 
Declan Ganley. Zoals Henk zou zeggen als niets tot iets wordt dan hou je gedeisd. In 
Londen geboren Ier, met 30 al schatrijk. Een paar mooie optrekjes hier en daar, een vloot 
van dure autoʼs, een passie voor Cubaanse sigaren en helicopters, liefhebber van 
kamermuziek en bezoeker van zeer besloten clubs in Londen. Aldus de Courrier 
International op 14 februari vorig jaar. Hoe hij aan zijn fortuin is gekomen is grotendeels in 
nevelen gehuld. Grotendeels verkregen in de Baltische staten. Het basiskapitaal dankt hij 
aan de vrije val van de roebel in 90er jaren. Geen van zijn bedrijven zijn op de beurs 
genoteerd. Hij zegt van zichzelf dat hij genetisch geprogrammeerd is voor het zakenleven. 
Sinds 9/11 actief in de USA en Europa op het gebied van de publieke veiligheid met 
“Rivada” en in nauw contact met verantwoordelijken op defensiegebied in de USA.

Ganley beweert dat hij eurofiel is maar geschrokken van de reikwijdte van de Europese 
grondwet, m.n. het afstaan van delen van de soevereiniteit door de lidstaten, en zet de 
beweging Libertas op om te komen tot een Iers nee tegen de Europese grondwet. Hij is 
overigens ook intiem met de Ierse premier Bertie Ahern. Tegen de achtergrond van zijn 
mysterieuse zakelijke activiteiten niet de eerste van wie je zou verwachten om te gaan 
fulmineren over het democratisch gehalte van Europa. Zonder meer behoort hij bij de 
uitverkorenen wier vermogens in het laatste decennium exorbitant zijn toegenomen. Enig 
wantrouwen t.a.v. het door hem bewerkstelligde Ierse nee lijkt me dan zeker op zijn plaats. 
Uitgerekend in een land dat zijn opbloei aan Europa te danken heeft. Hoe je een volk kunt 
manipuleren hoef ik je niet uit de doeken te doen, Gloria?

Volgens mij is die hele anti-Europa houding in Nederland ontstaan onder de leiding van 
onze respectievelijke regeringen toen we van netto ontvanger uit de Europese subsidiepot 
(vooral gespekt door Duitsland) netto betaler werden. Herinner je je die 
kruideniersmentaliteit niet meer? De miserabele houding van het UK onder Major m.b.t. 
het verdrag van Maastricht heb ik al aangehaald. Dat was ten tijde van Lubbers. Daar is 
de kiem gelegd voor alles wat je als negatief kunt omschrijven aan de Europese 
ontwikkeling. Daar hoort m.i. de euro niet bij. En ook niet de idee van de grondwet. De 
uitwerking hiervan wel, zeker door het verankeren van een economisch stelsel in die 
constitutie. Voor Nederland, net als Ierland een verlies van invloed. Grootte van het land 
en inwoneraantal gaan een veel grotere rol spelen. Nederland wilde ook “God” in deze 
constitutie opnemen… Of dat uiteindelijk gebeurd is weet ik eerlijk gezegd niet. Maar de 
gedachte alleen al.

Als je alle plussen en minnen optelt zie ik toch veel meer voordelen. De besluitvorming 
wordt transparanter, we gaan een echt buitenlands beleid voeren (denk eens aan het 
Midden-Oosten), we krijgen een recht van referendum, enz. Europa wordt er weer stukje 
democratischer mee. En eerlijker ook. Stel je alleen maar eens voor dat in Nederland de 
inwoners van Venlo evenveel te zeggen hadden als die van Amsterdam over het 
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Nederlands beleid. Toch is dat min of meer zo op het niveau van de besluitvorming op dit 
moment in Europa. Een beetje dwaas niet? Alles bij elkaar vind ik dat nee ook ongelofelijk 
onsolidair. Vooral t.o.v. de landen uit het voormalige oostblok. Mag bijvoorbeeld AH 
profiteren van deze uitbreiding en niet de Poolse bevolking? Een goede kennis van me is 
regelmatig in Polen. Hij spreekt er schande van hoe AH daar met het personeel omgaat. 
Dat zou in Nederland niet gepikt (kunnen) worden. De blokkade van de grondwet heeft 
vermoedelijk meer kwaad aangericht vanuit het oogpunt van democratie en 
rechtvaardigheid dan het tegendeel. De SP kun je dat verwijten denk ik.

Vergeet niet, Gloria, dat de EU als een pure economische gemeenschap begonnen is voor 
kolen en staal. Het lijkt bijna vroegkapitalisme als je het zo zegt. Daarmee werd de BRD 
ingebonden in een bondgenootschap, waarvan vooral Nederland decennia lang enorm 
van geprofiteerd heeft. Opmerkelijk is, omdat we op een ander blog hebben over 
calvinisme hebben, dat uit protestantse hoek toendertijd gefulmineerd werd tegen een 
rooms Europa, dat ons te wachten stond! Eerlijk gezegd denk ik die ressentimenten nog 
steeds in politiek Nederland een rol spelen (God) en ondanks het feit dat Balkenende en 
Berlusconi een grote liefde delen voor snelle autoʼs. Een dictatuur van liberaal kapitalisme, 
wat moet ik me daarbij voorstellen, is het niet geworden. Je moet volgens mij steeds een 
duidelijk onderscheid aanbrengen tussen “staat” en “kapitaal”. Gloria, echt het “Grote 
Economische Rijk” bestaat niet, heeft nooit bestaan en zal ook nooit bestaan. Het enige 
wat je in die zin kunt zeggen is dat economieën in bepaalde dictaturen ondergeschikt 
worden gemaakt aan de staat. In de westerse wereld is het eerder omgekeerd, het 
staatsapparaat wordt in dienst gesteld van het kapitaal. In hoeverre, dat is weer een 
andere vraag.

Als ik je reactie op mij nog eens overzie lees ik eigenlijk een bloemrijk (kon ik dat maar, 
Gloria) pamflet ten faveure van de SP. Realiseer je wel dat we in alles wat we doen een 
homo politicus zijn. Dat leg je bijvoorbeeld de verplichting op je af te vragen klopt dat wel 
wat ik nu schrijf. Een beetje voor jezelf advocaat van de duivel spelen zo gezegd. Je laat 
je meeslepen door je gevoel (niks op tegen overigens) en gebruikt dan een terminologie 
die vaak “haarsträubend” is! Ik zelf hou het bij puzzlestukjes bij elkaar zoeken. Zoals deze 
over de gasleveranties (hangt nauw samen met Duitsland en dus ook de RWE): http://
www.russland.ru. Je kunt hier informatie lezen over de in december gesloten 
overeenkomst tussen de Oekraïne en de USA. Een interessante link ook m.b.t. de 
manoeuvreerruimte van de Europese politiek. Als je dat gelezen hebt zul je met me 
instemmen dat hier iets aangedaan moet worden. Onze toekomst ligt op de eerste plaats 
in Europa (ook beter voor de wereld veronderstel ik maar even). Was Napoleon maar niet 
bij Waterloo verslagen… Salut!

ps: Gloria, alsjeblieft niet meer vouvoyeren! Deze tekst had ik al afgelopen nacht 
ingestuurd voorafgaande aan mijn reactie op Star010. Het is me niet duidelijk waarom ze 
geweigerd is.

zaterdag 17 januari 2009, 23:29 uur

#118 - Harrieke

Na het lezen van Uw reactie moest ik eerst mijn ogen uitwrijven. Heb ik me laten inpakken 
door een voor mij volledig oninteressant persoon met veel poen. Hij doet maar zou ik 
zeggen. Hij weet nog wat genieten is, dat pleit nog voor hem ook. Om aan zijn royaal bezit 
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te komen had hij kennelijk een goede neus. Dat kan binnen onze maatschappij of we het 
daar nu eens mee zijn of niet. Zelf probeer ik me in ieder geval zo goed als het kan aan de 
greep van dergelijke lieden te onttrekken. In het geval van Gates is dat gemakkelijk, 
helaas denkt 90% van de computerbezitters hier anders over, in het geval Slim zou mij dat 
als Mexicaan niet lukken. Het gaat hier dus over de keuzes waarvoor het verworven 
kapitaal ingezet wordt. Daarvan geef ik twee voorbeelden m.b.t. Declan Ganley. Rivada en 
Libertas. Met beide doet hij een rechtstreekse ingreep op het politieke en 
maatschappelijke leven. Met een duidelijk doel, in het geval Libertas de beïnvloeding van 
een politieke proces met zeer vergaande consequenties. Wie zegt mij, als we het eens 
over conspiratie zullen hebben, dat hij hiermee niet zeer precieze belangen dient? Is dat 
niet relevant? De andere activiteit via Rivada zou hiermee wel eens samen kunnen vallen. 
Maar nu ben ik overvraagd. Het woord is aan de journalistiek en onderzoekers.

Nogmaals, over het rijk worden en vermogen te vergaren wil ik het niet hebben. Dat heeft 
weinig zin als we het al niet eens kunnen worden over wat kapitalisme inhoudt. Een 
economisch systeem in ieder geval gebaseerd op handel en productie door het halen van 
rendement. Eenvoudig omschreven, dat wel, het is in ieder geval geen ideologie. Dat is 
het steeds wederkerend misverstand. Kapitaal is ook niet aan plaats of een bepaald land 
gebonden.

Amerikanen hebben een wantrouwende houding t.o.v. de staat (die ik onderschrijf), 
Europeanen zetten veel meer in op staatsingrijpen, met griezelige gevolgen, zie de 
“Überwachungsstaat”. Ook in de USA mogelijk, ik weet het, alleen de weg daartoe was 
een andere dan hier. Het gaat te ver dat hier verder uit te spitten.

Waar ik misselijk van word is de constante overheveling van belastinggeld richting de 
meest merkwaardige subsidies. Van groot tot klein wordt hier van geprofiteerd, van Philips 
tot een obscure website. Dan die kolossale landbouwsubsidies. En dat alles uitgerekend in 
de hoog-kapitalistische landen van Europa , idem USA. Het is als het afkopen van sociale 
vrede en subsidiëring van het kapitaal. Er is een volledig ondoorzichtig web geweven dat 
vroeg of laat in elkaar dondert. Wie is dan de klos? De graaier of Jan Modaal?

Dat zijn voor mij een aantal bespiegelingen waarom ik vooralsnog toch voor een 
kapitalistisch Europa ben en voor overname van Essent. Wat mij betreft kunnen de huidige 
grenzen niet snel genoeg verdwijnen. Wat is het alternatief? Een veelheid van staten die 
elkaar in het gunstigste geval onderling verlammen of tegen elkaar uitgespeeld worden, in 
het slechtste geval (goed voor de economie) met elkaar oorlog gaan voeren. Minder staat 
door Europa zo gezegd.

Harrieke je hoeft mij niet te vertellen dat je door eerlijk je werk te doen rijk kan worden. 
Maar waar we wel wat aan kunnen doen is de enorme energieverspilling. Dat komt ook het 
milieu bij mij in de buurt ten goede. Minder bruinkoolwinning in Duitsland en behoud van 
het grondwater in Limburg. Denk je eens in dat er geen grens was tussen Duitsland en 
Limburg. De maatregelen zouden vermoedelijk veel efficiënter zijn!

donderdag 22 januari 2009, 01:16 uur

# Gloria en Étoile dʼAmsterdam
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Zo te zien stokt de discussie nog voor ze werkelijk gestart is. Gloria, op jou aanraden ben 
ik eens gaan kijken op de site van de SP. Me daarbij beperkend tot het hoofdstuk Europa 
heeft me die lectuur niet vrolijk gestemd. In dit blog gaat het over energie. Wat lees ik 
onder meer bij de SP onder het kopje “Europese Unie en Milieu” (specifiek iets over 
Europa en energie is er niet): “Toch geldt ook op milieugebied dat bepaalde zaken 
overgelaten moeten worden aan de lidstaten. De beslissing om al dan niet door te gaan 
met de opwekking van kernenergie is daar een voorbeeld van.” Vooral leuk voor landen 
die juist niet willen doorgaan met kernenergie, of zelfs nooit hiermee begonnen zijn. Vraag 
maar eens na in Oostenrijk en Denemarken, speciaal in de grensregioʼs. Als 
Maastrichtenaar kan ik er ook over meespreken. Begin 70er jaren wilde België een 
kerncentrale bouwen in Ternaayen (bekend van de Stop van Ternaayen ten behoeve van 
de Rotterdamse havenbelangen). Gelukkig zijn deze plannen nooit verwezenlijkt.

Andere punten in het SP programma vind ik minstens zo rampzalig. Voor “het volk” wel te 
verstaan. Onder het kopje “standpunt::Europese Unie” wordt een rijtje zaken opgesomd 
die “gerepatrieerd” moeten worden, zoals openbaar vervoer. Waarop dat gebaseerd is (dat 
geldt ook voor de overige punten) is me volstrekt onduidelijk. Echt, als niet-autobezitter 
maak ik al mijn hele leven de gevolgen mee van het eng nationaal denken. De 
voorbeelden zijn te legio om hier op te sommen. Dat geldt overigens voor de gehele 
infrastructuur.

Als ik al ooit had overwogen om op de SP te stemmen was me na het lezen van de 
Europa paragraaf wel de lust vergaan. Veel zinvoller lijkt het me daarom het voorstel van 
Star010 om los van partijpolitieke standpunten eens wat gedachten over Europa op papier 
te zetten. In je 10 punten programma zitten voor mij een paar aanknopingspunten, zoals 
de nutsvoorzieningen. Wel Europees en niet nationaal. Wat rekenen tot deze 
basisvoorzieningen? Enzovoort. Maar ik wacht nog altijd op een reactie van jullie!
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woensdag 14 januari 2009 door webredactie
Moet het kabinet zich houden aan de beloofde einddatum voor de 
missie in Afghanistan?

donderdag 15 januari 2009, 03:47 uur

#23 - Leo Lewin

Gaat het over vrijheid of over het creëren van een vijand. Vrijheid betekent dat ik iemand 
anders de ruimte geef te leven zoals hij wil zonder dat mijn vrijheid of die van een ander 
wordt aangetast. Zover ik weet ligt Amerika aan een andere kant van de aardbol dan 
Afghanistan. Hoe zo verdedigen van vrijheid elders? Staan intercontinentale raketten op 
de USA gericht, waarmee de Afghanen Amerikanen bedreigen?

Iets anders is een vijandbeeld scheppen, waarmee als het zo uitkomt, een oorlog 
ontketend kan worden. Het handigste is natuurlijk eerst zelf een vijand in het zadel te 
helpen als deze als nuttige idioot kan dienen om eigen belangen veilig te stellen. Zie het 
verleden van Irak en Afghanistan. Als ze deze rol vervuld hebben kunnen ze als nog 
bestreden worden. Beide goed voor de belangrijkste pijler van de economie, de 
wapenindustrie, of beter het militair-industrieel complex. Om een graantje te mogen 
meepikken uit de ruif, denk aan investeringen in de USA, moeten vazalstaatjes als 
Nederland wel een humanitaire bijdrage leveren. Wel profiteren en nergens voor 
opdraaien kan natuurlijk niet.

Ja, wie in de vrijheidssprookjes wil blijven geloven, die is dat gegund. Het is ook niet een 
kwestie van laat ze het zelf maar uitzoeken. Dat wordt nou net in de hand gewerkt met alle 
ellende van dien. Per toeval heb ik een dezer dagen ontdekt hoe onder leiding van de 
Amerikanen het rechtsstelsel op poten is gezet in Afghanistan. Ik heb Joke Aarts in het 
blog over Uruzgan de volgende link door gegeven: http://www.idlo.int/French/External/
IPXsearch.asp . Nog steeds niets van haar vernomen. Op die respectabele site valt te 
vernemen dat de Amerikanen uitdrukkelijk en alleen de rechtshervorming in Afghanistan 
wilden doorvoeren met behulp van Moslim fundamentalisten. Wie is er dan ter kwader 
trouw? De Amerikanen of de respondenten die dit soort zaken aan de kaak stellen. De 
positie van de USA in deze kwestie sluit mooi aan bij die ze innemen t.o.v. het 
Internationaal Gerechtshof. Recht in dienst van het eigen belang. En dat reikt kennelijk 
heel ver.

zondag 18 januari 2009, 20:35 uur

#72 - joke aarts

Wie wind zaait zal storm oogsten. Daar zijn de Amerikanen behoorlijk in geslaagd in 
Afghanistan en Pakistan. Eerst de Russen in de val gelokt, terreur alom gekweekt en 
vervolgens zelf de oorlogsmachinerie in gang gezet onder het voorwendsel van strijd 
tegen de terreur. Het is het oude liedje. Informeer eens in Indonesië hoe daar de moslim-
communisten over de kling zijn gejaagd. De USA kun je op zijn minst verwijten dat haar 
bijdrage aan alles wat mis is in onze wereld enorm is. Humanitair, technologisch, milieu. 
En dat zal onder de charme van Obama niet fundamenteel veranderen, dat is mijn 
overtuiging. Dromen worden niet waar. America first.
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Mevrouw Aarts, U kunt er dus van verzekerd zijn dat U uw missie onverdroten kunt 
voortzetten. U plukt wat van internet, verdraait woorden van medebloggers, zoals nu weer 
Wieke Hoeben, geeft antwoorden die geen zijn (“De USA wil een fundamentalistische 
regering in Afghanistan….”), copy and paste bij het leven. Stel U bent feministe puur. Zou 
uw strijd tegen mannen er ook zo uitzien? Talibanen zijn baardmannen, dus mannen met 
een baard deugen niet. Uw logica volgend. Als baardman zou het er voor mij in die 
omstandigheden niet goed uitzien.

Mevrouw Aarts, ik onderschrijf volledig het indrukwekkende betoog van Gloria. Lees en 
herlees het en ga een tijdje op retraite.

Reageren op dit bericht is niet meer mogelijk.
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vrijdag 16 januari 2009 door webredactie
Vreest u misbruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD)?

zondag 18 januari 2009, 03:48 uur

Het kost me enige moeite om op de gestelde vraag te reageren. Natuurlijk ben ik bang en 
ik weet dat mijn privacy geschonden wordt. Mijn naam staat boven het stukje, maar wie 
weet heeft iemand nog wat aan mijn reactie… en wat heb ik te verliezen?

Wat weten overheid en instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen nog niet van wat 
ze van ons weten willen? Niet veel denk ik. Onze verplaatsingen zijn na te gaan, enfin, je 
kunt het bijna zo gek niet verzinnen of er liggen wel persoonsgegevens opgeslagen. 
Kunnen deze gegevens gekoppeld worden? Ja. Gebeurt dit? Valt nauwelijks te controleren 
en waar een wil is is een weg, ook hier. Wat kunnen we er tegen doen? Bitter weinig denk 
ik zo. Zelfs anoniem surfen heb ik begrepen is een lachertje.

En waarom zijn indertijd al die dossiers van de BVD vernietigd. Bang voor juridische 
procedures vanwege de Nederlandse Berufsverbote. Zelf had ik bij enkele sollicitaties een 
zwaar vermoeden in die richting. Nooit zal ik het meer hard kunnen maken.

Waarvoor dient een EPD? Om medische fouten tegen te gaan? Wie dat gelooft die moet 
toch wel erg naïef zijn. We worden letterlijk uitgeleverd aan de absolute waarheid m.b.t. 
onze gezondheidstoestand die in het EPD ligt opgeslagen en aan die gegevens wordt niet 
meer getornd.

Het vergaren van persoonsgegevens is de natte droom van de ambtenaar par excellence, 
de ambtenaar van het bevolkingsregister, van de sociale dienst, van de belasting. Hoe 
meer hoe beter. En denk niet dat die ambtelijke geest alleen rond sluipt in stadskantoren 
en ministeries. Even zo goed duikt ze op bij bedrijven en instellingen die op een of andere 
wijze met “klanten” van doen hebben. De firma Ford is het historische voorbeeld.

Overheden vergaren gegevens van hun onderdanen niet tot groter welzijn van die 
onderdanen. Nee, ze moeten onder controle gehouden worden, die onderdanen. En er 
moeten plannen ontwikkeld worden, die dat doel dienen. Vroeger was dat verzamelen nog 
erg overzichtelijk met de periodieke volkstellingen. Die prehistorie hebben we achter ons 
gelaten.

Aan de laatste volkstelling heb ik als ambtenaar, o ironie, actief deelgenomen. Mijn 
telgebied betrof toen in 1971 enkele straten in de grootste achterbuurt, niet mijn woorden, 
van Maastricht. Wat een ellende. Echte krepeertoestanden. Bovendien analphabetisme, 
illegale buitenlanders, noem maar op. Van die telling klopte natuurlijk geen jota.

Als ik het nog niet geweten had dan had ik het hier geleerd. Uiteindelijk interesseert het de 
overheid niet hoe de mensen leven en welke reële wensen ze hebben. Als het plaatje 
maar klopt en de daarbij behorende geldstromen maar verantwoord kunnen worden.

Door dat ik ook met cijfermateriaal van het CBS aan de slag ben geweest is me duidelijk 
geworden dat bepaalde koppelingen, die nu juist voor het wel en wee van de mensen van 
belang zijn, niet gelegd kunnen worden. Om op terrein van de EPD terug te keren, de 
gezondheidszorg.
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Lager opgeleiden, mensen met vooral lichamelijk (zwaar) werk, etc. lopen een veel hoger 
gezondheidsrisico dan mensen uit hogere echelons. Ik vind het hemeltergend, zeker bij de 
mogelijkheden die we al langer hebben, dat niet systematisch alle gegevens verzameld 
worden over werkomstandigheden, woontoestand en noem maar op, om die onderling te 
koppelen. Gevreesd moet worden dat dan pas duidelijk wordt in welke klasse-
maatschappij we ons nog bevinden.

Waar ik naar toe wil is dit. Wordt het niet tijd dat we als samenleving gaan bepalen wat 
wenselijk is of niet en daartoe de overheid opdracht geven en niet andersom. Politici en 
ambtenaren zijn er voor ons, ze worden door ons betaald en letterlijk soms zeer goed in 
leven gehouden. Hun dankbaarheid jegens ons die ze dienstbaar horen te zijn is tot op 
heden zeer gering.

Of moeten we naar het middel van sabotage grijpen?
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zaterdag 17 januari 2009 door webredactie
Is uw mening over een onderzoek naar Irak-oorlog veranderd?

zaterdag 17 januari 2009, 20:05 uur

Voor mij is het beeld van 9/11 Bush op een lagere school met links van hem een blond 
jongetje en rechts een zwart meisje. Bush wazig voor zich uitkijkend. Een perfecte 
enscenering ten faveure van het Amerikaanse patriottisme. Achteraf vraag je je af wist hij 
toen meer? Een tijdje later Balkenende met de Hoop Scheffer op bezoek bij Bush i.v.m. de 
carrièreplanning van onze minister van BZ. Voor wat hoort wat.

Mijn opinie is in die tijd sterk gevormd door de Franse media en de gevoerde politiek onder 
Chirac. Waarvoor nogmaals hulde. Op de Franse TV en radio was bijna dagelijks iets te 
zien en horen wat je tot nadenken aanzette i.t.t. de Nederlandse. Hier ten lande was het 
de treurbuis in optima forma. Ook de pers liet het afweten, gewoon in de ganzenpas, net 
als de NY Times trouwens.

Waarvan ik schrik dat zijn ambtenaren die hun carrière hoger laten wegen dan hun morele 
verantwoordelijkheid. Onderscheid wil ik hierbij maken tussen bazen die als een knipmes 
figureren tegenover de verantwoordelijke minister (hier de directeur-generaal politieke 
zaken) en ondergeschikten. De eerstgenoemden zijn degenen die werkelijk politiek 
bedrijven zonder ooit ter verantwoording te worden geroepen. Ze vervullen een rol in het 
meest dubieuze schemergebied van het democratisch stelsel.
Hun ondergeschikte medewerkers zijn gehouden aan zwijgplicht. Het vereist moed om als 
klokkenluider te functioneren. De vraag is of een of meerdere ambtenaren die moed niet 
had moeten tonen in de wetenschap hoe ook de burger gemanipuleerd werd en nog wordt 
door de politieke gezagsdragers en wat de gevolgen waren en zijn van onvoorwaardelijke 
steun aan de USA?

Een ding staat voor mij als een paal boven water. Niet zozeer een onderzoek moet 
plaatsvinden, dat komt er vroeg of laat toch wel. Het is mosterd na de maaltijd. Essentieel 
is het dat nu juridisch te onderbouwen valt dat Balkenende en co zich schuldig hebben 
gemaakt aan de hoogst denkbare schending van het volkerenrecht. Daar moeten meteen 
consequenties uit getrokken worden. Dit is zelfs een revolutie waard. Wie durft er nog over 
een kabinetscrisis te spreken bij het moedwillig begaan van deze daad? Blair is stiekem 
met de staart tussen de benen verdwenen en is aan een come-back aan het bouwen. Hij 
zal de volgende moeten zijn die na Balkenende aan de beurt komt. Dan pas zullen 
werkelijke humane normen en waarden kunnen heersen.

vrijdag 23 januari 2009, 23:55 uur

#107 - Jenny Ligtenberg

In de ogen van de USA was Joego-Slavië een historische vergissing, zeker als staat 
ingebonden in het oostblok. Een strategische en economische fout. Ze hebben er alles 
aan gedaan, toen de tijd rijp was, deze staat te vernietigen. Duitsland met Genscher was 
er als de kippen bij om Kroatië als eerste te erkennen. Zo ga je nu eenmaal met trouwe 
bondgenoten uit het verleden om. De erfgenamen waren zeer dankbaar, ook de 
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Amerikaanse wapenhandel. En dan de bombardementen op Belgrado, precisiewerk, radio 
en TV waren meteen uit de lucht. En niet te vergeten: met uranium verrijkte bommen.

Op de Franse TV heb ik toen een gesprek gezien over de wandaden van Servië, waarbij 
de bekende, nogal mediageile, filosofen Glucksmann, Finkielkraut en BHL aanwezig 
waren en geleid door de hier ook niet onbekende Laure Adler. Ook een Serviër was 
aanwezig. Op de bemerking van deze laatste dat niet alleen Servië zich schuldig maakte 
aan misdaden, maar ook de andere partijen viel het trio compleet over hem heen met hoe 
hij het lef had dat te durven beweren. Servië was met de oorlog begonnen en had aan 
alles schuld. Volgens mij is dat het beeld wat in Europa nog steeds aangehangen wordt.

Het verontrustende is, zoals U zegt, dat “de geschiedenis v.d. Balkan nog dikwijls 
HERSCHREVEN zal moeten worden”. Wat daar gebeurde was het voorspel op wat later 
Bush en Blair in Irak gingen afmaken. Je kunt je in deze zelfs afvragen wie de grootste 
oorlogshitser was, Clinton of Bush. Of anders, zonder Clinton waren de wandaden van 
Bush ondenkbaar geweest. Nooit heb ik begrepen waarom het handelen van Clinton en 
Bush zo weinig aandacht hebben gekregen. Er valt over de laatste twee decennia nog 
heel veel aan het licht te brengen. Hoezo goed geïnformeerd? Zou het dan mogelijk zijn 
dat Blair aan een politieke come back kon werken?
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zondag 18 januari 2009 door webredactie
Hoe gaat Bush de geschiedenis in?

maandag 19 januari 2009, 23:50 uur

De continue factor in de Amerikaanse politiek is sinds de Tweede Wereldoorlog die van 
geweld. De enige presidenten die een ander geluid lieten horen waren Eisenhower en 
Jimmy Carter, maar wel pas na hun aftreden.. De laatste werd letterlijk belazerd bij de 
afloop van de gijzelingsaffaire, zodat de weg vrij was voor “starwars” Reagan. Verklikker 
en B-acteur. Diens kloon, de brekebeen uit een van die beruchte machtwellustige families, 
dankt deze week af.

Eisenhower zei het al, de werkelijk macht van de USA ligt in handen van het militair-
industrieel complex. Ook de doorbraak van Gorbatsjov heeft hier niets aan veranderd. 
Integendeel, het is de kurk waarop de Amerikaanse economie drijft, oorlog en 
wapenhandel.

Bush jr was een simpele zetbaas, zoals Clinton, met zijn voortdurende bombardementen 
op Irak, en nu dus Obama. Het enige dat Bush ongewild versterkt heeft is een mogelijk 
proces van implosie van de Verenigde Staten. Het zou dè remedie kunnen zijn tegen de 
extreme expansiedrift van dat land.

Laten we eerlijk zijn. Welke vrijheden heeft Amerika de wereld gebracht? Op de eerste 
plaats die van roof, plundering en vernietiging. En elke keer weer verbaasd kijken bij weer 
een nieuwe wandaad, van atoombommen, het volledig platbombarderen van de grootste 
havenstad van Korea, napalm tot noem maar op. Begonnen met het uitroeien van 
Indianen en buffels tot het op alle mogelijke manieren vergiftigen van onze planeet, het 
gaat maar door. En steeds grootschaliger. Daar moet een einde aan komen.

Bush jr, een lafaard en bedrieger, was een passant in dit moorddadig proces. Als het 
mogelijk was geweest was hij weer herkozen, waarschijnlijk, gezien de keren dat het wel 
kon. Bush, de man van de doodstraf, het ware gezicht van de USA.
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maandag 19 januari 2009 door webredactie
Kan het verlof na de zwangerschap korter?

donderdag 22 januari 2009, 03:09 uur

#25 - Gloria

Je weet het, Gloria, ik heb me al vaker afgevraagd hoe de wereld er uit zou zien als 
vrouwen ze konden inrichten. Dati tracht m.i. alleen te voldoen aan de eisen opgelegd van 
uit een mannenmaatschappij. Wat zou het mooi zijn als het leven werkelijk om het leven 
draaide. Als vader voelde ik me volstrekt buitenstaander bij wat mijn vrouw meemaakte 
tijdens de bevallingen. Het kan er bij mij niet in dat net wat het mooiste in het leven is zo 
tot een beredeneerde bijzaak wordt gemaakt. Een pas geboren kind wordt een simpel 
object, goed verzorgd weliswaar net als een auto of hond, maar daar blijft het maar al te 
vaak bij. Is je wel eens opgevallen dat in Nederland vrouwen op steeds hogere leeftijd van 
het eerste kind bevallen. Eerst het huisje met liefst zo veel mogelijk luxe, daarvoor is meer 
inkomen nodig, dus dubbel verdienen en “carrière” maken. Als slotaccoord, om het geluk 
en bezit volledig te maken, wordt nog een kindje gemaakt. Is dat geen levensvijandige 
cultuur? Over liefde zullen we het maar niet hebben. Moederliefde is suspect geworden 
zou je kunnen concluderen. En vaderliefde ook, zou ik er nog aan willen toevoegen.

O ja, je zegt het al. Moeder zijn is werk. Gezien de honorering minder waard dan simpele 
ongeschoolde arbeid in onze ontzielde wereld van keihard materialisme.
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dinsdag 20 januari 2009 door webredactie
Zal Obama als president nog steeds als idool toegejuicht worden?

woensdag 21 januari 2009, 03:43 uur

En Bush zag dat het goed was. Een machtige natie huldigt zijn nieuwe president, heel erg 
massaal met een bijzonder armzalige vertoning. Op zijn minst mocht men bij alle 
opgeklopte verwachtingen een meeslepend betoog verwachten van de nieuwe president. 
Het werd een strak geredigeerde toespraak, die Obama, onophoudelijk kijkend op de 
schermpjes, voordroeg. Op enkele nuances na, change, had Bush die ook kunnen 
uitspreken. Triest, afgezien van de opvallend veel rode kledingstukken die te zien waren .

woensdag 21 januari 2009, 15:57 uur

#35 - Henk Mommaas

Interessanter is nog de financiering van Israëls oorlog in Gaza. Laat die toevallig uit 
dezelfde hoek komen. Met de zegen van Egypte. Of dat een vernedering voor de USA 
betekent? Denk het niet. De Saoudies hebben steeds de Bushen en Clintons 
ondersteund. Dass geht weiter wie gehabt!

vrijdag 23 januari 2009, 04:09 uur

#53 - Henk Mommaas

Wie handelt in wiens belang? De grootmacht Saoedi-Arabië met zʼn vriendje de USA was 
tegen de inval van de USA in Irak i.t.t. Koeweit. Voor beide is Iran op zijn minst de grote 
rivaal zo niet een potentiële vijand. De golfstaten worden vooral door Saoedi-Arabië tegen 
elkaar uitgespeeld, er zit immers ook veel olie in de Perzische Golf. Saoedie-Arabië steunt 
Israël tegen de Hamas samen met Egypte. Dat is zoʼn beetje wat ik er van snap. Het is 
bepaald geen homogeen Arabisch-islamitisch blok.

Onlangs heeft een Libanese journalist Youssef Bazzi zich beklaagd over de hypocrisie van 
de Arabische leiders en noemde een hele reeks voorbeelden. Na te lezen in de Courrier 
International. Hij eindigt met het steeds weer in het vooruitzicht stellen door deze leiders 
van “goddelijke overwinningen” die steeds weer vertaald worden in burgeroorlogen, 
Amerikaanse invasies en Israëlische bombardementen.”

Wat hierin is nou precies de hand van de USA? Richting Israël is die ondubbelzinnig, 
zonder de USA geen Israël. Maar verder? Stel dat de Amerikanen morgen vertrekken uit 
Irak, ontstaat er dan geen groot blok Iran-Irak gericht tegen Saoedie-Arabië? Misschien 
hebben we dan wel helemaal de poppen aan het dansen. Het belang van de USA m.b.t. 
olie is duidelijk en daarvan afgeleid het belang van een regionale supermacht. Voor de 
rest?
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woensdag 21 januari 2009 door webredactie
Bent u het eens met de uitspraak van het Hof dat Wilders vervolgd moet 
worden?

woensdag 21 januari 2009, 20:27 uur

#57 - Willem Nijmegen

Zoals ik al eens met een metafoor aanhaalde, we zijn hier tezamen gast van de NRC. U 
begrijpt, ook ik laat me de mond niet snoeren, zeker niet door U. Om afscheid van elkaar 
te nemen moeten beide die intentie hebben.

Een weerzinwekkende beslissing, gespeend van iedere realiteit? Leven we niet meer in 
een rechtstaat? Zo nee, zou U dan deze kwalificaties zonder gevaar voor vervolging 
kunnen gebruiken?

Heeft de vals-blonde God ondersteuning nodig? Is het beroep van bodyguard misschien 
iets voor U? In eigen rechtertje spelen verstaat U toch uw mannetje. Overigens, de vals-
blonde God krijgt al buiten proportioneel aandacht, helaas ook in dit forum.

U volgt kennelijk nog altijd alles wat volgens U, daar is ie weer, vies en voos is. 
Schreeuwen, verdachtmaken en alles op een hoop gooien. Uw methode. Beperkt U zich 
eens tot de vraagstelling. Veel beter voor een zinnige discussie.

U constateert dat dit land in een mentale doodsnood verkeert. Gezien de handelwijze van 
het OM blijkt gelukkig het tegendeel het geval. Bestudeer nou eens Kant. Natuurlijk wel de 
filosoof en niet een toevallige naamgenoot. Aanbevolen voor het scherpen van het intellect 
en tegen een mentale dood.

donderdag 22 januari 2009, 00:05 uur

#77 - Willem Nijmegen

Eindelijk begrepen over welke Kant het ging. Het heeft even geduurd dat dit tot U 
doordrong, misschien lukt het ook nog met de rest van wat ik U te melden had. De reactie 
van Marcel de Jong sloeg op het systeem van onderzoeksrechter. Iets wat Sarkozy/Dati 
nu net willen afschaffen. Maar dat had ik al begrepen, daarvoor heb ik uw raad beslist niet 
nodig . Kaltstellen is een praktijk die U anderen verwijt en zelf doorlopend toepast. 
Etiketteren en stempelen, weet U wel. Misschien een gebrek aan realiteitsbesef?

vrijdag 23 januari 2009, 10:02 uur

Opmerkelijk de aanhankelijkheid die de leider van een politieke club, geen partij want je 
kunt er geen lid van worden, ten deel valt. Opmerkelijk de angst voor de meningsvrijheid 
van onze parlementsleden als juridisch getoetst gaat worden waar hun grenzen liggen 
buiten het parlement. Trots wordt verteld dat we een petitie kunnen ondertekenen. Gek dat 
je deze lieden nauwelijks hoort als onze privacy en rechten worden of dreigen te worden 
uitgehold. Zeker niet in deze omvang.
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We schijnen als land inmiddels de risée te zijn van de westerse wereld en op zijn minst 
van Europa. Helaas ik heb het nergens kunnen lezen, zelfs niet in de Bild Zeitung. 
Nederlandse producten worden inmiddels geboycot wordt met droge ogen gemeld! Ons 
land dreigt gemeden te worden. Ook dat nog. Hoever is het gekomen met ons klein maar 
dapper landje? We moeten ons diep schamen. Ja, maar waarvoor? Voor onze bekrompen 
xenofobe angsten, vroeger de zigeuners, nu de moslims? Dat onze civilisatie bestreden 
wordt met haar eigen middelen, van de burgerlijke democratie tot en met geavanceerd 
wapentuig?

Frappant dat uitgerekend de persoon die als geen ander de grenzen verkent van wat 
oorbaar is permanent weigert een publiek debat aan te gaan over wat hij te zeggen heeft. 
Goden hoeven niet te communiceren, zij bezitten de kennis al en zijn tot oordelen 
bevoegd. Zo ook klaarblijkelijk onze vals-blonde God. Hij dacht de succesformule te 
hebben, en min of meer boven de wet te staan. Het zou wel eens de bekende kuil kunnen 
zijn, waarin hij tuimelt.

U begrijpt, ik ben weer een beetje trots op Nederland, het Nederland van Erasmus, 
Spinoza en Hugo de Groot. Een versterking van onze grondrechten wellicht. Ook schelden 
doet pijn, zelfs zeer.

vrijdag 23 januari 2009, 20:02 uur

#266 en 270 - Hanneke Havinga

U bent geen fan, zegt U. De inquisitie terug? Wat zou U doen als U constant beledigd 
werd en gediscrimineerd? En als uw klacht niet ontvankelijk werd verklaard? Precies, dat 
is in alle eenvoud wat hier aan de hand is. De rechtsstaat wordt niet uitgehold maar 
versterkt. Dat kan nooit kwaad.

Uiterst vervelend dat U citeert zonder bronvermelding. Moet het Engels suggereren dat 
deze kosher is? Een kleine overwinning voor de censuur, toe maar. Westerse normen 
accepteren. Welke graag, toch niet die van de eindeloze geweldspiraal en verwoesting? 
Saoedie-Arabië is beste vriendjes met de USA en Israël. Vreemd.

Laten we eerlijk zijn. Wanneer je een auto vergelijkt met een pistool lijkt een pistool wel 
speelgoed. Onzin?

vrijdag 23 januari 2009, 20:03 uur

#282 - Rogier Rademakers

En wie is Nederlands grootste hypocriet, om met uw woorden te spreken, denkt U? U kunt 
blijkbaar niet zonder beledigen/kwetsen, want o, die vrijheid van meningsuiting toch. 
Opvallend is wederom de armoede aan argumenten die U gebruikt. U grossiert in het 
opvoeren van namen. Ik zal ook een, zeer relevante in dit verband noemen, emeritus 
hoogleraar internationaal recht Theo van Boven. Na de uitspraak van het Hof zei hij: “Ik 
heb in mijn leven discriminatie van dichtbij meegemaakt en dat raakt me elke keer weer. 
Daarom vind ik dit een belangrijke beslissing, maar we moeten wel beseffen dat dit slechts 
een beschikking is en geen veroordeling. Er is nog een lange weg te gaan”.

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



zondag 25 januari 2009, 03:25 uur

#300 - joop stevens e.v.a.

Aandoenlijk die “juridische” hersengymnastiek die hier gepleegd wordt om de kennelijk in 
grote nood verkerende vals-blonde God te gerieven; het lijkt wel op religieuze 
scherpslijperij. Misschien nuttig er nogmaals aan te herinneren dat het Hof beschikt heeft 
het lijdend voorwerp aan juridische vervolging bloot te stellen. Vervelend en totaal 
overbodig werk wordt weer ten berde gebracht door zelf benoemde koran-deskundigen. 
Helaas voor hen, het ging en gaat niet over de koran. Dat is nou de grote truc van U weet 
wel. De tweede, misschien nog grotere, truc van deze persoon is onuitgesproken te spelen 
met het mechanisme van wie niet voor mij is, is tegen mij, geheel in de geest van 
eendimensionaal denkende lieden als Bush en Hitler. Aan discussie hebben ze een 
broertje dood. Hun waarheid wordt er desnoods ingehamerd, met welke middelen dan 
ook. Oproepen tot gewelddadigheden zullen ze nooit rechtstreeks doen. Het vuile werk 
knappen anderen voor hun op. U en velen met U, trappen in deze val.

Opmerkelijk is verder met welke aandacht in deze het WSJ, inmiddels behorende tot het 
voor een bepaalde democratie strijdend media-imperium van Murdoch, gelezen wordt en 
tot maatstaf verheven wordt. Welke relatie zou er liggen tussen W en opiniemakers van 
dat blad? Ze waren er in ieder geval opvallend snel bij. Toch nog een geluk dat het 
Amsterdams Hof nog onafhankelijk functioneert t.o.v. van de Haagse slangenkuil met de 
gedweeë volgelingen van de USA. Heel iets anders dan die rechterlijke macht in Duitsland 
ten tijde van de Weimarer Republik en later onder een echte leider met het 
Volksgerichtshof. Sinds wanneer is in Nederland sprake van Führererlass en Schutzhaft? 
I.t.t. de USA hebben we als beschaafde natie de doodstraf afgeschaft. Personen die een 
vergelijking poneren tussen de rechtelijke macht in Nazi-Duitsland en het huidige 
Nederland volgen exact dezelfde weg als W. Stemming maken en haat zaaien.

Interessant zou het zijn te weten welk doel W precies vervolgt. Zelf uit hij zich hier niet 
over en sterkt daardoor het vermoeden dat het feitelijk niet gaat over migranten, hier en 
elders, van islamitische komaf, en nog minder over de Koran. Zo stom kan hij toch niet 
zijn. Het best lijkt hij mij getypeerd als een fellow-traveller voor de zionistisch zaak. Zeer 
bepaald de meest extremistische variant. Het bloedbad onlangs in Gaza zal hem 
misschien niet onberoerd hebben gelaten, maar hij zal het wel nuttig en passend 
gevonden hebben ter verwezenlijking van een toekomstig Groot-Israël. Het geeft een 
plausibele verklaring voor zijn misbruik van islamofobie, hetgeen een prima rookgordijn 
optrekt voor de misdaden begaan in het Midden-Oosten, die nu eens niet op het conto 
geschreven kunnen worden van Arabische staten. Als hij een werkelijk humaan en 
vrijheidslievend streven zou hebben, moest hij consequenter wijze ook vergelijkbare 
uitspraken doen over het jodendom (oog om oog, tand om tand) en in het verlengde 
daarvan ook over het christendom als ondersteunende partij. Welke is de realiteit van W? 
Die van een misplaatste strijd voor de meningsvrijheid of die voor een Groot-Israël?

Een volk dat voor tirannen zwicht
zal meer dan lijf en goed verliezen
dan dooft het licht…

Met instemming nogmaals geciteerd. Uit welke hoek verwacht U een tiran of tirannie? 
Toch niet uit de islamitische hoek, dat zou van weinig historisch en reëel besef getuigen.
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ps - #317 - Joop Remme

Doet U mij een lol en gaat U eens Marx lezen. De 18e Brumaire is in dit verband aan te 
bevelen. Ik kan me overigens nergens een citaat herinneren waarin Marx zich identificeert 
met de meest bloedige episode van de Franse Revolutie. Overigens een burgerlijke en 
geen proletarische revolutie. Dat socialisten en liberalen, liberalen in de ware zin van het 
woord wel te verstaan, geen genoegen nemen met de stand van zaken is hen niet euvel te 
duiden. Dat is links in de goede zin van het woord. Wie heeft er geen respect voor 
anderen? Degenen die anderen als achterlijk beschouwen. Was dat niet ene W?

zondag 25 januari 2009, 20:28 uur

#325 - Joop Remme

Met excuses, maar dit is wel het einde. “De bloeddorst van Marx lijkt mij voldoende 
gedocumenteerd.” Nogmaals, waar haalt U de idee vandaan? Het is ronduit een 
schandaal zoiets te beweren. Zo iets ongefundeerd melden vergiftigt elke vorm van een 
zinnige discussie. U mag, wat mij betreft, de grootste onzin beweren. Verwacht dan niet 
dat die onzin ook nog geslikt wordt. Als onzin geventileerd wordt door lieden met een rol in 
het publieke debat en vervolgens de betrokkenen interveniëren, is het vanzelfsprekend dat 
justitie hierin een rol vervult vanwege de ernst van de zaak en de maatschappelijke 
repercussies. Of linkse mensen meer mogen zeggen? Tot nog toe heeft het er meer de 
schijn van dat van het omgekeerde sprake is, maar dat zegt weinig over de kracht van de 
argumenten.

Ten overvloede wellicht wil ik U wijzen op het creëren van vijandbeelden. Na de koude 
oorlog waren de USA een beetje onthand. Hoe moest het verder. De o zo christelijke 
wapenindustrie en -handel dreigde te stokken. De rest kunt U wel zelf invullen. Voor de 
zekerheid: kijk eens op de wereldkaart waar de essentiële grondstoffen gewonnen worden 
en bezie de allianties die de USA pakweg de laatste drie decennia gesloten en gebroken 
hebben. Het rolletje dat W hierin is toebedeeld of zichzelf toebedeelde zou eens 
uitgezocht moeten worden. Dan houdt die flauwekul over de koran meteen op.

#315 - Guust Claesens

Zou het niet veel zinvoller zijn om ook in Nederland publieke omroep in te voeren? Die 
hebben we namelijk niet. Wat hier onder de noemer van publieke omroep versleten wordt 
is een optelsom van private clubjes. Een echte publieke omroep geeft pas de mogelijkheid 
van een voortdurend debat, niet ingeklemd in een bepaald hokje. Dan ook wordt de 
mogelijkheid geschapen zinvolle documentaires en belangwekkende films uit te zenden. 
Zo was op BBC 4 de afgelopen weken een serie m.b.t. de islamitische cultuur te zien. 
Geïnformeerd zijn is toch een basisvoorwaarde om tot een oordeel te komen?

maandag 26 januari 2009, 18:13 uur

#353 - Patrick Verhoeven
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Jammer dat U uw betoog met veel pathos omgeeft, “Dan nog liever de kogel!”, wetende 
dat U in omstandigheden leeft waar zo ongeveer alles en vaak ongefundeerd de wereld in 
geslingerd kan worden.

“Voor het woord zijn er wat mij betreft geen grenzen want het zijn en blijven maar 
woorden.” Precies, en hoe komen we aan deze woorden? Hebben ze voor iedereen 
dezelfde betekenis nog afgezien van taalbarrières? Hoe worden ze geïnstrumentaliseerd. 
Welke media staan ter beschikking ter verspreiding van die woorden? Gedachten zijn 
gevormd door het aanleren van taal (talen), het vergaren van kennis en ervaring. Het is 
een voortdurend proces van verwerven van inzicht en oordeel. Samenvattend moet de 
conclusie luiden als er al ergens sprake is van ongelijkheid tussen mensen en vooral de 
daarop gebaseerde machtsongelijkheid dan is het wel taal. Anders geformuleerd: taal is 
een instrument tot het uitoefenen van macht, discriminatie en onderdrukking. Propaganda 
is een voorbeeld, het in stand houden van een klasse-maatschappij, Engeland, een ander.

Misschien gaat U luchthartig voorbij aan bovenstaande. Vraag: wat zou U er van vinden 
als ik uw moeder, vrouw of dochter in de kern van hun wezen zou schofferen of aan de 
schandpaal zou nagelen? Begrijpt U een beetje waar ik naar toe wil? Waarom vertrekt U 
niet stande pede naar Kabul om te protesteren tegen het onrecht wat daar een journalist 
wordt aangedaan, overigens met volledige ondersteuning van de Amerikaanse 
gezaghebbers? Uw kennis kunt U wellicht verzamelen en onderbouwen met behulp van 
collegaʼs, beschikbare archieven en alle mogelijke media binnen handbereik. Wellicht 
beschikt U over allerlei fondsen om uw mening via allerhand kanalen kond te doen. Mijn 
persoontje probeert zo goed en zo kwaad als het gaat op eigen houtje zonder enigerlei 
hulp iets op papier te zetten. Voelt U het onderscheid?

Het meest frappant vind ik in dit forum, en daar schaart U zich nadrukkelijk bij, de groep 
scribenten die ongehinderd door enige kennis van de rechtsgang en ons democratisch 
stelsel beginnen anderen verdacht te maken en in een hoek weg te zetten. De vocabulaire 
gaat dan van “roeptoeteren” tot “stempelen en etiketteren”. Speciaal als het onze vals-
blonde God (het enige stempel wat ik mij veroorloof, het waarom kunt U elders lezen) 
betreft. Zelfs Marx moet het inmiddels ontgelden, alles blijkbaar met het doel om iedereen 
met “linkse kritiek” te diskwalificeren.

dinsdag 27 januari 2009, 00:24 uur

#345 - Gloria

Toch niet, Gloria. De bekende blauwe banden van de MEW zijn heel wat dikker dan de 
koran en de bijbel samen, dus? Je hebt natuurlijk volslagen gelijk, maar denk je echt dat 
een soort godsdienststrijd ons verder helpt? Tot heden wacht ik nog steeds op een 
antwoord van Ton Hollander over een reactie mijnerzijds m.b.t. zijn historische kennis en 
het beeld wat hij van het mooie en vervlogen Holland schilderde. Als je jezelf in starre 
denkschemaʼs opsluit ben je niet meer benaderbaar voor andere opvattingen. Gloria, je 
doet de grootste, volgens mij vergeefse, moeite je te verplaatsen in andermans 
gedachtegoed. Verwacht niet dat je uit de welbekende PVV-hoek maar voor een 
duimbreed wordt tegemoet getreden. Strikt genomen wordt je in de val gelokt die ze voor 
je hebben opgezet.
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Kijk eens naar de wortels van dit soort argumenten en vooroordelen. Hoe zijn ze ontstaan 
en hoe worden ze misbruikt. De gruwelijkheden die nu over de koran en de Moslims 
opgedist worden vielen enkele decennia de Joden ten deel. Ze zijn v.w.b. de Islam terug te 
voeren op de periode van de kruistochten. Er is toen een beeld van de Islam gecreëerd 
dat de eeuwen getrotseerd heeft en nu weer misbruikt door lieden met een dubbele 
agenda. Om zichzelf te rechtvaardigen moest het christelijke Europa een ideaalbeeld van 
zichzelf scheppen als contrast met een tegenstander, die logischerwijze als minderwaardig 
en gevaarlijk afgeschilderd moest worden. Hiertoe diende het beeld van de Islam als een 
religie van geweld tegenover het Christendom als een religie van de vrede, die rust op 
overtuiging door het woord. Mohammed werd als de Anti-Christ afgeschilderd, hij kon geen 
profeet zijn, dus moest hij wel de boodschapper van de duivel zijn. En dat tijdens de 
kruistochten! Niets nieuws onder de zon dus: de creatie van de Islam als absolute 
tegenpool van het Christendom.

Gloria, de strijd als je het zo noemen wilt, gaat hier over het vrije woord en het misbruik 
wat er van gemaakt kan worden. Tot het meest perverse toe. Schelden doet geen pijn 
durven enkele scribenten te beweren en laten zich er nog op voorstaan ook. Een berucht 
scheldwoord voor Joden is varken. Afgelopen week zag ik een literair programma op de 
Franse TV. Daarin kwam de Zwitserse schrijver Jacques Chessex aan het woord die 
verhaalde van de gruwelijke moord op een Joods medeburger in 1942. Deze moord vond 
plaats in een kleine gemeenschap in de buurt van Genève bekend als “les cochons 
rouges”. Een alom gewaardeerde Joodse veehandelaar, Arthur Bloch, wordt door nazi-
gespuis in de val gelokt. Ze vermoorden hem niet alleen, zoals ze hem toebijten “au nom 
du Führer”, maar slachten hem als een varken in 34 stukken. Cʼest la banalité du mal, 
aldus Hannah Ahrendt. “Gott weiss warum” heeft zijn vrouw Mira op de grafsteen laten 
beitelen.

Gloria, we weten nu beter. Laten we er in godsnaam alles aan doen dat nieuwe banale 
dwaallichten geen kans krijgen, al heten ze nu anders en heten hun gekozen vijanden 
anders.

dinsdag 27 januari 2009, 17:54 uur

#344 - Jos Knippenberg (USA)

Wilt U een spuit, of liever de gaskamer? De electrische stoel is ook een mogelijkheid, de 
strop is zo ouderwets. U zegt het maar. U leeft tenslotte in een uiterst gecultiveerd zich op 
God beroepend land. Gek op uniformen en militaire tribunalen. Niks mis mee natuurlijk. 
Stom van Freisler, had zo in dienst kunnen treden onder McCarthy.

Opgepikte gevangenen in het buitenland. Martelkamers genoeg bij bevriende naties. De 
CIA regelt dat wel even. Vrijheid van het woord? Voor de zekerheid wordt wel even alles 
geregistreerd wat je in de bibliotheek leent. Voorkomen is beter dan genezen, ik bedoel 
van verkeerde gedachten. En we hebben toch Fox News. Is dat niet meer dan genoeg?

Die Gedanken sind frei. Hoelang nog? In de USA wel te verstaan.

dinsdag 27 januari 2009, 20:26 uur
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#367 - Patrick Verhoeven

Het wordt steeds plezanter: “Mag je pas iets beweren over de grenzen aan de 
meningsvrijheid als je deskundige bent op het gebied van staatsinrichting en recht?” 
Schrijft U als reactie op mijn laatste alinea. Zelf somt U een vijftal punten op die ofwel van 
uw naïviteit getuigen over de wereld waarin U leeft ofwel waarin U getuigenis aflegt van 
een verabsolutering van een onbegrensd individueel recht. Sinds wanneer leven we in een 
dergelijke samenleving en zou die leefbaar zijn? Daarvoor hoeft U echt geen 
rechtswetenschappen gestudeerd te hebben. En van scheiding der machten bent U toch 
op de hoogte? Desondanks doet U een oproep aan het Nederlandse volk om “zijn bips af 
te vegen met elke uitspraak van het hof die de meningsvrijheid (…) beperkt”. Nog eens: 
het Hof doet geen uitspraken, ze beschikt of een rechtsgang mogelijk en/of wenselijk is, 
dat is alles en dat hoort U te weten.

Overigens met de geciteerde zin geeft U impliciet aan dat er wel degelijk grenzen zijn aan 
de meningsvrijheid. U en iedereen kunnen dus rustig iets beweren over die grenzen en 
hopelijk vindt dat voor U en ons allen zijn weerslag in wetgeving door ons parlement 
besloten en door rechters getoetst. Ja meneer Verhoeven, we leven niet alleen op de 
wereld, dat zou ook lastig zijn, maar we hebben ook rekening te houden met anderen. Dat 
legt beperkingen en plichten ook al heeft een ieder, volgens de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens, recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Recht kun je ook 
misbruiken, dat is de onderhavige kwestie.

#373 - Rogier Rademakers

Harm zal voor het gebruik van uitsluitend zijn voornaam goede redenen hebben. Dat is zijn 
goed recht en we kunnen het zien. Anders is het gesteld met fake-namen waarvan er hier 
op dit forum ook de nodige gebruikt worden. Dat is laf, goedkoop en een vorm van bedrog, 
want je weet het nooit zeker. Inmiddels kan ik U zo een lijstje opstellen van mogelijke 
kanshebbers. Het zou me deugd doen als de NRC die pseudoʼs als zodanig zou 
kenmerken. Voor het overige lijkt het me voor de discussie beter Verhoeven zelf te laten 
reageren.

woensdag 28 januari 2009, 01:07 uur

#357 - joke aarts

Joke, U bent werkelijk een schat van een vrouw. Dankzij U kom ik op voor mij de meest 
onverkwikkelijke sites terecht. Op die manier leer ik een beetje begrijpen waar bepaalde 
uitspraken vandaan komen. De hapklare brokken staan a.h.w. gereed en kunnen zo in dit 
forum opgedist worden. En alles overziend gebeurt dat met graagte. Vraagje, die Marres is 
dat een nazaat van die beroemde Maastrichtse bierbrouwer?

U trekt met Ton Hollander de kar ter verspreiding van de islamofobie. Hebt U zich wel eens 
afgevraagd of U zich onbewust niet voor een karretje laat spannen? Kruipt U nou eens in 
de huid van een Moslim, Arabier, Pakistani, Indonesiër. U kunt rijkelijk materiaal in 
bibliotheken vinden, op internet, enz. Kijk dan eens naar de westerse wereld. Wat ziet U 
dan? Staten met het predicaat christelijk. Christenen beweren de liefde te prediken en 
toch ziet U een overkill aan wapentuig, op grote schaal oorlog, nu en in het verleden. Hoe 
kan, met nadruk op “in godsnaam”, Auschwitz plaats vinden, te midden van die 
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hoogstaande christelijke beschaving. Wie hebben atoombommen gegooid? Toch 
christelijke militairen. Wie hebben die oorlogsmisdaden met napalm begaan? Tot op heden 
weigert die christelijke natie die dat op zijn geweten heeft de gevolgen te erkennen van dat 
misdadig handelen.

De vals-blonde God, excusez-moi le mot, instrumentaliseert deze historische feiten en 
wandaden, begaan door het christelijke westen, door een verband te leggen tussen het 
islamitische geloof en mogelijk vergelijkbare wandaden in de toekomst. Dat is een 
afleidingsmanoeuvre van het meest perverse soort. Wij, het (blanke) christelijke westen, 
poetsen ons blazoen schoon en alle aandacht wordt gericht op een nieuw gecreëerd 
vijandbeeld. De demagogie die gebruikt wordt om dat beeld te verankeren in de 
samenleving doet mij zeer sterk denken aan het anti-communisme van de 50er en 60er 
jaren. Op de lagere school werden de kinderen al met dat vergif ingespoten. Niet 
zelfstandig leren denken maar indoctrineren was het devies.

Een debat over wat dan ook, prima. Kom dan wel met alle feiten, en niet met een 
dubieuze selectie uit welk boek dan ook, en argumenten. De geschiedenis is al vol genoeg 
met valse profeten. Stemming maken gebeurt met een bepaald doel. Dat te achterhalen, 
daar gaat het om. Sterkte!

woensdag 28 januari 2009, 17:38 uur

#385 - Joseph Knippenberg (USA)

Mag ik, gelet op de toon van uw stuk, concluderen dat U me raad wilt geven, dat U vol 
onbegrip bent over mijn reactie aan U? U kwalificeert mijn stukje als haat. Weet U, ik ben 
opgevoed met het begrip dat waar haat verschijnt de rede verdwijnt. Dat had rechtstreeks 
met de oorlog te maken. Als U in een reactie op iemand anders de vergelijking aanscherpt 
tussen het Amsterdams Hof en de nazi-justitie wekt dat mijn weerzin en afschuw op. 
Uiteraard ken ik uw achtergronden niet, gezien de aard van formuleren en woordgebruik is 
Duits U niet vreemd, en kan dus niet weten waarom U die vergelijking trekt. Waarschijnlijk 
bent U wel bekend met wat er zich afspeelde in de Berlijnse Albrechtstraße. Als U dat durft 
te vergelijken met de handelwijze van het Hof aan de Prinsengracht moet U daarvoor 
motieven hebben. Die geeft U niet aan. Zelf heb ik jaren geleden voor dit Hof gestaan in 
een zaak die ook rechtstreeks met democratisch functioneren te maken had. Met die 
herinnering lees ik U stukje en ben gechoqueerd.

U portretteert mij. Zover ik me een beetje ken slaat U de plank volledig mis. Ter 
geruststelling, CNN heb ik al in jaren niet rechtstreeks gezien, voor het laatst met 9/11! 
Met Frans en Duits ben ik van jongs af vertrouwd, dat was vroeger in Maastricht 
doodnormaal. Buiten deze krant lees ik ook nauwelijks Nederlands en dat alles is dan te 
merken aan mijn taalgebruik. Weet U, ik heb het sterke vermoeden dat elke taal een 
andere kijk geeft op de samenleving. Daarom sta ik ook wantrouwend tegenover het 
overheersende gebruik van Engels. Maar dat terzijde.

U begrijpt inmiddels wel dat mijn reactie aan U niet veel anders was geweest zonder de 
vermelding van uw domicilie. De inzet van dit blog is immers de vrijheid van meningsuiting 
en de rol van justitie hierin. Landen die het nog steeds opportuun vinden de doodstraf te 
moeten hanteren in een volgens eigen zeggen functionerende democratie stellen zich in 
mijn ogen buiten de beschaafde gemeenschap. Omdat de USA voor velen, niet in het 
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laatst onze regering, het ijkpunt zijn, zou mijn oordeel, en dat is toch geen propaganda, 
niet anders zijn geweest.

Joseph, doet U ogen eens open en bezie met name het onderwijs in de USA. Vergelijk dat 
eens, jawel, met Cuba. Het rijkste en machtigste land in de wereld is niet in staat, wenst 
dat waarschijnlijk ook niet, behoorlijk onderwijs aan alle kinderen te verstrekken. Zelfs in 
het klaslokaal moeten ze commercials tot zich nemen van gesponsord lesmateriaal. Ook 
een vorm van indoctrinatie. Welke meningen worden op deze wijze gevormd? En welke 
vrijheid? Helaas schuift Nederland, en niet alleen Nederland, steeds meer die richting uit. 
Denk maar aan de alom aanwezige firma Microsoft. Helaas, ook dit lijkt weer een epistel, 
maar geloof me of niet, ik ben er nog nooit materieel beter van geworden door me zo op te 
stellen. Richt U kritiek liever op lieden die zich laten corrumperen voor het grote geld. Elk 
bijdrage in die zin helpt om het leven op deze wereld wat draaglijker te maken. Dat vind ik 
nou het grootste goed van meningsvrijheid en voor die meningsvrijheid wens ik in het 
strijdperk te treden. Geen “elitisme” is dat en al helemaal geen gespuit van propaganda!

zondag 1 februari 2009, 17:49 uur

#394 - Willem Nijmegen

“Hoe is het in GodAllahsnaam mogelijk dat honderden miljoenen mensen in die 
aantoonbare nonsens geloven, en tegelijkertijd het spijkerschrift hebben afgezworen. 
Hoezo evolutie, we zijn geen meter opgeschoten, op de verpakking na. Darwin kan bij 
dezelfde sprookjesboeken als die hij heet te weerleggen.”

Leg dat vraagstuk nu eens de vals-blonde God voor. Ook hij is behoorlijk selectief. Vraag 
hem wat hier van de reden is. Misschien heeft hij toch een nieuwe wereldorde in gedachte 
of op zijn minst een Groot-Israël? Wat had deze figuur te melden over Gaza? Wat heeft hij 
verder nog te melden? Is het alles bij elkaar genomen niet een beetje gênant?

Bush en Hitler hadden ook geen bloed aan hun handen, net zomin als de vals-blonde 
God. Over zijn geweten durf ik geen uitspraak te doen. In de praktijk van kaltstellen zijn ze, 
ieder op zijn manier, meester gebleken. Alle drie met de meestertruc van de zondebok en 
alle drie in de slachtofferrol. Ook ieder op zijn geheel eigen wijze.

#404 - Bard van Twenthe

U doet me een groot plezier met uw reactie (mijn exemplaar van “Ik heb altijd gelijk” is 
foetsie, dus het even nalezen was er niet meer bij). Maar wat betekent e.e.a. in relatie met 
de uitspraak over het verscheuren van een deel van de koran wetende dat je niet kunt 
oproepen dat boek te verbranden? Een dergelijk oproep heeft verdacht veel weg van het 
laveren langs grenzen van het strafrecht niet met het doel de beperkingen van de vrijheid 
van meningsuiting aan de kaak te stellen eerder om ze uit te hollen. Uw gevolgtrekking 
over de inkrimping van de vrijheid van meningsuiting begrijp ik daarom niet. Dan zou de 
schikking van het Hof betrekking moeten hebben op de inhoud van de koran, en het 
mogelijk verbieden (verscheuren) van delen van dit boek en slaan we de weg richting 
censuur in. Elk inhoudelijk debat in Nederland over de koran is toch mogelijk en deze staat 
ook niet ter discussie. Zie alleen al de postings in dit forum. Voor het overige onderschrijf 
ik uw bijdrage van harte.
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vrijdag 23 januari 2009 door webredactie
Moet Nederland gevangen Guantánamo Bay opvangen?

maandag 26 januari 2009, 01:30 uur

De discussie over het wel of niet opnemen van gedetineerden uit Guantanamo en het 
forceren van een erkenning door de USA van het Internationaal Strafhof lijkt mij nogal 
prematuur. De decreten die Obama heeft ondertekend laten nogal wat ruimte voor de 
toekomst. Voor welke rechtbank zullen de beklaagden verschijnen? Mogelijk voor een 
nieuw ingestelde militaire rechtbank met speciale procedures. Ook m.b.t. de methode van 
onderzoek, m.n. door de CIA, blijft veel onduidelijk. Ook over het toekomstig gebruik van 
gewelddadige methodes. Deze informatie haal ik uit een artikel van de Los Angeles Times, 
waarvan hier de link:

http://www.latimes.com/news/opinion/editorials/la-ed-gitmo23-2009jan23,0,6866452.story
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zaterdag 24 januari 2009 door webredactie
Moet een voetbalcoach ook een people manager zijn?

zondag 25 januari 2009, 15:47 uur

Schaf de coach langs de lijn af. Beter nog, verbied elke vorm van coaching langs de lijn. 
De spelers het zelf laten uitzoeken, niet alleen tegen een bal trappen maar ook hun 
verstand gebruiken. Dat is pas boeiend.

Zelf kom ik al jaren niet meer in een stadion, ik zou zelfs niet meer weten hoe dat moet, ik 
bedoel hoe je aan een kaartje komt. Wel heb ik heimwee na vroegere tijden. MVV aan de 
Boschpoort. Geen selecties van 30 en meer spelers, jaar in jaar uit praktisch hetzelfde 
elftal. De meeste ploegen aan elkaar gewaagd met een echte en onvoorspelbare 
competitie. Nog niet verziekt door het grote geld. Het had ook iets ritueels. Eens in de 14 
dagen een wedstrijd, op de radio even de voetbaluitslagen en dat was het dan. Geen 
rellen. De supporters van beide clubs gewoon samen op de tribune.

Succes wordt nu gekocht, de grootste geldbuidel levert het beste elftal op. Heeft niets 
meer met sport van doen, maar met afgedwongen en opgelegde superioriteit. Ajax versus 
De Graafschap. En als een kleine concurrent toevallig succesvol is worden midden in de 
competitie de beste spelers weggekocht onder druk van de coach, want die moet 
presteren. Groningen zou wel eens Ajax kunnen overvleugelen, ondanks mindere 
financiële armslag. Je reinste competitievervalsing dankzij het grote geld.

Voorstel. Spelers tekenen een contract bij de vereniging van BVOʼs. Aan de hand van 
strikte regels gekoppeld aan de wensen van spelers en clubs worden de spelers 
ondergebracht. Vergelijkbaar met hoe het in de USA toegaat bij topsport. We krijgen weer 
echte competities en dat dwaas gedoe van coaches langs de lijn hoort tot het verleden. 
Evenals de zakkenvullerij. Voetballers moeten weer aan de bak. Een “people manager”. 
Het woord al. Het riekt mij teveel naar “manipulerende leider”.

maandag 26 januari 2009, 22:04 uur

#18 - Henk Mommaas

Cultuur, voetbal, voetbalcultuur. Misschien toch nog een voorzet. Het gaat hier over 
coaches. Van een oud-voetballer van Fortunaʼ54 weet ik hoe er bij die roemrijke club aan 
toe ging. Een drietal, waaronder Van der Hart maakte gewoon de opstelling, daar kwam 
geen trainer aan te pas. Die club speelde ook veel vriendschappelijke wedstrijden in het 
buitenland. ʼs-Avonds werd gestapt en naar de vrouwtjes gegaan, van te voren werden de 
kleintjes, waaronder mijn zegsman, stevig onder de wol gestopt. Kampioen zijn ze er nooit 
mee geworden, dat hoefde ook niet zo nodig.

Fortunaʼ54 had bij de oprichting de beste speler van MVV ingelijfd, Dré Ravensteijn. 
Misschien de beste speler toen in de Nederlandse competitie. Nooit van gehoord? Hij 
werd namelijk nooit geselecteerd voor Oranje, want hij was te ordinair, en het Nederlands 
elftal was uiterst geciviliseerd… Een andere formidabele speler uit die tijd bij MVV was 
Albert Ummels, dribbelaar van het zuiverste water. Opgegroeid als buurjongetje van 
glazenier Hubert Felix. Voetbal en cultuur.
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maandag 26 januari 2009 door webredactie
WRR wil speciale scholen voor probleemjongeren. Is dat verstandig?

donderdag 29 januari 2009, 17:14 uur

#32 - wieke hoeben

Ouders zijn het probleem, niet de kinderen! En het ministerie niet te vergeten. Daar 
kunnen we het samen met Veronica Cramer over eens zijn denk ik. Die ervaring van U als 
“hulpouder” vind ik een mooie. Een zelfde ervaring heeft me geleerd dat kinderen vaak 
een open boek zijn, zeker qua instelling en opvattingen. Het is of kinderen het verlengstuk 
zijn van ouders, van streberigkeit tot onverschilligheid. De school waar ik ervaring mee 
heb stoelde op de jenaplan gedachte. In plaats van doubleren bij slechte vorderingen 
worden in deze vorm niveaugroepen gehanteerd. Achteraf vraag ik me af of hiermee niet 
een nog striktere scheiding tussen kinderen geïntroduceerd wordt. Eenmaal dom of van 
eenvoudige komaf, altijd dom en aan de onderkant van de samenleving. Uitzonderingen 
daargelaten.

Of het een algemeen verschijnsel is weet ik niet. Het is me toen opgevallen dat er nogal 
wat leerkrachten zijn die met lieverdjes werken, ze bewust of onbewust voortrekken. Triest 
te zien dat kinderen die wat moeilijker met de rest meekomen, toch genegeerd worden als 
ze wel het goede antwoord weten. Dat brengt me op het punt van de vraagstelling. Ik ben 
mordicus tegen het introduceren van al weer een nieuw schooltype. Niet om scholen met 
nog meer problemen op te zadelen, maar om dat doodeenvoudig vertikt wordt iets aan de 
oorzaken te doen. We selecteren kinderen bij het leven, als het zo doorgaat al babyʼs van 
6 maanden. Het grootste kul argument vind ik nog dat de “betere” onder de “slechtere” 
kinderen zouden lijden. Zet die “beteren” van een aantal scholen samen in een klas en je 
krijgt een vergelijkbaar resultaat als op de oorspronkelijke school.

Het is al weer erg lang geleden, dus ik weet niet of die school nog bestaat. In Denemarken 
had je een school die radicaal gebroken had met scheiding op grond van leeftijd en 
begaafdheden, de Tvind-school. Kinderen bleven er tot hun 18e en leerde zo beetje alles 
wat je in het leven nodig had. Ze gaven elkaar ook les en werkte samen aan projecten. Als 
afsluiting maakte ze een oude bus in orde en gingen gezamenlijk op reis. Kunnen we niet 
meer die kant uit met het onderwijs?

maandag 2 februari 2009, 02:56 uur

#52 - Hein Brik

“Stop de fragmentatie van ons onderwijs
Richt niet voor elk nieuw probleem een nieuwe school op. Blijf niet steeds met nieuwe 
lesmethoden komen om “aan de eisen van de maatschappij te kunnen blijven voldoen”. 
Zet niet alle probleemjongeren bij elkaar om “ze zo gerichter aan te kunnen pakken”.” 
Helemaal mee eens. Maar dan, en dat is nou het aantrekkelijke van deze discussies, kom 
je op sites uit met vaak memorabele zaken. TM dus en in het verlengde daarvan sites over 
spiritualiteit, alternatieve hulpverleners, energetische en emotionele therapie, personal 
coaching en wat niet al. Je kijkt letterlijk je ogen uit bij zoveel humbug. Een van die sites 
was gekoppeld aan een logopedische praktijk. En wat lees ik dan:
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“Door te praten en te luisteren begrijpen wij elkaar. In het dagelijks leven is spreken 
onmisbaar. Om te spreken moeten wij ademen, gebruiken wij onze stembanden, keel, 
neus, kaken, tong en lippen. Om te kunnen spreken moeten wij ook kunnen horen, denken 
en begrijpen. Spreken is dus een ingewikkeld proces. Des te erger als er met spreken iets 
mis is: een vreemd stemgeluid, onverstaanbaarheid, geen woord over de lippen krijgen. 
Dat leidt algauw tot een kloof naar andere mensen. Het betekent geïsoleerd raken. 
Problemen met spreken komen volgens sommige schattingen voor bij zoʼn vier procent 
van de bevolking. Dat is meer dan dat het lijkt. Dat komt omdat mensen met 
spraakproblemen geneigd zijn liever hun mond te houden. Zo valt deze groep niet zo erg 
op. Logopedie is meer dan spraakles, omdat niet alleen spraakstoornissen worden 
behandeld. Voor alle problemen die met spreken en verstaan te maken hebben kunt u bij 
de logopedist terecht. Logopedie staat voor een betere communicatie!”

Degene die dit epistel heeft opgesteld heeft in ieder geval weinig notie van logisch denken 
en communicatie. Onweerstaanbaar moest ik denken aan een kleuterklasje. Treurig niet? 
Wat schrikbarender is, moet je uit het voorgaande concluderen, is de kwaliteit van het 
beroepsonderwijs. De persoon in kwestie stelt zich als volgt voor: “Ik ben op … geboren 
en getogen in”, de rest zal ik U besparen. Waar ik nu zo bang voor ben dat is dat de door 
U voorgestelde, zeg maar therapeutische, benadering erger is dan de voorgestelde kwaal. 
Juister misschien, ze zijn beide bevolkt met lieden die de klok hebben horen luiden, maar 
niet weten waar de klepel hangt.
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dinsdag 27 januari 2009 door webredactie
Verwacht u massawerkloosheid zoals in de jaren 80?

dinsdag 27 januari 2009, 22:48 uur

#42 - Koos van der Wilt

We kunnen nog verder terug. Montesquieu zei al in de 18e eeuw: “Il faut bien quʼil y ait du 
luxe. Si les riches nʼy dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim.” (Het is 
goed dat er luxe is. Als de rijken er niet teveel van verkwisten, sterven de armen van 
honger). Zo werd toen tegen het opkomende kapitalisme aangekeken. De “tulpenmania” 
was toen al achter de rug. Inmiddels zijn we bijna 300 jaren verder. Is het nu zoveel 
anders? Het mechanisme niet, wel de schaal waarop. Kwantitatief en kwalitatief. Maakten 
vroeger de profiteurs en de proletariërs deel uit van dezelfde stedelijke ruimte en stonden 
ze in voortdurend contact met elkaar, nu is sprake van een globale ruimte waarbij het 
proletariaat volledig uit het zicht is verdwenen. In de centra van het kapitalisme worden ze 
(gastarbeiders) nog alleen ingezet voor het “vuile werk”.

Zo is het, nietwaar? Voorlopig zal wel niets fundamenteel veranderen, helaas. En wat is al 
niet allemaal voor goed naar de verdommenis geholpen dankzij bijvoorbeeld het luxe-
product auto. Kunnen we rijkdom nu niet eens voor altijd afschaffen?

Tussen 1992 en 2007 is de omvang van de financiële markt 150 maal groter geworden. 
Wat een enorme luchtballon. Geen rijkdom verworven door arbeid en/of uitbuiting. 
Gelegitimeerd en ordinair gegraai afgedekt door lieden als Greenspan. De slachtoffers: 
pensioengerechtigden, kleine zelfstandigen, werklozen.

Gaat dit goed? Wie brult hier? Wie is toch die “linksmens”, leg me dat nu eens uit.

woensdag 28 januari 2009, 23:58 uur

De huidige crisis is niet in te passen in de normale cyclische crises van het kapitalisme en 
zeker niet te vergelijken met die van de 80er jaren. Deze crisis is de erfenis van het 
misdadige tijdperk Bush. Het kapitalisme kon in de USA met een ongebreideld laisser faire 
zijn eigen zelfmoordterroristen kweken: de derivaten. De macht van Bush steunde, 
toegespitst, op een onaantastbare luchtmacht en een ongekend oplopende schuld met het 
bewust ingecalculeerde failliet. Het resultaat is overal in de wereld te bewonderen. Honger 
en oorlog. “Niet alleen New York, de hele wereld heeft een nieuwe Ground Zero: Wall 
Street” (FAZ). Na de val van het communisme, nu de val van het kapitalisme of de 
voortekenen hiervan? Of toch weer een nieuwe ronde van accumulatie, wie zal het 
zeggen?

De gevolgen van het beleid Bush zijn wereldwijd, de oplossingen dienen navenant te zijn, 
dus globaal. Dat kan alleen zonder een verdere hegemoniaal streven van de USA. Wat 
zou dat voor Europa betekenen? Hoe kunnen we de kapitalistische fase in de 
geschiedenis afsluiten? Wegkomen van de gebedsmolen van gezonde economische 
groei? “Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und 
Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen 
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Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute 
Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.” (MEW, pag. 501)

Het moet uitgesloten worden dat de toekomst van jongeren gestolen wordt, niet alleen in 
Vogelaarbuurten of in arme delen van Europa, ook in de rest van de wereld. Hoe kunnen 
we samen, mondiaal, een economie bewerkstelligen die iedereen in het arbeidsproces 
betrekt, m.a.w. een algemeen recht op arbeid geeft en een eerlijke verdeling van die 
arbeid nastreeft? Bush is weg maar de bankiers zijn gebleven. Het “nationaliseren” van de 
verliezen is het paard achter de wagen spannen of willen we een bankroet van de staat? 
Uit de crisis geen lering trekken, ze uitzitten en dan weer verder doen alsof er niets aan de 
hand is/was is nihilisme van het ergste soort. De crisis is geen natuurramp maar een door 
mensen veroorzaakte ellende.

donderdag 29 januari 2009, 23:05 uur

#83 - Emil Havas

Prima voorstel, maar pas een begin. Voor het overige zou ik willen pleiten geen geld meer 
uit te geven aan zaken die niet strikt nodig zijn om een eenvoudig bestaan te voeren. Een 
koopboycot dus. Veel gezonder voor ons allemaal. En de rokerige kroeg als middelpunt 
van ons bestaan.

Een probleem blijft, het militair, de grootste steunpilaar van de kapitalistische economie en 
de staat. Vooral als er oorlog gevoerd kan worden. Hoe zou het zijn als alle soldaten 
subiet hun werk neer zouden leggen?

Nooit meer crisis!

donderdag 29 januari 2009, 23:59 uur

#87 - Gabriël Aubry

U zegt het, een economie zonder geld gebaseerd op reële behoeften. Als ik hier over 
begon werd ik steeds wazig aangekeken. Zijn we al zo sterk geprogrammeerd dat we ons 
niets anders kunnen voorstellen dan een kapitalistische economie. En is het historisch 
bewustzijn zo kort van memorie? Je zou het haast gaan denken.

Het griezelige is de machteloosheid die je voelt als je merkt wat niet al in privaateigendom 
wordt omgezet en tot winstobject gemaakt wordt. Exotische planten bijvoorbeeld, waarvan 
Indianenstammen de geneeskrachtige werking kennen, worden geoctroyeerd door 
pharmaconcerns.

Hoe kunnen we de spiraal naar beter, sneller en meer doorbreken? Hoe verwrongen is 
onze waarneming? Moet er eerst een grote Kladderadatsch plaatsvinden of kunnen we nu 
al onomkeerbare stappen zetten in die richting?

Kan een kleine samenleving als de Nederlandse het voortouw nemen? We weten allemaal 
hoe het Cuba vergaan is, zonder boycot had dat land een voortrekkersrol kunnen 
vervullen. Kunnen we, om een concreet voorbeeld te noemen, in ons zogenaamd 
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overbevolkt landje niet beter stoppen met het alsmaar importeren van autoʼs en beginnen 
met een humaan “importbeleid” van mensen in nood?

Hoe komen we af van de zuigkracht die weelde op mensen uitoefent?

Met solidaire groet!

vrijdag 30 januari 2009, 19:44 uur

#98 - Ton Tinman

Mooie formulering dat ʻdemocratisch humaan communisme met prestatiebeloningʼ. Daar 
kan iedereen zich bij voorstellen wat hij wil. Ernstiger vind ik de vermenging van het begrip  
kapitalisme met ideologie en het bedrijven van economie. Volgens mij is dat de steeds 
wederkerende grootste denkfout. Ze wordt ook in omgekeerde zin gebruikt, zie Leo Lewin 
in #17.

Stel er zou een kapitalisme (als economisch stelsel dus) in zijn pure vorm ingevoerd 
kunnen worden. Hoe zou dat er uitzien? Iedereen bezitter van zijn eigen 
productiemiddelen, absoluut vrije concurrentie, geen inmenging van staatswege, enz. enz. 
Nu hebben we toch slechts een vorm van “vele zijn geroepen, doch weinigen zijn 
uitverkoren”? Wat gebeurt er dan met de factor arbeid, hoe komt dan de verdeling van 
grondstoffen en het gebruik van bodem tot stand? Wat zijn de consequenties voor de 
geldcirculatie? Zou dan veel van de kritiek, zoals ook opgesomd door Molenaar, 
wegvallen?

Kritiek op kapitalisme vervalt m.i. veel te snel in een ideologische strijd. Traditioneel rechts 
speelt de idee van vrijheid uit en extreem rechts trekt de nationale kaart. Partijen die zich 
in de 80er jaren sterk maakten voor deregulering (het FN in Frankrijk is hiervan het beste 
voorbeeld) gaan in de loop van de 90er jaren over op een anti-liberale en anti-globale 
koers. Zie het resultaat in de Nederlandse context met de PVV en TON als uitwassen. En 
ze nemen voor een deel de positie over van traditionele partijen als de PvdA. Het treurige 
is dat traditioneel links in een spagaat verwikkeld raakt waar ze of niet uitkomt en 
medeplichtig wordt aan de gang van zaken, zie Bos, of/en verwikkeld raakt in een 
xenofoob en racistisch debat, ook anti-Europees, dat ze nooit kan winnen. “Het kapitaal” 
gaat ondertussen rustig zijn gangetje en past zich waar nodig aan de veranderde 
omstandigheden aan.

Kan Europa uitkomst bieden, Europa tot de Oeral? Rusland heeft IJsland ook al onder de 
arm genomen. Hoe is dit alles te duiden? Gelukkig zijn we (nog) niet geprogrammeerd op 
weer het uitzitten van een ronde ellende en dan verder doen alsof er niets gebeurd is. 
Welke realiteit willen we?

zaterdag 31 januari 2009, 01:23 uur

#105 - Koos van der Wilt

Er wordt in deze kolommen vaak geklaagd over de neergang van het onderwijs. Aan 
sommige reacties is dat niet af te zien. Meneer Wilt, als U stelt dat India al eeuwen arm is, 
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zet U die armoede af tegen rijkdom elders. Armoede in Nederland voor pakweg 80 jaar 
zag er ook heel anders uit dan nu. M.a.w. voor de zuiverheid van de discussie, armoede is 
een relatief begrip.

Als U iets af wist van het ontstaan van het Britse koloniale rijk en het ontstaan van de 
industriële revolutie in Engeland zou uw oordeel ongetwijfeld genuanceerder zijn. Met 
name de ontwikkeling van de textielindustrie in Engeland is illustratief, van huisarbeid via 
manufactuur tot grootindustrie. In de 19e eeuw had de Britse industrie al meer dan de helft 
van de wereldwijde katoenindustrie in handen. Dit proces betekende de doodsteek voor 
de hoogwaardige textielproducten uit India. Ter herinnering: India was onderdeel van het 
Britse Imperium.

Als U geïnformeerd wilt zijn over India kan ik U “Hardnews” aanbevelen. Als U wilt weten, 
niet welke bedrijven India arm hebben gemaakt, want dat was het immers al, maar welke 
bedrijven op een misdadige manier te werk zijn gegaan in India een paar namen: Coca-
Cola, Monsanto, Union Carbide / Dow Chemical Company.

Wat ik hier te melden had is het topje van de ijsberg, daarom een nuttige link tot slot:

http://www.corpwatch.org/article.php?id=14640

Hierin vindt U een beknopte samenvatting van Nick Robinsʼ “The Corporation that 
Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern 
Multinational” (2006).

woensdag 4 februari 2009, 02:35 uur

#118 - Koos van der Wilt

Het kan nooit kwaad ook eens buiten de landsgrenzen te kijken, daarom ben ik blij met uw 
reacties. Over de oorzaak van de armoede in India is natuurlijk nog veel te zeggen. Ook 
over de landbouw/voedselvoorziening (de groene revolutie en nu dus Monsanto) en de 
wijze van industrialisatie, ook in samenhang met de investeringen in buitenlandse 
bedrijven vanuit India.

U begrijpt ook, denk ik, dat ik wel eens cynisch kan worden als er gesproken wordt over de 
“grote ellende” in Nederland, zeker als je die vergelijkt met toestanden als in India. En wat 
bedrijven er soms uitspoken…

Het gaat ons allemaal aan. En hoe kom je te weten wat er aan de hand is? Bij de 
bedrijven zelf, bij de betrokkenen (arbeiders, omwonenden), de overheid. Ze zijn allen van 
belang. Als U dat marxistisch noemt is dat een compliment. Of wilt U ergens de ogen voor 
sluiten?

vrijdag 6 februari 2009, 01:52 uur

#121 - Koos van der Wilt
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De laatste dagen gaat van alles mis bij het verzenden van mijn reacties. Er zijn al een 
aantal zoekgeraakt en daarom ben ik inmiddels overgestapt op “copy and paste” met 
behulp van de teksteditor. Dit is als tip voor andere bloggers, die ook met dat probleem 
geconfronteerd worden. Daarom hou ik het nu maar kort!

Meneer Van der Wilt, wat U vertelt over India zit mij bij over Indonesië. De verklaring 
daarbij was dat het de USA met de voedselhulp vooral te doen was om een 
overheersende marktpositie bij de voedselvoorziening op te bouwen via de hulp met 
genetisch gemanipuleerd voedsel. Of op zijn minst een afhankelijkheidssituatie te creëren.

Over Monsanto heeft de TV zender Arte afgelopen jaar een geruchtmakende en 
indrukwekkende documentaire uitgezonden. U kunt ze, deze reclame staat de NRC mij 
hopelijk toe, via de site van Arte bestellen. De titel is: “Le monde selon Monsanto”. Als 
DVD of als boek. De documentaire is gebaseerd op drie jaar onderzoek. Vergeet niet, het 
gaat hier om een industrieel imperium en de nummer één op het gebied van de 
zaadhandel!

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



woensdag 28 januari 2009 door webredactie
Wat is uw verklaring voor geweld tegen hulpverleners?

donderdag 29 januari 2009, 21:55 uur

Gaat het over incidenten of over een wijd verspreid probleem? Hebben we te maken met 
een veranderde instelling bij de hulpverleners? Dat het vroeger beter was lijkt me weer 
zoʼn boutade. Iedereen, denk ik, heeft wel eens vormen van ramp-toerisme meegemaakt, 
in het groot of in het klein. Wat een moeite kost het niet sensatie-belusten op afstand te 
houden. Je staat er versteld van waar ineens al die mensen vandaan komen bij een 
verkeersongeluk. En niet in mindere mate bij andere situaties, dat is van alle tijden.

Hebben we niet veeleer te maken met een volledig doorgeschoten verzorgings- en 
contrôle staat? Ook al wil je geen hulp, hulp moet lijkt het wel. Niet conform gedrag wordt 
meteen gecriminaliseerd. Het neemt niet weg dat ik ongelooflijk veel respect heb voor 
mensen die anderen helpen in noodsituaties en daarbij vaak traumaʼs van overhouden. Ze 
zijn in mijn ogen zwaar onderbetaald en genieten weinig aanzien. Zou daar niet een 
verandering moeten plaatsvinden?

Helaas wordt ook weer de xenofobe kaart getrokken, wat die hier te zoeken heeft vraag je 
je af. Alles moet kennelijk aangegrepen worden om onwelgevallige bevolkingsgroepen 
weg te zetten. Het is ronduit goor. En er kan weer vervolgens zelfgenoegzaam achterover 
geleund worden en overgestapt op de dagelijkse orde. Heb ik het toch maar weer even 
goed gezegd. Van een benauwend realiteitsbesef getuigt zo iets, om van respect nog 
maar te zwijgen. Geweld gaat van de staat uit, terecht of niet, niet andersom.

zaterdag 31 januari 2009, 02:11 uur

#55 - Henk Mommaas

Een beerput is het, beste Henk. Ik kan je zo een aantal namen noemen uit heden en 
verleden. Maar ik moet oppassen, voor je het weet heb je een proces wegens smaad aan 
je broek. Het meest opvallende bij een aantal lieden die ik ken is de carrière die ze hebben 
kunnen maken op kosten van de gemeenschap. En de ritselpraktijken niet te vergeten. 
Een ander opmerkelijk gegeven: luiheid troef en een ontstellend gebrek aan kennis.

In plaats van de kerk hebben we een aantal nog verstikkender instituties gekregen met 
een Kafkaësk karakter. De modellen zijn voor zover ik weet allemaal komen overwaaien 
uit the brave new world of the USA. Ik wil je best van dienst zijn, Henk. Neem maar via de 
NRC contact met me op!

dinsdag 3 februari 2009, 19:56 uur

#63 e.v. - Gloria

Waar hadden we al weer over, Gloria? Over hulpverlening nietwaar? Je zegt: “En wat 
betreft het ambulance personeel: zij zouden zich meer moeten verdiepen hoe te werk te 
gaan binnen andere culturen, waar nu eenmaal de hele familie meetrekt naar het 
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ziekenhuis en het liefst dag- en nacht in de buurt bivakkeert. Daar kunnen we nog eens 
wat van leren! Familiewarmte en solidariteit ipv ons collectieve opbergsysteem… voor de 
rigide kapitalistische economie.”

Welke samenleving wil je? Die van de multiculturele droom of die van integratie? Welke 
getuigt van meer respect voor de medemens, denk je? We zijn in Nederland nog steeds 
een product van de verzuiling. We hebben z.g. paarse kabinetten gehad die geen steek 
hebben uitgevoerd om die erfenis, bijvoorbeeld in het onderwijs, ongedaan te maken. Voor 
mij is “multicultureel” Etikettenschwindel, ordinaire verzuiling in een ander jasje. In 
Engeland voelen de Moslims zich op de eerste plaats Moslim, in Frankrijk voelt een 
meerderheid zich Frans en couscous is inmiddels tot volksvoedsel nummer één opgerukt. 
Hoe zou dat komen denk je?

Concreet. Wat vind je, moet een Nederlands ziekenhuis toegeven aan de eis van een 
Moslim vrouw om zich alleen laten te behandelen door vrouwelijke artsen en verplegers? 
Moeten we zover gaan, zoals in Engeland, dat een speciaal ontworpen burka gebruikt 
wordt bij operaties? Moeten we het normaal vinden dat Moslims plotsklaps hun gebeden 
gaan doen midden in een gang en de hulpverlening bewust belemmeren? Dit laatste en 
andere praktijken komen steeds vaker in Frankrijk voor onder druk van een politieke 
Moslim partij, de PMF, die je rustig als de tegenhanger kunt beschouwen van het FN, hier 
de PVV.

Het opkomen voor het volk, welk volk dan ook, werkt erg aandoenlijk. Echter het volk 
bestaat niet, net zo min als de Joden, de Moslims of de Christenen. Door een dergelijk 
beeld te omarmen loop je rechtstreeks in de val van lieden als de vals-blonde God, die 
doen namelijk niet anders. Het kan nooit kwaad ook eens een boek te lezen, ook al is het 
van oudere datum. Lees eens “Masse und Macht” van Elias Canetti. En ook zijn 
fenomenale roman “Die Blendung”. Beschouw het als een goed gemeende tip. Het is als 
bij een computer, er kan niet meer uitkomen dan er ingestopt is, denk maar aan het 
onderwijs.

Hoor ik nog van je?

zaterdag 7 februari 2009, 01:35 uur

#72 - Gloria

Toch nog even een kleine reactie. Besef nou eens dat je met het om de hete brij heen 
draaien carte blanche geeft aan de aanhangers van de vals-blonde God. Ik stel je een 
paar concrete vragen en er komt dood eenvoudig geen antwoord op. Wie denkt hier 
overigens nationalistisch. Onderhand ben ik een van de weinigen binnen dit forum die je 
dit juist niet kunt verwijten. Je weet, vreemde arbeidskrachten, RWE, Europa, Ierland en 
ga maar door. Waar slaat dat op. Gloria, ik wil beslist geen olie op het smeulend vuurtje 
van extreem-rechts gooien. Die club, je weet welke ik bedoel, wordt volgens mij volledig 
onderschat.

Onderhand kan ik me erover opwinden. Er wordt simpelweg niet gelezen wat er staat en 
het wordt zelfs in zijn tegendeel uitgelegd. Wat ik te berde breng over Engeland en 
Frankrijk is zeer concreet. En luister eens naar Brown en hoe die meneer met dubbele 
tong spreekt. Dat is pas walgelijk. Nationalistisch voor binnenlands gebruik en 
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ruimdenkend buitengaats. Het zijn geen incidenten die ik weergeef, maar inmiddels 
structurele problemen. Ik heb het niet voor niets over een Franse Moslim partij met de 
trekken van die bewuste club. Wil je dat ook in Nederland?

En die normen en waarden, laat me niet lachen. Wat een idioot begrippenpaar en dat 
neem je zonder na te denken zo maar over. Zo lust ik ze wel. Je kunt natuurlijk ook de 
bibliotheek van Fortuyn raadplegen als je eens een keer probeert iets van inhoud te 
melden. Het is maar waar je voor kiest!
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donderdag 29 januari 2009 door webredactie
Oud-bestuurders Ahold komen goed weg

zondag 1 februari 2009, 21:44 uur

#40 / 42 - Guus Venderbosch en Harrieke

“De top van het OM liet zich daarom in het voorjaar van 2008 adviseren door de Tilburgse 
hoogleraar strafrecht Theo de Roos. De Roos wees erop dat het strafrecht vooral 
bevolkingsgroepen beschermt en niet overtuigingen. Dat onderscheid zou Wilders heel 
zorgvuldig in de gaten hebben gehouden.” (citaat NRC).

Een opmerkelijk iemand die Theo de Roos. Zorgt nadrukkelijk voor de vorming van onze 
opinie. Het lijkt me echt iemand om in de gaten te houden. Misbruikt deze hoogleraar niet 
zijn positie? Zou hij niet beter adviezen kunnen geven aan onze parlementariërs ter 
verbetering van het strafrecht in meer rechtvaardige zin? Of heeft hij hier geen boodschap 
aan?

dinsdag 3 februari 2009, 23:59 uur

#57 - guus venderbosch

Roos wekt op zijn minst de schijn “topmannen” uit politiek en bedrijfsleven uit de wind te 
houden.

En wat als de vrijheid van meningsuiting bewust misbruikt wordt om vormen van agressie 
te kweken? Op welke verantwoordelijkheden, meer algemeen gezegd, kunnen we 
“topmannen” aanspreken? Ook op de gevolgen die ze mogelijk willens en wetens 
aanrichten?

Roos zou zich ook kunnen bekommeren over maatschappelijke onrechtvaardigheden 
binnen ons strafrecht.
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vrijdag 30 januari 2009 door webredactie
Is de verjaardag van Beatrix een goed moment om troonsafstand aan te 
kondigen?

zaterdag 31 januari 2009, 02:56 uur

#35 - A.G. de Jong

Het meest vermakelijk zijn de oranjeklanten. Je zult maar dergelijke supporters hebben! 
Een land heeft toch geen staatshoofd nodig, ook geen president. Eeuwenlang vaart 
Zwitserland er wel bij. De ceremoniële taken worden bij toerbeurt verricht, en dat is het. Te 
verwaarlozen kosten, past helemaal in het Nederlandse straatje, ook geen poppenkast 
meer en vooral geen achterbakse politieke machinaties (formaties, Bilderberg).

De naam al: koning Willem. Daar zijn er al drie teveel van geweest. In België hebben ze 
Flip. Beide namen samen klinken leuk in het Maastrichts: Wöllemke en Flupke. Niet bijster 
intelligente, meer volkse figuren en dat zijn ze in wezen ook. Een “wöllemke” is overigens 
het Maastrichts voor kwartje. Ook afgeschaft, dus waarom die andere ook niet?

Terzijde: zegt de naam Willem U verder iets? Een pseudo in dit forum bedoel ik. Iemand 
die waarschijnlijk veel verwantschap voelt met de nationale elite of er zelfs mee intiem is. 
Zie het familiaire Trix. Symbolisch in dit verband: de Franse stad Orange met een FN 
burgemeester. Zoals U tot slot zegt: “Als dit dan (is) wat ons moet binden? Ik weet niet of 
ik mezelf dan Nederlander durf te noemen.” Volledig mee eens!

zondag 1 februari 2009, 08:28 uur

#62 - Gloria

Veertig miljoen voor “ontspoorde” mensen. Hoeveel miljoen, of zijn het miljarden, voor 
ontspoorde leiders? De eerste groep krijgt die peanuts zodat die andere groep rustig in 
weelde kan verder leven. Hier en elders, in Frankrijk of waar dan ook. Altijd zo geweest. U 
weet, rijk milieu en onder adel verkeerd. De mensen dus die ons land hebben opgebouwd, 
niet die vulgaire gastarbeiders. Wat denken ze wel.

En zie je wel, nog geen hulp mogelijk voor een intriest geval. Hoe kan dat in een 
maatschappij die bol staat van zorgverlenende instanties? Ken jij de ins en outs van dat 
verhaal? Is Nederland werkelijk zo een primitief en hardvochtig land? Beatrix mag dan 
hautain zijn en vooral oog hebben voor het eigenbelang, maar ze heeft ook beschaving en 
mededogen. Dat kunnen we niet zeggen van de “Casse-toi povʼcon” Sarkozy.

Nog wat anders, Gloria. Heb je er wel eens bij stil gestaan in hoeverre de kroonprins 
Nederlands is? Zijn blauwbloed is Duits met wat Russisch vermengd. De ideale papieren 
voor een waarlijk Europees vorst. Of zullen we hem eens vragen hoe Nederlands zijn 
kinderen wel zijn? On-nederlands heeft in Nederland toch een positieve klank, nietwaar? 
Wat te denken van een toekomstige Arabische prins voor een van de dochters?

Gloria, je hebt toch wel eens gehoord van de wolf in schaapskleren?
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maandag 2 februari 2009, 00:39 uur

#72 - Erik Sc

Is Nederland van de weeromstuit dankzij een president francofiel aan het worden? Dat is 
een toe te juichen fenomeen na de gedweeë anglofiele golf. Als het alleen de persoon 
betreft, die de verering ten deel valt, is er hier ten lande veel mis. Het gaat dan verdacht 
veel lijken op de roep om de sterke man, een echt leider met charisma. Dat is mij een 
gruwel, dan nog liever Willem, uiteraard niet van Nijmegen, maar van Oranje. In Frankrijk 
geldt tegenwoordig in de beste monarchistische traditie, lʼÉtat, cʼest moi! Daar zitten we 
toch niet op te wachten? Echt, Zwitserland geeft al eeuwenlang het voorbeeld. Zullen we 
het daar maar op houden?

dinsdag 3 februari 2009, 02:04 uur

Een kleine aanvulling op #76. Aan welke kant staat Sarkozy als het gaat over een 
toekomstig Europa? Een laïcistisch of een joods-christelijk (vergelijk het met de 
gelanceerde grondwetsherziening hier ten lande door de vals-blonde God)?

Sinds 1905 kent Frankrijk een strikte scheiding van kerk en staat. Sarkozy is de eerste 
verantwoordelijke politicus die dit principe dreigt uit te hollen. “De wortels van Frankrijk zijn 
christelijk, zo verklaarde hij vorig jaar in Rome, en als je deze wortels eruit trekt verliest 
ook de rest aan betekenis”. Ronduit schandalig was zijn gelanceerde opvatting over het 
duiden van goed en kwaad. Dat vertrouwde hij meer een priester of dominee toe dan een 
leraar. Is met Sarkozy een vijfde, religieuze, colonne binnengehaald onder de hoede van 
de nieuwe “Europese” paus? (Voor de niet Roomsen: Benedictus is de patroonheilige van 
Europa). Is dit de boodschap richting een nieuw Romeins Rijk? In Lourdes werd al 
geroepen: “Vive le roi”.

Zeer boeiend, die Sarkozy, goed voor verrassingen en gevaarlijke spelletjes. Als religie 
zich met politiek gaat bemoeien of andersom. Gaan we soms weer terug naar een verbod 
op abortus en echtscheiding? Spelen met het geloof kan leiden tot extreme uitingen en 
gevoelens. We weten dat miljoenen mensen bereid zijn voor hun geloof te sterven, van 
welke godsdienst dan ook. Waarlijk een groot leider, die Sarkozy. Decadent? Zo worden 
ze gelukkig in ons land nog niet gekweekt.
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maandag 2 februari 2009 door webredactie
Moeten de media terughoudend zijn bij het in beeld brengen van 
dramaʼs?

dinsdag 3 februari 2009, 03:19 uur

#15 - mortimer

Wat is een wetenschappelijk bewijs in een verband als dit? Boksen vind ik een barbaarse 
sport. Toch heb ik bij mezelf gemerkt dat ik meegesleept wordt bij het kijken naar een 
wedstrijd. Op de een of andere manier gaat de adrenaline werken. Al jaren zijn 
onderzoekers in de weer om aan te tonen of er een causaal verband is of niet tussen het 
regelmatig zien van veel geweld, Hollywood is bedankt, en het plegen van geweld. Zoals 
U zegt durf ook ik te beweren dat er wel degelijk een verband is. Alleen al het debiele 
gedrag, vreedzaam of gewelddadig, van voetbalsupporters wijst in die richting. Zonder 
beeld bestaat het niet, met beeld wordt het versterkt.

Ook nog iets anders speelt volgens mij een rol, de beeldcultuur. Het TV journaal bevat 
dagelijks een portie geweld. Volgens mij werkt dat op het publiek als een soort 
geruststelling: wat zijn wij toch geciviliseerd en wat zijn die lui in die verre landen toch 
barbaars! Vervolgens de reclame en de dagelijkse soap en men kan weer vredig gaan 
slapen. Een krant moet boven dit mechanisme staan en zich niet laten meeslepen door de 
gangbare beeldcultuur. Alleen fotoʼs als ze echt iets toevoegen of iets verduidelijken dat 
niet in woorden gevangen kan worden. Waarom staan op de voorpagina van de NRC vaak 
van die totaal overbodige fotoʼs? Zou een cartoon, dagelijks prominent op de voorpagina, 
niet veel beter zijn?

donderdag 5 februari 2009, 23:24 uur

#49 - Gloria

Eerlijk, ik ben perplex, nu nog meer dan bij je eerste reactie. Voor mij zijn er een paar 
zwaarwegende redenen om niet inhoudelijk op je reacties in te gaan. Als je wilt kun je 
rustig via de NRC mijn e-mail adres opvragen. Wat mij betreft heb je in je reacties een 
voor mij niet te tolereren grens overschreden.

donderdag 5 februari 2009, 23:45 uur

#49 - Gloria

Perplex ben ik. Voor mij heb je de grenzen van wat te tolereren is overschreden. Het 
waarom, in zoverre het mijzelf betreft, kan ik hier onmogelijk uitleggen. Daar heb ik diverse 
redenen voor. Je kunt via de NRC als je wilt contact met me op nemen.

vrijdag 6 februari 2009, 21:28 uur

#52 - Gloria
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Mag ik aannemen dat jij ook voor jezelf normen aanlegt? Daar staat de NRC volledig 
buiten, tenminste wat mij betreft. Je kunt inmiddels wel weten hoe ik over censuur denk. 
Als je iemand in zijn diepste wezen raakt en hij maakt je er, op een niet mis te verstane 
wijze, op dat feit attent, kun je niet weg komen met wat je nu weer te melden hebt. Daarbij 
steek ik je nog de helpende hand toe, zelfs dat wordt door jou niet geapprecieerd. 
Zelfkritiek is een schone kunst, bij jou zie ik er niets van terug.

En nog leven we gelukkig niet in een cultuur waar het verplicht is intieme zaken rond te 
schreeuwen. Daarom mijn verzoek buiten dit blog om te reageren. Daar is niets stiekems 
aan. Ik mag van mezelf zeggen dat ik wars ben van opzetjes en complotten. Achter idolen 
of clubjes aanhollen heb ik nog nooit gedaan. Veel mensen bewonder ik oprecht. Ze 
komen uit alle rangen en standen, zover ik het overzie is er geen enkel politicus bij. Hoe 
zou dat komen?

We verschillen niet alleen van mening, Gloria, als je dat nog niet begrepen hebt. Het gaat 
over het meest wezenlijke waar je een mens in raken kan. Dat blijkt je niet te begrijpen 
anders kon je niet beweren dat je me in mijn waarde laat. Die heb je aangetast Gloria en 
dat was voor mij niet tolerabel. En ik riep je niet op het matje, wie ben ik? De laatste zin 
van je zegt spreekt boekdelen en komt me zeer bekend voor.

Tot slot, een oud gezegde “les extrêmes se touchent” wordt ook door jou bewaarheid. Je 
roept net iets teveel haat, misdadiger, haatzaaiend, en weet ik wat. Het is voor mij als de 
keerzijde van een ander door mij verfoeid gedachtegoed ter rechterzijde. Misschien kun je 
beter de raad van Veronica Cramer opvolgen en die vrijgekomen tijd gebruiken om iets 
zinvols te lezen.

zaterdag 7 februari 2009, 22:14 uur

#55 - harrieke

Erg aardig van U om te reageren. Toch lees de reacties nog eens goed door. Voor mij was 
het onbegrijpelijk dat niemand reageerde op #29, ik kon het niet. Alleen al door haar 
reactie ben ik Veronica diep verplicht. Gloria zou eens bij zichzelf te rade moeten gaan 
over wat ze aanricht, ook op ander terrein.

Harrie, ik heb oprecht respect voor uw taaie strijd en kan die goed navoelen. Zoals ik het 
onderhand zie heeft deze strijd weinig uitstaande met die van Gloria. En nog wat. Met 
sommige forumleden mag je het kennelijk niet oneens zijn want dan komt de valbijl. Je 
wordt gezocht, gekleineerd en wat niet al. En vooral onkunde wordt gedemonstreerd. 
Gelukkig kan ik daar mee leven en om lachen, wat Gloria gedaan heeft is net dat stapje te 
ver. Daar pas ik voor.

Harrie, nogmaals bedankt, maar het woord is aan Gloria.

zondag 8 februari 2009, 16:33 uur

#57 - Harrieke
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Harrie, over het plaatsen van een dergelijke foto of niet ben ik duidelijk genoeg geweest. 
En op uw vraag t.a.v. een reactie: “Wat is daar in ʼs hemelsnaam mis mee…?” heb ik dat 
ook in dit blog gedaan, met dank aan Veronica Cramer. Meer kon ik en wil ik er niet over 
zeggen. Het is aan Gloria te reageren en niet over haar persoon hier een discussie te 
voeren.

Wat mijn laatste reactie betreft, U doelt neem ik aan op de “taaie strijd”, ik zou zeggen lees 
nog eens wat oudere “vraagstellingen” terug. Je gaat een bepaald patroon ontdekken en 
dat werkt beslist verhelderend. Mijn bedoeling is simpel: stukje voor beetje samen iets 
meer van de wereld leren begrijpen en waar kan het te veranderen, voorstellen te doen. 
Dat omschrijf ik met een “concrete utopie”. Daar ligt voor mij de waterscheiding. Niks 
bijbedoelingen, ik denk dat mijn vizier open en bloot is. Iedereen die dat wenst kan op 
verzoek mijn e-mail adres krijgen. Verder kan ik toch niet gaan?

Met vriendelijke groet!

#  J.Ophey zegt:
maandag 9 februari 2009, 00:40 uur

@ Gloria / Veronica / Alphonse / Harrieke

Over de foto:
Het is jammer, ja zelfs weerzinwekkend, dat de vrouw op de foto geïdentificeerd is als de 
moeder van een van de gedode baby´s. Weerzinwekkend, omdat we mogen aannemen 
dat deze vrouw op dát bewuste moment nog níet weet dat haar kind niet meer leeft.
Wat is in godsnaam de nieuwswaarde hiervan!
Over de plaatsing van de foto twijfel ik. Maar in ieder geval had de vrouw op de foto NIET 
geduid mogen worden! Uit pure piëteit!

Over bovenstaande berichtgeving:
¨Na afloop van de uitzending vertelde Vandermeersch dat er inmiddels redacteuren bij De 
Standaard zeggen dat dit de foto moet zijn die aan het eind van het jaar voorop het 
jaaroverzicht van de krant moet staan. ¨
¨En hij gaf toestemming aan nrc.next om deze foto, met dit stukje erbij, te plaatsen omdat 
hij het belangrijk vindt dat over dit soort journalistieke dilemma wordt nagedacht.¨

Nogmaals: dit is ronduit weerzinwekkend.
De foto stond even symbool voor ´de ontredderde ouder´. En dat moet genoeg zijn. 
Echter, nu de vrouw ´bekend´ is, is herplaatsing ronduit wreed en gevoelloos.
Bovendien: er is absoluut geen sprake van een journalistiek dilemma. Hier moet de ethiek 
regeren; exploiteer deze vrouw niet!

Over Gloria:
Nu Gloria wist wie zij was, MOEST ze haar zien, en wel 5 x. Dat maakt haar tot, wat we 
noemen, een ´ramptoerist´. Hoezeer Gloria ook haar best doet, met oprechte empathie of 
medeleven heeft dit niet zoveel te maken.
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dinsdag 3 februari 2009 door webredactie
Wie moet het Irak-onderzoek uitvoeren?

donderdag 5 februari 2009, 14:59 uur

#98 - Mostafa Mouktafi

Mee eens, evenals met Karel #73. Het grote schandaal na 9/11 is het muilkorven van de 
media. Door henzelf of opgelegd. Dat laat ik in het midden. Mijn indruk is dat deze 
“muilkorving” buiten de USA nergens zo sterk was als in Nederland. Spijtig genoeg 
bestond in die tijd nog geen forum als dit. Het zou dan onthutsend zijn nu terug te lezen 
hoe slecht “het volk” toen geïnformeerd was of wilde zijn.

Van Mierlo een groot staatsman? Was dat dan nieuw wat hij te vertellen had? 
Merkwaardig toch al die bekeerde staatslieden als ze geen macht meer bekleden. 
Inmiddels zijn er hier ten lande al de nodige uit de kast gevallen, te beginnen met Dries 
van Agt uit Berg en Dal (Nijmegen). Weet U nog van zijn geestelijke nood tijdens het 
kabinet Den Uyl?

Het meest zinnige idee is voor mij dat van Max Molenaar: Esperanto. Conflicten zullen 
blijven, gelukkig zou ik haast zeggen, maar het misbruik maken in vormen van 
gewelddadige agressie zal moeilijker worden. Media kunnen internationaler functioneren, 
mensen kunnen beter geïnformeerd zijn. Ik zie alleen maar voordelen, waarom gebeurt 
dat niet?

Voor wat betreft het nut van een parlementaire enquête sluit ik mij ook aan bij Piet Legers. 
Alleen vrees ik i.t.t. hem dat vervroegde verkiezingen, die waarschijnlijk het gevolg zullen 
zijn van een enquête, tot een sterke ruk naar rechts zullen leiden. Daarom wordt ik zo ziek 
van het geleuter over de grote staatsman Van Mierlo.

vrijdag 6 februari 2009, 15:32 uur

#133 en 137 Henk Mommaas en J.Boeck

Partijen zijn ook clubjes. Henk, heb je jezelf al eens gezien in de gedaante van 
volksvertegenwoordiger? Ik kan het me van jou nauwelijks voorstellen. Dat zegt meer over 
het gehalte van onze politiek en democratie dan over jou, denk ik. Trek die lijn eens door 
naar een parlementaire enquête en je ziet wat ik bedoel. Er wordt nu een grote 
poppenkast opgevoerd van Balkenende tot Van Mierlo. De een is nog ongeloofwaardiger 
dan de ander. Wat verwacht je toch van die partijleden. Zijn toch in de politiek gestapt om 
carrière te maken. Je verwacht toch niet dat ze hun toekomst te grabbel gaan gooien?
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woensdag 4 februari 2009 door webredactie
Wat zegt het opheffen van de excommunicatie van Williamson over de 
paus?

donderdag 5 februari 2009, 15:31 uur

#44 - star010

Het spijtige is dat bij het instituut RK kerk steeds gefocust wordt op het geloof. Het is een 
machtsinstituut par excellence. Eeuwenlang is geslepen aan een perfect bouwwerk. 
Schoolvoorbeeld voor het harmoniemodel en hoe je tot de keuze moet komen van een 
groot leider. Het gaat om leden, eens katholiek altijd katholiek, kapitaal en wereldlijke 
macht. De macht gesymboliseerd in de pauselijke zegen “Urbi et Orbi” en de paus als 
staatshoofd van Vaticaanstad. De RK kerk interesseert het in feite totaal niet hoeveel 
mensen praktizerend zijn.

De paus is om zo te zeggen van nature conservatief. Zoals de kerk conservatief is, dat is 
haar kracht gebleken. Wel worden veranderingen, meer vorm dan inhoud, doorgevoerd 
om de machtsbasis te behouden of het gaat een symbiose aan met plaatselijke culturen, 
zie Latijns-Amerika en Afrika. Essentiële zaken voor de kerk blijven overeind, zoals de 
vrouw-vijandigheid, ondanks Maria-verering en het bewieroken van het moederschap.

En hoe gebruikt de RK kerk haar macht? Bezie een aantal perioden in de vorige eeuw. 
Hoe ging ze om met fascistische machthebbers en na afloop van WO II met misdadigers 
(rattenroute), hoe opereerde ze tijdens de koude oorlog (Hongarije m.n.) en welke bijdrage 
leverde ze aan de omwentelingen in Oost-Europa in het algemeen en Polen in het 
bijzonder. Welke agenda heeft deze paus? Je mag er vanuit gaan dat hij zijn naam 
zorgvuldig heeft gekozen. Benedictus (stichter van de Benedictijner orde) is de 
patroonheilige van Europa.

Gezien haar structuur en haar patriarchale instelling heeft de RK kerk een duidelijke hang 
naar politiek rechts. En hoe opereren momenteel typisch katholieke landen en hun politici 
nu binnen Europa? Vraag is of de zwaar bevochte scheiding van kerk en staat niet op de 
tocht komt te staan. Uitspraken van Sarkozy, maar ook debatten in het Europees 
parlement geven te denken.

Over de Pius-groep en haar aanhangers verscheen deze week in Der Spiegel een 
uitmuntend artikel onder de noemer: “Wie die Piusbrüder gegen Juden, Muslime und 
Schwule hetzen” van Peter Wensierski. Informatief m.n. vanwege het ideologisch denken 
van deze groep, die nu dus in dialoog getreden is met de kerk.

Helaas kunt U er vanuit gaan dat de realiteitszin bij een aantal criticasters ver te zoeken is, 
echter niet bij deze paus. Hij past perfect in een lange traditie, zeker vanaf Leo XIII.

vrijdag 10 april 2009, 15:04 uur

Deze week voegt de Franse internetkrant Rue89 verdere informatie toe aan het hoofdstuk 
paus Benedictus. Wat is het geval. Karl Öllinger, een volksvertegenwoordiger van de 
Groenen in Oostenrijk heeft ontdekt dat de toenmalige kardinaal Ratzinger een bijdrage 
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heeft geleverd aan een rechts-extreme blad. Een tekst onder de titel “Freiheit und 
Wahrheit” uit 1995 t.g.v. de 150ste verjaardag van de Duitse 1848er revolutie. Het artikel 
van Ratzinger is een felle aanval op onze individuele vrijheden en het democratische 
systeem. De tekst kan ingezien worden bij het “Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstands”:

http://www.doew.at/

Het wordt mijns inziens steeds dringender eens te kijken naar een aantal ideologische 
samenhangen in de recente Europese politiek en sleutelfiguren die in deze politiek een rol 
vervullen en vervulden, m.n. Blair, Sarkozy, Berlusconi. Wat wordt onderling afgestemd? 
Welke rol spelen de staten m.b.t. de economische en sociale orde, de functie van de 
NATO, het vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid.
Welke speelruimte hebben of krijgen we als Europeanen om onafhankelijk te functioneren.

Tot slot de link van het artikel in Rue89, waarbij verdere verwijzingen zijn gevoegd.

http://www.rue89.com/2009/04/08/quand-benoit-xvi-ecrivait-dans-une-revue-facho
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donderdag 5 februari 2009 door webredactie
AOW-leeftijd naar 67 jaar?

vrijdag 6 februari 2009, 15:03 uur

Een maatregel tegen de crisis? Een “geldcrisis”. Structurele aanpak. Nog meer asfalt, 
“green deal” en kernenergie (hoe is dat te rijmen?). Aanpakken “vergrijzingsproblematiek”. 
Het woord alleen al, wat een verachting voor mensen spreekt hieruit. Ontslagrecht is niet 
“gemoderniseerd”, alleenstaanden hun eigen kleine kinderen aandacht geven, hoe durven 
ze. Diegenen die tijdig voorzieningen hebben getroffen voor hun oude dag, moet dat niet 
zijn “in staat waren”, meer te belasten is onrechtvaardig. Laten creperen is dat 
rechtvaardig? Laten we niet stil zitten, maar het kapitalisme weer uit slop trekken. Ziedaar 
in het kort de boodschap van de VVD.

De volkspartij voor vrijheid en democratie. Wordt het niet hoog tijd dat het volk, pardon de 
samenleving als geheel, gaat bepalen hoe de werkgelegenheid er dient uit te zien? Wordt 
er niet al enorm veel onzinnig werk verricht alleen om de poen? Je moet toch ergens van 
leven. Precies geformuleerd heet dat verkopen van je eigen arbeidskracht. Het gaat hier 
om mensen in loondienst. Dat gebeurt bij de overheid en bij het bedrijfsleven. Bij de 
overheid zit je gebeiteld met een serviele instelling. De deformatie is na enkele decennia 
dienst zo compleet dat je rustig tot je tachtigste kunt doorwerken. Op kosten van de 
belastingbetaler. Dat is het wezen van de bureaucratie. In het (arbeidsintensieve) 
bedrijfsleven, gesubsidieerd of niet, drukt de kostenfactor arbeid zwaar op het rendement. 
En hier geldt met name het verschil tussen een overall of een wit boord. Haven, 
voedselindustrie, ziekenhuis, bouwvak. En dan zijn er nog de mensen die niet meer 
mogen of kunnen werken al zouden ze dat willen.

Er worden, kortom, in dit banale VVD stuk zoveel appels met even zoveel peren 
vergeleken dat er geen beginnen aan is om dit alles keurig te weerleggen. Daarom deze 
oproep: allen die vrijwilligerswerk doen, bejaarden die voor de kleinkinderen zorgen, 
huisvrouwen, noem maar op, ga in staking. Het stompzinnige raderwerk van de VVD loopt 
meteen in het honderd. Voor ik het vergeet, ook allen die voor een grijpstuiver hand en 
spandiensten voor mensen van het kaliber Rutte verrichten moeten zich aansluiten bij een 
dergelijke staking. Niet één dag, niet één week, maar zo lang dat voornoemde lieden 
komen vragen voor vergeving van hun a-sociale voorstellen.

Mijn realiteitsbesef zegt me dat zulks niet zal gebeuren. Na dat de PvdA het laatste restje 
socialisme heeft weggespoeld gebeurt hetzelfde met het waarachtige liberalisme bij de 
VVD. Laat deze partij een verbond voor de komende parlementsverkiezingen aangaan 
met die andere hypocriete partij met vrijheid in het vaandel. Dat schept duidelijkheid.

zaterdag 7 februari 2009, 18:10 uur

#96 - Henk Hiensch

Henk, je reageert op Peter Schipper: “Waarom zo rigide naar iets ouderen?”. In je 
antwoord raak je de kern van dit vraagstuk en toon je in zijn volle omvang het failliet van 
onze samenleving. Elke menselijke beschaving steunt op de zorg voor ouderen en 
kinderen. Als dat doorgeknipt wordt en het leven gereduceerd wordt tot een kostenplaatje 
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is het grondig mis. En de leugen regeert. Het wapen om mensen en bevolkingsgroepen 
tegen elkaar uit te spelen.

Degenen die moord en brand schreeuwen over onbetaalbaarheid van een goede oude 
dag voorziening, van de AOW kun je vegeteren veel meer is het niet, hebben alleen hun 
eigen belang voor ogen. Ze zijn vergeten of willen niet weten hoe dit stelsel tot stand is 
gekomen ten laste van de minst draagkrachtigen. Dat waren meteen na de oorlog de 
mensen die zwaar werk verrichten in de mijnen, in de bouw, op het land, in de haven of in 
de fabriek. Met zweet, bloed en tranen. Slecht betaald, lange werkdagen, vaak in 
gammele bedrijfsbussen uren onderweg, ook op zaterdag en nauwelijks vakantie. De tijd 
van de geleide loonpolitiek onder de deken van het fascistische, corporatistische 
overlegmodel. Spil in het politieke spel was de KVP van Romme, uitvoerder de PvdA van 
Drees. Een koloniale oorlog werd zelfs gevoerd, tegen de zin van de captains of industry. 
Het echte graaien binnengaats kon beginnen. Massale kazerne-achtige woningbouw en 
grondspeculatie. Mensen werden uit de binnensteden verdreven en in troosteloze 
buitenwijken ondergebracht. Maastricht is het schoolvoorbeeld voor deze gang van zaken. 
Dat waren de jaren vijftig.

Het moet hier gememoreerd worden omdat Rutte de brutaliteit heeft aan de geschiedenis 
een leugenachtige draai te geven: “Doorgaan op de huidige weg past niet in de CDA-
traditie van rentmeesterschap, niet in de PvdA-traditie van Drees en niet in de VVD-traditie 
van financiële degelijkheid. Laten we niet stilzitten in tijden van crisis, maar maatregelen 
nemen om Nederland sterker uit de crisis te laten komen.” Dat heet opinie! Meneer Rutte, 
met cijfers kun je liegen, met statistieken lieg je absoluut! En laten we eens een discussie 
opstarten over rentmeesterschap en financiële degelijkheid. Dat zou pas de politieke 
zuiverheid ten goede kopen en zou dan niet meer op een schandalige manier misbruikt 
kunnen worden.

Nog eens anders. Wie werkt eigenlijk nog in Nederland? Ik bedoel niet het smerige, vaak 
laaggeschoolde werk waar inlanders vies van zijn, maar echte productieve arbeid? Voor 
een groot deel bestaat onze werkgelegenheid toch in het verschuiven en doorsluizen van 
middelen. Denk bijvoorbeeld aan onze energievoorziening. Het is een beetje als een 
pyramidespel of een loterij. Uitgerekend de profiteurs, die nooit een poot hebben 
uitgestoken, lopen voorop als het gaat over onbetaalbaarheid. Hun luxe leventje voor allen 
is inderdaad onbetaalbaar. Gelukkig maar, onze aardbol zou subiet afsterven.

woensdag 18 februari 2009, 00:34 uur

#146 - Jens Bos

Onderhand vrees ik dat weer veel overhoop gehaald wordt, maar de verwarring volop 
toeneemt. Keynes, Hayek en Lippmann kun je alle drie tot de neoliberale school rekenen. 
Waar vandaan komt het begrip “neoliberalisme” als scheldwoord?

Wat we nu meemaken met de geldcrisis valt te herleiden op de val van Bretton Woods 
(Conolly/Nixon) in 1971. De ideeën van Milton Friedman werden omarmd in de USA. Met 
dank aan Thatcher wordt de financiële wereld in Europa op zijn kop gezet en daar plukken 
we nu de wrange vruchten van. De val van de Berlijnse muur deed de rest. Zo kwamen we 
weer uit bij het aloude laisser-faire, waarvan in het verleden juist het neoliberalisme de 
corrigerende factor was gebleken (staatsinterventie).
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Met echte neoliberalen, zoals Balkenende en Bos genoemd worden, is dus in deze zin 
niets mis. Zoals afgelopen zondag in Buitenhof bleek wordt een dergelijke politiek 
kamerbreed ondersteund. Vraag is of we dan niet nog verder van huis raken. Denk aan 
het anti-Europa gedoe, speciaal dat van SP en PVV huize. Mij dunkt dat we eens solidair 
moeten gaan optrekken met heel Europa en voorlopig Obama en de USA stevig links 
moeten laten liggen. Of het verdwenen geld daar gaan terugeisen zoals Bos dat met 
IJsland van plan was. Met solidaire groet!

donderdag 19 februari 2009, 21:45 uur

#153 - Jens Bos

Beste Jens, mijn dagelijks lectuur van Courrier international brengt me steeds weer op 
onverwachte sites. Wie had kunnen denken dat uitgerekend de Londense Times de 
loftrompet ging steken over het Franse protectionisme. “In an attempt to head off 
insurrection, Mr Sarkozy has started talking like Karl Marx.” N.b. Sarkozy met zijn hang 
naar weelde en luxe. “Whatever happens in France, it is fair to predict that, as they have 
done at times over the centuries, the other industrialised democracies are going to revert 
for a while to the French songbook. This boils down to more state direction of the 
economy, more redistribution of wealth and suspicion towards the free movement of 
capital.” Voor het gemak hierbij de link:

http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/columnists/guest_contributors/
article5720445.ece

Wederom met solidaire groet!
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zaterdag 7 februari 2009 door webredactie
Kan Nederland nog aandacht vragen voor good governance?

zaterdag 7 februari 2009, 15:10 uur

#7 - c h

Geloofwaardig? Enkele dagen geleden vertelde me iemand hoe het elders toegaat met 
het verstrekken van visa. Schuif je een stapeltje bankbiljetten mee, geen probleem. Doe je 
het niet, dan wordt je nog niet eens te woord gestaan. En dergelijke praktijken zouden niet 
bekend zijn?

Vorige week kwam een affaire m.b.t. mensenhandel aan het licht in België, waarbij een 
hoge ambtenaar betrokken was. Als je dat koppelt aan bijvoorbeeld de toestand in 
Moldavië en de prostitutie hier is er meer aan de hand. Het intrigeert me in hoge mate hoe 
deze praktijken simpelweg door de jaren heen plaats kunnen vinden. Wie controleert wie 
en waarom komt zo weinig naar buiten? Kunt U ons iets over dat mechanisme duidelijk 
maken. Het zit U kennelijk hoog. Mij gaat het vooral over de ellende die deze lieden, om 
niet te zeggen schurken, aanrichten.

zaterdag 7 februari 2009, 18:27 uur

#9 - guust claessens

Hebt U niets te melden? Nooit dubieuze praktijken hoeven aan te kaarten? Of hangt U alle 
vuile was buiten? Mogen we er kennis van nemen? U bent misselijk van het etaleren van 
misstanden op deze manier. In welk land leeft U? Eerlijk ik wordt misselijk van uw 
onbenulligheid.

zondag 8 februari 2009, 22:59 uur

#41 - guust claessens

Nieuwe perspectieven doemen op. Hoe zou het zijn vrouw te zijn of je vrouw te voelen? 
Als kind heb ik me wel eens als meisje verkleed en geschminkt. Daar is het wel bij 
gebleven. Nee, beste meneer Claessens, ondanks het feit dat Hollandse kindertjes verteld 
wordt dat een stomme -e op het einde van een Frans woord duidt op vrouwelijk is 
Alphonse wel degelijk mannelijk. De vrouwelijke vorm is Alphonsine.

Zo ontstaan misverstanden. Even zo goed over het misselijk worden van. Wat hebben die 
vermoorde kinderen en vrouwen in Gaza in “godsnaam” van doen met datgene wat een 
oud diplomaat te melden heeft. Ik ga er vooralsnog van uit dat hetgeen hij te melden heeft 
op feiten berust. Is het niet verontrustend dat nog niemand is ingegaan op de door hem 
aangehaalde mensenhandel. Het feit dat ik te berichten had heeft hier vermoedelijk 
rechtstreeks mee te maken. En dan vraagt U mij naar mijn houding m.b.t. Gaza en 
discrediteert ondertussen iemand die er wat over te melden heeft.
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Overigens U werd misselijk en daar had ik U enkele vragen over gesteld. Het staat U vrij 
hier op te antwoorden, zo niet verspeelt U m.i. dan uw recht iemand zo neer te zetten, 
zoals U gedaan heeft.

maandag 9 februari 2009, 20:42 uur

#55 - guust claessens

Het blijft moeilijk oordelen over iemands beweegredenen. Onderschat ook niet de circuits 
waarbinnen die malversaties plaats vinden. Diegenen die hier buiten staan hebben vaak 
wel een vermoeden dat er wat speelt, maar wat dat precies inhoud blijft voor hen de vraag.

Zelf heb ik als ambtenaar meegemaakt dat er plots een oekaze uitging van de directie met 
de mededeling dat alle bijverdiensten gemeld moesten worden. De belastingdienst was er 
achter gekomen dat op grote schaal gefraudeerd werd met het ontwerpen van 
woningbouwplannen. De betrokkenen wisten kennelijk meer en wisten de directie te 
chanteren en zo bleef alles bij het oude.

Nooit heb ik er achter kunnen komen waar die chantage op sloeg. Alleen vermoedens en 
dat is het probleem. Op de afd. stedenbouw werden indertijd kaartjes getekend van het 
jachtterrein, waar de directeur Openbare Werken samen met een directeur van 
bouwondernemer Wilma ging jagen. Opvallend was dat de stedenbouwkundige uitleg van 
een grote woonbuurt precies was afgestemd op de meest rationeel wijze van bouwen 
zonder enige bekommernis over kwaliteit, eisen waarschijnlijk gesteld door die firma. Een 
verkeersdeskundige die als klokkenluider dreigde te gaan functioneren, werd op non-actief 
gesteld.

De confidentie van c.h. m.b.t. mensenhandel neem ik serieus. Mensenhandel hoort met de 
illegale drugs- en wapenhandel tot het meest lucratieve in het criminele circuit. Azië, m.n. 
Thailand, levert het grootste aanbod, de USA en Europa vormen de grootste afzetmarkt. 
Binnen Europa neemt Moldavië een aparte plaats in, de hemel op aarde tijdens de sovjet-
periode, nu een hel. Kinderhandel, vrouwenhandel. En dan schijnt er nog een “Turken” 
route te zijn. Wat doen onze diplomatieke diensten? Ze weten natuurlijk ontzettend veel 
meer, wat doen ze, collaboreren ze? Aan het denken zette me ook de affaire die onlangs 
in België speelde en privé informatie over het verstrekken van visa.

Met U denk ik beter laat dat nooit! Met vriendelijke groet.
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maandag 9 februari 2009 door webredactie
Moet Nederland de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan 
bevriezen?

maandag 9 februari 2009, 22:18 uur

Gewoon schadelijk voor de handel. Niet doen dus. Voor wie het nog niet wist: het Vaticaan 
is een groot-afnemer van Aalsmeer. Vergeet ook niet de hieruit voortvloeiende reclame 
voor deze bloemenhandel.

Politiek zetten we ons ook buitenspel. Met het oog op carrière kansen in Europa heeft 
Blair zich ook al tot het katholieke geloof bekeerd. U weet, Europa zal katholiek zijn of niet 
zijn. En nog wat. “We” doen toch ook mee aan dubieuze clubs als Bilderberg, waarom dan 
niet het Vaticaan. Zo houden we tenminste nog een vinger aan de pols.

Laat de paus maar verder vervuilen. Van dementeren is zeker bij de heren van de curie 
geen sprake, het over deze boeg gooien is wat goedkoop. Luister vooral goed naar wat ze 
te zeggen hebben en trek uw conclusies, zou ik zeggen. Het gaat om macht, macht in 
Europa.

dinsdag 10 februari 2009, 15:27 uur

#56e.v. - Patrick Faas

Mijn ervaring leert dat slechts weinigen zich weten te ontworstelen aan een RK 
achtergrond. De houding en reactie tegenover geloof en kerk zijn navenant. 
Onverschilligheid, irritatie, het geloof is oké maar het instituut deugt niet, de kerk wordt 
verweten wereldvreemd dan wel conservatief te zijn. Het meest opmerkelijke vind ik nog 
de gelovige atheïsten, die er geen brood in zien te kiezen voor de Heilige Moeder als ze 
de strijd aanbinden tegen andere geloofsuitingen. Voer voor psychologen.

U deinst er niet voor terug een onsmakelijke opmerking te plaatsen na toepassing van een 
infame redeneertruc. “Met een nazi als paus, profileert het Vaticaan zich zo duidelijk als 
het hoofdkwartier van het Kwaad, dat geen echte christen er nog iets mee te maken wil 
hebben.” Een echte christen, wie is dat? Ein weites Feld, nog afgezien van het feit of die 
Jezus waarop men zegt zich te beroepen werkelijk geleefd heeft.

Het vilaine schuilt in de betiteling van de paus als nazi. Zelf heb ik een collega van deze 
paus meegemaakt als docent, Gijsen is zijn naam. Ik heb sterk de indruk dat zijn historisch 
besef heel wat verder reikte dan het Uwe. Het is spijtig dat te moeten constateren. U kunt 
een dergelijke stelling doodeenvoudig niet overeind houden. Wat ik echt schandalig vind 
dat uitgerekend vanuit een land, waarin een oprecht nazi jarenlang als echtgenoot van het 
staatshoofd heeft kunnen functioneren, een dergelijke kritiek komt. Lees Klinkenberg er 
nog maar eens op na. Of wilt U beweren dat alle Duitsers geboren voor pakweg 1935 
naziʼs waren?

De aanzwellende kritiek op “Europa” wordt door U aangegrepen om er een onpasselijke 
grapje mee te maken. Dat is niet “leuk” meer, dat is kwaadaardig. Hebt U zich wel eens 
afgevraagd hoe het zit met de territoriale indeling van ons land in bisdommen? Dat is het 
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fundament van deze kerk. Een discussie daarover lijkt me nuttig. Ook over het feit dat wij 
een staatshoofd dienen te hebben van Nederlands Hervormde huize valt het nodige te 
zeggen. De scheiding tussen kerk en staat is uiterst broos.

Tja, die ex-katholieken. Een apart volk. Ik maak er ook deel van uit.

dinsdag 10 februari 2009, 19:34 uur

#85 - Gloria

Je bent ook niet meer de jongste, als ik dat zo mag stellen. Wat ik me bij jou afvraag is 
was het onderwijs vroeger wel zoveel beter als nu. Uit niets, maar werkelijk uit niets blijkt 
dat je je ergens ooit in verdiept hebt. Alleen praat je anderen na en aangezien je een 
vaardige pen hebt komt er weer een leuk stukje uit, tot eigen bevrediging.

Dat je bij dat alles regelmatig mensen schoffeert deert je blijkbaar totaal niet. Ook in dit 
stukje weer waar op een onzalige wijze het verband wordt gelegd met de shoah. Het 
interesseert je kennelijk in het geheel niet wat andere deelnemers in het forum te melden 
hebben en wat je bij mensen aanricht. Je denkt er ook niet over na heb ik inmiddels 
ervaren en wil alleen je gelijk halen als het maar strookt met een onzalige mengelmoes 
van SP, Rooms en een mystieke moederliefde.

“Als gelovige in Jezus Christus kan ik melden dat expliciet in deze kerk de Schat te vinden 
is die ondanks felle tegenstand ongeschonden bewaard is gebleven. Maar dit vereist 
oprechte verdieping en grondige kennisname van de voor velen zo onbegrepen uiterlijke 
symboliek.”

Zalig- en heiligverklaring zullen je deel zijn. Evenals de held Van Bommel.

Mijn onderscheidingsvermogen is mag ik hopen nog intact, dat lijkt me wenselijker.

woensdag 11 februari 2009, 20:03 uur

#117 - Gloria

Het katholicisme in een notendop. Heer vergeef hen, ze weten niet we ze doen. Ze 
verwarren sluw met intelligent, wat daaronder ook verstaan mag worden. En ziedaar.

“Hoe Williamson tot zijn gedachtegoed is gekomen zie ik graag door hem onderbouwd en 
in een afgerond onderzoek weerlegd. Tenslotte weet ik ook niet anders dan de ʻ6 miljoenʼ 
en de badhuizen waar geen water maar gas uit de kramen kwam. Is dit heilig? Het lijkt 
erop. Maar als het anders is, mag het van mij anders zijn. Het overcompenseren van de 
Joden in het algemeen lijkt mij overbodig geworden sinds hun gruwelijke inval in Gaza. De 
isolerende muur en hun ongenadige bommenregens op de vertrapte Palestijnen is niet 
meer goed te praten.”

Je besmeurt, je vervuilt, je schoffeert, erger je ontneemt mensen hun waarde. Dat heeft 
niets met normen te maken, of ken je het verschil niet? Weet je, ik heb ook een nicht in 
Israël, in de zeventig met negen kinderen en vele kleinkinderen. Een aantal is 
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geëmigreerd. Zelf werkt ze nog altijd in de kibbutz om reizen naar haar kinderen te kunnen 
betalen. Ze staat elke keer weer doodsangsten uit als de staat weer een oorlog begint. Dat 
soort zaken ken je duidelijk niet. Het is o zo makkelijk moord en brand te schreeuwen als 
je er zelf geen part nog deel aan hebt. Het sust het geweten en dat is wel zo makkelijk.

Dat je hier kond zou doen van het feit dat ik je via de webmaster benaderd heb kon ik 
verwachten gezien je reacties in een ander blog. Wat je me daar aan gedaan hebt vergeef 
ik je nooit. Je had de escape via wat ik je in mijn naïviteit gegeven had, mijn persoonlijk 
adres. Je hebt mijn vertrouwen zo grof beschaamd, dat ik er geen woorden voor heb. Voor 
andere deelnemers in dit blog, die het doorgeven van personalia vreemd zal overkomen, 
de aanleiding om dat te doen was de uitnodiging (bij RWE/Essent) om te brainstormen 
over onze toekomst en daarbij wat op papier te zetten. Hier in essentie de tekst van die 
mail:

“We ontmoeten elkaar nog al eens in het NRC-forum. (…) Een van de redenen waarom ik 
me hier gemeld heb is dat ik graag mijn mening wil toetsen aan die van anderen. Vooral 
die te maken hebben met mijn vakgebied (…). Als ik nog tijd van leven heb wil ik een 
poging wagen een vervolg te geven aan o.a. een oude studie van me over (…). Je begrijpt 
waar ik naar toe wil, uitwisselen van ideeën en zo. Mijn vrouw werkt (…). Je begrijpt dat ik 
in het forum niet het achterste van mijn tong kan laten zien.
Overigens de themaʼs waar je je op stort, macht, feminisme, kapitalisme, Europa, energie, 
en noem maar op spelen voor mij ook een hoofdrol. Daar zou ik ook veel meer over kwijt 
willen dan in het forum mogelijk is. Kortom, ik geef je mijn e-mail en woonadres en dan 
kun je verder zien wat je er mee doet! (…)”

Je was dus zeer wel in staat te vragen wat er aan de hand was. Ook anoniem en dat 
vertikt iemand die zich te pas en vooral te onpas opwerpt voor de verdrukten in de 
samenleving. Over valse profeten gesproken. Dan heb je ook nog het lef te zeggen dat je 
me wilt vergeven, “als u mij erom vraagt”. Dat is werkelijk het einde. Hoe diep kan een 
mens zinken.

donderdag 12 februari 2009, 05:21 uur

#108 - Patrick Faas

In een onbewaakt ogenblik heb ik als kind ook wel eens gedacht in een kloosterorde te 
treden. Een vriendje van me voelde zich geroepen en is bij de Jezuïeten terecht gekomen. 
Twee dingen belette me dat, mijn opvoeding maar vooral de vleselijk lust. Nooit heb ik 
begrepen hoe mensen het meest wezenlijke kunnen onderdrukken. Of zou het waar zijn 
dat al die neefjes en nichtjes kinderen zijn van paters en priesters? Het zou een verklaring 
kunnen zijn voor het dweepzuchtige van vrouwen voor het kerkelijke.

Die scheiding tussen goed en kwaad, die U naar voren haalt, is het kenmerk bij uitstek 
denk ik van elk geloof. Wie niet voor mij is, is tegen mij, met de woorden van Bush. Aan de 
ene kant de moreel “verhevenen”, aan de andere kant de afvalligen, degenen die 
buitengesloten zijn, de heidenen, die de waarheid en de liefde niet willen erkennen of 
volharden in het anders zijn. Redeneren volgens dit duaal schema geeft nauwelijks ruimte 
je in mensen te verplaatsen die “anders” zijn. Ze lijken wel van een andere planeet. 
Daarom vind ik het zo vreemd dat uitgerekend deze paus, die als geen ander onder zijn 
voorganger in de weer is geweest om de dialoog op gang te brengen met zowel de 
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Joodse gemeenschap als met die Piusgroep, zo scherp wordt aangevallen. Wat steekt 
hier achter?

De katholiek Heinrich Böll beschrijft in “Billard um halb zehn” het proces waar het steeds 
weer om gaat aan de hand van een familie van architecten. Opbouw en verwoesting. 
Wederopbouw. De schrijver was, uw logica volgend, vertegenwoordiger van het “Kwaad”, 
hij had in dienst gestaan van de Wehrmacht. Dat kun je zelfs van Ratzinger niet zeggen. 
Welke zonden heeft deze paus begaan? Niet losgekomen van het nazi-verleden? 
Waarvoor moet hij op zijn knieën? Heeft het Vaticaan gecollaboreerd met het nazi-regime 
om het Joodse volk uit te moorden? Heeft het Vaticaan ooit opgeroepen tot het in brand 
steken van synagogen en het uitmoorden van Joden? Martin Luther wel. In die zin een 
echte voorloper van Hitler en Mein Kampf!

Enkele jaren geleden werd in Amsterdam een monument onthuld ter herdenking van ons 
slavernijverleden. Beatrix onthulde het monument en weigerde pertinent iets van berouw, 
in uw woorden, te tonen voor de indertijd florerende Hollandse slavenhandel. Wat zegt dat 
over Nederland? Wat zegt dat over de koninklijke paleizen? Staan zij in dienst van het 
Goede? Nogmaals uw woorden. Wat ik hier mee wil zeggen dat je met dat zwart-wit 
denken, in het geval van Beatrix, geen steek verder komt. In het geval van het Vaticaan en 
de paus geldt dat m.i. des te sterker. Je past je aan het denkschema van de kerk en de 
geloofsleer aan, met het gevolg dat je in die wijze van denken gevangen zit.

Het socialisme is geen godsdienst en ook geen leerstelsel. Dat vind ik klinkklare nonsens. 
Dat geschriften en denkwijzen misbruikt worden is zo oud als de weg naar Rome. De leer 
van Jezus lijkt me ook zo iets. Of hebt U ooit een opgetekend woord van deze Jezus 
gelezen? Ratzinger met Stalin vergelijken kan, het zijn beide seminaristen geweest. Daar 
houdt dan ook zeker wat hun daden betreft elke vergelijking op. Of het moest zijn, zoals ik 
wel eens vermoed, dat een ieder een Hitler als wel een Abbé Pierre kan zijn.

vrijdag 13 februari 2009, 23:41 uur

#132 - Jos Lamers

U trekt een interessante vergelijking, Iran en Italië. Officieel kent Italië sinds de 80er jaren 
een scheiding tussen kerk en staat, ondermeer tot uitdrukking komend in de afschaffing 
van de plicht op godsdienstonderwijs op alle scholen. Onder de grote vriend van 
Balkenende, Berlusconi,, staat deze scheiding op de tocht. U hebt dat de afgelopen week 
kunnen constateren i.v.m. de levensbeëindiging van een vrouw in coma. Is dat niet veel 
verontrustender dan het gedrag van het Vaticaan? Moeten we niet op zijn minst onze 
ambassadeur uit Rome terugroepen? Mij lijkt het regime van Berlusconi vele malen 
gevaarlijker dan dat van het Vaticaan.
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donderdag 12 februari 2009 door webredactie
Blijft “Wilders-weigeraar” Groot-Brittannië een uitzondering?

donderdag 12 februari 2009, 17:03 uur

De strijd voor de vrijheid van meningsuiting is het perfecte rookgordijn gebleken voor het 
ontwikkelen van een politieke strategie die gebaseerd is op het fascisme uit de vorige 
eeuw. Hoe maak je een dergelijke ideologie weer salonfähig was de vraag? Het antwoord 
kennen we onderhand wel. De symboliek mag niet ontbreken. Niet van die oudbakken 
symbolen, nee symbolen die passen binnen de geavanceerde “strijd” voor de vrijheid van 
meningsuiting. Een eerste grote nederlaag in deze strijd vormde het verbod om het 
kunstwerk van Graus te vertonen in de Knesset, ondanks de ondersteuning van de 
extremisten. Op naar Londen, de hoogburcht van de democratie. Het Hogerhuis, nou ja 
weet het klootjesvolk veel, het klinkt indrukwekkend.

Bevreemdend vind ik daarom het slot van het commentaar in de NRC. Ten tijde van Marx 
bestond er geen internet, helaas zou ik zeggen, en waaruit bestonden de activiteiten van 
Marx in Londen? Hield hij spreekbeurten in het Britse parlement? Zijn daden en positie 
kun je toch niet vergelijken met het handelen en de statuur van een internationaal gevierd 
Nederlands politicus. Wie wordt er wijzer van?

vrijdag 13 februari 2009, 23:11 uur

Wat is er toch aan de hand met die inmiddels veel geroemde vrijheid van meningsuiting. 
Tot voor kort had ik steeds de indruk dat er veel te weinig gebruik van gemaakt werd, 
zowel in de pers als individueel. Had en heeft dat te maken met onverschilligheid of 
gerichte dan wel onbewuste manipulatie of zelfcensuur? Het hoofdredactioneel 
commentaar is getiteld “Het recht van spreken”. Is dat een universeel recht op elke plaats 
en op elk moment? Wat zijn de consequenties van een dergelijk verabsoluteerd recht? 
Kan iemand mij die uitleggen? En hoezo wordt een te hoge drempel opgeworpen (een 
hoge drempel mag kennelijk wel) tegen het vrije verkeer van personen en de vrijheid van 
meningsuiting.

Als het woord “vrij” verschijnt is het oppassen geblazen. Sinds wanneer is het strafrecht in 
Europa geharmoniseerd? Zelf vind ik dat wenselijk, de praktijk is echter anders. Waarom 
een willekeurig politicus in het buitenland bijzondere rechten kan claimen is me ook een 
raadsel. Waar is zulks op gebaseerd? Zou zijn vrijheid groter mogen zijn zoals het 
commentaar beweert? Dat lijkt me bedenkelijk. Dat betekent dat elk willekeurig leeghoofd 
van laten we zeggen Spakenburg als gemeenteraadslid extra rechten bezit die uitstijgen 
boven die van een integer wetenschapper, die zinnige dingen te beweren heeft.

Langzaam bekruipt me ook het gevoel dat een soort vijfde colonne in dit forum actief is. 
De personen in kwestie melden zich bijna uitsluitend als ze hun gif ten aanzien van 
Moslims in het algemeen of bepaalde groepen kunnen spuien. Het fascistische beest is 
nog springlevend valt te concluderen met dank aan die ongeremde vrijheid van 
meningsuiting. Het zijn altijd de anderen die geen weet hebben van, ja wat? Van zichzelf 
zegt men alleen maar te constateren en de realiteit onder ogen te zien. Ze verwarren polls 
met een beargumenteerde mening, verwarren het recht van de sterkste of een cijfermatige 
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aanhang met meningsvorming, dispuut en dialoog. Uitgerekend de persoon die elke 
discussie uit de weg gaat wordt verdedigd.

In de Europese Unie van voor de uitbreiding richting oosten hadden slechts twee landen 
het begrip God niet in de grondwet staan, Frankrijk en Portugal, inmiddels zijn het er 12. 
Wat willen we, een verdere scheiding van kerk en staat, in Nederland en Europa, of een 
onzalige vermenging van beide? Dat is een fundamenteel principe en helaas daarover 
hoor je de criticasters niet. Hun beschermeling heeft uitdrukkelijk gekozen. Een duidelijke 
aantasting van ons grondrecht en vrijheidsprincipe staat hij voor. Dat vereist nadenken en 
geen profetische gaven. Daar mankeert het aan en dat is pas verontrustend.

zondag 15 februari 2009, 15:09 uur

#149 - Ton Hollander

U hebt duidelijk niet de kwintessens van mijn reactie begrepen. Ze behelsde een aantal 
vragen die het hoofdredactioneel commentaar in de krant bij mij opriepen. Lezen wat er 
staat blijkt keer op keer weer problematisch. Het begint meteen goed als het gaat over het 
claimen van extra rechten. Dat is één. Ten tweede, meneer Hollander. Discussie over de 
Koran wens ik niet te voeren. Dat was en is volkomen absurd. Alleen al het vorige punt 
geeft aan dat elke tekst in zijn tegendeel uitgelegd kan worden of iemand toegeschreven, 
die dat nooit en te nimmer beweerd heeft, en, enz.
“Jesus sprach: Es werde Licht, doch Petrus fand den Schalter nicht”.

Iets anders. Ik schreef over de vijfde colonne. Achteraf zie ik dat bij het plaatsen van mijn 
reactie U nog niet gereageerd had. U begrijpt natuurlijk wel dat ik U als een van de 
prominentste leden van die colonne beschouw. Wie weet bent U een van de leden van de 
PVV in de Tweede Kamer die hier onder pseudoniem rugdekking verleent aan zijn gevierd 
leider. Voor het eerst hebben we elkaar in november “ontmoet”. De kwaliteit van deze 
krant schat ik hoog, vervolgens zie ik in het forum iets over straatcultuur, een onderwerp 
dat me na aan het hart ligt, en lees uw bijdrage. Nog niet bekend met de mores op dit 
forum vond ik het vreemd, vanuit de optiek die ik net aangaf, dat uw stukjes geplaatst 
werden. Ik heb mij toen de moeite getroost een opsomming te maken van al uw missers 
en blijken van onkunde dan wel onbegrip. Nooit enige reactie ontvangen. Voor een dialoog 
moet de bereidheid bij beide partijen aanwezig zijn, die was er toen niet van uw kant.

U geeft ongewild het bewijs voor mijn stelling: “Het fascistische beest is nog springlevend 
valt te concluderen met dank aan die ongeremde vrijheid van meningsuiting.” Dat beest 
leeft dankzij een voedingsbodem, die er voor gekweekt wordt. Angst is het zaaigoed, 
vroeger voor het rode gevaar, soms het gele en nu dus voor de Islam. Selectief hierop 
focussen, oorzaken verdonkeremanen, belachelijk maken, het repertoire is eindeloos, en 
ziedaar hèt vijandbeeld is geboren. Dat doe je niet zomaar, daar zit een idee achter en 
daar gaat het mij om. U kunt het herhaaldelijk in mijn reacties terugvinden. Is U dat 
ontgaan?
Misdaden tegen de menselijkheid en oorlogen zijn van alle tijden. Er is echter een cultuur 
die, met dank aan de industriële revolutie, op een bijna ongelimiteerde wijze wreedheden 
en misdaden heeft begaan en laat dat nu juist onze veel geroemde vrije, westerse, 
geciviliseerde, christelijke cultuur zijn, tevens de bakermat van het fascisme. Een van de 
fascistische varianten heeft op een perfide, rationele, industriële wijze miljoenen mensen 
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omgebracht. Kennelijk waren hiervoor de voorwaarden aanwezig. Gelden deze 
voorwaarden niet meer of zijn ze verdwenen?
Alleen al uw manier van redeneren en hoe U zaken formuleert doet niet alleen het ergste 
vrezen, maar geeft aan dat U een dergelijk gedachtegoed verinnerlijkt hebt (en U staat 
hiermee duidelijk niet alleen):
“In Europa hebben we eeuwen moeten vechten voor onze vrijheid. Waarom moet dit 
opnieuw gebeuren ten aanzien van de Islam? Waarom moeten de gewone burgers in 
Europa het slachtoffer worden van de komst Islamieten die een paar eeuw op ons achter 
lopen? Waarom moet ik respect hebben voor mensen die in een boek geloven waarvan de 
inhoud vol staat met beweringen waarvan het vaststaat dat ze wetenschappelijk onjuist 
zijn? En waarom hoeven deze aanhanger zelf geen greintje respect te hebben voor onze 
gewoontes?”

U denkt toch niet dat een weldenkend mens gaat discussiëren met iemand die een 
dergelijk standpunt als vaststaand inneemt? Een dialoog met iemand aangaan vereist niet 
alleen belangstelling en respect voor de ander of het andere, vreemde, echter ook enige 
kennis van het “eigene” en de keerzijde van die medaille. En dan niet aankomen met een 
nostalgische blik op ons “blank” verleden als een verloren ideaal. Die periode is voorgoed 
afgesloten, met dank aan de globalisatie. Als U daartoe niet bereid bent is elke discussie 
bij voorbaat nutteloos.

Verdiept U zich eens in de beweegredenen van bepaalde kamerleden als U dat al niet zelf 
bent of tracht die beweegredenen te achterhalen. In #161 geeft Ernst Anepoul een niet mis 
te verstane voorzet.

maandag 16 februari 2009, 04:41 uur

Afgelopen week heeft Sarkozy een bezoek gebracht aan het Midden-Oosten en ook hier, 
evenals onlangs in Brazilië, heeft hij zich ontpopt als een uitstekend wapenhandelaar. 
Zelfs in Kuweit, waar hij maar vier uur verbleef, wist hij een contract te sluiten over de 
koop van vliegtuigen, fregatten en een raketten-afweersysteem dienstig tegen mogelijke 
aanvallen van Iran en Irak. De krant Al-Raï bemerkte ironisch: “…we kunnen ons afvragen 
of dit het best is wat Frankrijk ons had te bieden. Zij verkopen ons wapens, wij kopen 
illusies”. Waar de oorlog tegen de terreur al niet goed voor is.

Omdat ook Arabisten in dit forum posten, hier de betreffende tekst in Arabisch:
هو يبيعنا السالح ونحن نشتري الوهم. فالسالح موجود دائما طاملا املال موجود، لكن من يبيعنا السالح يفترض اننا سنستخدمه 
في اجتاهني: اما جار الشرق او جار الشمال باعتبار ان جار اجلنوب ليس جارا بل هو البيت االكبر للكويتيني. جار الشرق ال 
مشكلة ثنائية معه بل هناك مشكلة دولية معه، واذا حصل تصعيد خطير في اطار هذه االزمة فان اهداف ايران ستركز على 
االشكال الدولية من قواعد وسفن، كذلك فان الدول ستستنفر حلماية مصاحلها وقواعدها وسفنها ووجودها
وهي بالتأكيد متلك اسلحة اكثر وافعل واقوى واحدث من كل ما متلكه دول مجلس التعاون اخلليجي مجتمعة

maandag 16 februari 2009, 17:19 uur

#174 - piet legers

We zijn het alweer eens, echter weer op diametraal tegengestelde gronden. Wat die 
meneer zegt daar is zeker geen speld tussen te krijgen. Als U mij een leeghoofd en dwaas 
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vindt op grond van uw eigen definities hebt U volstrekt gelijk binnen uw eigen denkwereld. 
Daarin staat U niet alleen gezien de reacties hierboven. Wat zegt dat over U en uw 
gelijkgestemden?

Het is als een spel tussen twee partijen, waarbij de ene partij de spelregels mag 
vaststellen en zo nodig in eigen voordeel veranderen. De centrale vraag is welk spel wordt 
hier gespeeld? Dat vorm en inhoud onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn valt de critici 
niet aan te rekenen, maar dat is weer een ander verhaal.

donderdag 19 februari 2009, 23:46 uur

#210/213 - Hans R. van der Woude

Ach, die bestrijding van het Islamisme. Zolang het autoverkeer een veelvoud aan 
slachtoffers eist dan de ooit door Al-Qaida en haar discipelen gepleegde aanslagen, is er 
iets goed fout bij de verspreiders van angst en haatgevoelens. En niet te vergeten, 
praktisch al die aanslagen vonden plaats in Islamitische landen! En hoe ziet het uit met de 
organisatie van (mogelijke) terroristen en de omvang? Te verwaarlozen, zo blijkt uit een 
overstelpende hoeveelheid rapporten. En zijn de daders wel altijd Moslims. Bij aanslagen 
op synagogen in Turkije bijvoorbeeld staat de Mossad als mogelijk betrokken partij onder 
verdenking. De waarheid over 9/11, wie kent die?

Iemand die met Khomeini komt aanzetten is ofwel dom of bewust kwaadwillig. Bezie eens 
de politiek vanaf 1948 van Israël om een vaste machtsfactor in het Midden-Oosten te 
worden en veel wordt duidelijk, ook haar verbondenheid met vooral Iran, ook een land met 
grote afkeer van Arabieren. Tot op heden betrekt Israël olie uit Iran! Een mogelijke Iraanse 
nucleaire bom? Wanneer?

De in mijn ogen “vijfde colonne” die hier in het forum de Koran betitelt als bron van alle 
kwaad, waar miljoenen makke schapen achter aan hollen en bereid zijn om voor dit boek 
hun leven te offeren, vind ik langzaam maar zeker zum kotzen. Ze werkt als een volleerd 
propaganda-apparaat. Met welk doel? Zet eens al hun ingezonden stukken van pakweg 
november eens op een rijtje en bezie hoe ééndimensionaal geargumenteerd wordt. De 
Koran als bron van alle kwaad, cʼest tout.

maandag 23 februari 2009, 00:31 uur

De discussies als deze polariseren als geen andere. Als je de posities van de deelnemers 
en hun argumentaties probeert te ontwarren gaat het om geloven (ik geloof hem, ik geloof 
dat), vertrouwen (inclusief de achterliggende ideologie) of weten (wat zijn de 
beweegredenen, feiten). Fataal voor een oprechte discussie wordt het als deze posities 
vermengd worden of bewust schimmig gehouden.

Met geloof (in een religie, politieke partij, persoon) kun je alle kanten op en uiteindelijk kan 
de gelovige slechts stellen: “ik geloof en daarmee basta”. Einde discussie. Heikel wordt 
het als het ene religieuze geloof op het andere los gelaten wordt en op geen enkele wijze 
met open kaarten gespeeld wordt. Integendeel, de ene partij beschikt zo ongeveer over 
alle machtsmiddelen en speelt constant thuiswedstrijden, de andere partij wordt 
gedwongen dat spel mee te spelen en zichzelf te verraden of wordt uitgesloten. In een 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



notendop wordt hiermee de eeuwenlange golf van antisemitisme in het christelijke Europa 
geschetst uitmondend in de Shoah.

De dominerende en zeer actuele variant borduurt hierop voort. Ze baseert in principe op 
wantrouwen en afkeer van kennis. Een constante bij rechts-extreme ideologieën. Ook in 
dit forum zien we het specimen er van terug. Gemakshalve noem ik ze de “vijfde colonne”. 
In wezen allen gelovig in de missie van de vals-blonde profeet. De meest onzinnige 
vergelijkingen worden getrokken (Wilders heeft nog niemand vermoord, maar…; 
Khomeyni heeft onderdak genoten in Frankrijk, dus…), onderzoek naar extreem-rechts 
wordt weggehoond, zonder één behoorlijke argumentatie, etc. om het onwankelbare 
geloof dan wel vertrouwen in deze valse profeet te tonen. Strikt genomen ophitsers van 
het kaliber haat en verderf. Racisme van rechts.

Verwarrend en op het eerste oog ongevaarlijker zijn de meer traditioneel oprecht 
gelovigen. Gelovigen in de ware Christus (verrader van Johannes de Doper…?) en zijn 
wijze lessen (hoe weten we die?). Ze prediken de liefde en hebben het licht gezien, niet de 
Verlichting wel te verstaan. Ze weten niet dat het zeer christelijk is ongelovigen te willen 
bekeren en de Moslims als aartsvijand te zien. Exotisch, mooi en goed, te vergelijken met 
de “edele wilde”, maar het moet vooral niet te dichtbij komen. Voor het heden hangen ze 
de bijbel aan van het als christelijk gedoopte socialisme, de SP dus. Echt links: 
“goedkope” Polen, stel je voor. Europa, een neoliberale slachtbank… En zo wordt de vals-
blonde profeet op zijn wenken bediend. Racisme van links.

Inmiddels is me ook wat anders duidelijk geworden. Het persoonlijke is politiek, vaak op 
een bijzonder onsmakelijke wijze. Vanaf het moment dat ik werkelijk deelneem aan dit 
forum is me opgevallen dat het ego van een aantal deelnemers bijzonder groot is. Weinig 
bereidheid de ander te begrijpen om nog maar te zwijgen van helpen. Argumenten tellen 
niet, alleen of de persoon tot het eigen kamp behoort. Frappant, ze schrijven zonder 
uitzondering onder een pseudo en zijn uiterst rancuneus. Heel dapper en o zo humorvol! 
Zo komen we wel verder in deze wereld, vertrouwen wordt keer op keer weer beschaamd. 
Niet links, niet rechts, helaas al te menselijk.

Kennis vergaren en pogen te weten is het enige dat rest, als een stap in de richting van 
een humaan socialisme. Links of rechts? Het gaat om onze kinderen. Laten we vooral 
daarom onze nieuwsgierigheid en belangstelling bewaren en niet afzakken naar het 
niveau van parvenuʼs als Berlusconi, voortreffelijk geportretteerd in een artikel van 
Alexander Stille in The New Yorker (november 2008): “Girls! Girls! Girls!”.

Met een speciale groet aan Hans R. van der Woude!

maandag 23 februari 2009, 22:43 uur

#249 - Harrieke Harryszoon

“Die Partei hat immer Recht”, zo zong de goegemeente in de voormalige DDR.

Vertel me nou eens Harrieke, waarom ik niet gewetensvol bijdraag aan een ernstige 
discussie, dat ik alleen koketteer (waarmee?) en waaruit blijkt een groeiende 
kwaadaardige gezindheid (t.o.v. wie of wat). Hoe zo neem ik het met de waarheid niet 
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nauw? Hoe zo manipuleer ik? Mag ik nog zelfstandig denken? Of moet ik me voor een 
Politburo verantwoorden?

Echt Harrieke, het lijkt er verdomd veel op dat ontzettend weinig uit de geschiedenis 
geleerd wordt. Christenheid: symbiose met de Romeinse staat, Kruistochten, Inquisitie, 
godsdienstoorlogen, cultureel imperialisme en Shoah. En bezie de Christenheid in de 
USA. En denk eens aan de vrouwvijandige houding van deze ideologie, valt perfect 
samen met het ideaalbeeld van de vrouw in nazi-Duitsland. Alles onder het symbool van 
het kruis, met of zonder corpus. Terzijde: de kruisdood bij de Joden was voorbehouden 
aan grote misdadigers, in het bijzonder landverraders.

Terughoudend zijn met het christelijke geloof is toch wel het minste wat je dan mag 
verwachten. Nee, zegt u, dat is het instituut. U put uw inspiratie rechtstreeks uit de bijbel 
neem ik aan. Het evangelie van Paulus? Prachtig, echter wat draagt dat bij aan de 
discussie? U wilt toch niet beweren dat u uzelf tot norm verheft, zoals anderen “ter rechter 
zijde” zich beroepen op gezond verstand, komend uit het ons kent ons milieu en onder 
adel verkeert. Dat iemand in dit forum de paus tot nazi bestempelt dat vind ik pas stuitend, 
echter geen reactie uwerzijds.

Feitelijk hetzelfde verhaal kan ik afsteken over de SP, begrijpt u? De discussie gaat hier 
over potentieel gevaarlijke ontwikkelingen. Ik heb al meermaals gewezen op de dubbelrol 
die door een niet nader aan te duiden personage gevoerd wordt, hier in ons land, in Israël 
en de USA. De fractievoorzitster van de SP zei zonder met de ogen te knipperen dat dit 
personage ongehinderd het UK had binnen gemoeten. Dezelfde partij met haar 
populistische anti-Europa reflex betwist de Britse soevereiniteit. Opportunisme puur. Ook 
daar hoor ik U niet over.

Overigens word ik onderhand ontzettend moe steeds weer die kulverhalen over de SP te 
moeten aanhoren, zeker van mensen die de klok hebben horen luiden maar niet weten 
waar de klepel hangt. Daar reken ik u overigens niet bij.

Wellicht klinkt het u en de kameraden niet prettig in de oren, maar zo ver ik gehoord heb is 
het onderhavige personage een brave katholiek, zeer behulpzaam voor ouderen en 
vergevingsgezind. In die zin dus zeer christelijk. Dat kwam in bijzondere mate tot uiting in 
zijn relatie tot Graus, de maker van het meesterwerk dat de hele wereld moet zien. Lees 
het maar eens in het krantenarchief na (mishandeling zwangere vrouw, malversaties). Nu 
lid van de Tweede Kamer fractie van de PVV. De meest besloten club van Nederland. A 
propos SP. Uit oprechte interesse wilde ik een dossier op hun site inzien. Kon, maar eerst 
registreren. Fijn zoʼn openheid.

Weet u wat ik een typisch voorbeeld van karakterloosheid vind? Geef me daar eens een 
antwoord op!

dinsdag 24 februari 2009, 00:02 uur

Door het steeds wederkerende onbenul en de kletskoek van de kranten lezende Willem 
Nijmegen dreigen voor de aandachtige lezertjes, ik citeer een heer van stand, enkele 
misverstanden post te vatten. Vandaar dit kleine intermezzo ter verduidelijking.

“En zo kwam Khomeyni tot de Iraniërs.”

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



In januari 1979 besloten de leiders van o.a. de USA, Frankrijk, de BRD en het UK, met 
vermoedelijk volledige ondersteuning van Israël, dat de tijd was aangebroken voor de sjah 
om op te stappen na de jarenlange onrustige en bloedige toestand in Perzië, die hij niet 
onder controle had weten te krijgen. De Witte Revolutie ter modernisering van de 
economie was definitief mislukt. De verwachtingen van de westerse leiders in de figuur 
Khomeyni, in ʻ63 gearresteerd en vervolgens gevlucht via Turkije naar Irak, waren hoog 
gespannen. Er moest tot elke prijs voorkomen worden dat Perzië zou terug vallen in een 
links georiënteerde republiek als onder Mossadegh. Een geestelijk leider met gezag kon 
dit voor het westen dreigende gevaar keren.

Khomeyni arriveerde oktober ʻ78 in Parijs, nadat hij Irak moeten verlaten. De Iraanse 
oppositie raakte verdeeld, een gedeelte liet zich inpalmen door de anti-imperialistische 
retoriek van Khomeyni, anderen hadden de overtuiging dat het naar voren schuiven van 
de ayatollah tot doel had de linkse oppositie onder controle te brengen. Het vervolg is 
bekend. Te memoreren is nog Irangate tijdens het bewind van Reagan en de historische 
band van Israël met Iran. En het opschorten van het nucleair onderzoek door Khomeyni in 
1979, dat baseerde op een overeenkomst tussen de USA en Iran uit 1957!

Frankrijk en haar geheime dienst een speciale rol toe bedelen in de ontwikkelingen van 
Iran na WO II lijkt me op zijn minst sterk overdreven. Misschien komt dat door een ietwat 
vertroebelde blik, waarvan de oorzaak mij niet duidelijk is. De traditionele invloedssfeer 
van Frankrijk is meer te vinden in het Arabische deel van het Midden-Oosten, voorop 
natuurlijk Libanon.

Meer dan de 1989 overleden Khomeyni kan ayatollah Ali Montazeri als het symbool van 
Iraanse revolutie gezien worden. Hij werd in 1985 door de religieuze leiders als mogelijke 
opvolger van Khomeyni verkozen. Een man die constant de rechten van de oppositie had 
verdedigd, de rechten van de niet-Moslims en ongelovigen. maar wordt uiteindelijk in 1989 
niet de opvolger van Khomeyni. Onlangs verklaarde hij: “We zien dat de 
verantwoordelijken in dit land de slogans van de revolutie vergeten zijn. Als het ze te doen 
is om olie te verkopen en het geld weg te smijten aan grote projecten zonder enig nut, dat 
had de sjah ook kunnen doen. (…) De Islamitische republiek betekent dat het volk stichter 
en hoeder is in overeenstemming met de fundamenten van de Islam. (…) De revolutie 
heeft plaats gevonden omdat het volk eigenaar is van het land. In de grondwet 
behandelen talloze artikelen de mensenrechten en die kunnen we niet ignoreren.”

donderdag 26 februari 2009, 15:30 uur

#267 - jn de graaff

“Christus riep de mensen op de keizer te geven wat des keizers is.” Misschien zit hier de 
sleutel dat het grote succes van het Christendom verklaart. Ik moet hier aan de Januskop 
denken, in de oorspronkelijke zin (kijkend naar het verleden en toekomst): waarom verhief 
Constantijn in het begin van 4e eeuw het Christendom tot monotheïstische staatsreligie? 
Uit welke ervaringen deed hij dat en hoe zag hij de stabilisatie van het Romeinse Rijk? De 
Januskop in figuurlijke zin: het zich plooien naar machten en culturen en het prediken van 
de liefde en het hiernamaals. Iedereen kan zich er in terugvinden. Hoog geplaatst of 
onderdrukt tot slaaf toe.
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Volgens mij kun je de eerste eeuwen van het Christendom duister noemen. Hoe 
betrouwbaar zijn de bronnen, waarom moest er een nieuwe bijbel komen en waarom 
bepaalde verhalen en andere niet? Dat is hier niet relevant met uitzondering van de 
kruisdood. (Uitgesproken door een Romeinse landvoogd, inderdaad!). Deze werd door de 
vroeg-christenen als een grote schande beschouwd. Paste hij later wel in het plaatje, de 
lijdende Christus, waarmee de onderworpenen zich konden identificeren?

De verloren Zoon. Jezus doorkruiste de woestijn. Plots ziet hij een oude Man, die op een 
steen zit en huilt. Jezus vraagt aan de Man waarom hij huilt. De Man, bijziend en door de 
betraande ogen is zijn zicht er niet beter op geworden, antwoordt: “Ik heb mijn Zoon 
verloren.” Jezus vraagt hoe hij er uit ziet en of hij Hem kan helpen. De Man zegt dan: “Je 
zult Hem makkelijk herkennen, Hij heeft gaten in handen en voeten.” Jezus: “Vader! En de 
Oude: Pinocchio!”

Bezie, probeerde ik te zeggen, de geschiedenis van het Christendom en zie hoe haar 
ethiek steeds dienstig is geweest aan de heersende macht. Dat uitgerekend de Christenen 
de weg naar de vrede zullen plaveien lijkt me niet waarschijnlijk. De agressiviteit waarmee 
gemissioneerd wordt (Afrika, Azië m.n.Korea) i.t.t. de Islam boezemt mij afkeer in. Zo ging 
het in vorige eeuwen met de kolonisatie en tegenwoordig met het verspreiden van de vrije 
markt.

Het moet al meer dan dertig jaar geleden zijn dat een oud-collega me vertelde van zijn 
broer, missionaris in Zuid-Amerika, en wat zijn bevindingen hier waren bij een kortstondig 
bezoek. Het enige wat hij wilde was weer zo snel mogelijk terug, hij vond het hier walgelijk. 
Daar hadden de mensen hem nodig, niet vanwege het geloof, wat een onzin, maar simpel 
om hen te steunen en helpen waar het kon. De Januskop, of zo u wilt de paradox van het 
Christendom.

donderdag 26 februari 2009, 17:02 uur

#279 - Hans R. van der Woude

Beste Hans, dat mag wel? Als Limburger zijnde had u beter kunnen weten. De naam klinkt 
inderdaad buitenlands, maar i.t.t. wat veel mensen denken niet van latijnse maar 
germaanse oorsprong. Scaf, Schaaf, Schaft, etc.

U kunt mij niet in de telefoongids vinden. Overigens een tip. Geef uw naam nooit door via 
de NRC, iets dergelijks heb ik in mijn argeloosheid zuur moeten bekopen. Lees er de 
andere blogs van de afgelopen weken maar op na!

Overigens voor zover ik weet, ben ik de enige tot nu toe die over pseudoʼs geklaagd heeft 
en ben daarom erg blij met uw reactie.

Zien we elkaar volgend jaar in de Mestreechter Vastelaovend terug? Vriendelijke groet!

Alphonse Scaf, Maastricht

p.s.: u bent enkele opvallende pseudoʼs vergeten…
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donderdag 26 februari 2009, 18:01 uur

Een kleine correctie: “Overigens een tip. Geef uw naam nooit door…” moet zijn: 
“Overigens een tip. Geef uw personalia nooit door…”

donderdag 26 februari 2009, 22:21 uur

#284 - jn de graaff

Nog even terug in de tijd. Waarom stapt een keizer over op een andere God, van de door 
hem aanbeden Zonnegod op de Christelijke God, terwijl het aantal Christenen slechts een 
kleine minderheid in zijn rijk vormden? Zeker weten we het niet, maar een belangrijke 
factor was zonder twijfel de organisatiegraad onder deze Christenheid, m.a.w. de keizer 
kreeg de beschikking over een apparaat om zijn macht over de bevolking in het grote rijk 
door te zetten. Hij kon gebruik maken van een al aanwezige parallel structuur naast het 
leger. Een versmelting van kerk en staat tot gevolg. Deze infrastructuur wordt door een 
geweldig bouwprogramma van kerken bestendigd. In de vierde eeuw wordt het Romeinse 
Rijk synoniem met Christendom. Tot op heden zien we de ruimtelijke en organisatorische 
structuur van deze kerk terug. Wat een groot verschil met de Islam!

In de vergelijking met het Russisch communisme zie ik ook wel wat. Zag Constantijn 
zichzelf als de meest verlichte persoon sinds de schepping, door God uitverkoren om de 
mensheid een nieuwe fase in de geschiedenis in te leiden, dan dringt de overeenkomst 
met Lenin als vanzelf zich op. Met een groot onderscheid: in het ene geval gaat het om 
geloven, met de daarbij horende ethiek, in het andere geval om een experiment, hoe 
gruwelijk in zijn uitwerking ook, gebaseerd op kennis. Ook in de ideologische bovenbouw 
zijn sterke overeenkomsten: de verlichte leider versus het (schuldbewuste) volk en 
bovenal de communistische idee.

Wetten en normen, wat is het verschil. Regeltjes die we zelf opstellen hebben weinig 
uitstaande met ideologische waarden. Er is toch geen verschil tussen een protestantse 
fietser en een socialistische? De vraag is vervolgens, u werpt hem op, welke van de 
kerkelijke geboden als universeel kunnen gelden, tot de intrinsieke waarde van alle 
mensen behoren, en welke tot een gemeenschap van gelovigen. Voor universele waarden 
is toch geen ideologie nodig?

vrijdag 27 februari 2009, 02:41 uur

#287 - Hans R. van der Woude

Nou, Limburger toch maar niet, wel Maastrichtenaar. Buiten Maastricht zijn alleen maar 
boeren. U kent dat, Amsterdam en de rest… Als kind heb ik al Amsterdam en Rotterdam 
leren ontdekken dankzij familiebanden. Als jongetje vond ik Rotterdam veel fascinerender 
dan Amsterdam. Er zit ook wel iets waars in het gezegde: in Rotterdam wordt gewerkt, in 
Amsterdam geouwehoerd.

Waar zijn de zestiger en zeventiger jaren gebleven, vraag je je af bij het lezen van een 
aantal reacties. De profiteurs zijn indertijd met de ideeën aan de haal gegaan, de 
zogenaamde linkse jongens, feministes, homoʼs, noem maar op. De carrières werden toen 
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gepland en het heeft ze beslist geen windeieren gelegd. Ze zijn de nieuwe reactionairen 
geworden. De oude waren me liever. Die waren nog overwegend oprecht in hun 
conservatief jasje.

Het modieuze ergens tegen zijn, niet omdat iets kwaad kan, maar meer omdat men er 
niets mee aan kan of omdat het gewenste beeld wordt verstoord. Meestal te lui om zich 
ergens in te verdiepen. Ramkoers, uit de tent lokken. Het is als een verzetje met kennelijk 
veel bevrediging. Hebben ze zich ooit ergens voor ingezet en voor wat? Waar hebben ze 
de kost mee verdiend? Ik kan dat wel navoelen met dat theewater en die sinaasappel.

Vrijheid van meningsuiting. Je vraagt je dan wel af, heeft die man wel een mening. Een 
boodschap tot in den treuren herhalen heeft meer te maken met propaganda. Op vragen 
wat de bedoelingen van dat heerschap kunnen zijn, komen nooit antwoorden. Integendeel, 
de speer wordt simpel omgedraaid, de goeie man wordt belemmerd in zijn strijd om ons te 
waarschuwen voor… en jij bent degene die geen argumenten heeft. Lees eens hun 
programma en welke kamervragen ze stellen, dan… Ja dan, je broek zakt letterlijk af bij 
die lectuur. Voor mij blijft ook de vraag kan dat wel zoʼn “partij”. Je kunt er niet lid van 
worden, wie controleert wie. Zeer democratisch.

Intussen hebt u wel leergeld betaalt. Gewoon onverstoorbaar door blijven gaan is het 
parool. Vroeg of laat gaan de maskers af. Dat er iets niet klopt daar zijn wij het in ieder 
geval over eens.

vrijdag 27 februari 2009, 03:27 uur

#286 - joke aarts

Mevrouw Aarts, door niemand heb ik me ooit de mond laten snoeren. Ook niet in dit forum. 
Zolang we hier te gast zijn van de NRC zou ik u wel willen verzoeken een minimum aan 
respect voor andersdenkenden op te brengen. Van een ding raak ik steeds meer 
overtuigd, de vredelievendheid van het Christendom zinkt in het niet bij die van de Islam. 
Ooit van Irak gehoord?

Omdat u grossiert in links hier een link naar een alleraardigste satire over het 
Christendom, geplukt van een Israëlisch TV station:

http://www.youtube.com/watch?v=qV1GbWKBE2I

En u wordt als vanzelf bijgepraat hoe het nu precies in elkaar stak met de verwekking van 
Jezus en hoe hij uiteindelijk om het leven kwam, niet aan het kruis maar door overgewicht.

Wat die Koran studie betreft. Pas verschenen: “Penser le Coran”. U leert als vanzelf 
begrijpen hoe de koran ontstaan is en bovenal hoe waardevol deze is. Zeer boeiende 
lectuur en en passant wordt u meegesleept in de schitterende wereld van de Islam.

Geen wonder dat onder deze invloed zoʼn rijke cultuur kon ontstaan. In vergelijking 
daarmee doet de onze wel een beetje barbaars aan. Laten we blij zijn dat dankzij onze 
gastarbeiders wij ook deel kunnen hebben aan deze cultuur. Ze komt nu eens niet van 
bovenaf, dus opgelegd, maar echt van onderop. Een cultuur van het volk dus. Het wordt 
ons gewoon in de schoot geworpen. Laten we vooral dankbaar zijn.
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zaterdag 14 februari 2009 door webredactie
Waarom zijn blanken in Nederland nog wel de norm?

dinsdag 17 februari 2009, 21:01 uur

Blank is de norm, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Geen twijfel mogelijk. Kleuren 
mogen verschillen, de norm is blank. Ook voor Chinezen, Arabieren en Japanners. Kijk 
eens naar het overheersende economische systeem. Dit blanke systeem vereist een 
ongebreidelde vrijheid van handelen die desnoods wordt afgedwongen door geweld met 
behulp van elk beschikbaar instrumentarium tot cultuur en voedsel toe. Je niet 
onderwerpen aan deze blanke norm van concurrentie en winstbejag betekent uitsluiting.

Het systeem heeft zich op een historisch verklaarbare wijze over de wereld verspreid. 
Handel en productie. De beurs als spil van het geheel. Financiële experts maken er 
tegenwoordig de dienst uit. Geldcrises het gevolg. De enige waarde die nog telt is de 
waarde van geld, van kapitaal. Andere waarden, die van cultuur, taal, godsdienst, worden 
ondergeschikt gemaakt. De blanke norm is kunnen ontstaan binnen de protestantse ethiek 
of in ruimere zin de joods-christelijke. Dat maakte deze ethiek tot de ideologische 
bovenbouw van het blanke systeem.

Van etniciteit trekt de blanke norm zich niets aan en kan dat ook niet vanuit haar 
wezenlijke aard, accumulatie van kapitaal. In die zin is deze norm waardevrij en betekent 
een grote stap vooruit in de richting van algehele globalisatie. De vraag is uiterst actueel of 
de ideologische bovenbouw nog gewenst is, dan wel aangepast moet worden of aan 
vervanging toe is. Welke consequenties zal dat dan hebben voor de blanke norm? Ze 
heeft immers economisch niet alleen veel innovatie geleverd, maar tegelijk ook ellende 
geproduceerd.

Crisisberaad in Nederland. De Nederlandse oppositie wordt opgetrommeld om voor de TV-
kijkers uit te leggen hoe nu te handelen. De meest uitgesproken vertegenwoordiger van de 
blanke norm met de traditionele ethiek laat het op onverklaarbare wijze afweten. De 
overige zijn het op fundamentele punten volledig eens. Het blanke systeem moet gered 
worden. Banken nationaliseren, afblijven van het subsidiëren van bezit, investeren in 
infrastructuur. Geen belastinghervorming. En bovenal, geen discussie over de blanke 
norm en haar ideologische bovenbouw. Nederland loopt weer 50 jaar achter.

Wat ik van Stephan Sanders denk? Dat moge toch duidelijk zijn!

woensdag 18 februari 2009, 17:07 uur

#66 - De Geest

U stelt teleur. Hebben we de Verlichting achter ons gelaten? Is die aura van U in plaats 
gekomen van wat vroeger de ziel beduidde? Het is verleidelijk ironisch te gaan doen over 
uw pseudo, maar toch, hebt U de geest gezien?

Een ding weet ik zeker. Als we de toer op gaan van auraʼs, Rudolf Steiner, magnetisme en 
wichelaars dan is de rede ver te zoeken. Vooral niet tegen een bal trappen want dan trap 
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je, figuurlijk gesproken, tegen de bron van alle leven, de zon. De link occultisme, Blavatsky 
en nazisme is snel gelegd. Griezelig, in één woord!

woensdag 18 februari 2009, 21:42 uur

#59/69 - Koos van der Wilt

Toch niet stiekem een macho? Links en rechts doen er niet zo veel toe. Ze slaan met groot 
genoegen hun eigen ruiten in als het zo te pas komt. De mooiste vind ik die over 
aardappelvreters en dan verderop doodleuk de andere verwijten de eigen afkomst te 
verachten. De logica is ver te zoeken. Of, en nu moet ik oppassen, is dit vrouwenlogica?

Ook de jaloezie komt om de hoek kijken: “Afrikaanse vrouwen hebben prachtige hoge 
konten (waarom?) - die geen Europese vrouw bezit”. Ja, waarom? Seksisme van het 
zuiverste water zouden feministes zeggen als mannen zo iets beweren. Je vraagt je wel af 
of ze beide veel besef van cultuur hebben. Hun woordenwisseling lijkt niet bepaald op een 
beschaafd discours. En dat tussen twee blanke vrouwen van christelijke komaf… Ik zie ze 
nog niet vredig naast elkaar leven, blijkbaar zijn hun verschillen te groot.

Liever de mensen van ver weg. Chinese moslims bijvoorbeeld. De interesse die ze in onze 
cultuur toonden, hartverwarmend. Die cultuur, vraag ik me dan af, was dat de muziek van 
Alban Berg of het gregoriaans, of…, onze architectuur, schilderkunst, literatuur, maar 
welke? Onze eetcultuur soms? De idylle versus de barbarij, de hoofddoek als getuige van 
de zedigheid.

Kunt U zich voorstellen dat ik me met een Marokkaanse kennis, een voormalig lid van het 
koninklijk hoforkest, kostelijk heb geamuseerd over zoveel onbenul. Tussen haakjes, Allel 
heeft een verblindend schone Berberse vrouw. Om jaloers op te worden, blond heeft me 
nooit kunnen bekoren. Niets tegen blondines overigens!

En toch. U begrijpt Joke. Een beetje selectief, meneer Van der Wilt? Niet dat ik iets op heb  
met cultuurrelativisme, maar wat verstaan we onder cultuur? Zo een, twee, drie durf ik zelf 
hierop geen antwoord te geven. Wantrouwig word ik als over cultuurverschillen wordt 
gesproken als vaststaand en hiërarchisch onder te verdelen. Dat is wat Joke Aarts doet 
i.t.t. Gloria, die m.i. het relativisme aanhangt. Wat vindt U, heeft bijvoorbeeld het Engels 
een hogere culturele waarde dan het Arabisch?

donderdag 19 februari 2009, 05:16 uur

#73 - De Geest

U opent nieuwe perspectieven voor mij. U heeft het niet over reïncarnatie en ook niet over 
antroposofie, als ik het goed begrijp. U beschrijft een voortdurend proces van scheppen en 
energieoverdracht, waardoor het stoffelijke tot leven gewekt wordt. Zie ik dat goed? 
Wanneer vindt dat bij de mens plaats? Een zaad- en een eicel zijn stoffelijke lichamen, zijn 
deze al omhuld door energiewezen? Of bij de bevruchting, want dan komt nog al wat 
energie vrij. De laatste jaren merk dat erg goed, ik ben ook niet meer de jongste. Zou je 
dat een vorm van scheppingsenergie kunnen noemen, waarin ziel en geest zitten 
opgesloten?
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Dat bedoel ik nou met die nieuwe perspectieven. Allang realiseer ik me hoe levensvijandig 
de christelijke ideologie is. Bezie maar eens de culturen waar het Christendom niet 
dominant aanwezig is, Arabische, Aziatische en Afrikaanse culturen. De lustbeleving staat 
centraler naar mate de vrouw als bron van leven en genot hoger gewaardeerd wordt. In de 
christelijke wereld is de vrouw de bron van het kwaad, hooguit lustobject en object tot 
voortplanting van de christelijke man. Zo bezien is, denk ik, volgens U de westerse mens 
in christelijke zin, een tamelijk zielloos en geestelijk arm wezen.

Zit ik op het goede spoor?

zondag 22 februari 2009, 02:28 uur

#62 - joke aarts

Mevrouw Aarts, in eerste instantie heb ik uw bijdrage badinerend afgedaan in een reactie 
op Koos van der Wilt. Bij herlezing moet me toch nog wat van het hart. Kent U de grote 
artistieke liefde van de vorige Franse president Chirac of weleens in het Musée du quai 
Branly geweest?

Hoogcultuur. Laat ik er dit van zeggen. Het begrippenkader waarbinnen U opereert getuigt 
m.i. van zoveel onbenul en wordt op zoʼn fatale wijze gebruikt (rassen, specifiek Europees, 
duidelijk hoogwaardiger, cultuurbewustzijn, niet beledigen, dezelfde kattenbak, racistisch 
hoogverraad, aan het uiterlijk verbinden, culturen en religies) dat ik niet anders kan 
concluderen dat ik van doen heb met iemand die totaal wereldvreemd is en niet weet waar 
ze over spreekt, maar daarbij een fanatisme aan de dag legt die niet misstaan had in het 
beruchte nazi-blad Der Stürmer. Of wilt U kwaadwillenden hand- en spandiensten 
verlenen?

dinsdag 3 maart 2009, 15:22 uur

#120 - joke aarts

U omarmt toch zo de westelijke cultuur? U gebruikt nog net niet de term “Entartete Kunst”, 
veel scheelt het niet, dat gaf ik al een keer aan. U bevindt zich in buitengewoon fris 
gezelschap met onze Belgische Flupke, niet de kroonprins wel te verstaan. Net als de 
vals-blonde profeet voorstander van de Groot-Dietse gedachte. Die historische context 
heb ik al een keer weergegeven, wat weer kennelijk niet mocht van Willem, niet onze 
kroonprins, maar Willem te Nijmegen. Zʼn ware naam ken ik niet. Zie de discussie n.a.v. de 
Monitor over racisme en extremisme.

Het zal u met afschuw vervullen, maar waar ik voor zou willen pleiten is om ook de Koran 
op te nemen in lesprogrammaʼs over godsdienst en maatschappij op onze scholen. Dat 
lijkt me een werkelijke verruiming van onze enge christelijke blik op de wereld. Ook het 
verwrongen beeld van onze geschiedenis kan dan bijgebogen worden. Op de eerste 
plaats komt er dan zeker wat meer aandacht voor de verworvenheden die we aan de 
Arabische cultuur te danken hebben. Onze digitale wereld bijvoorbeeld. En natuurlijk niet 
in het laatst de schoonheid van de Koran.
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In #91 gaf ik u de welgemeende raad eens naar Parijs te gaan. Vanaf 18 maart kunt u in 
het musée du quai Branly een expositie onder de titel “Planète métisse” zien. Vorige week 
was er op de Franse TV al iets over te zien, ik was in ieder geval onder de indruk. Wat u 
bijzonder zal interesseren is de invloed van de Islam op Amerika via Istanboel en Mexico! 
Sterker, er werd zelfs beweerd dat het huidige Amerika niet volledig begrepen kan worden 
zonder die invloed van de Islam. Klinkt raadselachtig, maar elke nieuwe kijk op de 
geschiedenis is welkom, nietwaar?
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maandag 16 februari 2009 door webredactie
Moeten zorgverzekeraars zich onthouden van reclamecontracten met 
zorgverleners?

woensdag 18 februari 2009, 13:51 uur

#37 - Gabriël Aubry

U wilt reclame verbieden? Totaal? Mensen uit de reclame probeerden me steeds weer aan 
het verstand te brengen dat reclame een equivalent is voor communicatie, voor informatie. 
Volgens deze redenering wilt U dus communicatie verbieden!

Serieus, ook ik vind reclame affreus. Komt dat doordat de reclame het hele leven schijnt te 
beheersen, je ontkomt er doodeenvoudig niet aan. Heeft het te maken met de kwaliteit en 
de vorm? Of zijn de werklijk schuldigen de opdrachtgevers. Zoals in het bijgaande stukje 
“Ceci nʼest pas une pipe” een hondenfabriek wordt opgevoerd.

Hebt U zich wel eens afgevraagd wie er allemaal betrokken wilt zijn bij het opzetten van 
een reclamecampagne? Niet alleen de direct betrokkenen, ontwerpers en voorlichters, 
maar ook beleidsmakers en vertegenwoordigers van aanverwante organisaties en noem 
maar op. U kunt zich het proces voorstellen. De producten die hieruit voortkomen zien we 
dus dagelijks. Illusies, zeker geen communicatie.

Hier de link:
http://www.unimaas.nl/publicatie/2005/pub2/backspace.htm

vrijdag 20 februari 2009, 03:50 uur

#44/49 - Koos van der Wilt

Marktwerking, ongereguleerd of niet. En dat laatste betekent niet alleen rechtstreeks 
ingrijpen door de staat, maar ook kredietverstrekking door banken, het speculeren op de 
beurs, kartelafspraken, wurgcontracten, tolmuren, subsidiëring van onderzoek, 
subsidiëring van voedsel, octrooieren, monopolies, en, en … Waar is marktwerking, vrije 
marktwerking? Waarschijnlijk wordt gedacht aan de wekelijkse groente- en vismarkt. Die 
hebben nog de schijn van vrij, maar voor het overige is het een grote leugen, waarmee 
gemanipuleerd en gegoocheld kan worden zoals het uitkomt.

Bezie het hele productieproces van welk agrarisch of industrieel product. De 
eigendomsverhoudingen, het transport, de tussenhandel, de loonpolitiek, noem maar op. 
Waar zijn die vrijheden? De enige die in de buurt komt is die van de vrije arbeidsmarkt. Vrij 
om je arbeidskracht te verkopen. Nou ga ik natuurlijk weer door voor een “linksmens” (wat 
is eigenlijk een rechtsmens?), maar neem nu het voorbeeld dat Harrieke gaf over de 
hypotheekrente-aftrek. Een mooier voorbeeld kun je toch niet hebben. Het hele proces 
van plannenmakerij (stedenbouwkundig en bouwkundig), grondverwerving, bouwen, 
wegenaanleg en verdere infrastructuur is volledig losgezogen van de werkelijke kosten. 
Wie vult zijn zakken, wie krijgt het meeste uit de staatsruif? Wie bepaalt het aanbod, wie 
bepaalt de kunstmatige schaarste? Ik kan over dit onderwerp best een paar A4tjes kwijt.
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Laten we dus de idee van de vrije markt maar even rusten, dat lijkt me verstandiger om de 
werkelijkheid beter te doorzien. En laten we eens proberen een beschaafdere 
maatschappij te creëren, waarbij iedereen zich betrokken voelt, een samenleving die de 
zorg voor de kinderen en bejaarden en bovenal voor de zieken en gehandicapten als 
wezenlijk beschouwd en niet als een kostenfactor. Dan hebben we geen zorgverzekeraars 
meer nodig en brengen we de farmaceutische industrie onder maatschappelijke controle. 
Doet U mee?

Die gestaag groeiende inkomens komen alleen voort uit een opvatting van ik tegen de 
rest, de rat-race, de handigste en gewiekste komen boven drijven, niet de meest sociale, 
zeker die niet. De kwaliteit van de samenleving en de kwaliteit wat ze belieft te 
produceren, dat is het doel wat ik voor ogen heb als linksmens. Zoals Harrieke het 
weergeeft met de zangkunst zou ik het willen vertalen naar onze gebouwde omgeving. Als 
het kan kom ik hier nog wel op terug!

zaterdag 21 februari 2009, 02:50 uur

#54 - Koos van der Wilt

Beste Koos, ik vrees dat we langs elkaar heen praten. Mij ging het heel simpeltjes over het 
begrip “vrije markt”. Als die werkelijk “vrij” was zou dat moeten betekenen dat ik in mijn 
woning een handeltje kan beginnen, of dat nu een koop- ofwel een huurwoning is. Stel ik 
wil een krantenkiosk beginnen met verkoop van snoepgoed en rookwaren. Wat denkt U 
dat gebeurd? Lees nog eens mijn eerste alinea door.

Vraag en aanbod. Dan zeg ik, wie bepaalt het aanbod en wie de vraag? Niet voor niets 
heet onze maatschappij een consumenten maatschappij. Ik ontken allerminst de 
voordelen die voor een deel van de wereldbevolking hieruit voortgevloeid zijn. Ook ik 
consumeer, onlangs een iPhone aangeschaft, zeer aan te bevelen. Maar ten koste van 
wat consumeren we en wat betekent het voor de toekomst van de mensheid?

Zou het niet toe te juichen zijn eindelijk zelf te gaan bepalen hoe ons huishouden, onze 
economie, gerund wordt en waar we behoefte aan hebben? Of we nu beter af zijn dan 
twintig jaar geleden is hypothetisch. Hebben we het dan over kwaliteit of kwantiteit, en van 
wat? O ja, dat uitbuiten. Ik vrees dat een groot deel van de samenleving het arbeidsethos 
zo verinnerlijkt heeft, dat ze geen weet meer heeft van leven. Arbeid te verstaan als 
verplicht geleverde arbeid tegen een bepaald loon in een bepaalde tijd.

Kent U het verhaal van een Mexicaanse mandenvlechter? Een gringo was onder de indruk 
van het werk van deze man en vroeg hem wat de kosten waren en of hij reductie kon 
krijgen als hij enkele tientallen zou kopen. Dat kon. En als hij nu regelmatig een grote 
hoeveelheid zou afnemen? Tja, zei de Mexicaan, dat wordt moeilijk. Dan moeten ze per 
stuk minstens het drievoud gaan kosten. Daar begreep de gringo dus niets van. De moraal 
van het verhaal moge duidelijk zijn.

zaterdag 21 februari 2009, 03:22 uur

#55 - Gabriël Aubry
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Het was satirisch bedoeld, beste Gabriël. En die link was niet voor niets. Het was een 
stukje van een zeer aimabel persoon. Toch heb ik hem een keer voor het hoofd gestoten 
door hem de browser Firefox aan te raden. Weet je, zei ik toen, dan kun je een add-on 
installeren en je bent van alle reclame verlost.

Maar ik ben het met U eens, met name als het gaat om het indoctrineren en manipuleren 
van meningen. Waar begint reclame en hoe wordt ze verspreid? Pr versluiert in 
redactionele artikelen, sponsoring, het totaal verpeste straatbeeld, brievenbus reclame. 
Wie verdient er aan, wie moet het betalen? Reclame ter financiering van media is strikt 
genomen een foute boel. Niemand maakt me wijs dat de overstelpende hoeveelheid 
reclame voor bijvoorbeeld autoʼs en cosmetica geen invloed heeft op het redactionele 
beleid.

“Laat de producten maar reklame voor zichzelf maken.” We zijn nog altijd trouw aan een 
typisch Hollands product, karnemelkzeep. Nog nooit heb ik voor deze zeep reclame 
gezien. Bij deze dan!

donderdag 19 februari 2009 door webredactie
PCM mogelijk in Belgische handen. Een goede zaak?

donderdag 19 februari 2009, 15:44 uur

Wat wil de lezer? Niet de lezer van De Telegraaf of een lokaal advertentieblad, maar van 
een kwaliteitskrant? Waarover wil hij of zij geïnformeerd worden, waar kan zo optimaal 
mogelijk informatie en achtergrond terug gevonden worden? Hoe valt dat economisch en 
technologisch te verwezenlijken?

Print, radio en TV raken steeds meer met elkaar verweven, dankzij internet. De papieren 
krant wordt nog meer dan voorheen een wegwerp artikel dankzij o.a. de 
archiveringsmogelijkheden van de gedigitaliseerde media. Is het nu niet het uitgelezen 
moment nieuwe wegen in te slaan, weg van economische en politieke druk en invloed? 
Dan zal het wel van onderop moeten gebeuren, in het andere geval komen we in het 
heilloze straatje terecht van steeds verdergaande concentratie en de daaruit 
voortvloeiende verschraling.

Een verzelfstandiging van de NRC zou ik toejuichen. Dat zal samenwerking vereisen wil 
de krant kwaliteit en onafhankelijke journalistiek voor de toekomst veilig stellen. Waarom 
niet gestreefd naar een conglomeraat van een aantal min of meer autonome kranten in 
Europa? Als voorbeeld denk ik aan de samenwerking tussen Le Monde en El País.
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vrijdag 20 februari 2009 door webredactie
Wat is de oorzaak van integriteitsschendingen zoals de 
ʻSinterklaasaffaireʼ?

woensdag 4 maart 2009, 03:36 uur

#25 - Tanni Koens

Als ik uw ervaringen en opvattingen lees over integriteit en bewustzijn moet ik 
onbedwingbaar denken aan een geestelijk raadsman, predikant of biechtvader. Heel 
stichtelijk, maar o zover van de werkelijkheid verwijderd. Ik vroeg me af in welke wereld u 
leeft. U heeft een boodschap die helaas geen bijdrage levert aan de werkelijke oorzaken 
van corruptie, hooguit een schuldbesef aanpraat bij kruimeldieven.

Gelukkig zijn er (hopelijk genoeg) integere politici, ambtenaren, zakenlui en burgers die 
nog wat tegenwicht bieden. En toch, wie wil dief van zijn eigen portemonnee zijn? U 
noemt de media. Ga eens op onderzoek uit in het Hilversumse, zou ik zeggen. Een wat 
belegen voorval. De inmiddels overleden directeur TV van de VPRO, Roelof Kiers, werd 
eens benaderd om de “fruitlobby” in Nederland te promoten. Slechts een appel (niet die uit 
Genesis) even nadrukkelijk in beeld was voldoende om wat extra geld in het laatje te 
toveren. Kiers, de correctheid in persoon, weigerde dit. Hij was wel de witte raaf in 
Hilversum en directeur bij de enige omroep in Nederland die zich strikt hield aan de regels.

Er over doordenkend vraag ik me af of uzelf wel zo integer bezig bent. Al decennia lang 
wordt de samenleving doodgegooid met onderzoekbureaus, bijschoolcursussen, 
reorganisatiebureaus, workshops, noem maar op. U draagt in dit circus een steentje bij 
aan het zoveelste gat in de markt. Geld verdienen zonder ook maar aangesproken te 
kunnen worden op het resultaat of de gevolgen. Wie hoest dat geld op of uit welk 
subsidiepotje komt het?

De voorbeelden die u aanhaalt zijn wel erg naïef gekozen. Een beetje de krant bijhouden 
kan u al helpen op andere gedachten te komen. En iedereen heeft wel wat voorbeelden bij 
de hand die niet helemaal zuiver zijn, zoals de directeur van een woningcorporatie, die zijn 
vriendin aan een mooie woning helpt, terwijl ze er geen recht op heeft. Of de directeur van 
een nutsbedrijf, die doodleuk zonder vergunning aan een ingrijpende verbouwing begint. 
Simpel, omdat hij denkt boven de wet te staan. Maar dat zijn eenvoudige akkefietjes.

Die Sinterklaasaffaire is stomweg het resultaat van een klimaat van voor wat hoort wat. De 
echte, de ware corruptie zit veel dieper. Ze wordt ook nadrukkelijk gelegaliseerd. Daar zijn 
constructies voor, zoals de belastingconstructies van het koninklijk huis, of is dat geen 
corruptie? Of hoe bepaalde functionarissen voor een bepaald project aangeworven 
worden. De ondertunneling van de A2 in Maastricht is zoʼn project. Allemaal zeer legaal en 
toch? Speculatie met grond en onroerend goed, voorkennis van bouwplannen, ach, de lijst 
is zo lang. En de voorbeelden te talrijk. Maar ik hou nu verder mijn kaken op elkaar.

woensdag 4 maart 2009, 21:30 uur

#29 - Hans R. van der Woude
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“Het vinden van de waarheid is vaak een uiterst gecompliceerd proces.” Toch kun je een 
heel eind komen. Een timmerman komt een raamvleugel repareren en je begint een 
praatje, van het een komt het ander. Als je een beetje weet hoe het in het bedrijfsleven 
toegaat, de bouwwereld bijvoorbeeld, en binnen het ambtelijk apparaat, bij een gemeente 
of provincie, dan vallen vaak heel wat dingen op hun plaats. Namen duiken op en komen 
steeds weer terug. Daarom begrijp ik niet zo goed waarom de journalistiek weinig actie 
onderneemt. Joep Dohmen liet indertijd in De Limburger zien wat mogelijk was i.v.m. de 
Limburgse bouwfraude. Dat er te weinig mee gedaan is staat op een ander blad. Een 
betrokken CDA wethouder van Maastricht dreigde simpelweg met het openen van de hele 
CDA beerput als zijn hoofd zou rollen. In feite het einde van de affaire.

Het begrip corruptie heb ik daarom ook in de meest ruime zin gehanteerd: “omkoopbaar, 
onbetrouwbaar, oneerlijk.” Daar vallen volgens mij dan ook belastingconstructies en zeker 
belastingontduiking en kapitaalvlucht onder. Niet voor niets wordt vanuit “Europa” 
opgeroepen de oncontroleerbare belastingparadijzen te sluiten. Denk eens aan Kohl of 
recentere affaires in Duitsland m.b.t. Liechtenstein. Alleen Sarkozy zit in zijn maag met 
Monaco… Ik vrees namelijk dat als je het begrip corruptie in beperkte zin gebruikt je blijft 
steken in relatief onschuldige zaken als de Sinterklaasaffaire. Minkukels onder elkaar. 
Corruptie in de brede zin van het woord kan rustig verder blijven tieren, zoals het 
beruchtste voorbeeld Berlusconi leert.

Ja, waarom ik mijn kaken op elkaar hou?
Een voorbeeld: http://www.a2maastricht.nl/default.aspx

Waarom dit voorbeeld? Omdat duidelijk wordt hoe beslissingen over onze ruimtelijke 
ordening steeds verder af komen te staan van een democratisch proces. De greep van de 
politiek en de invloed van de stadsbewoners worden tot een minimum teruggedrongen. 
Een schijnbare keuze wordt ze voorgelegd. Geen alternatief voor de huidige route, geen 
denken vanuit mogelijk andere meer gewenste ontwikkelingen in en om de stad. Als 
projectleider wordt tegen een enorm salaris iemand uit het gemeentelijk ambtelijk apparaat 
aangetrokken. Een geweldig PR offensief richting bevolking wordt in beweging gezet. Alles 
gaat ogenschijnlijk legaal toe. Verweer is uitgesloten. Het werkt als een staat in de staat, 
typisch voor Rijkswaterstaat. Corrupt? In ieder geval wordt je met een uiterst 
gecompliceerd proces geconfronteerd. Wie profiteert, wie lift mee, wat blijft aan mogelijke 
strijkstokken hangen? Wie draait voor mislukkingen op, bij overschrijding van de 
begroting? Vermoedens zijn nog geen bewijzen.

donderdag 5 maart 2009, 18:08 uur

#38 - Hans R. van der Woude

Allez, wat is volgens jou corruptie? Als een van ons beide kleurenblind is zegt de een dat 
is rood en toch ziet de ander slechts grijstinten. Dus voordat je begint over 
stemmingmakerij graag jouw definitie. Dan weten we waar we over praten. Vooralsnog 
hou ik het bij mijn definitie. Lijkt me een duidelijk startpunt.

Dacht je nou werkelijk dat de Tweede Kamer iets anders zou zeggen? Heb je je wel eens 
afgevraagd waardoor belastingconstructies mogelijk zijn, toch niet voor Jan met de pet, of 
vergis ik me?
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Opmerkelijk vind ik jouw hameren op die bureaus voor integriteit. Nog een klachtenbuffer 
erbij. Dat kan nooit goed gaan. Laten we het overzichtelijk houden, aan Kafkaëske 
toestanden hebben we geen behoefte, hoe verdienstelijk de betrokkenen ook hun werk 
trachten te doen. Klachtencommissies, ombudsmannen, meldpunten, noem maar op, een 
nieuwe vorm van bureaucratisering. Net zo iets als al die advies- en reorganisatie-
deskundigen.

Het Maastrichtse voorbeeld heb ik aangehaald om jou te plezieren, omdat je het had over 
een uiterst gecompliceerd proces en dacht dat je thuis was op het gebied van de RO. Ik 
ben overigens niet van zins man en paard te noemen. Als ik over de middelen zou 
beschikken om grondig onderzoek te doen zou dat anders liggen. Aanknopingspunten heb 
ik genoeg en daarin sta ik beslist niet alleen.

zaterdag 7 maart 2009, 02:38 uur

#43 - Hans R. van der Woude

Over mij moet je je echt niet ongerust maken. Dat zit wel goed. En op steun van wie dan 
ook ben ik niet uit, zeker hier niet. Maar een wedervraag. Hoe komt het toch dat ik overal 
waar ik je tegenkom in dit forum wie dan ook op de hielen zit die het volgens jou niet bij 
het rechte eind heeft? En maar vast pinnen. Bijvoorbeeld die bureaus voor integriteit. Mijn 
beste man, je bent echt op de verkeerde weg. Je zoekt een uitlaatklep (doe ik overigens 
ook, met een bepaald doel) en iedereen moet je maar volgen. Ik ben dan nog zo gek om 
maar steeds opnieuw mijn idee van de zaak weer te geven alsof ik het voor de opperste 
rechter moet verantwoorden. Daar trap ik dus niet meer in.

Lees nog eens #32 over. Kijk, denk ik dan, daar begint iemand echt door te draven. We 
hadden het toch over fraude en corruptie gelieerd aan die Limburgse affaire. Ja, zo kan ik 
alle actualiteit wel in een stukje verwerken. Wie wordt er wijzer van? En dan volgt #33 om 
bij #34 uit te monden bij onze vals-blonde profeet. Zacht uitgedrukt: hier moet kennelijk 
iemand zijn ei kwijt. Helaas in het verkeerde nest.

Storend is verder dat je gewoonweg niet luistert wat ik te vertellen heb als ik op je reageer. 
Zwitserland noem ik niet en terecht. Ik vraag je jouw definitie van corruptie te geven, geen 
antwoord. En wat veel erger is, je legt me in de mond dat ik een geval van corruptie op het 
spoor ben. Mis, helemaal mis. Dat staat er niet, ik zou niet durven. Weet je iets van de 
bouwwereld af? Ik nam aan van wel, daarom dat voorbeeld. Dan had je zonder ook maar 
een enkele verdenking naar wie dan ook kunnen zien dat dit niet goed kan gaan, wat hier 
staat te gebeuren. Om te weten te komen hoe het ooit zover is gekomen moet je 
onderzoek doen. Vergelijk het voor het gemak met wat deze krant gepubliceerd heeft over 
de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. In die zin voel ik me een soort Kassandra, je ziet dingen 
gaan gebeuren, maar dan? Misschien is dat wel mijn frustratie, maar ik ga er niet onder 
gebukt. Het zal mijn tijd wel duren.

Als je me niet wilt begrijpen en mijn stukjes meer ziet als stemmingmakerij, sla ze dan in 
de toekomst over. Je bent echt niet verplicht te reageren.

Maar toch, wat ben ik eigenlijk voor een idioot om na #44 nog te reageren? Maar niet 
reageren? Ik lees en lees, ben ik dat, wie schrijft dat? Kan dat? Bijna geen remmen meer? 
Ongeremd zo iets zeggen? Je staat er ondertussen wel gekleurd op. Iemand vraagt 
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doodleuk “wat is er gebeurd in jouw leven?” Ja vertel eens, zijn inderdaad alle remmen 
los? Met mij is meer geoorloofd dan bij anderen? Met welke maatstaf? Ongegeneerd je 
frustraties ten toon spreiden! Het moet niet veel gekker worden. Eigenlijk ben ik idioot om 
überhaupt nog te reageren.

Excuses, dat is wel het minste wat ik verwachten kan!

zaterdag 7 maart 2009, 23:50 uur

Op 19.01.2009 reageerde Hans R. van der Woude als volgt in de Volkskrant:

“Ben jij kwaadaardig? Meestal weten mensen dat van zichzelf. (…) Het is wel heel erg dat 
je mijn integriteit in twijfel trekt. Heb je ooit in je leven wel eens excuses aangeboden?”

Had ik maar ooit eerder in het Volkskrant-forum gekeken! In datzelfde blog noteert iemand:

“Je blijft, al enkele weken. aan mensen kwaadwillenheid toeschrijven.
Jij bent de kwaadste, niet, getuige dit citaat van je:
“Vossemans, je bent een kwaadaardig persoon. En ik denk dat je dat ook weet van jezelf.”
En deze is geeneens de ergste kwaadaardige van je hand:
“Tralalameisje, ben jij misschien een querulant?
Wat is eigenlijk de symboolwaarde van de schuilnaam Tralalameisje?
Zit je verstand soms in je kut?”
Van der Woude, ik vroeg je al eerder of je je zelf als een moderne profeet beschouwt, die 
ons waarschuwt. Geef je een antwoord?
Want dat blijf je tot 3 keer en meer, en naar mijn idee op hoge toon, ook eisen van je 
opponenten.”

Deze oogst binnen twee minuten gevonden dankzij Google. De overige deelnemers zijn bij 
deze gewaarschuwd.

Vriendelijk groet aan alle reageerders, Alphonse Scaf
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zaterdag 21 februari 2009 door webredactie
Is de vrouwenemancipatie nu eindelijk eens voltooid?

maandag 23 februari 2009, 01:23 uur

Ben je als vrouw volledig geëmancipeerd als je tot de leidinggevenden, het kader, 
behoort? Geëmancipeerd tot wat? Een patriarchale vrouw, zeker, net zo goed als ik me 
indertijd een “feminine” man kon noemen toen ik voor de opvoeding van mijn kinderen 
moest zorgen en tot het lijfeigenschap van het huishouden. In de geformuleerde betekenis 
dus af naar de “onvrije” traditionele vrouwenrol. Wat een quatsch, ik had me nog nooit zo 
vrij gevoeld!

Carrière is het toverwoord, bedoeld is aanpassen en op je tenen lopen vanwege status en 
poen. Hèt voorbeeld waarom het zo grondig mis is in onze glorierijke kapitalistische 
wereld. De vrouwenemancipatie voltooid? Ik vrees dat het kind letterlijk en figuurlijk met 
het badwater is weggegooid. Laten we het woord emancipatie voor eens en voor altijd 
schrappen en hardop en duidelijk zeggen wat we willen of nastreven. Dat komt de 
discussie, de helderheid en wie weet de vooruitgang ten goede. En vraagtekens zetten bij 
de overconsumptie en dat is op zich al pure winst.

woensdag 25 februari 2009, 21:59 uur

“Met ons vrouwen gaat het fantastisch - dus geen bemoeienis meer”: “Per jaar komen er 
ruim 57.000 meldingen van huiselijk geweld binnen bij de politie. Ruim 70% van de 
meldingen betreft geweld door een (ex)partner. In veel gevallen zijn kinderen getuige van 
het geweld. Naar schatting wordt slechts 12% van alle huiselijk geweldzaken bij de politie 
gemeld. Dat betekent dat zich jaarlijks ongeveer 500.000 huiselijk geweldsincidenten 
voordoen.” (citaat nota). En wat te denken van de mensenhandel t.b.v. de prostitutie?

Gaat het wel zo fantastisch of ben ik gek? En gaat ons de rest van de wereld niets aan? 
De partij van Femke Halsema is hier duidelijk over: “De bevrijding van vrouwen is een 
aanhoudende strijd. In Nederland, maar vooral wereldwijd. Vrouwen zijn altijd de eerste 
slachtoffers van geweld. Zeker wanneer er oorlogen woeden, zoals in Sudan, Irak, 
Afghanistan. Vluchtelingen en ontheemden zijn in meerderheid vrouwen. Vluchtende 
vrouwen worden dikwijls verkracht, ze krijgen vaak AIDS. Vrouwen worden in veel landen 
ernstig onderdrukt, verhandeld en gedwongen geprostitueerd.” Dankzij geëmancipeerde 
mannen wil ik er aan toevoegen. In deze gevallen gaat het inderdaad over de kans van 
vrouwen op emancipatie en niet om het maken van een succesvolle carrière.

vrijdag 27 februari 2009, 14:35 uur

Mijn vrouw is jarig en een kaart met deze boodschap viel in de brievenbus:

“Frauen stellen sich oft dümmer als sie sind,
Männer können dies leider nicht.”
(der Tonnie und das Marlieschen)

Wat heet emancipatie?
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maandag 23 februari 2009 door webredactie
Is de aanpak van de crisis nu belangrijker dan mensenrechten en 
ontwikkelingshulp?

woensdag 25 februari 2009, 02:47 uur

#46 - Koos van der Wilt

Mag ik er even tussen komen in jullie discussie?

Wat U aanhaalt m.b.t. de voedselindustrie, want dat is de agrarische sector in het westen 
grotendeels, helemaal mee eens. We hebben nu de situatie dat Europees voedsel in 
Afrika goedkoper op de markt komt dan de plaatselijk verbouwde producten. Dat is absurd 
en heeft zoals gesteld alles te maken met de landbouwsubsidies in Europa en de USA. 
Heeft dat ook niet met mensenrechten te maken? Ik zou zo zeggen dat het hier te doen is 
om het meest fundamentele mensenrecht. Daar hebben we geen Amnesty International 
voor nodig. Je kunt het eerlijke hulp noemen voor mijn part, heel iets anders dan 
ontwikkelingshulp in ieder geval.

En wie behoren de grondstoffen toe? Zijn die niet in principe van ons allemaal, zoals water 
en lucht? Beheer, verdeling en bewerking kunnen internationaal geregeld worden. 
Onnodige, dure en schadelijke transporten kunnen sterk ingeperkt worden. De vissen en 
de vogels weten er alles van. De markt kan in de ware zin van het woord globaal worden. 
Minder staatsbemoeienis, eerlijkere prijzen en uiteindelijk een beter leven voor iedereen. 
Wat je nou ziet in Europa, vooral in het rijkere westelijke deel, is verschrikkelijk. Kort 
samengevat “ikke, ikke en de rest kan stikken”. De “linkse” SP voorop.

Beste Koos, ik denk dat het met de begrippen links en rechts goed fout zit. Ze zijn allemaal 
in dit “blanke” polderlandje, dat leeft bij de gratie van het buitenland, verworden tot enge 
nationalisten. Met progressief en solidair zijn heeft dat niets van doen. Je zou toch zeggen 
bij deze financiële crisis gooi het roer volledig om en laat het recht van alle mensen 
meewegen, om te kunnen leven zoals ze zelf willen.
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vrijdag 27 februari 2009 door webredactie
Moeten dierenactivisten een contract ondertekenen waarin ze afstand 
doen van geweld?

vrijdag 27 februari 2009, 17:33 uur

We zijn schuldig zolang niet het tegendeel is bewezen. Schuldig aan wat? Dat bepaalt in 
haar opperste wijsheid onze almachtige staat. Van haar gaat alle geweld uit en als enige 
kan zij dit geweld legitimeren. Aan haar de taak hoedster te zijn van de goddelijke 
schepping. Die opdracht heeft ze niet van ons, ze is haar door god opgedragen. Maak de 
aarde onderdaan.

Het is deze puur christelijke wijsheid die ons deze “Bescherung” brengt. Vlees, geen 
vleselijke lusten. Slachten al wat leeft. Lijkenvlees als hoogste genot. De dood als 
overwinning op het leven. De barbarij van een chronisch zieke maatschappij. De strijd voor 
het leven wordt bestraft. Logisch toch.

De dood als overwinning op het leven werd in zijn meest ultieme vorm gepraktiseerd in de 
Amerikaanse Midwest bij het uitroeien van miljoenen buffels. De grootste en zinloze 
massamoord op dieren ooit.

Overal waar de blanke beschaving oprukt neemt de vleesconsumptie toe en tevens de 
voedselschaarste voor de armen. En onze kinderen worden al vroeg rijp gemaakt voor het 
niet weten en niet weten willen van dit dodelijke proces. Een act van terrorisme.

zaterdag 28 februari 2009, 20:38 uur

#19 - Harrie Harryszoon

Een opmerking als de volgende vraagt om een reactie ook al is deze buiten de orde van 
het onderwerp:
“Vanwege de welhaast obsessieve manifestatiedwang van ene Hans R. van der Woude in 
een inmiddels voor reacties gesloten onderwerp, waarin deze persoon meent zich het 
recht te kunnen toemeten om van elke reageerder een “vistitekaartje” te verlangen en –
bedenkelijker- waarschijnlijk meent anderen hier de spontane toegang te kennen 
ontzeggen.”

De immense problematiek van internet is de anonimiteit, het vrijelijk kunnen verspreiden 
van onzin en propaganda zonder er op aan gesproken te kunnen worden. Daar wil ik het 
verder niet over hebben. Het is een zegen je mening en gedachten te kunnen verspreiden 
wetende dat ook anderen dat dienen te doen onder eigen naam ter controle van de bron. 
Dat is spontaan èn eerlijk. Daar is onze vrijheid mee gediend. Het is buitengewoon laf in 
een van de meest vrije samenlevingen van de wereld zonder reden stiekem opereren. De 
enige reden om anoniem te posten kan zijn als men iets van algemeen belang te melden 
heeft, maar daarbij in de persoonlijke sfeer kwetsbaar of chantabel wordt. Andere 
mogelijkheden zie ik niet.

Het is bijvoorbeeld treurig dat een persoon onder een stadsnaam hier meent te posten, 
een stad die ik bijzonder goed ken. Ik moet daardoor op mijn tellen passen wat ik hier 
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inbreng omdat de betreffende persoon uit kan zijn op een kwalijk spelletje en ik niet kan 
weten met wie ik van doen heb. U kunt weten dat ik vanaf het begin (in november) veel 
last heb van schofferen, voor zover ik kan nagaan allen anoniem. Dat is niet de vrijheid die 
ik voorsta. Expliciet zegt de netiquette: eigen naam en woonplaats. Schandalig vind ik het 
dat iemand die oprecht vuilnis tracht te ontzenuwen en begaan is met de op en top 
correcte burgemeester van Amsterdam, Job Cohen, zo te benaderen zoals u meent te 
doen. Om met “ene” Hans R. van der Woude te beëindigen: “Ik begrijp ze wel.”

Met dank aan de moderator voor plaatsing van deze reactie,
Alphonse Scaf te Maastricht.

zondag 1 maart 2009, 16:14 uur

De barbarij van een chronisch zieke maatschappij. Wel eens een slachthuis voor 
vleesproducerende dieren van binnen gezien? Een loods vol kadavers als bron van gif, 
denk aan de met antibiotica en hormonen volgespoten varkens. Je bent wat je eet, wordt 
wel eens gezegd. Typisch toch, Moslims en Joden eten geen varkensvlees. Hoeveel extra 
landbouwareaal is nodig om via vleesconsumptie dezelfde voedingswaarde te krijgen als 
rechtstreeks via plantaardig voedsel. Ongeveer in een verhouding van 10:1. Laten we in 
dit verband onze absurde melkindustrie niet vergeten.

We hoeven het hier echt niet te hebben over sentimentele zaken. Wat is dierenliefde? 
Strekt die zich alleen uit over gedomesticeerde dieren of ook over, ik noem maar enkele 
verfoeide soorten, ratten en krokodillen? Een gekortwiekte kakatoe is zielig, jacht op 
robben is schandalig en het fokken van honden tot pitbulls is pervers. Maar wat te denken 
van het letterlijk vernietigen van de gehele biosfeer t.b.v. kortstondig gewin. In Borneo 
wordt op dit moment het gehele oerwoud verwoest om ons aan palmolie te helpen voor 
cosmetica, toevoeging in chocola en brandstof. En passant wordt de oerang-oetang en 
alle overige apensoorten en vogels uitgeroeid voor ons luxe leventje. En hoeveel miljoen 
dierlijke wezens worden elk jaar alleen al in Nederland omgebracht?

Onze kinderen worden al vroeg rijp gemaakt voor het niet weten en niet weten willen. De 
kinderboerderij als de liefelijke façade. Alleraardigst zoʼn verjaardagsfeest voor kinderen. 
Rondjes gaan rijden op ezels en na afloop naar de McDonalds. De volgende stappen in 
het kinderleven zijn de rijlessen, eerst te paard en vervolgens in het autootje. Je kunt er 
niet jong genoeg mee beginnen. Dat heeft de overheid ook heel goed gezien.

Crimineel zijn we in wezen allemaal, op zijn minst ondersteunen we criminaliteit. Hoe is 
het anders mogelijk dat in een betrekkelijk korte periode van de mensheid massaal de 
bestaansgrond van niet alleen het menselijk leven wordt vernietigd? In die zin is het 
handelen van dierenactivisten (en de dierenpartij) erg naïef en sterk gebonden aan onze 
sentimentele honden en poezenwereld. Dus zeer contraproductief.

Onze blanke, christelijke en steeds verder oprukkende beschaving is de meest 
vernietigende kracht op de wereld gebleken. De laatste fase in dit “beschavingsoffensief” 
werd ingeleid door de vegetariër en niet-roker Hitler met de industriële moord op miljoenen 
medemensen, cultuurdragers bij uitstek. Zolang wij deze, “onze”, beschaving wensen te 
ondersteunen zal de eeuwige dood op termijn zegevieren. Als de mensheid dit proces 
doorstaat komt er een “Soylent Green” voor in de plaats, zonder natuur en cultuur. Of de 
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mensheid roeit zichzelf uit, jammer dan van de cultuur. De aarde komt er dan wel weer 
bovenop.

maandag 2 maart 2009, 02:25 uur

#44 - Hans R. van der Woude

In hoeverre dient de staat met haar geweldmonopolie de samenleving en in hoeverre dient 
ze deelbelangen? In principe leven we in een maatschappij met een scheiding tussen het 
private, onze economie met name, en het politieke. De staat treedt als rechter op bij 
conflicterende situaties en zou boven de partijen dienen te staan. Aan dat laatste twijfel ik 
ten zeerste, m.a.w. ze dient m.i. ook nadrukkelijk deelbelangen.

Het voorval met de dierenactivisten maakt het weer duidelijk. De uitvoerende macht, 
minister Ter Horst, eigent zich taken toe die liggen op het terrein van het parlement en van 
justitie. Aantoonbaar is dat een van de burgerlijke partijen, de bio-industrie, geweld 
gebruikt tegen dieren en een aanslag pleegt op ons aller welzijn. De partij die hier tegen in 
opstand komt wordt al bij voorbaat beperkt in haar strijdmethoden. Het lijkt me toch op de 
eerste plaats de rol van het parlement wetten en richtlijnen uit te vaardigen en niet Guusje 
Ter Horst. Dit is echt de omgekeerde wereld.

Welke machtsmiddelen de staat mag, kan, wil inzetten bij misbruik door welke partij dan 
ook staat op een ander blad. Ik vrees wel dat het in dit geval vooral gaat om het niet weten 
en het niet willen weten. En dat vooral ook zo te houden. De fundamenten zouden wel 
eens onder onze kapitalistische orde weggezaagd kunnen worden. Let eens op de 
waarden die de maatschappij zegt uit te dragen en te verdedigen. Die waarden zijn eerder 
de bekende vlag op de modderschuit. Ik heb zelf het gevoel dat hoe meer ziekte, sterven 
en dood aan ons oog worden onttrokken, hoe levensvijandiger de maatschappij wordt. 
Letterlijk alles wordt ondergeschikt gemaakt aan winstbejag. Zelf zijn we van subject tot 
object verworden. Wat is dan nog een dier?

En toch, de “kenien in ʻt zoer” heeft ook dit jaar weer met Vastelaovend, de Maastrichtse 
carnaval, kostelijk gesmaakt. Maar dat doet niets af aan bovenstaande denk ik zo!

dinsdag 3 maart 2009, 15:12 uur

#55 - Hans R. van der Woude

Afgelopen zondag was het weer zover. In Maastricht kreeg een Belgische extreem-rechtse 
groepering de mogelijkheid om te demonstreren. Prompt werd ter linkerzijde een 
tegendemonstratie op touw gezet, komisch genoeg ondersteund door voetbal-hooligans 
van de gezamenlijke Limburgse profclubs.

Het klassieke model van demonstratie en tegen-demonstratie. En weer kun je je afvragen 
waartoe een tegendemonstratie dient. Olie op het vuur gooien, provoceren of wat? In mijn 
ogen volkomen zinloos en contra-productief voor het doel waarvoor men zegt te vechten. 
Moet je dan de straat overlaten aan groeperingen die het meest verachtelijke voorstaan? 
Zijn er geen andere middelen? Waarom je verlagen tot iets waarop je tegenstander uit is? 
Niet onbelangrijk, wie blijkt keer op keer de meeste sympathie te krijgen van de 

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



ordebewakers? De vraag stellen is hem bijna beantwoorden. De straat, de openbare 
ruimte, een monopolie van de gevestigde orde en reactionaire krachten, het lijkt erop.

Daarnaast, en zeker zo belangrijk, we leven nog in een vrije samenleving. Een 
samenleving die alom gecontroleerd wordt door overheid, bedrijven en instellingen. 
Gegevens kunnen eindeloos gekoppeld worden. Er hoeft maar iets te gebeuren en we 
zitten als ratten in de val. Weg vrijheid. En hoe betrouwbaar zijn de gegevens, ook het 
door u genoemde DNA. Vanuit het UK zijn voorbeelden bekend van malversaties op dit 
gebied. Ik moet er niet aan denken dat we ook dat nog gaan invoeren. De vals-blanke 
profeet en zijn compagnons wrijven zich al bij voorbaat in hun handen.

Het is precies een jaar geleden toen dit gesprek met Job Cohen op de TV plaatsvond:

http://cgi.omroep.nl/cgi-bin/streams?/id/NPS/serie/NPS_1093696/NPS_1093729/bb.
20080129.asf?start=0:18:51.0&end=0:31:11.0;embed=1

U kunt hier beluisteren hoe (extreem-)rechtse figuren als het aan hun ligt de wet naar hun 
hand willen zetten, o.a. met de smoes van jawel de brandweervoorschriften. Een oude 
bekende truc om instellingen en manifestaties om zeep te helpen. Wat zou Cohen van 
Guusje denken? Ik denk dat ik het antwoord wel weet.

Tot slot. Ik ken Marianne Thieme in het geheel niet, ik heb alleen kennis van het artikel in 
de krant. Het is toch niet aan haar de minister de “helpende hand” toe te steken. 
Nogmaals, afgezet tegen de criminaliteit wereldwijd op het gebied van de biosfeer klinkt zo 
iets toch wel lachwekkend. Ik zei het al, op Borneo, 20x de oppervlakte van Nederland, 
wordt praktisch het gehele oerwoud verwoest om het volledig vol te beplanten met 
palmbomen. Ik vind dat werkelijk de ultieme waanzin. Wie heeft het over geweld en welk 
geweld? Maar ik weet het, het is ver van ons bed. Omdat steeds weer op de meest 
afschuwelijke manier de link wordt gelegd met de zogenaamde barbaarsheid van de 
Moslims, in Borneo is het wederom het blanke, christelijke systeem dat een dergelijke 
vernietiging veroorzaakt. In een Moslimland.

woensdag 4 maart 2009, 01:11 uur

#58 - Hans R. van der Woude

Aan marchanderen doe ik ook niet. Daarom mijn schets van de levensvijandige wereld, 
waarover u het wel met me eens bent, neem ik aan. Even nog een fait divers. Onlangs 
had een automobilist de brutaliteit op een berijdbaar voetpad in te willen rijden op een stel 
kleine kinderen. In een reflex heb ik met een welgemikte trap zijn mooi gepoetste blik 
ingedeukt. Ook geweld. U kunt als vanzelf de lijnen doortrekken naar politie, justitie, 
gemeenteraad, actiegroep. Op elk van deze gebieden worden conflicten uitgevochten en 
mogelijk beslecht. De wereld is een grote conflicthaard, de dierenwereld voorop. Harmonie 
denkbeelden verwijs ik naar fabeltjesland. In Duitsland noemen ze dat de “Heile 
Kinderwelt”. Die bestaat dus niet.

Als met meer dan instinct en overlevingsdwang begiftigde wezens zou je wel onderhand 
mogen verwachten dat we als mensen zouden kiezen voor het afbouwen van geweld. 
Laat nou net het meeste onderzoeksgeld gaan richting geavanceerde wapentechnologie. 
Maar goed, laten we maar dicht bij huis beginnen. Persoonlijk walg ik van alle geweld, ook 
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het mollen van abriʼs, telefooncellen, noem maar op. Ik heb er vaker problemen door 
gekregen omdat ik doodeenvoudig mijn mond niet kan houden als ik zoiets zie. 
Omgekeerd is het onthutsend om te ervaren hoe weinig de meeste mensen je te hulp 
schieten in bedreigende situaties. Bemoei je er niet mee is het parool.

En wat doet Thieme? Omdat ik zelden de Nederlandse TV zie was ik niet bekend met het 
personage. Omdat u er op terugkomt eens de site van haar partij opgezocht. Eerlijk, ik 
was positief verrast. Ik denk dat ik de volgende keer toch maar weer eens ga stemmen.

Wat ik lees onder het kopje “veiligheid” en de voorgestelde maatregelen zal ook uw 
goedkeuring kunnen wegdragen! Alleen wat de privacy betreft zult u met dat DNA-
onderzoek in de problemen komen. Voor het gemak laat ik het betreffende gedeelte uit 
hun programma hier volgen.

“Veiligheid
De Partij voor de Dieren hecht veel belang aan de individuele vrijheid van burgers, maar 
deze mag geen inbreuk maken op de vrijheid en het welzijn van andere levende wezens.”

“Maatregelen
- Er dient onderzoek gedaan te worden naar effectievere straffen op gewelddadig gedrag 
naar mens en dier, waardoor herhaling wordt tegengegaan.
- Bij de bestrijding van criminaliteit dient meer prioriteit gegeven te worden aan zaken die 
het welzijn van mensen en dieren het meest aantasten. Dit betekent dat voorrang gegeven 
wordt aan het opsporen van daders van mishandeling, diefstallen en braak boven 
bijvoorbeeld parkeerovertredingen.
- De privacy van burgers dient gegarandeerd te worden. Het tappen en/of opslaan van 
telefoon- en internetgegevens vormt een elementaire aantasting van burgerlijke vrijheden 
en dient tot een minimum beperkt te worden, en onder toezicht van een onafhankelijke 
toezichthouder gesteld te worden, die jaarlijks openbaar verslag doet van zijn 
aanbevelingen en bevindingen.
- De bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie van vooral vrouwen en 
kinderen moet hogere prioriteit krijgen bij politie en justitie.
- Eerwraak en vrouwenbesnijdenis dienen actief bestreden te worden.
- Er moet een sterkere controle komen op de handel in en doorvoer van wapens. Er komt 
een openbaar register met betrekking tot de wapenhandel en de positie van Nederland als 
wapenleverancier en doorvoerland.”

Nogmaals, waaruit blijkt dat Thieme en haar partij geen respect hebben voor de 
rechtsorde. Het probleem ligt toch eenduidig bij de minister die deze orde wil doorbreken. 
Welke belangen zijn hiermee gediend. Toch niet die van een vrije maatschappij. In #60 
lees ik iets over een gemaskerde demonstrant. Het lijkt er verdacht veel op dat onze 
minister iets dergelijks aangrijpt om in het klein haar oorlog te voeren tegen de terreur. 
Welke prioriteiten stelt deze minister? Heeft de staat nog niet genoeg middelen ter 
beschikking, ik denk aan AIVD en politie. om op haar geheel eigen wijze de zaak onder 
controle te houden? Ik denk van wel.

woensdag 4 maart 2009, 22:37 uur

#67 - Hans R. van der Woude

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



Kun je je nog Jan de Cler herinneren. De derby der Lage Landen. Dat was pas voetballen 
en de triomf als weer eens gewonnen was van de Rode Duivels. Net gelezen in de krant. 
“Hup Holland Hup”. Toen was ik nog wel eens triomfantelijk, maar nu? Als ik het nu 
overlees spits je je opvatting waarschijnlijk op het volgende toe (wat Thieme betreft):

“Maar het is niet acceptabel als zij zich ongevoelig toont voor de primaire boodschap van 
de minister, namelijk dat lieden die geweld plegen ongestraft zouden blijven.
En wat doet zij wel?
Huilen met de wolven in het bos. Hele grote tranen.
En marchanderen dat het een lieve lust is.”

Waarom denk je dat ik met die betoging in Maastricht kwam? Om meer dan een punt. De 
rechtstreekse parallel is het actief deelnemen aan de parlementaire democratie (SP en 
PvdD) en actie voeren. Het een sluit het ander niet uit. Maar wat zijn je doelen. In het 
geval van een tegen-demonstratie, zoals afgelopen zondag, heb ik meer dan grote twijfels. 
Het is praktisch uitgesloten dat iets dergelijks geweldloos kan. Is dat de zaak die je zegt te 
dienen waard? Of wordt stiekem gehoopt op geweld? Dat zou meer dan kwalijk zijn.

Ook neem ik best van je aan dat onder de noemer dierenactivist een aantal minder 
scrupuleuze lieden schuilgaan. Dat heb je onder voetbalsupporters ook. Met dat verschil 
dat het speelveld van deze laatsten nauwkeurig te bepalen is. Of anders. Stel je wilt de 
“dierenactivisten” in diskrediet te brengen en je bent liefhebber van geweld. Fascistisch 
noem ik dat. Dat soort voorbeelden kennen we toch ook. En stel dat Thieme zelf een actie 
aanvoert waarbij dergelijk geweld gebruikt wordt, wat moet ze dan? Zelf dat crapule 
uitleveren aan justitie, dat kun je toch niet menen. Je denkt toch niet dat dat soort lieden 
een non-geweld verklaring van te voren afgeven. En ook al zouden ze dat doen, wat dan 
nog? Hoe verder ik erover nadenk hoe dwazer en hoe gevaarlijker vind ik het voorstel van 
de minister. Je kunt toch niet de totale bewakingsstaat willen, want die is het alternatief en 
ligt al kant en klaar op de loer. Echt, de minister beschikt over een uitgebreid 
opsporingsapparaat, dat moet voldoende zijn.

Ondertussen maak ik me meer druk over al het geaccepteerde geweld in onze 
samenleving: de bio-industrie, het gemotoriseerde verkeer, het alom aanwezige lawaai, de 
vergiftiging van de lucht, het water en de grond, ons voedsel. Daar krijg ik al een portie 
van mee, zelfs als ik niet de deur uitga!

zondag 8 maart 2009, 16:36 uur

De discussie draait om de begrippen “rechtstaat” en “geweld”. Over beide heeft de 
minister diep nagedacht. Het probleem voor onze regeerders is namelijk dat er teveel 
mensen zijn, die er afwijkende ideeën op na houden. Gelukkig voor haar is de 
infrastructuur zo goed als rond. Hoe kunnen vervolgens de gedachten gelijkgeschakeld 
worden?

“Die Gedanken waren frei.”
In besloten ministeriële kring wordt een manifest opgesteld. Dierenliefde is iets wat door 
rechts en links gedeeld wordt, denk aan de PVV. Geweld stuit de brave burger tegen de 
borst, zie wederom de PVV. Zo wordt het tot eerste speerpunt. Helaas voor de minister 
lekt het manifest voortijdig uit. Te lezen onder #76 door het illegale werk van Stein.
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De perfecte rechtstaat zien we aldus tegemoet. Justitie wordt afgeschaft en het geweld 
van de staat, en haar alleen komt geweld toe, zal uiterst functioneel worden.

“Ordnung muss sein.”
Kinderen worden vanaf de kleuterleeftijd gedisciplineerd door het vervullen van publieke 
taken, ondermeer de straatreiniging.
Het gebruik van de openbare ruimte buiten de specifieke consumptiezones zonder 
automobiel wordt aan strikte regels onderworpen.
De bevolking zal op termijn nog stringenter ingedeeld worden naar huidskleur, c.q. afkomst 
en inkomen, c.q. opleiding.
Het “dierenprobleem” was al goeddeels opgelost op een aantal verfijningen na.
Nederland wordt kortom zeer overzichtelijk en beheersbaar. De perfecte ruimtelijke 
ordening is geschapen.

Voor ik het vergeet, demonstraties zijn volledig uit de tijd.
We zullen het niet weten en er wordt voor gezorgd dat we het niet willen weten. Wat? Zei 
ik al. Zie Borneo. Zo selectief zijn we inmiddels al.

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



vrijdag 27 februari 2009 door webredactie
Welvaart is meer dan alleen het loonstrookje

zondag 1 maart 2009, 00:44 uur

#1 - R. Winter

Mevrouw Winter, U komt, als ik me niet vergis, uit het hoog ontwikkelde Groningen terecht 
in hèt achterlijke Limburgse dorp. Ik zeg bewust “achterlijke”, want dat is wat ik regelmatig 
beluister in uw bijdragen aan dit forum. Als ik me goed herinner kwam bij u ter sprake een 
“asociale” buurt waar u per ongeluk terecht kwam, discriminatie vanwege de taal, 
discriminatie als werkende moeder, etc. In geen enkele bijdrage van u kon ik een positief 
geluid vernemen over het Limburgse. Ook deze reactie staat weer bol van insinuaties. U 
laat zich voorstaan op een dubbele titel en u vermeldt doodleuk dat u in de “infrastructuur” 
wilde. Toch niet als neerlandicus mag ik hopen.

Het dédain dat telkenmale uit uw woorden spreekt t.o.v. uw domicilie doet me het ergste 
vrezen voor uw woonomgeving. U maakt volgens mij meer kapot dan de “autochtonen” lief 
zal zijn. Is dat wat u onder emancipatie verstaat? Geld en carrière? Overigens staan mijn 
ervaringen diametraal op die van u. Voor leidende posities in het Limburgse wordt vaak 
het adagium gehanteerd, wat van ver komt is beter. Mijn ervaring met, jawel de provincie 
Groningen, is van omgekeerde aard. Daar werd me eens doodleuk verklaard dat men toch 
liever de voorkeur gaf aan een streekgenoot dan aan een Limburger. En de 
vrouwenemancipatie in Limburg. Ach mevrouw, als ik u zo beluister zou ik maar eens bij 
mezelf te rade gaan.

En nog wat mevrouw, die corruptie. Macht corrumpeert (en absolute macht corrumpeert 
absoluut). Drie voorbeelden: de SP in Wallonië, de Rotterdamse havenbelangen en de 
PvdA, de SPD in Keulen. Overal daar waar een politieke partij te lang (alleen) aan de 
macht is ontstaan mistige gebieden met ritselpraktijken. Zo ook in Limburg. Ik kan u zo 
een aantal voorbeelden noemen waarvan u absoluut geen weet heeft. Verdiept u zich 
eens in de herstructurering van de voormalige mijngebieden bijvoorbeeld. Een 
waarschuwing vooraf: zoiets vereist oprechte belangstelling en geen misplaatste arrogante 
houding. En kennis van zaken.

Tot slot. Welvaart is meer dan het loonstrookje. En dat idee zou in Limburg nog niet 
doorgedrongen zijn, durft u gelet op bovenstaande te beweren. Eens te meer verbaast het 
mij dat u nog steeds in Limburg woont. Beseft u wel wat welvaart is? Zuid-Limburg met 
name is de enige streek in Nederland die volkomen autarkisch kan bestaan.

Helaas is ongelooflijk veel stuk gemaakt door vreemde overheersing. Op de eerste plaats 
door de carboonkolonisatie. (En bezie de absurde situatie eens rond DSM en het verloop 
van de landsgrenzen, misschien begrijpt u dan beter dat bij infrastructuur heel wat meer 
om de hoek komt kijken dan juridische aspecten). Momenteel is de stad Maastricht aan de 
beurt met de kolonisatie door een daar gevestigde universiteit.

Ondanks de eeuwenlange aanwezigheid van “allochtonen” kent deze regio nauwelijks een 
“allochtonenprobleem”. Hoe zou dat komen denkt u?
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zondag 1 maart 2009, 22:15 uur

#6 - Henk Hiensch

Welvaart is heel iets anders dan welzijn. Welvaart schijnt zonder welzijn te kunnen, dat 
leert de geschiedenis en maken we dagelijks mee. Maar welzijn zonder te delen in de 
welvaart? Dan moet ik denken aan mijn door en door arme grootmoeder in een van de 
welvarendste dorpen in Limburg. Als weduwe was ze in de dertiger jaren verplicht keihard 
te werken om haar gezin met zeven kinderen in leven te houden. Dat in leven houden had 
met het meest elementaire te maken. Dan heb ik het nog niet over de vele vernederingen 
in dat NSB nest. Geen electra, geen stromend water , geen riolering. De enige luxe was 
een grammofoon met wat platen geschonken door haar broer. Die hielp waar het kon, 
anders had de familie het niet overleefd. Dat waren de tijden van Colijn en het kwartje van 
Romme, de vrome en schatrijke protestant en de schijnheilige katholiek, aanhanger van 
Rerum Novarum.

Henk, je begrijpt dat ik onder emancipatie niet het streven naar luxe versta maar naar 
bevrijding. Hoe zou de wereld er uit zien als de mannen van macht uitgesloten werden en 
het levensnoodzakelijke door vrouwen bepaald kon worden. Samen de zorg voor onze 
kinderen bijvoorbeeld. Is de natuurlijke wel altijd de beste moeder voor haar kinderen? 
Waarom willen zoveel vrouwen mannen imiteren? Is dat penisnijd? Hebben Hollandse 
vrouwen hier meer last van dan Groningse of Limburgse? Je zou het haast denken.

Weet je Henk, ook hier geldt weer de schone schijn. Zie je wel, vrouwen kunnen carrière 
maken, nou ja in Limburg, maar niemand heeft het over het meest schandalige geweld, 
het geweld tegen vrouwen en kinderen. Het staat toch nadrukkelijk in die nota. Nee, een 
carrière als minister dat lijkt wel wat. Niet gehinderd door beschaving of kennis kun je dan 
als minister roepen: “Frankrijk is een mooi land, jammer dat er Fransen wonen”. Of onze 
Neelie in Brussel, die eens een personeelsadvertentie plaatste voor een hulp in het 
huishouden of voor een kinderoppas. Wel zwarte betaling graag.

Vertel nog eens wat over grote zeikers ter lering ende vermaeck!

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



zaterdag 28 februari 2009 door webredactie
Is Nederland een kennisland? Of eerder een handelsnatie

dinsdag 3 maart 2009, 15:19 uur

Is dat schrikken. De bovenstaande reacties lezend krijg je de indruk dat kennis vooral te 
maken heeft met een een hoog IQ, wanneer wordt dit mathematische begrip eindelijk eens 
naar het rijk der fabelen verwezen? Of nog erger met selectie, liefst zo vroeg mogelijk. 
Selectie tot wat? Beursspeculant, kernfysicus? Van deze laatste categorie heb ik iemand 
gekend. Zeer intelligent, altijd in de studieboeken gedoken, ook tijdens de maaltijd, zeer 
ambitieus. Zijn stage doorliep hij in Turkije. Hij was verrukt over dat land: je schoenen kon 
je zomaar op straat laten poetsen, wat een cultuur. Dat was begin zeventiger jaren. Wat 
van hem geworden is weet ik niet. Op zijn gebied was hij toentertijd de enige specialist in 
Nederland. Ongetwijfeld iemand met een hoog IQ.

Lees ik het goed. Kinderen kunnen besmet raken door contact met dommere 
klasgenootjes. Het woord sadisme lees ik zelfs. Nee hoor, selecteren tot je een ons weegt. 
Om in dat circus mee te draaien moeten de kinderen zo jong mogelijk opgefokt worden. 
Net van de borst, pardon de fles, moet al aangepakt worden. Begaafdheid is niet 
aangeboren, wat een misverstand, begaafdheid wordt gekweekt. Allereerst de talenkennis 
en vervolgens de mathematica en het ruimtelijk inzicht. Er mag geen dag verloren gaan. 
Spelen in dienst van het omhoog krikken van het IQ. Milieu is alles bepalend en niet te 
vergeten de woonlocatie. Cultuur moet: muziek, niet in een fanfare, hoe ordinair, nee cello. 
Een potlood kunnen vasthouden, ho maar. Sport, … ik zal maar geen open deur 
intrappen.

O ja, de vraag was, Nederland een Kennisland of Handelsnatie. Als ik dat zo allemaal lees 
geef mij maar een handelsnatie. Van huis uit kunnen handelslieden niet anders dan 
tolerant en wars van specialismen zijn. Ruimdenkend zogezegd. Met cultuur komen ze als 
vanzelf in aanraking, als ze er voor open staan. Hollands in de goede zin van het woord. 
Niks streberisch. Laten we daar maar voor kiezen. Zijn we meteen van die op carrière 
beluste lieden af en kunnen de universiteiten eindelijk weer dienst doen waarvoor ze 
oorspronkelijk bestemd waren: bolwerken van wetenschap en cultuur. En geen veredelde 
beroepsopleidingen. Op dergelijke universiteiten kunnen de hoge IQʼs gemist worden als 
kiespijn. Echte begaafdheid hoort bij de persoon, die kun je niet kweken, maar leer je 
ontdekken door opvoeding en onderwijs, niet andersom. Bovenal in contact met anderen, 
oud en jong!

Kennis? Die wordt verworven zolang de natuurlijke nieuwsgierigheid niet de nek wordt 
omgedraaid. Zelfs via het leerlingenstelsel (bestaat dat nog) heeft een vroeger 
schoolvriendje van mij het erg ver geschopt in de chemie. Rubber om precies te zijn. Hij 
heeft zelfs de internationale vakpers gehaald met een interessante theorie over het ozon-
gat. Zo zie je maar. Vader woningstoffeerder en arm. Daar zouden de maatschappelijke 
accenten moeten liggen, niet bij de armoede (en segregatie) maar bij gelijke kansen en 
rechten. Dan komt de rest vanzelf.
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dinsdag 3 maart 2009 door webredactie
Is Wakker Nederland een aanwinst voor Hilversum?

dinsdag 3 maart 2009, 16:55 uur

“Wakker Nederland vertaalt binnen de publieke omroep de waarden en normen van de 
grote groep Nederlanders, die ʻde ruggengraat van de Nederlandse samenlevingʼ vormt.” 
Een omroep die weet wat er in Nederland leeft. Aldus de Telegraaf.

Dat karakteristieke geluid van de Telegraaf is bijna zo oud als ons omroepbestel, inclusief 
de oorlogsjaren. Hilterman, Duys, Mies, noem maar op. De pedant in de krant vormde Leo 
Riemens met zijn strijd tegen de gevaarlijke VARA en VPRO. Allen geschaard rond de 
AVRO. Vervolgens kwam met dank aan Philips de TROS. Het Telegraaf geluid kon nog 
beter verspreid worden. Vervolgens de commerciëlen. Nog niet genoeg. De volledige 
onttakeling van het bestel is gewenst. Het perfide Berlusconi model. Zie wat er met de RAI 
gebeurd is.

We kunnen dus rustig spreken van een historische continuïteit. Politiek altijd aan de goede 
kant, collaboreren als het moet of kan. Eindelijk heeft ook de PVV zijn eigen omroep. De 
normen en waarden van deze Nederlanders kunnen nu volop uitgedragen worden.

Is er nog hoop voor een beschaafder Nederland? Jazeker, geef alle omroepverenigingen 
samen een zender, waarop ze hun boodschap kwijt kunnen. Voor het overige: geef de 
vrijgekomen capaciteit op radio en TV aan een nieuw te vormen echte publieke omroep. 
Voorbeelden te over. France Télévision, BBC, ARD. Misschien ga ik dan weer eens 
programmaʼs op de Nederlandse TV en radio volgen.

donderdag 5 maart 2009, 00:33 uur

#44 - Koos van der Wilt

Op de NRC (voor Zuid-Nederland, het Handelsblad voor het noorden) geabonneerd zijn 
en de Telegraaf lezen is voorbehouden aan het grof verdienende klootjesvolk, dat er o zo 
graag bij wilt horen. Als het niet beroepshalve moet verspil je toch je kostbare tijd niet die 
krant. En of ze fout was in de oorlog en niet met het pistool tegen de slaap. Dat kon je 
bijvoorbeeld niet van De Tijd zeggen. De opvolger van de Telegraaf stond na de oorlog al 
in de startblokken: de Volkskrant. Dat hoefde uiteindelijk niet. In mijn stukje boven noem ik 
niet voor niets Leo Riemens. AVRO en Telgraafman. Als radiomedewerker genoot hij 
bekendheid met zijn programmaʼs over opera. Lid van de NSB. Hij was de eerste 
Nederlander die in NSB-uniform de studio betrad op de dag van de Duitse inval in 
Nederland.

Als u het hebt over de “ex extreem linkse krakersomroep” begrijp ik meteen waar u dat 
idee vandaan heeft. Precies, dat kan niet missen, Leo Riemens in de Telegraaf. Iemand, 
die fulmineerde richting alles met een beetje kritische, onafhankelijke geest met een 
minimum aan culturele en geestelijke bagage. Hij was n.l. ook de eerste TV recensent in 
Nederland, voor de Telegraaf dus. Het enige wat u zich blijkbaar kan herinneren van die 
“ex extreem linkse krakersomroep” is Cherry Duyns, vermoedelijk van het programma 
Herenleed. Zijn compagnon Armando berichtte in deze krant regelmatig vanuit Berlijn. Zijn 
idee van “schuldige plekken” is me altijd bijgebleven. Leren zien, en horen, en wat je ziet 
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en hoort leren begrijpen is erg belangrijk. De VPRO heeft op zijn minst aan dat gegeven 
een bijdrage geleverd, waarvoor ze niet genoeg gehuldigd kan worden.

U begrijpt, ik ben het niet alleen met u oneens, maar ik heb zelfs het vermoeden dat uw 
mening wel erg sterk gekleurd is door het lezen van de Telegraaf. Lijkt me toch niet zo 
gezond om tot een eerlijk oordeel te komen.

donderdag 5 maart 2009, 04:20 uur

#44 - Koos van der Wilt

Nog een kleine aanvulling, Koos. Over de Telegraaf zullen we het wel niet eens worden. Ik 
mag niet uit de school klappen, maar dit kan wel. Een oom van me is op oudere leeftijd 
nog een aantal jaren actief geweest bij die krant. Hij was iemand van het slag die wist hoe 
hij aan de kost moest komen en de vrouwtjes niet versmade. Je zou, als je niet beter wist, 
hem voor een rechtse bal versleten hebben. Opmerkelijk genoeg lagen zijn politieke 
sympathieën links en bleef zijn hele leven door dik en dun de SDAP/PvdA trouw. Op zijn 
werk werd hij daarom als een uitzonderlijk exemplaar beschouwd. Het tekent misschien de 
geest ten burele van de Telegraaf.

Waarom ik nogmaals reageer komt vanwege uw opmerking over de SP. Waarom dat 
steeds weer uitgebazuind moet worden? Ik vermoed door gebrek aan eigen argumenten. 
Je praat simpelweg wat slogans na, et voilà, de goede zaak is weer gediend. Men deelt 
zich bij voorbaat in bij het rechtvaardige deel van de bevolking en de rest moet bekeerd 
worden, lijkt het wel. Bij sommige neemt het inmiddels puberale trekken aan. Het wordt nu 
helemaal duidelijk vanwege het posten onder volledige naam. Zeer opmerkelijke, niet 
bestaande namen duiken op. Plaatsnamen hadden we al en nu dit. En zulke lieden 
streven naar de bevrijding van de maatschappij. Wat voor een maatschappij? Daar 
hebben ze nooit over nagedacht. Lachwekkend en triest tegelijkertijd.

vrijdag 6 maart 2009, 22:50 uur

De Telegraaf dus. Waarom nemen 2 miljoen mensen genoegen met een dergelijke krant, 
kun je je afvragen. In Duitsland heb je gedegen kranten ter rechter zijde, de FAZ met 
name, met een uitstekend Feuilleton. En het boulevardblad Bild. Dan kun je kiezen. Die 
keuze hebben we hier niet. Dat lijkt me de sterkte en zwakte van de Telegraaf, maar ook 
haar macht.

De oorlog. Een kleine anekdote. De “goede” De Tijd en de “foute” Telegraaf. De eerste 
werd gemangeld tijdens de bezetting via o.a. ingrepen in de redactie (door Blokzijl) en 
kwam uiteindelijk bijna zonder papier en drukpers te zitten. Zelfs het kleine handpersje, dat 
nog restte, werd geconfiskeerd en kwam bij de Telegraaf terecht.
Simon Carmiggelt verhaalt hierover in 1970: “Ik dacht: we gaan een klein krantje (bedoeld 
is het illegale Parool) maken. Nu hadden vertrouwensmannen gezegd dat wij op de dag 
van de bevrijding ook in het gebouw van ʻDe Telegraafʼ konden drukken. Er werden dus 
twee ploegen gevormd. De ene werkte in het ʻTelegraafʼ-gebouw, de andere bij Jesse 
(drukkerij op de NZ Voorburgwal). Wij, bij Jesse, waren het eerste klaar. Veel eerder klaar. 
Bij ʻDe Telegraafʼ stond een handpersje dat ʻDie Zeitung in der Niederlandenʼ had gejat 
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van ʻDe Tijdʼ. Terwijl ze daarmee doende waren kwamen mannen van die krant het weer 
opeisen.”
Aartsbisschop De Jong: “De Tijd” toonde moed, gepaard aan beleid.”
De Telegraaf: beleid zeker, maar moed?

Toen De Tijd in 1974 ten onder ging voelde ik me eerst ontheemd. Het werd heel snel de 
NRC, en dat moet ook maar zo blijven. Overigens, de Telegraaf heeft nooit in Zuid-
Limburg kunnen aarden. Om toch een voet aan de grond te krijgen werd in de zeventiger 
jaren het vooruitstrevende Limburgs Dagblad overgenomen. De definitieve doodsteek voor 
die krant.

Nu de discussie. #49 (Koos van der Wilt): “Het valt me op dat ik hier niet kan posten 
zonder hele boekdelen van u als antwoord te krijgen. Heeft u moeite met mensen met een 
andere mening? Blijkbaar denkt u dat ik met u in gesprek ben. Dat is niet zo. Ik geef mijn 
mening, klaar.” Bedankt meneer Van der Wilt. Zo gaat u dus om met mensen die een 
andere mening hebben en zich de moeite getroosten met u een discussie te voeren. Is dit 
de bedoeling van het forum? Wat ik echt beneden peil vind zijn uw kwalificaties over de 
VPRO. Hoe denkt u die te kunnen staven? Zijn dat soms de ingesleten kreten uit de 
Telegraaf. Ik durf te beweren dat u absoluut geen weet hebt van deze omroep. Mag ik 
alsjeblieft dergelijke nonsens weerleggen? En dat doe ik dan nog zeer terughoudend “om 
de discussie gaande te houden.” Nogmaals bedankt, meneer Van der Wilt!

En ik schijn te generaliseren volgens #56 (Jan France) en voelt zich beledigd. Ik ben 
onbeschoft en dom. Waarom gebruikt u een pseudoniem, meneer France? Daar voel ik 
me beledigd door. Het getuigt van weinig respect voor de andere deelnemers. Ook een 
beetje dom, dat pseudoniem bedoel ik.

vrijdag 6 maart 2009, 23:03 uur

Nog een kleine aanvulling over de Telegraaf. Het bedrijf heeft, voor zover ik weet, altijd 
een vooruitstrevend beleid gevoerd op het gebied van de arbeidsvoorwaarden. Ook dat 
mag niet uit het oog verloren worden. Kan dat ook van de andere kranten gezegd worden? 
Ik weet het niet. Graag informatie hierover.

zondag 8 maart 2009, 00:12 uur

#68 - Henk Hiensch

Te vrezen valt, Henk, dat dit soort prachtige liederen nooit te horen zullen zijn op die 
nieuwe wakkere zender. Wat missen sommige mensen toch veel.
Van dit repertoire zijn ook video-opnamen (in het Russisch) verkrijgbaar!

En dan: Chamberlain, Wagner, Cosima, Adolf. Een zeer directe lijn. Kan muziek schuldig 
zijn? Ik bedoel het niet retorisch. Denk maar eens aan de overeenkomsten tussen nazi-
liederen en liederen uit de linkse beweging. Zelfs die van Hanns Eisler…

dinsdag 10 maart 2009, 20:22 uur
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Boft Wakker Nederland wel even. Sinds geruime tijd zijn omroepverenigingen niet meer 
verplicht een “totaal” programma te verzorgen. Desondanks wil deze nieuwe omroep, net 
als haar gedrukte evenknie, niet verzaken het volk de nodige intellectuele bagage mee te 
geven. Leiding over een mogelijk op te richten afdeling infotainment zou ik graag in 
handen zien van Bob Smalhout, zoals opgemerkt de rechtse intellectueel van Nederland.

Een echt erudiete man. Kennis van het verleden als geen ander. Daarom kan hij de nagel 
op de kop slaan als hij zegt dat Nederland vol is, we belazerd zijn bij de invoering van de 
euro en nog meer van die dingen, waarmee mensen met een tekort aan historisch besef 
worstelen. Hij kan ook helder de standaardwerken van Fortuyn tot ons brengen. U weet, 
hij was intiem bevriend met deze politicus. Dankzij zijn voortreffelijk werk als columnist 
zullen we ook nooit vergeten dat alle rampen die over ons land zijn gekomen terug te 
voeren zijn op één persoon: Joop den Uyl. Zo gaat dat in de geschiedenis. Het zijn altijd 
de grote veldheren die een oorlog winnen of verliezen, van Alexander de Grote tot Bush, 
nooit de geslachtofferde soldaten.

Om met prof. dr. Smalhout te eindigen, daarbij Fortuyn citerend: “Bijna vijf eeuwen van 
natievorming en een duizendjarige ontwikkeling zijn door de kabinetten van Den Uyl tot en 
met Kok op een achtermiddag door de gootsteen gespoeld.” Toch zijn er lieden, en niet de 
minste gezien hun hoogst intelligente bijdragen in dit forum, die durven te beweren dat 
geschiedenis voor vervalsing staat en de belijders ervan bedriegers zijn. Toch putten zij 
onvermoeid uit het werk van het illustere duo Smalhout-Fortuyn. Nog een geluk dat ik 
geen historicus ben, niets van doen heb met een “Historikerstreit” en opgegroeid ben met 
een gezonde dosis nieuwsgierigheid en kritische zin. Met dank aan mijn ouders en 
eenvoudige komaf.

Lees het citaat nog eens, als u aan mijn geestelijke gesteldheid twijfelt.

maandag 16 maart 2009, 15:49 uur

Waarom zijn de groten der aarde zo bezorgd over onze mening over hen? Waarom maken 
ze zich zo druk om onze mening over hen te beïnvloeden? Waarom zijn ze zo bang dat 
hun onderdanen zelfstandig leren denken? Waarom worden steeds weer lieden gevonden 
die willen collaboreren met de machtigen? Omdat iets van de glans der machtigen op hun 
afstraalt? Of omdat ze weten hoe macht gemaakt en gebroken kan worden? Of omdat ze 
zelf machtshongerig zijn? De Murdochs en Berlusconiʼs als het ware.

Ten onzent wordt door critici op het bestel voortdurend de BBC de hemel in geprezen. Is 
dat terecht? Voor wie de ontwikkelingen in Noord-Ierland via de BBC heeft gevolgd moet 
beter weten, dan zwijg ik nog maar over de oorlog met Argentinië over het schapeneiland, 
de Falklands. Ook het ongeremde chauvinisme bij sportprogrammaʼs geeft te denken. 
Maar het kan erger en dan heb ik het niet over de uitgekiende marketingstrategie van 
deze omroep en elke blokkering tot Europese samenwerking, bijvoorbeeld met Arte en 
Euronews, maar over haar programmabeleid.

Vandaag bericht de Guardian over het weigeren door de BBC van een 10 minuten 
durende radioversie van een theaterstuk van Caryl Churchill “Seven Jewish Children” met 
de lapidaire mededeling “we felt it would not work for our audience”. Ook een oproep 
m.b.t. Gaza werd onlangs geweigerd.
http://www.guardian.co.uk/media/2009/mar/16/bbc-rejects-caryl-churchill-israel
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De vraag blijft wie manipuleert wie en hoe kunnen we ons bevrijden uit deze 
omstrengeling?

dinsdag 17 maart 2009, 20:48 uur

#86 - Piet Legers

Dan liever het Polygoonjournaal, dat was pas objectief. Gekheid terzijde, maar het volk 
hersenspoelen en critici de mond snoeren is er ook maar met de haren bijgesleept. Het 
volk (welk volk?) keek er doodeenvoudig niet naar. Haal de kijkcijfers uit de 70er en 80er 
jaren er maar bij! Over de kwaliteit en inhoud, en dan beperk ik me tot de VPRO, valt echt 
te twisten. Maar dat geldt in nog sterkere mate voor de door u gememoreerde 
programmaʼs van Duitse of Britse snit. Ik denk dan aan de niet te stoppen golf van 
nagespeelde “documentaires” bij het ZDF. Geven die nu werkelijk inzicht of manipuleren zij 
niet nog veel meer? Vergelijk het eens met wat op de Franse TV te zien valt… Of in de 
weekends op Rai Tre!

Terugkomend op de nu vertoonde serie over communisten. De afgelopen zaterdag 
uitgezonden documentaire “De Berg” was niet alleen ontroerend, maar ook voor historici 
van belang, was mijn indruk. Ook het fragment over de brieven van Paul de Groot aan zijn 
vrouw en dochter maakte indruk en kun je niet maar zo wegpoetsen.

Het wachten is nu op een serie portretten van Rechts Nederland. Daarin mag de 
persiflage van de Rooie Reus van een NATO generaal niet ontbreken. Een poets die Luns 
eens geleverd werd in de Maastrichtse schouwburg. Of Van Riel in het streng 
gereformeerde Gorinchem… Andere koek dan Fré Meis, ik weet het.

donderdag 19 maart 2009, 19:58 uur

#90 - Piet Legers

U zegt het. Ook gekeken naar Koot & Bie? Bagger en pseudo-intellectuele troep. Begin 
zelf een omroep. Kunnen we nog wat van leren, meneer Legers. Of liever Wakker 
Nederland, dan mag u het journaal verzorgen. Helaas zal ik het nooit zien. Ik kijk namelijk 
nooit naar een journaal, objectief of niet. Ook anachronistisch of niet?
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woensdag 4 maart 2009 door webredactie
Hebben WWʼers recht op een passende functie?

woensdag 4 maart 2009, 23:29 uur

#39 - Henk Hiensch

Dit onderwerp wilde ik aan mij voorbij laten gaan. En nu kom je met de kolenmijnen. Heeft 
ook rechtstreeks te maken met de “Nederland kennisland” of een vorm van Hollandse 
arrogantie. De exploitatie had indertijd op een andere wijze voortgezet kunnen worden 
d.m.v. vergassingstechnologie.

En waarom zijn die Italianen, Polen, Tsjechen en Joego-Slaven hier terecht gekomen. 
Simpel, iemand die gewend is aan het werk in de buitenlucht krijg je niet onder de grond. 
Zelfs Maastrichtse arbeiders, die heel wat ellende gewoon waren, kreeg je tijdens de 
crisistijd niet zover. Om toch mensen uit de streek tot mijnwerker om te vormen schoot de 
Kerk de staat en het kapitaal te hulp in de persoon van Poels. Onteigen de boeren was 
zijn devies, de landarbeiders worden als vanzelf werkloos en ziedaar een nieuw 
mijnwerkersproletariaat was geboren. Ja, een groot leider, die Poels. Er staat nog een 
standbeeld van hem in Heerlen.

De hoogopgeleiden in de mijnsector. Die kwamen in eerste instantie allen uit onze 
voormalige kolonie Nederlands-Indië. De belangrijkste winkelstraat in Heerlen draagt 
daarom de naam Sarolea.

vrijdag 6 maart 2009, 01:07 uur

God heeft de standen gewild en offers moeten worden gebracht. Daar gaat het om, 
vroeger en nu. Wat denkt u, met mijn handen werken, hoe vies. In de vrouwenwereld is 
dat het duidelijkst. Werken is voor de dommen, net als betalen van belasting. Zo denken 
personen met de harmonie van kerk en staat in gedachte.

Waarom verdienen de mensen die de boel draaiende houden zo weinig? Een dak boven 
je hoofd, eten op tafel en de vuilnis die voor je opgehaald wordt is levensnoodzakelijk. Niet 
het werk van een zielknijper of een TV-sterretje. En de kennis die mensen bezitten, die 
werkelijk een vak beheersen. Een meubelmaker of een metselaar bijvoorbeeld. En denken 
kunnen ze als geen ander. Echte intelligentie. Daar kunnen toch geen van buiten geleerde 
wetsteksten tegenop. Het klinkt wat ridicuul, maar toch, de arbeidende categorie weet 
zichzelf heus wel in leven te houden, als ze mogen. Bij die andere categorie weet ik het 
nog niet zo zeker.

Mensen die iets creëren verdienen respect, ze voegen iets toe wat ons leven rijker maakt. 
Worden ze er zelf rijk van, in materiële zin?

p.s.: Bij het scrollen valt mijn oog op “ontintellectualiseren” en “geestelijke mishandeling” 
gekoppeld aan “Arbeitseinsatz” en “geestelijk wurgen” door “tirannen” in het stuk van 
Frank Lenssen #1.
Als dan ook nog gesteld wordt, ik citeer: “Ieder mens verdient het om in zijn waarde 
gelaten te worden. De één vindt het repareren van kapotte CV-ketels heel bevredigend, de 
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tweede bezorgt graag boodschappen aan huis en maakt een praatje met zijn klanten - en 
de derde is ingenieur en wil niets liever dan machines en bouwwerken te plannen en te 
realiseren.” gaan bij mij heel wat bellen rinkelen. Komaf en selectie op school zijn de 
meest doorslaggevende factoren voor iemands latere positie in de maatschappij. Weinigen 
zijn uitverkoren voor status en rijkdom, de maatschappelijke piramide zou uit zijn 
evenwicht raken. Op hun beurt houden de uitverkorenen die orde als vanzelfsprekend in 
stand, die cirkel is nog steeds rond.
Wat moet ik dan in dit verband denken van het zo geduide realisme van CU en SP? 
Christelijk? Zou kunnen. Gek, meneer Lenssen, maar ik denk dat uw denktrant niet eens 
zoveel verschilt van de studeerkamergeleerde, zoals u hem noemt, Donner.
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zaterdag 7 maart 2009 door webredactie
Is er nog behoefte aan diepgang en inhoudelijk debat?

maandag 9 maart 2009, 20:18 uur

Steeds dezelfde treurzang ondanks de mogelijkheden die we ter beschikking hebben. 
Vaak heb ik al verzucht: “Voor mij komen ontwikkelingen als internet 40 jaar te laat”. Voor 
wie eenmaal de weg heeft gevonden is het aanbod overstelpend. Idem wat TV betreft. 
Arte, Theaterkanal, VPRO-themakanalen. Waarom nog gekeken naar al die pulp. Omdat 
het “leuk” is met het verstand op nul? Waarom de Telegraaf lezen als er de NRC is? 
Geïnformeerd zijn is de basis van elk debat. Dat kan tegenwoordig beter dan ooit. Al is de 
leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel.

Toch vind ik dat Rob Wijnberg wijst op een aantal punten die grondig mis zijn. Kort 
samengevat: “verdomming, het verwisselen van kwaliteit met kwantiteit, snelheid en 
vluchtigheid”. Wel legt hij m.i. veel te zwaar het accent, en in negatieve zin, op het 
“postmoderne denken”, hoe we dat verder ook definiëren. Dat dè waarheid is afgeschaft 
betekent een werkelijke bevrijding. Een sceptische levenshouding biedt dan wel geen 
absolute zekerheden meer, het vereist wel dat een mening slechts gevormd kan worden 
door het toetsen van feiten, doen van onderzoek en het wegen van andere opvattingen.

Gisteren was vrouwendag. Waarom wordt het (publieke) debat zo sterk gedomineerd door 
mannen? In een programma op Arte over menstruatie kwam de Britse antropoloog Chris 
Knight (”Menstruation and the origins of culture” - 1991) aan het woord.
“Het zou zeer goed zijn uit de menselijke evolutie te leren. Geld en macht is een 
hersenspinsel, loze kretologie. We moeten alles loslaten. Als we loslaten, winnen we.”
We leven immers onder een politiek en socio-economisch model dat zich vanaf de vijftiger 
jaren steeds verder uitgekristalliseerd heeft en in zijn oorsprong steunde op twee peilers: 
de koude oorlog en de consumptiemaatschappij. Dit model heeft geleid tot een 
depolitisering van de publieke ruimte met als resultaat dat we ons allen amuseren tot de 
dood er op volgt. Een consumptie-dictatuur dus, met bijbehorend volk, dat het model in 
stand houdt. Om echt bang van te worden.

Het is deze dictatuur die alles dreigt te vernietigen ondanks de schone schijn van 
vooruitgang. Vernietiging van de biosfeer, vernietiging van menselijke relaties. Het vreet 
heel diep door. Een dezer dagen belde ik een stel op waarmee op onduidelijke wijze het 
contact verloren was gegaan. Het bleek te draaien over irritatie die alles te maken had met 
het “Het moet vooral leuk en gezellig blijven”. Of anders gezegd “het niet weten en het niet 
weten willen.” Samenzijn is gedegradeerd tot oppervlakkigheid, modieuze small-talk en 
vooral het ontwijken van fundamentele zaken. Nog anders, we vinden ons eigen leven en 
welzijn het belangrijkst, hetgeen hiervoor moet wijken of vernietigd wordt is van geen of 
hooguit secondair belang.

Die dictatuur beheerst ook onze media, met alle gevaarlijke uitwassen tot gevolg. Het 
autootje en de PVV. Afhankelijkheid van de reclame. Zulks wordt door Wijnberg perfect 
geschetst.
Symbolisch voor deze dictatuur is het bezit van geld en het leven volgens de persoonlijke 
agenda. Materieel welzijn volop, geen tijd. De dood voor elk gesprek en debat. Geen 
gefundeerde mening, slechts “tegen”. De Tegenpartij van Van Kooten en De Bie zou het 
buitengewoon ver in onze tijd brengen! De door velen gewenste democratie, ja of neen?
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maandag 9 maart 2009, 21:11 uur

#48 - Gloria van der Spek

Net mijn stukje weggestuurd en dan lees ik dit:

“Een ontwaakt volk gaat meepraten en formuleert voortdurend eigen meningen en laat 
zich expliciet uit over zoʼn Europese Grondwet en bv het elektronisch patiëntendossier. Fel 
tegen was de meerderheid! Nou precies naar die meerderheid en diens kritische stem 
wordt niet geluisterd.”

Ja, het volk is ingeslapen, dankzij kennis. Deze onzin is werkelijk grotesk. Ik had me 
voorgenomen niet meer op uw pamfletten te reageren. Echter, dit is toch wel de meest 
baarlijke èn gevaarlijke nonsens die ik sinds lang heb gelezen. Ooit gehoord van 
boekverbrandingen? Voor u het vergeet, u verspreidt geen kennis op dit internet. U 
verspreidt “Hausgemachte” ideologie, waarvan u de consequenties niet overziet. Er zijn 
inderdaad kritische stemmen tegen “Europa”. U moet er dan wel kennis van willen nemen. 
In een ander blog heb ik u dit al aangegeven, daar ga ik verder maar niet meer op in. Zelfs 
het populistische ja of nee over de toekomst van Europa ligt genuanceerder. U kunt dat 
vandaag nalezen in de Belgische Standaard.

Realiseert u zich wel dat uw gescheld tegen wat dan ook exact zo kan uitgebazuind 
worden door rechts-extreme lieden. Moet ik soms een opsomming geven van al uw 
kwalificaties alleen al in dit stuk? Links, laat me niet lachen.

woensdag 11 maart 2009, 14:31 uur

Voor Volk en Vaderland!

In dit forum zijn Roomsen verlicht door de H.Geest nadrukkelijk aanwezig. Ze zeggen de 
Kerk achter zich gelaten te hebben, maar de Geest kruipt waar hij niet gaan kan. Ze doen 
aan introspectie alvorens ze een boodschap verkondigen aan het volk. Voor niet-
katholieken mag het bevreemdend klinken, een boek lezen of het vergaren van kennis 
vervult hen met weerzin. Ideeën ter discussie stellen, voorwaarde voor elk debat, is hen 
vreemd. Immers zij zijn het die verlicht zijn, alle overigen moeten tot dit licht gebracht 
worden.

Vorm en ritueel zijn de middelen waarin hun boodschap verpakt wordt, ook al is ze nog zo 
getekend door het slijk der aarde. Ze voelen zich gekrenkt als ze op hun missers gewezen 
worden. Zelf kwetsen ze en beledigen als het zo uitkomt bij gebrek aan argumenten. Ze 
kunnen zelfs zo ver gaan iemand in het diepst van zijn gevoelens te beschadigen. Ze zijn 
dan tot vergeven bereid, tenminste als je je weer bekeert tot de enige ware kerk. De 
omgekeerde wereld zullen niet-katholieken roepen. Niets is minder waar. Laat de 
zondaars tot mij komen, ze weten niet wat ze doen.

Ze weten wat het volk begeert. Geen kapitalisme, geen communisme, maar geloof. Geloof 
in de consumptie-maatschappij. Niet de rijken zijn de bron van het kwaad, het is hun eigen 
komaf en die verloochen je niet, maar de armen. Zij moeten verheven worden. Tot wat? 
Dat is nu juist het grote raadsel. Daar hoor je ze niet over. Onder leiding van wie? Zonder 
blikken of blozen: een charismatisch, gepassioneerd en gekwalificeerd leider. Je reinste 
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vorm van elitair denken. En dat moet vroeg ingeprent worden. Laat de kinderen tot mij 
komen. U weet, niets is zo kneedbaar als de kinderziel.

Het is deze alles verstikkende “liefde” of “empathie” die zo kenmerkend is voor de gelovige 
katholiek of ex-katholiek, die deze gevoelens verinnerlijkt heeft. Ze lopen rechtstreeks in 
hun eigen val. Kinderen? Slechts objecten. “Bruine kleurtjes”? Ze moeten niet te talrijk 
worden of te dicht bijkomen. Nederland? Vol, vol met mensen… Europa? Geld en regels. 
Geloof? Als het dan toch moet, Rooms.

In het verkondigen van sprookjes zijn ze opperbest. De werkelijkheid staat op een ander 
blad. Die laten doordringen en leren begrijpen kost moeite en die is teveel gevraagd. Ze 
zijn immers al verlicht door de H.Geest. Einde debat.
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woensdag 11 maart 2009 door webredactie
Begrijpt u nog iets van het recht op vrijheid van meningsuiting?

donderdag 12 maart 2009, 16:00 uur

Meningsuiting. Je uiten moet in alle omstandigheden kunnen. Zonder welke beperking 
ook, lijkt me zo. Je hebt pijn, verdriet, je bent blij of je wilt naar huis. Een mening uiten is 
van een andere orde. Je mag veronderstellen dat er over nagedacht is. Het is iets anders 
dan een terloopse opmerking. Je kunt het vergelijken met de beschrijving van een 
bouwwerk door een architect en de waardering van een toevallige passant over datzelfde 
bouwwerk. Daarmee wil niet gezegd zijn dat de kwalificaties van deze laatste niet 
waardevol zou kunnen zijn of zelfs meer to the point dan die van een architect.

Een mening hebben over de kwaliteit van een bouwwerk of een genoten maaltijd is relatief 
neutraal, meningen over personen of groepen is van een andere orde. Je moet ze kennen, 
hun beweegredenen weten, enz. Vaak zijn dergelijke meningen meer projecties van 
onszelf, waarin die ander of anderen zich helemaal niet kan of kunnen herkennen. Te 
weinig zelfkennis en zelfkritiek bij de een, te weinig begrip bij de ander. Om die reden vind 
ik Joodse humor en zelfspot mooi. Problematisch wordt het als mensen met 
gemeenschappelijke kenmerken via hun bezit, cultuur en leefstijl beoordeeld worden. Een 
simpel voorbeeld. Ik heb meegemaakt dat de kwalificatie “pulpzenders” voor commerciële 
omroepen niet gebezigd mocht worden, immers hiermee werden de kijkers naar deze 
zenders beledigd.

Blijft de vraag, hoe kom je tot een mening over mensen en waarvoor staan ze. Welke 
drijfveren spelen bij het vormen van die mening een rol? Bewondering, vreugde, angst, 
bezorgdheid? Wat weten we van elkaar? En bovenal, moet niet wederzijds de bereidheid 
getoond worden een mening ter discussie te stellen? Is dat nu net niet het fundament van 
de “vrijheid van meningsuiting”?

En dan, hoe beoordeel je een mening? Ben je niet verplicht als je al een oordeel wilt 
geven over een bepaalde meningsuiting, dat je je dan niet alleen beperkt tot de aard en 
inhoud van deze meningsuiting, maar dat je je dan ook een idee moet vormen over het 
onderwerp waar deze betrekking op heeft. En je afvragen wat de consequenties kunnen 
zijn van het verspreiden van die mening?

Verder, hoe ligt het verband tussen het verkondigen van een mening en iemand die deze 
mening gebruikt voor legitimatie van een daad? In beide richtingen wel te verstaan. Legt 
zulks beperkingen op t.a.v. de vrijheid van meningsuiting?

Is een ongebreidelde vorm van deze vrijheid überhaupt mogelijk? Wie is er mee gediend 
en wie kan er gebruik van maken? Denk aan de macht van de media.

Hoe is deze actievoerder tot zijn spreuk, c.q. mening gekomen, wat verstaat hij onder 
“gezwel” en onder “Islam”? Wat waren zijn drijfveren. We weten het niet, tenminste ik weet 
het niet. Ik kan alleen afgaan op de afgrijselijke term “gezwel”. Een typische metafoor voor 
alles wat met wortel en tak uitgeroeid moet worden. “Islam” is dat het geloof an sich of de 
gemeenschap die dat geloof aanhangt? In de betekenis van het laatste wordt het pas echt 
gruwelijk, maar toch, hoe roei je een geloof uit? Je kunt je ook afvragen of deze vaagheid 
niet bewust gekozen is.
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Wilde hij een debat uitlokken? Dat was dan bij voorbaat in de kiem gesmoord door de 
gekozen vorm en inhoud.

Ik huiver: Nederland behangen met affiches “Stop het gezwel dat Islam heet”, “Verbrand 
de Koran”…. Heel iets anders dan “Stop kernenergie”. Is dat de vrijheid die we 
aanhangen? Is dat de maatschappij die we willen? Nederland Islamrein? Zie ik spoken?

zondag 15 maart 2009, 02:42 uur

Of een steeds wederkerend discussie nodig is? Ik denk van wel. Misschien is het een 
heilloze discussie. Zie dit forum. Sommige stukjes-schrijvers generen zich ook nu weer 
niet met door elkaar gehutselde begrippen en een logica waarvan je rilt een zinvolle 
discussie onmogelijk te maken. Discussiëren alleen met het doel je eigen gelijk te halen is 
zinloos en getuigt van een misplaatst superioriteitsgevoel. Moet je de hoop op verandering 
en wederzijds begrip opgeven? Mag je de publieke ruimte overlaten aan het recht van de 
sterkste ook al zijn de gebruikte middelen niet valide? Om duidelijk te zijn, wat rood is, is 
rood, en wat groen is, is groen. Hooguit over de nuance en intensiteit van de kleur valt dan 
nog te twisten. Niet over de kleur zelf.

Je vraagt je wel eens af in welke werkelijkheid sommige mensen leven of denken te leven 
of willen leven. Een mooi voorbeeld is dat van #81. Ramsey Nasr wordt ten tonele 
gevoerd. Een vijftal jaar geleden heeft deze poëet, schrijver, acteur van zich doen laten 
spreken door een bijdrage op de opiniepagina van de NRC. Een indrukwekkend artikel 
over de toestand in Palestina. Na te lezen onder deze link:
http://www.epibreren.com/nasr/rumoer.html#abchor-bio

Als nu, zoals onder #81, deze schrijver wordt aangehaald met een uit zijn verband gerukt 
citaat met daarbij de opmerking: “Wat is dat toch voor ingebakken wreedheid om zó te 
oordelen over iemand wiens leven in een dichtgespijkerde hel is veranderd? Als ik me 
indenk wat Wilders elke dag moet meemaken, wordt het me ijzig om het hart. De 
luchtigheid & de sneer waarmee Nasr zich ervan afdoet, is weer typisch zoʼn trekje van de 
islamitische woestijnvolkeren waar we keer op keer mee geconfronteerd worden”, dan kun 
je je afvragen of discussie gewenst wordt. Eigenlijk is deze al bij voorbaat gesloten.

En stel nu eens dat door iets ter discussie te stellen minder oorbare doelen nagestreefd 
worden. Voor de hand ligt het uitlokken van geweld door het doen van bepaalde 
uitspraken. Zelf denk ik in dit verband meer aan een vorm van propaganda d.m.v. het 
dicteren van een agenda met themaʼs waarover gepraat dient te worden. Het geeft aan de 
protagonist in een dergelijk spel de mogelijkheid het debat in de door zijn of haar 
gewenste richting te manipuleren. Je creëert a.h.w. een voortdurend podium voor je eigen 
ideeën. Ook al wordt in negatieve zin over je gesproken, het embleem ben jezelf, en dat 
komt steeds weer bovendrijven, al deugt niets van wat je te vertellen hebt. Zo handelt 
onze vals-blonde profeet.

In het klein zie je het ook in dit forum terug. Onverdroten worden al jaren dezelfde 
dooddoeners opgevoerd, zie #37 en 79, ook als het thema van een andere orde is. Waar 
met een tenenkrommende terminologie gesmeten wordt, waar begrippen als ras en 
stromingen gebruikt worden, die nergens op slaan dan alleen op de onkunde van de 
schrijver, waar oordelen geveld worden die … vult u zelf maar in, waar kortom de scribent 
in al zijn anonimiteit zich rustig in zijn vuistje kan lachen. Dat is pose, waarvoor? Geen 
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dialoog, geen debat, kortom kwalijke propaganda. Voor wie? Juist! Moet dergelijk onkruid 
uitgeroeid worden? Daar ben ik mordicus tegen. Leven en laten leven is mijn devies.

woensdag 18 maart 2009, 20:46 uur

De gelovigen blijven verbazen. Ze projecteren eigen ervaring en kennis op een imaginair 
opperwezen en leiden daaruit geloof af. Als consequentie van deze opvatting, want iets 
anders is het niet, beweren ze dat het opperwezen oneindig wijs en rechtvaardig is. 
Gemakshalve wordt vergeten dat machthebbers er hun macht aan ontlenen. Deze leiders 
stellen te handelen in de geest van het opperwezen. Het opperwezen zoals de gelovigen 
het omschrijven heeft de bipolariteit geschapen: het goede en het kwade. Elke leider staat 
aan de kant van het goede. De andere, de vreemde, de in een andere God gelovige, de 
heiden, staat apriori aan de andere kant, het kwade zogezegd. Het is een kwestie van 
uitsluiten, van bedreigen, van bekeren, van vernietigen.

De discussie hier gaat over vrijheid, vrijheid je mening te mogen uiten. Deze vrijheid wordt 
het meest bedreigd door gelovigen zeker zolang ze achter gemeenschappelijke 
waandenkbeelden aanlopen en deze tot dogmaʼs verheffen. Het zijn ook deze gelovigen 
die kinderen al op jonge leeftijd infecteren met hun geloof en hun daardoor geestelijk 
verminken, als het ware terloops, voor de rest van hun leven. Het is het perpetuum mobile 
van het geloof en de gelovige gemeenschappen. De weerslag van geloof op het 
maatschappelijk leven frustreert elke mogelijkheid om tot een kwalitatieve sprong te 
komen in de menselijke evolutie. Geavanceerde technologie versus aan geloof ontleende 
ethiek. Dat kan nooit goed gaan, het een wordt in dienst gesteld van het ander. Of 
rechtgebogen zoals in het “intelligent design”. In al deze gevallen legt de natuur, onze 
bestaansgrond, het loodje.

Debat, vrijheid, mening, kennis. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. Geloof is 
nadrukkelijk van een andere orde, tenminste in de religieuze betekenis van het woord. 
Niet in de betekenis van vertrouwen hebben in je medemens. Geloof in je kinderen 
bijvoorbeeld. Ervaring leert dat religieus geloof het geloof in de medemens vaak uitsluit. 
Heeft dat met die bipolariteit van goed en kwaad te maken? Het niet willen onderkennen 
dat we zelf aan beide deel hebben? In hoeverre dragen kerkelijke instituties aan een 
dergelijk denken bij of hebben deze vorm van ideologie verankerd in de samenleving? Is 
het niet de Rooms Katholieke Kerk die deze polariteit tot in zijn uiterste consequenties 
heeft verfijnd, tot in onze ruimtelijke voorstellingen toe? De scheppingskracht van het 
Christendom, zogezegd. Wat heeft deze aldus geschapen orde uitstaande met een 
mogelijk vrije humanitaire samenleving?

Ter voorkoming van een voortdurend misverstand. Culturele scheppingen zijn niet 
ontsproten aan goddelijke inspiratie, ze heten “goddelijk” omdat we ze zo benoemen. Zie 
onze literatuur, inclusief bijbel en koran, muziek, beeldende kunst en architectuur. En dans 
niet te vergeten.

vrijdag 20 maart 2009, 04:25 uur

#131 - Geo Hengeveld
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Kop op, meneer Hengeveld. Het is meer een geloof dat u aanhangt. De NATO is sterker 
dan ooit. Frankrijk is ook weer volwaardig lid, nu nog de Oekraïne en Georgië en de 
nieuwe Islamitische internationale met Rusland is onder bedwang. Het rooie gevaar 
hebben we overwonnen, dus dit gaat ook lukken. En wie staat er meer garant voor onze 
vrijheid dan juist de NATO?

Over dat aanpassen heb ik ook wel eens zitten nadenken. Bijvoorbeeld al die blanke 
Europeanen die over de wereld zijn uitgezwermd. Ja, ik weet het, het superieure ras en 
zeer christelijk. Maar was het nou echt nodig al die Indianen over hoop te schieten, 
simpelweg omdat ze geen ziel hadden? Natuurlijk, als ze zich, die blanken dus, hadden 
aangepast was ook hun zielenheil verloren gegaan. Maar laat ik maar niet te hard roepen, 
al blanken terug naar Europa, en aanpassen, stel je voor. Ja, die “judeo-christelijke” 
doctrine heeft de wereld veel zegeningen gebracht. Vooral de protestantse tak en 
daarmee voelen we ons toch het meeste verwant. Daarom begrijp ik dat u geen 
“Wildersfan” bent, uiteindelijk een typische roomse rakker. Of niet soms?

Dat van dat “gezwel” vind ik wel een beetje onsmakelijk. U niet? We zijn allemaal keurig 
opgevoed, tenminste dat mogen we hopen. Niet vergeten, onze medische stand is 
dermate hoog ontwikkeld dat binnen afzienbare tijd de nieuwe mens tegemoet gezien kan 
worden. Gezwellen zijn dan bij voorbaat uitgesloten. De metafoor “gezwel” zal dan niet 
meer begrepen worden. Ik zou zo zeggen, spreek duidelijk taal. Niks mis mee.

zaterdag 21 maart 2009, 02:14 uur

#134 - M. van het Hof

Is het niet veeleer zo dat zonder energie geen leven mogelijk is en leven weer de bron van 
energie is? Of energie eeuwig is? Zit ze opgesloten in de oermaterie? De bron van leven, 
waaruit bestaat die? Weet u het? Het tijdsbegrip is zuiver menselijk en het daaruit 
afgeleide begrip eeuwigheid eveneens. En de ruimte? De tijd-ruimte relatie. Zie Einstein 
en zijn relativiteitstheorie.

Voelt een kat leven, weet ze dat ze leeft? Wat begrijpt een kat? Begrijpen wij een kat? Ik 
vind het een mysterie, zowel de kat als het leven. Ook het leven van een blad aan een 
boom. Moeten we “het” begrijpen?

Geniet een kat? Laten we hem Tibaert noemen. Voelt Tibaert lust of liefde als hij begeert? 
Is dat bij mensen wezenlijk anders? Alleen de uiterlijke vorm is anders lijkt me. Wij, 
mensen, bedden het in door rituelen. Banaal of hoogst gecultiveerd.

Een ander begeren is toch de drijfveer van leven. Energie komt vrij… En waarom slechts 
één? Kijk eens naar de dans: elegantie en schoonheid. Vrouwen welke begeren zijn 
onzuiver, zegt u. Onzuiver van geest? Als dat zo is moeten we wel heel erg op onze hoede 
zijn. Daar heeft Tibaert vast geen last van.

Zie ik spoken? De kern heb ik volgens u vast niet geraakt! Voor mij ligt die bij het zeer 
stoffelijke, in uw woorden, van bezit en daaruit afgeleide macht. Geïnstitutionaliseerd 
geloof is zeer dienstbaar gebleken om macht te legitimeren. De Roomse kerk geeft 
hiervoor het doorslaggevende bewijs. Lust en liefde… Welke, zinnelijke, lust of 
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onderdrukking dan wel sublimering van lust, welke liefde? Liefde zonder lust? Geloven in 
liefde zonder lust?

Met vriendelijke groet.

ps:

Met dank aan Reintje is Tibaert in de val gelopen en nog wel in de pastorie en hangt in 
een strop. Op het ontstane tumult komt de pastoor (met vrouw en neef) toegeschoten in 
de veronderstelling dat de vos gevangen is:

“Die pape stont al bloter huut
ende hief up enen groten slach.
Alse Tibaert dat ghesach
dat hi emmer sterven soude,
doe dede hi een deel alse die boude,
dat dien pape verghinc te scanden:
bede met clauwen ende met tanden
dedi hem pant, alsoot wel sceen,
ende spranc dien pape tusschen die been,
in die burse sonder naet
daermen den beiaert mede slaet.
Dat dinc viel neder up den vloer.
(…)
Siet, lieve neve Martinet,
dit was van uwes vader ghewande,
siet hier mijn scade ende mijn scande,
emmermeer voort in allen stonden:
al ghenase hi van der wonden,
hi blivet den soeten spele mat.”

maandag 23 maart 2009, 16:39 uur

#142 e.v. - M. van het Hof

U geniet, ik geniet. Van het vrouwelijke. Van het scheppende, van de liefde. Te voet, oren 
en ogen open. Ook nu is er zon, echter achter de regen. De oermaterie? We leven en dat 
is bijzonder. Verleden, heden, toekomst: één tijd. Mijn realiteit en niet relatief. In de ruimte, 
zeer juist!

Appelmoes is voor kinderen, voor mij olijven…

Salut!
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zaterdag 14 maart 2009 door webredactie
Zijn dierenrechten onzin?

maandag 16 maart 2009, 00:52 uur

Coen Simon heeft het, zoals hij het noemt, over een moderne utopie. Anderen in dit forum 
refereren aan beroemdheden. Graag wil ik het Vlaamse epos in herinnering roepen: 
Reinaert de Vos. De vos, opgejaagd en gejaagd, en ons toch steeds weer te slim af. Zo 
ook in de opera van Janacek. De vos, die zich aan God noch gebod houdt, bedriegt, 
iedereen bespot en ongehoord gedurfd is. Wat zou hij ons te vertellen hebben over 
dierenrechten? Hij had er in ieder geval enige notie van hoe de vork in de steel zat en wist 
ook hoe hij de almachtige koning Nobel voor zijn karretje kon spannen.

Zowel bij Thieme als bij Simon is die essentie verloren gegaan. De Sluwe Vos is niet meer. 
Daarvoor in de plaats hebben we een oorlogsmachinerie gekregen, die zowel in 
“vredestijd” als “oorlogstijd” tot inzet komt. Erich Kästner gaf in zijn “Konferenz der Tiere” al 
aan waar het naar toe gaat, als deze dodelijke machinerie zijn werk blijft doen. Es geht um 
die Kinder. Hoe kun je dan tolereren dat onze biosfeer vernietigd wordt? Dat alles wat leeft 
en groeit ondergeschikt gemaakt wordt aan kortstondige belangen van macht en geld? 
Borneo heb ik als voorbeeld al vaker aangehaald, maar hoe ziet het er bij ons in 
Nederland uit? Een kranslegging voor een doodgeschoten hert. Is dat niet van een 
ongekende perversiteit?

De haan, in dit geval niet Canteclaer, maar eentje uit de fabels van Fontaine, had een 
parel gevonden en ging daarmee naar een juwelier. Een beetje graan is me liever dan die 
parel, zei hij. En wat doet een leeghoofd? Hij verkwanselt een manuscript voor een beetje 
geld:

LE COQ ET LA PERLE

Un jour un Coq détourna
Une Perle, quʼil donna
Au beau premier Lapidaire.

“Je la crois fine, dit-il ;
Mais le moindre grain de mil
Serait bien mieux mon affaire. ”

Un ignorant hérita
Dʼun manuscrit, quʼil porta
Chez son voisin le Libraire.

“Je crois, dit-il, quʼil est bon ;
Mais le moindre ducaton
Serait bien mieux mon affaire. ”

Zullen we nu maar eens eindelijk besluiten onze leefwereld, de erfenis van natuur en 
cultuur, te gaan respecteren en alles wat die leefwereld bedreigt stop te zetten in de meest 
letterlijk zin van het woord, te beginnen met het macho-object bij uitstek, de automobiel?
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maandag 23 maart 2009, 23:12 uur

#92 - Veronica Cramer

Er even tussen uit geweest? Ik begon u een beetje te missen. Uw eerste alinea is 
bijzonder treffend. Stel je je maar een baby voor in een kinderwagen die door jan en 
alleman bewonderd en geknuffeld wordt. En dan die stemmen!

Onze poes mis ik nog steeds. Een liever beestje was niet denkbaar. Echt een individu. En 
of dieren karakter hebben!

Met vriendelijke groet.
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dinsdag 17 maart 2009 door webredactie
Wat is uw advies aan het kabinet in crisisberaad?

vrijdag 20 maart 2009, 02:54 uur

Op dit moment is in Istanboel het “Waterforum” bijeen. In een bericht hierover las ik dat 
dagelijks ongeveer 5000 kinderen sterven door besmet water. Met en zonder de 
kapitalistische geldcrisis. Maar wel mede dankzij het wereldwijde kapitalistische systeem. 
Ondertussen raken vanwege dat zelfde systeem onze kinderen steeds meer overvoed, 
met vet en suiker. In het kort wat er mis is in deze wereld.

Wat kan Nederland? Zichzelf bedruipen op min of meer het huidige peil? Dat gelooft toch 
niemand. Wat dan? Misschien Nederland opnieuw uitvinden en een grote sprong 
voorwaarts lanceren. Ideeën en plannen ontwikkelen die niet voortborduren op het oude 
stramien van de Randstad als de navel van Nederland. De Randstad, met haar kostbare 
infrastructuur, wordt onderhand steeds meer de molensteen om de nek van ons land. En 
denk ook eens aan de klimatologische ontwikkeling. Voorstel: verplaats het zwaartepunt 
van ons land naar het oosten. Ontwikkel een bandstad van Groningen tot Luik. Een 
dergelijk project kan op de korte en lange termijn enorm veel voor onze economie 
betekenen. Er kunnen nieuwe technologieën ontwikkeld worden voor transport en 
distributie, nieuwe woonvormen, energieopwekking en gebruik, communicatie, 
veranderingen in de relatie tussen wonen en werken, een anders opgezette verdeling van 
de arbeid, enz. enz. Het kan een ruimtelijk model worden ter verdere integratie in Europa, 
met koppelingen naar Bremerhaven, het Ruhrgebied en Wallonië. We staan dan niet meer 
met de rug naar Europa, maar met ons gezicht. Ruimte zat! Geld kan maar een keer 
besteed worden. Doe het dan weloverwogen of helemaal niet. Deze crisis overleven we 
wel, maar dan?

maandag 23 maart 2009, 16:11 uur

Hoedt u voor valse profeten. Links wil rijkdom in stand houden en tot de armen brengen. 
Rechts wil de rijkdom onder weinigen verdelen door menselijke “ballast” te verwijderen; 
een praktische oplossing voor het linkse programma. Waartoe de ondergang van 
traditioneel Links al niet leidt. De uitersten treffen elkaar op een fatale wijze. Rijkdom 
gekoppeld aan mensenverachting. En dat in tijden van globalisatie van de armoede en 
ellende.

De verbeelding aan de macht? Vergeet het. Profeten, ook valse, weten niet en 
verafschuwen kennis en cultuur. Het enige dat zij kunnen is een boodschap verkondigen, 
goddelijk geïnspireerd of niet. Ze hoeden zich voor het doen van voorstellen die ons 
verder kunnen helpen en gaan wijselijk voorbij aan oorzaken. Zij willen niet meedenken, 
voorwaarde voor een revolutionaire stap van de mensheid. Tot daden overgaan al 
evenmin, daartoe is kennis van de werkelijkheid van node. Iets creëren? Gereedschap 
alleen als het motorisch is aangedreven. Het lijkt er zelfs op dat ons parlement onder een 
dergelijk verdict gekozen is.

“Hou jij ze arm, dan hou ik ze dom” en andersom is een nog altijd geldige uitspraak. Al zijn 
de armoede en domheid hier en nu van een andere orde. Het is het ethisch schandaal van 
het huidige kapitalisme: globaal armoede producerend, ook in de welvarende landen. Ons 
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systeem hinkt nog steeds op twee elkaar uitsluitende principes, dat van de markt en zijn 
ongelijkheid enerzijds (een euro, een stem), dat van de democratie en zijn gelijkheid (een 
persoon, een stem) anderzijds. De staat gebaseerd op het principe van democratie schiet 
telkens weer het kapitaal te hulp in tijden van crises. (Is het nog toeval dat Nederland een 
premier heeft van het kaliber profeet, niet gekozen maar uitverkoren door collega-politici?) 
Zo kan het kapitalisme zich weer gereed maken voor een volgende ronde van accumulatie 
zonder dat het een strobreed in de weg gelegd wordt.

Wie wil verandering? Verandering van wat en waar naar toe? Wie wil een bijdrage 
leveren? Kritiek, en dan niet in de vorm van telkens herhaalde clichés en verbale 
uitspattingen, helpt om de oorzaken op te sporen, maar leidt bij gebrek aan kunde en 
kennis al snel tot apathie en/of reactionair gedrag. We hebben het kunnen constateren bij 
Fortuyn z.g., meester in het ontwikkelen van “visies” en bij zijn volgelingen. Het enige wat 
vooruit helpt is samenwerking op basis van vertrouwen en openheid. En dat heeft 
rechtstreeks te maken met het spreiden van kennis en macht, iets wat kennelijk 
tegenwoordig als zeer vies beschouwd wordt. Geld “verdienen” is nu het motto, onderwijl 
een vervelend elitisme tentoonspreidend. Het dient te gaan over de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen en de wereld waarin zij zullen leven. Als we dat uit het oog 
verliezen en ons eigen geriefelijke leventje tot norm verheffen gaat het echt mis, daar hoef 
je geen Kassandra voor te heten.

Heeft het project Nederland zijn langste tijd gehad? Enkele jaren geleden had de NRC een 
speciale bijlage met de titel “Nederland is af.” Daar schrok ik van. Hoezo af? Een status-
quo en met welke kwaliteit van leven? Onlangs was via de VPRO een vraaggesprek te 
zien met een jonge architect over de “nieuwe lelijkheid” van Nederland. Niets ervan, vond 
hij. Het was juist fantastisch die autowegen omzoomd met vierkante dozen. Het werd tijd, 
volgens hem, dat vormgevers marktgericht gingen denken. Dat deden zij volgens mij al 
heel lang, maar zo onbeschaamd had ik het nog niet eerder gehoord. Kortom, mijn vraag. 
Hoe willen we leven en werken, welk werk en welke arbeidsverdeling? Wie bepaalt onze 
economie en onze leefruimte? Segregatie of integratie? We kunnen redeneren van na ons 
de zondvloed of we kunnen het heft in eigen hand nemen. Die zondvloed komt vroeg of 
laat, daar kunnen we alvast vanuit gaan met het oog op de Randstad.

Ook op een andere manier kun je tegen het project Nederland aankijken. Een onder druk 
van de reactie, met name vanuit Groot-Brittannië, tot stand gekomen koninkrijk. Heeft 
deze staat een eeuwigheidswaarde? Kunnen we ons als staat niet beter opheffen en 
aansluiting zoeken bij een op een veel eigentijdser grondslag gevormde staat, de Duitse 
Bondsrepubliek. In de Duitse grondwet staat ook: “Eigentum verpflichtet”, een mooi 
uitgangspunt in ieder geval. Voor Duitsland eveneens een goede zaak, zeker 
infrastructureel. Als één van de Länder kunnen we ons dan veel meer richten op zaken die 
er echt toe doen in plaats van ons druk te maken over de aanschaf van militair tuig. Het 
kan ook een startsein zijn voor een omkering van een proces tot verdere versnippering in 
Europa na de val van de Berlijnse muur. En een nadrukkelijke “inbinding” van Duitsland in 
het Westen. Onze gerichtheid wordt van de weeromstuit vanzelf meer Europees dan 
Atlantisch.

Kortom, er kunnen heel wat visies en plannen ontwikkeld worden, in het groot èn in het 
klein. De politieke vertaling komt uiteindelijk wel, ze is dan niet opgelegd, maar komt vanuit 
de samenleving. Revolutionair, zoals het hoort.
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zaterdag 21 maart 2009 door webredactie
Moeten we stoppen met het geven van ontwikkelingshulp?

maandag 23 maart 2009, 22:19 uur

#48 - Harrie Vrijmans

De openingszin van de bijdrage van Johan de Blijker kan ik ten dele onderschrijven. In 
zoverre als ontwikkelingshulp profijtelijk is voor onze economie. Voor het overige geeft hij 
alleen een denkwijze weer die in dit forum zeer herkenbaar is. Vriendelijk geformuleerd als 
een “terug naar de natuur”. De heer Blijker zou zichzelf waarschijnlijk niet lang op deze 
wijze in leven weten te houden. Maar daar wilde ik het niet over hebben.

Het misdadige, waar u het over heeft schuilt m.i. nou precies in dat christelijk denken. Het 
behoort ongetwijfeld tot de grootste misdaden van de kolonisatie: de missionering en 
“bekering” van de inheemse bevolking door het Christendom. Bepaalt u zich eens tot de 
Congo. “Onze Kongo” (de titel van een plaatjesalbum uit de vijftiger jaren) is op de meest 
afgrijselijke manier geplunderd in opdracht van de werkelijk barbaarse (ook volgens 
toenmalige begrippen) koning Leopold II na eerst het evangelie gebracht te hebben onder 
leiding van Pater De Deken. Het voorwerk zogezegd. Vervolgens aanleg spoorwegen, 
rubber, Union Minière etc. Dat hele proces heeft miljoenen mensen het leven gekost (ook 
een vorm van survival of the fittest) waarvoor de RK Kerk de nodige hand- en 
spandiensten verleende om niet te zeggen volledig mee corrumpeerde.

Laat u zich leiden door een dergelijke immorele ethiek? Ik mag toch veronderstellen van 
niet. U gaat nu hopelijk niet beweren dat ik redeloos ben of agressief? U zet mensen weg 
aan de hand van “gelovig” en “van God los”. Kan dat met de gevolgtrekking, die u hierbij 
hanteert? En laten we de cultuurvorming maar buiten beschouwing, dat voert te ver. 
Vraagt u zich echt nooit af hoe de wereld er zou hebben uitgezien zonder de Christelijke 
Kerken? Als het Griekse polytheïsme overleefd had (waar overigens de christelijke kerken 
behoorlijk leentjebuur hebben gespeeld)? Waarschijnlijk veel kleurrijker en toleranter, 
zeker niet dogmatisch. Als… Helaas is dit niet zo en zitten we opgescheept met een geloof 
dat de voorloper van de guillotine tot symbool heeft verheven en in naam van dat symbool 
maasamoorden op zijn geweten heeft. Daar reken ik ook de gevolgen van de sexuele 
moraal van de RK Kerk onder. Zie de paus in Afrika!

zondag 29 maart 2009, 00:10 uur

“A thundering protest”

Le Monde wordt opgeroepen zijn fout te herstellen uit liefde voor God, de Katholieke Kerk 
en de moraal. Wat is gebeurd? Plantu, cartoonist, had op zijn manier de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging in beeld gebracht, een Christus condooms verdelend, n.a.v. het 
bezoek en de uitspraken van de paus in Afrika. Een stortvloed van protesten heeft die 
krant ondertussen over zich heen gekregen, in hoofdzaak afkomstig uit de USA. Gelukkig 
blijft het bij vervloeken aangezien de katholieken geen fatwa kennen, merkt de krant 
laconiek op.
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M. van Boom #65 vroeg zich verontrust af: “Wanneer kan men accepteren dat ieder 
individu het op zijn manier doet en dat het toch echt de bedoeling is om ondanks die 
manieren van de ander, lief te hebben zonder te veel oordelen.” En welk nut het heeft hier 
nodeloze energie in te steken. Uit wat Plantu heeft losgemaakt onder de christelijke 
gemeenschap in de USA blijkt het tegendeel. Vergeet niet de vele hulporganisaties die 
zich tooien met een christelijk adjectief en daar veelal naar handelen. Zie ook de houding 
van Bush inzake de aids in Afrika.

Als we praten over ontwikkelingshulp hebben we het over een voortzetting met andere 
middelen uit de koloniale tijd. Ook en met name over onderwijs, gezondheidszorg, sociale 
structuren, rol van de vrouw en cultuur. Vanaf het begin van de kolonisatie heeft de kerk 
de vrije hand gehad op onderwijsgebied. De kerk had tevens te zorgen voor een sociale 
samenhang in alle nederigheid. De toekomst lag in het hiernamaals. En de duivel was en 
is zwart. Betalen deden de Afrikanen, kerken, scholen tot het levensonderhoud van 
missionarissen toe. Zelf gefinancierde ontwikkelingshulp zo gezegd. Niet veel anders dan 
de huidige dus.

In hoeverre kan de houding van veel Afrikanen geweten worden aan het gif wat onze 
christelijke kerken hebben verspreid in Afrika. Waarom wordt momenteel zeer actief 
gemissioneerd door Amerikaanse zendelingen in Afrika? Welke hulp hebben zij te bieden? 
Mogen we veronderstellen dat het gedachtegoed van deze braaf christelijke Amerikanen 
die protesteren tegen een cartoon in het geheel niet verschilt van de opvattingen die door 
hun kerken in Afrika verkondigd worden? Le Monde publiceerde een lijst van 
karakteristieke brieven, waarvan hier enkele voorbeelden:

Apocalyptique : ” Ne réalisez-vous pas que vous attirez la colère de Dieu - the Wrath of 
God - sur le monde “, (Rita Reber, Floride).
Réactionnaire : ” La France ne sʼest pas remise de lʼignominie et de lʼinfamie de la 
Révolution ” (Frank L. Sharkozy, Wisconsin).
Prêcheur : ” Un jour, vous paraîtrez devant le Christ et vous affronterez votre avenir 
dʼobscurité éternelle. Que Dieu ait pitié de votre âme ” (Diacre Kenn Finn, Californie).
Dissident (un seul, sur des milliers) : ” Le groupe américain America needs Fatima me 
demande de protester contre ton dessin. Mais jʼadore ton dessin et je veux une copie.”

De christelijke beschaving doet haar onvolprezen werk, helaas. Is er een grotere 
bedreiging denkbaar voor de menselijke cultuur, op de eerste plaats in de 
“onderontwikkelde” landen, dan de zegeningen van het christendom? De kerk stond en 
staat nog altijd aan de kant van de sterkste. Dat te ontkennen is de meest grove leugen. In 
God we trust..!
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maandag 23 maart 2009 door webredactie
Moet ook het leidinggevende bankpersoneel de bonus inleveren?

maandag 23 maart 2009, 20:48 uur

Is rijkdom slecht? Zijn bonussen slecht? Heeft kapitaal wezenlijk iets met ethiek 
uitstaande? Zeker niet! Veel geld of weinig geld, het gaat erom hoe het aangewend wordt. 
Zinnige of onzinnige investeringen, idem consumptie. Wie wil niet een mooi en goed 
gesitueerd grachtenpand in Amsterdam of een prachtig landgoed in Frankrijk? Kapitalisme 
maakt bij mensen de meest aangename en onaangename karaktertrekken los. Afgunst is 
er een van. Kapitalisme, waar banken het symbool bij uitstek van zijn, leeft niet alleen bij 
de gratie van de immense productieve kracht, die zij vrij gemaakt heeft, maar ook dankzij 
de zuigkracht van luxe, verwerven van bezit en vooral steeds weer en steeds meer! Hoe 
zou anders het sprookje in de wereld zijn gekomen “van krantenjongen tot miljonair”? Het 
is als de Postcodeloterij. Veel nieten en weinig gelukkigen. En hoe velen gokken mee?

Pure jalousie de métier? Jaloezie zeker. “Celle des petits esprits devient de la haine”, 
aldus Balzac, chroniqueur par excellence van het opkomend kapitalisme. Haat? Het valt te 
vrezen, echter haat brengt ons niet verder. Beroep? Met instemming las ik wat Grimbos 
hierboven te melden heeft over beroepskeuze bij jongeren. Liefst geen beroep, wel veel 
geld is zelfs het credo.

Accepteert u het geld als u recht had op een behoorlijke bonus? Bent u filantroop? Ik zou 
het wel weten al kan ik heel goed de zon in het water zien schijnen!
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woensdag 25 maart 2009 door webredactie
Gelooft u dat het kabinet in staat is tot een slagvaardige crisisaanpak?

zaterdag 28 maart 2009, 01:41 uur

#65 - Henk Hiensch

Beste Henk. Uit je bijdragen heb ik opgemaakt dat je een jaar of tien ouder bent dan ik. Je 
hebt de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt en je kunt je waarschijnlijk nog wel iets 
van de crisis-tijd herinneren. Wilde de samenleving die crisis, die oorlog? Nee, en toch 
gebeurde het. Wilden jongeren na Indië gestuurd worden? Nee, en toch gebeurde het. Als 
het Nederlandse volk vrij en ongemanipuleerd na de oorlog had kunnen kiezen had het 
zeer waarschijnlijk gekozen voor een vorm van socialisme. Het liep anders: IJzeren 
Gordijn en consumentisme (Marshallhulp) maakte Nederland en het “Vrije Westen” tot wat 
het geworden is. Er lijkt geen ontsnappen mogelijk. Moet de “Verelendung” toeslaan?

En toch, zelfs in donkerste perioden van hun bestaan zetten mensen kinderen op de 
wereld, in Somalië, in Gaza, maar ook hier tijdens de oorlog, ook mijn Joodse tante. Zelf 
ben ik uit 1942. Ik heb het mijn ouders nooit gevraagd wat hen bezielden in die tijd een 
kind op de wereld te zetten. Toch denk ik dat ik ze begrijp, het is de levensdrang, de hoop 
op betere tijden, op een betere wereld. Je zou het een dierlijke instinct kunnen noemen en 
gelijk het mooiste wat er is. Het is misschien ook de ultieme poging van mensen vat de 
krijgen op de geschiedenis, die hen gemaakt en beschadigd heeft en waarvan gehoopt 
wordt dat ze uiteindelijk door de mensen zelf bewerkstelligd kan worden.

Henk, ik vind jou een baken in dit forum. Onverstoorbaar kom je op de essentie terug: een 
menswaardig leven voor iedereen. Misschien heb je ergens de plank misgeslagen. Het zal 
wel, maar dat was in alle oprechtheid. Het gaat er uiteindelijk om of menselijke waarde 
wordt afgerekend op geld of niet. Zolang mensen de meetlat geld hanteren is het mis. Ze 
degraderen zichzelf tot koopwaar en worden ook als zodanig waargenomen. Zulks strookt 
volledig met het onder de kapitalistische economie ontstane mensbeeld, de homo 
oeconomicus. Iedereen voor zich en God voor… En dat beeld gloreert volledig bij onze 
politici van welke signatuur ook. Uit die hoek valt niets te verwachten. We moeten zelf de 
geschiedenis in de hand nemen. Hoe?

Kijk eens naar onze ruimtelijke ordening en het wordt je bang te moede, zeker als je ziet 
wat de laatste drie, vier decennia heeft plaats gevonden. Ook dat hangt nadrukkelijk 
samen met onze economische orde, sterker nog, hier worden de voorwaarden voor het 
vergaren van kapitaal geschapen. En wat zegt Balkenende: “De regelgeving wordt 
versoepeld”. Weg alle moeizaam vergaarde democratische rechten, vaak al niet meer veel 
meer waard dan een vlag op een modderschuit. En gek, hier hoor ik niemand over. Het 
lijkt wel alsof Nederland helemaal dicht gebetonneerd moet worden. Het is dezelfde 
praktijk die Berlusconi toepast in Italië.

We zijn nog altijd een christelijke natie. Ook in deze krant hebben we er de laatste weken 
een portie van meegekregen. Laat ik daarom, Henk, tot slot een ander lijdensverhaal naar 
voren halen: “Mistero Buffo” van Dario Fo. Het is het lijdensverhaal van het volk 
samengesteld uit Italiaanse volksliederen en hier indertijd op de planken gebracht door de 
Nieuwe Scène. Een ding is zeker, blijkt ook in dit stuk, de (over-)levensdrang gaat nooit 
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verloren. Laat we onze energie steken in onze kinderen en kleinkinderen, dan hebben we 
een aangename oude dag en gloort er een iets betere wereld zonder valse profeten.

Politici zouden alles in het werk moeten stellen om te voorkomen dat wij bij vragen van 
kinderen er beschaamd het zwijgen toe moeten doen. Dan gloort er iets van democratie 
en mensenrechten.

dinsdag 31 maart 2009, 03:28 uur

Als je de keuze hebt tussen twee plannen moet je het derde uitvoeren. Aldus een oud 
Joods gezegde. En als nu slechts één plan wordt voorgesteld? Het negeren zou ik 
zeggen. En vanuit dit negeren komen met eigen ideeën en plannen. Of ze ooit uitgevoerd 
worden? Is dat belangrijk? Het is een aanzet tot een democratischer functioneren van de 
samenleving. De hierbij opgedane kennis en ervaring gaat in ieder geval niet verloren.

Overheden, politici, ambtelijke apparaten werken stug volgens het ééndimensionale 
principe. Ze kunnen niet anders. Daadkracht om te komen tot vooral snelle oplossingen is 
gevraagd. Deze wordt in welke vorm dan ook geleverd. Hoe ze uitpakt zien we later wel 
weer. De vorm van presenteren belachelijk maken of bekritiseren heeft absoluut geen zin. 
Het kwalijke schuilt in het feit dat macht in één richting werkt en aangezien we onze macht 
gedelegeerd hebben kunnen we niets anders verwachten.

Willen we wel meedenken, meewerken en samen beslissen, taken verdelen? Zelf de 
geschiedenis maken… Vereist dat niet een loskoppeling van mensen en machines, van 
mensen en geld, van mensen en tijd? Het negeren van wat anderen met ons voorhebben? 
Eigenbelang samen laten gaan met maatschappelijk belang (heel iets anders dan 
“algemeen belang”)? Vragen we ons wel eens af of de aarde ons toebehoort en welke 
consequenties dat heeft bij een ontkenning, ook voor onszelf?

Tijdens een crisis kun je twee dingen doen. Proberen te voorkomen dat de bestaande orde 
in elkaar dondert, daarvoor hebben we dus een overheid, of een begin maken met 
ingrijpende, zelfs revolutionaire veranderingen. Dat moeten we zelf afdwingen of ten 
uitvoer brengen.

Of de overheid het volgens onze persoonlijke mening nou goed doet of niet is weinig 
relevant. Zelf heeft ze er baat bij haar macht, daar reken ik ook de oppositie bij, te 
continueren. Ze zal met haar geweldsmonopolie grosso modo het “algemene belang” 
dienen, dat hoe dan ook slechts een financieel plaatje kent. Bonussen of niet, subsidies of 
niet, AOW en zoals hier te lezen valt de “fokpremie” kindergeld.

Verontrustend vind ik dat er zo weinig geluiden te horen zijn richting een andere manier 
van leven en samenleven. Hebben we zo weinig fantasie en voorstellingsvermogen? 
Kunnen we alleen maar extrapoleren op bekend cijfermateriaal, hoe dubieus die cijfers 
ook zijn, zoals met inwoners, autoʼs en asfalt? Het malthusiaans denken hebben we allang 
achter ons gelaten, maar steeds weer duikt dat gezever over overbevolking op, te weinig 
voedsel en ga zo maar door. Als we nu eens allemaal in het bos gingen wonen zagen we 
door de mensen het bos niet meer. Zoiets dus. Ik zou zeggen, probeer iets van het kind in 
jezelf te ontdekken. Zie vervolgens wat we al verwoest hebben, niet omdat we met zo 
velen zijn, echter puur uit egoïsme en door de weg van de minste weerstand te kiezen. 
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Leven we of beperken we ons tot consumeren? Tot wat voeden we onze kinderen op en 
welke vrijheid van keuze hebben en krijgen zij?

Over onze vals-blonde profeet schiet me niets te binnen om Karl Kraus te parafraseren… 
over iemand die beslist niet laf was. Ook zijn aanhangers waren gedweeë volgelingen. En 
bovenal was hij een liefhebber van groot theatraal vertoon.

Personen zijn helaas nog altijd inwisselbaar, ook hier heeft kritiek dus weinig zin. Femke 
vind ik overigens best aardig, ze heeft smaak en dat pleit voor haar. Alleen, ze moet eens 
leren het hele alfabet te gebruiken, dat zou de verstaanbaarheid ten goede komen en zou 
haar nog aantrekkelijker maken!

NRC forum                                                             Alphonse Scaf



donderdag 26 maart 2009 door webredactie
Zijn arbeidsmarktaanpassingen onvermijdelijk?

donderdag 26 maart 2009, 16:34 uur

Arbeidsmarktaanpassingen zijn onvermijdelijk zolang het dictaat van het kapitaal geldt. 
Het arbeidsethos was al totaal verinnerlijkt, moet alleen weer aangescherpt worden. Een 
periode van economische teruggang is daar uitermate geschikt voor. In de nieuwe cyclus 
van innovatie die ons te wachten staat is het goed een reserveleger aan arbeidskrachten 
te kweken onder de jongeren van de samenleving. Zij zijn nog het meest kneedbaar en 
kunnen voorbereid worden op voortdurende flexibiliteit t.b.v. de behoefte van het kapitaal. 
Vergeet niet: leven is onder de heersende economische voorwaarden een zaak van 
werken (werken om geld te verdienen, niet om een bijdrage te leveren aan het 
maatschappelijke welzijn) en consumeren om steeds weer energie te leveren en vrij te 
maken voor de kapitalistische spiraal van accumulatie. In deze zin zou het toe te juichen 
zijn AOW, kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek, huursubsidie en noem maar op, geheel af 
te schaffen. We zijn verzand geraakt in een ondoorzichtig web van subsidies, toeslagen, 
voorzieningen waar uiteindelijk alleen profiteurs baat bij hebben. Laat de markt zijn 
onvolprezen werk doen. We hadden immers gekozen voor een terugtredende overheid?

zondag 29 maart 2009, 23:22 uur

Met dank aan F. Marigny en Harrie Vrijmans schiet me alsnog te binnen wat ik onder #4 
totaal over het hoofd had gezien, het onderwijs. Inderdaad, het massale hoger onderwijs 
leidt tot massale verspilling. Het hoger onderwijs zal nog sterker toegespitst moeten 
worden op de concrete behoeften van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. De leerweg 
is al behoorlijk ingekort, maar inderdaad ze kan nog korter. Haar reduceren op de 
noodzakelijke basiskennis voor starters, later aangevuld met gerichte bijscholing voor een 
specifieke taak, moet voldoende zijn. Op mensen in het bedrijfsleven met enige 
intellectuele ballast zitten we beslist niet te wachten.

Aan de basis valt, zoals altijd, nog veel meer te halen. Allereerst de afschaffing van de 
schoolplicht, eventueel te vervangen door een recht op onderwijs. Zo ontstaat een 
voorselectie als van nature. Nog belangrijker, stop met onmiddellijke ingang met het 
subsidiëren van bijzonder onderwijs. Kringen binnen onze samenleving die zo nodig hun 
kinderen willen hersenspoelen moeten daarvoor ook niet nog eens financieel ondersteund 
worden. Beide maatregelen zullen leiden tot een optimalisering van ons basis en 
middelbaar onderwijs. En er wordt geen geld meer over de balk gesmeten. Overigens is 
de school er niet om maatschappelijke problemen op te lossen. Ze dient om onderwijs te 
geven, kennis over te dragen, voor wie dat nog niet duidelijk is. Leerkrachten zijn geen 
oppassers of maatschappelijke werkers.

Als we niet willen leven met de zegeningen van een kapitalistische economie moeten we 
op zijn minst aangeven hoe we dit stelsel kunnen vervangen en daar had Jezus Christus, 
helaas voor alle gelovigen, nog geen enkele gedachte over ontwikkeld. Hoe zou dat ook 
kunnen. Als ik me niet helemaal vergis heeft hij er wel het nodige toe bij gedragen om een 
kapitalistische ontwikkeling mogelijk te maken: “Maak de aarde onderdaan”, of iets 
dergelijks valt in de bijbel te lezen. En hoort ook niet het offers brengen tot het christelijke 
gedachtegoed? Degene die het kapitalisme wil bekritiseren met de kruisdood als Leitmotiv 
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zou zich moeten realiseren dat van hem of haar offers worden gevraagd en niet van de 
ander. Zo heeft Moeder de Heilige Kerk het steeds bedoeld.

donderdag 9 april 2009, 02:18 uur

#39 - Harrie Vrijmans

Nu even serieus. Wat u zegt over vooruit berekenen klopt niet. Sla de cijfers uit de vijftiger 
en zestiger jaren er maar op na. Nederland dan zou momenteel al op meer dan 20 miljoen 
inwoners zitten. Alle kul van Malthusianer ten spijt zijn we nog lang niet zo ver. Als we nog 
een verdere cultuuromslag maken zijn we als volk over pakweg 300 jaar uitgestorven. Wie 
zal het zeggen.

Dat drogredenen gebruikt worden ben ik volledig met u eens. Er werd hierboven al 
aangegeven hoe met het geboorteoverschot en gemiddelde leeftijd gemanipuleerd kan 
worden. Met cijfers kun je liegen, met statistieken lieg je absoluut, om nog maar eens deze 
oude wijsheid uit de koker te halen.

De crisis wordt inderdaad misbruikt. Laten we eens voor de aardigheid alle plannen, 
voorstellen en maatregelen, die pakweg de laatste vijf jaar, verkondigd zijn op een rijtje 
zetten. Ik ben er van overtuigd dat dan een aantal zaken overduidelijk naar voren komen, 
zoals het constant zaaien van angst, waarvoor dan ook, en het streven naar een meer 
autoritaire rol van de staat, nationaal en internationaal. Beide hangen nauw samen. Het is 
a.h.w. de infrastructuur waarin een nieuwe cyclus van ons aller kapitalisme kan 
aangezwengeld worden. Niets nieuws dus, o.a. de dertiger jaren gingen ons voor. En de 
meest kwetsbaren betalen de hoge prijs.

Hoor ook wat de PVV te melden heeft over Europa. Zo creëer het model om de feitelijk 
niet aan de orde zijnde onbetaalbaarheid te manipuleren in de richting van een 
schuldvraag: de ouderen, de Bulgaren, de Poolse loodgieters, teveel kinderen, etc. etc. 
Geld is er volop, was ook zo in de dertiger jaren onder Colijn.

Werkelijk schandalig vind ik lieden die afgeven op het feit dat mensen kinderen op de 
wereld zetten. Ze vergeten stomweg dat het juist die jongeren zijn die hun bestaan op de 
oude dag nog dragelijk of zelfs aangenaam kunnen maken. Ik maak me sterk dat ze er 
totaal geen weet van hebben wat een kind “kost”. In tijd sowieso, maar ook in financiële 
zin. De brutaliteit om kindergeld als fokpremie te betitelen. Overigens zou ik persoonlijk 
liever zien dat deze overheidsbijdrage, door de bezetter ingevoerd, werd omgevormd in 
een ouderbijdrage.

En die pensioengerechtigde leeftijd? Zou daar nog over gesproken worden bij een eerlijke 
verdeling van werk, werk dat door de samenleving wordt bepaald, lichamelijk en 
geestelijk? Ik proef te vaak in reacties hier dat er velen zijn die nauwelijks enige notie 
hebben wat zwaar werk betekent. Wie heeft er weet van wat met bijvoorbeeld oud-
mijnwerkers is gebeurd? Ze konden letterlijk verrekken. En uit mijn persoonlijke omgeving 
weet ik wat vroeger werk in de bouw betekende. Of dag in dag uit aan een hete oven. 
Containers in de haven reinigen. Echte realiteit en niet verzonnen. Ze haalde vaak de 65 
niet. En ze woonden en wonen nog steeds niet in lommerrijke omgevingen.
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zaterdag 28 maart 2009 door webredactie
Wordt het belang van borstvoeding overdreven?

zondag 29 maart 2009, 18:27 uur

“Nestlé is… the worldʼs foremost Nutrition, Health and Wellness company. We are 
committed to increasing the nutritional value of our products while improving the taste.” 
Wie twijfelt nog aan de vooruitgang en de zegeningen ons gebracht door de Zwitser 
Nestlé? Het is al bijna 150 jaar geleden dat de stichter van ʼs werelds grootste 
voedingsmiddelenproducent de vrouw verlost heeft van haar rol als zoogdier. Voordien 
was zulks slechts voorbehouden aan vrouwen uit de gegoede klasse met dank aan 
voedsters. Alle moeders, feitelijk babyʼs, gelijk: één kwaliteit (koe)melk. Water? Ook dat 
levert Nestlé. De zegeningen voor de emancipatie van de vrouw gaan nog veel verder: 
geprepareerd voedsel, cosmetica.

Om haar rol als emanciperende kracht te vervullen gaat dit concern geen middel uit de 
weg om haar positie te verstevigen. Er is nauwelijks een belangrijk orgaan, dat over onze 
voeding waakt, te vinden of er is ook een afgezant van Nestlé in te bekennen. En wie 
heeft het nog over ethiek, ondeugdelijk melkpoeder, dubieuze marketing strategieën, 
massale babysterfte, GM-voedsel voor melkkoeien? Wijze lessen zijn te trekken uit de 
handelwijze van Nestlé en een andere gigant, Monsanto, hoe onze voedselvoorziening er 
in de toekomst gaat uitzien onder kapitalistische voorwaarden. Van de wieg tot het graf. 
Tja, fascisme…

dinsdag 31 maart 2009, 21:14 uur

Treurig word ik van begrippen als natuurlijk instinct en moederliefde. Ze bestaan 
ongetwijfeld maar wat er onder verstaan moet worden blijft in het vage. Misbruik ligt op de 
loer. Medailles voor goed moederschap, zoals bij het krijgen van het zoveelste kindje ten 
dienste van het slagveld onder de naziʼs. De reclame- en de consumptiewereld staan er 
bol van, de gelukkige moeder die niet verzuimde…, vult u zelf maar verder in. Ook in de 
rest van de wereld, ook met babymelk. De schandalige uitwerking van dit mechanisme is 
bekend, massale babysterfte. Of te wel, naar beide zijden wordt morele chantage 
gepleegd, het is maar waar je als moeder woont en welk inkomen je geniet.

Het feminisme als zondebok tout court te bestempelen zonder de maatschappelijke 
context aan te geven gaat dus wel erg ver als het gaat over de keuze van voeding.

Het mag alweer lang geleden schijnen maar het “baas in eigen buik” behoort tot een van 
de grote feministische verworvenheden. Gisteren hoorde ik een interview met Simone Veil, 
minister van gezondheidszorg in Frankrijk in de zeventiger jaren en drijvende kracht achter 
het legaliseren van abortus. Ze herinnerde eraan hoe arme vrouwen de diensten van 
engeltjesmaaksters moesten gebruiken om van een ongewenste zwangerschap af te 
komen. De bemiddelde vrouwen lieten dat in Holland doen, vertelde ze nog. Zo “achterlijk” 
was Frankrijk toen nog en ook hier weer met dank aan de Roomse Kerk en haar 
invloedrijk netwerk. Vrouwen als object en niet als subject.

En nog wat. Waarom verinnerlijken sommige of veel vrouwen, ik weet het niet precies, dat 
idee van wijfjesdier zo nadrukkelijk? Vrouwen zijn vrij om moeder of niet te worden. En 
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helaas vrij om van hun kind te houden, zo bizar dat ook mag klinken. We hebben ons 
namelijk ontworsteld aan de natuur, hoewel we niet zonder kunnen. We zijn a.h.w. 
ontheemd, verstoten uit het aardsparadijs. . De hieruit volgende tragiek voor mannen en 
vrouwen is dat zij nu zijn onderworpen aan een maatschappelijk krachtenveld, zeer 
bepalend voor de keuzes die ze kunnen of moeten maken. Daar past geen veroordeling 
bij voor bepaalde groepen en personen.
Het is een grote emancipatoire stap van het goddelijke voorbestemd zijn tot een 
menselijke beslissing over de zorg voor ons nageslacht en het behoud van de menselijke 
soort. Een weg terug is “goddank” niet meer mogelijk.

Met dank aan Lisa de Wit voor de inspiratie!

dinsdag 7 april 2009, 15:28 uur

We zijn verdreven, uit het aardsparadijs, uit de moederschoot, weg van de natuur, weg 
van God en de Duivel. We zijn eenzaam en alleen. Hoe heeft het zover kunnen komen? In 
de Middeleeuwen was nog alles op zijn plaats. De kerk in het midden, de ambachtsman, 
het herderinnetje…

Liberalisme, kapitalisme, socialisme hebben de geloofde harmonie de das omgedaan. 
Kunnen we nog terug? Zeker niet, de menselijke traagheid belet dat. We zijn verwend met 
al onze prothesen. We zijn overal en nergens. Geen rust. Laten we een voorbeeld nemen 
aan de Wandelende Jood. Ons weer tot onszelf laten komen. Wie weet krijgen we dan het 
besef dat nodig is om mens te worden. Mens te zijn. De waarden bij dit menszijn zullen we 
dan ontdekken. Manzijn, vrouwzijn, wat zal dat zijn?

Is de vrouwelijke borst natuur of cultuur? Wie maakt dat uit? De vrouw? Wie bepaalt wat 
ze er mee doet? Anderen, niet zijzelf? Bestaat het veelgeroemde individu wel of zijn we 
gemanipuleerde atoompjes afhankelijk van politieke, economische en sociale krachten? 
Eigen wil? Hoe wordt die gevormd? Ga eens te rade bij de pastoor, de dominee en de 
reclameman. Bestaat ze toch en wat is er voor nodig ze te verkrijgen?

Nogmaals, een weg terug is niet mogelijk. Liberalisme enz. en ook feminisme zijn 
verworvenheden, die een humaner leven mogelijk maken, niet in religieuze zin, maar als 
stap in de richting van vrijwording. Als de Wandelende Jood zogezegd. Of geldt die 
vrijwording niet voor vrouwen? Dat is dan wel een uiterst armzalige vrijheid waar mannen 
in terechtkomen. Dat kan echt niemand willen. Of een dwaas.

Vrouwen wees op uw hoede, dat zeg ik als man. Mannen willen hoe dan ook terug in de 
moederschoot, zij zijn het die de ontworteling veroorzaakt hebben, maar met alle geweld 
terug willen in die moederschoot, al is ze kunstmatig van karakter. De capsule auto met 
name. En wat ze vooral niet laten kunnen is controle uitoefenen. Controle over onze 
gedachten en handelingen. Zelfs in dit forum. We hebben de dagopener, constant de toon 
zettend en alert dat we niet afglijden naar verkeerde gedachten, en de nachtwaker, die 
met zijn grote gelijk er in de duistere anonimiteit over waakt dat geen subversieve zaken 
plaatsvinden. Elke discussie weer!
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dinsdag 31 maart 2009 door webredactie
Term ʻwar on terrorʼ afgeschaft. Goed idee?

dinsdag 31 maart 2009, 17:21 uur

Oorlog en terreur. Wat is het verschil? Oorlog is georganiseerd geweld, terreur (angst 
aanjagen) in de letterlijke zin van het woord. Terreur kan ook staan voor het uitoefenen 
van een schrikbewind, vaak een gevolg of doel van een oorlog of militaire coup.

Oorlog is ook meer dan politiek met andere middelen. Bij politiek handelen gaat het om 
diplomatie. Een diplomaat zal bij het lanceren van een voorstel nooit ja of nee zeggen, het 
is misschien. Anders is hij of zij geen goed diplomaat. Een militair die misschien zegt is 
ongeschikt als militair. Hoe is het dan mogelijk dat het Pentagon zich liet verplichten tot 
een oorlog tegen (sic) terreur die misschien wel en misschien niet gewonnen kon worden? 
Werd het militaire apparaat misbruikt voor andere doelen op de politieke agenda? Om een 
politiek te rechtvaardigen die diende om meer controle over land, volk en de wereld te 
kunnen uitoefenen? Om een ongebreidelde greep te hebben op fossiele grondstoffen? 
Veel wijst in die richting, afgezien van veel onverklaarbare feiten rond 9/11. Anders 
gezegd, is de “global war on terror” niet de strategische uitvoering van Huntingtonʼs idee 
over een clash der culturen, een studie geschreven in opdracht van het Pentagon?

Het begrip “global war on terror” heeft kennelijk uitgediend en moet vervangen worden. De 
bekende “Augenwischerei”. De “vrije wereld” heeft een ander affiche nodig ingeluid met de 
verkiezing tot president van Obama. We betreden een nieuwe cyclus van expansie 
volgens Amerikaans model en daar past die term niet meer bij. Laten we ons niets wijs 
maken, macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut.

woensdag 1 april 2009, 20:20 uur

#34 - Frank Lenssen

U trekt een conclusie: “menig Republikein kookt inwendig van woede, en menig havik-
zaliger draait zich om in zijn graf. Voor de toekomst van de wereld is dat een zeer goede 
zaak.” Is deze conclusie ingegeven door naïviteit of door een hoop tegen beter weten in? 
De ervaringen met Democratische presidenten leert ons een ander verhaal en dat 
ondanks een bijna voortdurende meerderheid in het Congress. Wat zei Harry Reid, leider 
van de meerderheid in het congres ook al weer: “I donʼt work for him!” Waar liggen de 
belangen van Democratische congresleden?

“Change” en “War on terror” (war of terror) horen thuis in het laatje propaganda. Obama 
staat onverkort voor Amerikaanse belangen, hoe zou hij anders president zijn geworden. 
En die belangen worden het beste uitgedrukt onder de banier van expansie. Daar stoelt 
het Amerikaanse (ruimtelijke) denken op, the American dream, gesymboliseerd in het 
suburbane wonen. De ruimtelijke droom is begonnen met de verovering van het Westen 
en grote delen van Mexico. Ze gaat onverminderd en nauwelijks belemmerd door tot de 
landing op de maan en Mars toe. Vroeger heette zoiets kolonisatie en imperialisme. Nu 
het brengen van de vrijheid. Ook zoʼn Etikettenschwindel.
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Expansie betekent hegemonie. Beter is het dan ook te kijken naar de rol van de NATO en 
de viering van haar 60 jaar bestaan. De oorspronkelijke legitimatie is verdwenen en deze 
wordt omgesmeed zodat deze organisatie kan dienen als instrument voor een 
wereldheerschappij van het westelijke kapitalisme. Wat spraken Sarkozy en Merkel 
afgelopen februari al weer af? “De NATO dient zich nog voor puur militaire vraagstukken 
bezig te houden met de energieverzorging, de globale migratie en de financiële situatie.” 
De werkelijke reden om Frankrijk weer volwaardig lid te maken van de NATO valt dan ook 
niet ver te zoeken. De “war” gaat verder, onder andere personages en vlaggen. En met 
veranderde strategie, zie Iran. Die Amerikaanse era gaat dus onverkort door, tenzij?

Mijn conclusie bij de inauguratie van Obama was: “En Bush zag dat het goed was”. Ik 
veronderstel dat menig Republikein er ook zo over denkt.

donderdag 2 april 2009, 19:33 uur

#36 - Willem Nijmegen

“En terreur kent ook andere vormen dan wapengekletter, die nog veel gevaarlijker zijn. Dat 
is dus de terreur die de tijd heeft en neemt om een maatschappij gedoseerd en 
sluipenderwijze met zijn kanker te infecteren / indoctrineren, en aldus eigen te maken. En 
die terreur vindt in naiviteit zijn medestander.”

Als ik dat zo lees, denk ik, ja inderdaad. De lawines aan autoʼs die het onmogelijk maken 
de publieke ruimte voor iets anders te gebruiken dan transport (we hebben beide nog de 
vijftiger jaren meegemaakt als kind…), het grotendeels onzinnige vliegverkeer, de overkill 
aan reclame, het alom aanwezige lawaai, porno, zonder enige uitzondering vormen van 
terreur, sluipenderwijze ingevoerd. Of bedoelt u de handelwijze van onze vals-blonde 
profeet met zʼn theaterstukjes? Dat zou me verbazen, maar beter laat dan nooit om tot 
bezinning te komen. U bent toch niet naïef? Je kunt inderdaad vrijheid misbruiken, de 
vrijheid op meningsuiting bijvoorbeeld om deze op een laffe wijze te indoctrineren.

Echter, uw begrip van terreur is, zo blijkt uit de rest van uw bijdrage, overduidelijk een 
ander dan het mijne en dat is niet alleen een taalkundig probleem. Zo te lezen schaart u 
het geweld van legers niet onder terreur. Toch oefende het Israëlisch leger, niet alleen 
volgens mijn definitie van dit begrip, terreur uit in de Gazastrook. Volgens uw redenering is 
het optreden van de Israëliërs zinloos (zinloos geweld?). Citaat: “Ze aanpakken / uitroeien 
met een leger is even zinloos als onmogelijk, waar de achterliggende ideologie (veelal 
t.b.v. vestigen religie en/of staatsvorm) vrijwel onaantastbaar is.” En de Mossad dan, want 
u schrijft: “Goed geinformeerde inlichtingendiensten, infiltreren, speciaal opgeleide 
commandoʼs, de kleinschaligheid ervan kan je alleen met eenzelfde kleinschaligheid 
effectief bestrijden, zo dat al mogelijk is.” Is effectief bestrijden wel het oogmerk vraag ik 
me dan af, nog afgezien van die onaantastbaarheid, een zeer rekkelijk begrip overigens. 
In hoeverre is Al-Qaeda een Amerikaans product kun je je zelfs afvragen. En als de rook 
opgetrokken is, democratie?

En toch vindt u “war on terror” een juiste term, want zegt u profetisch: “Europa zal er nog 
veel mee te maken krijgen, voorspelbaar. Londen en Madrid waren symptomatisch voor 
wat ons nog te wachten staat, en daar is geen leger tegen opgewassen.” Zoals tegen de 
maffia bijvoorbeeld? Of doet u mee aan de selffulfilling prophecy van de islamofoben om 
geweld van reguliere legers, op welke schaal ook (u heeft het zoals aangehaald over 
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speciaal opgeleide commandoʼs) te legitimeren? Ook de bijbehorende 
Überwachnungsstaat? Zo gaat de nieuwe Amerikaanse president, ondanks zijn retoriek 
over persoonlijke vrijheden, onverdroten verder op de weg van zijn voorganger. Zie hoe hij 
omgaat met zijn medewerkers en andere leidinggevenden inclusief hun persoonlijke 
relaties: een totalitaire surveillance lijkt het wel. Terreur kan nu eenmaal uit de meest 
onverwachte hoek komen zal hij denken.
Opvallend, Afghanistan en Irak laat u buiten beschouwing. Omdat ze islamitisch zijn?

“Specialisten uit de diverse legers zullen altijd wel worden ingezet tegen ongewenste / 
schadelijke invloeden, zowel ten voor- als ten nadele van een bevolking, het hangt er 
maar helemaal vanaf hoe de wind waait.” Welke specialisten? Specialisten met een 
medische discipline om het “volkslichaam” weer gezond te maken? U heeft het over 
kanker. Opvallend, ook Obama heeft het over een cancer dat, in dit geval, Pakistan van 
binnen uit kan doden… Wie bepaalt wat ongewenst dan wel schadelijk is voor een volk? 
Zijn dat de grote leiders, de generaals, wie o wie? Zijn, om de door u aangehaalde 
voorbeelden te noemen, corruptie, armoede en onderdrukking geen gevolgen van terreur? 
En het verzet er tegen wel? Wie wind zaait zal storm oogsten, of niet soms?

Een persoonlijke noot tot slot. U acteert op dit forum onder pseudoniem. Mij beperkt uw 
handelwijze enorm in mijn vrijheid om te reageren.

zondag 5 april 2009, 21:19 uur

#50 - Willem Nijmegen

Zeer vermakelijk om te zien hoe bij een reactie op een eenvoudige constatering de 
waarheid geweld wordt aangedaan. Leugens en meer van dat fraais. Uiterst integer. Tel de 
gebruikte woorden. Inhoudelijke reactie nul komma nul.
Respect? Meneer N., dit is een discussieforum. Voor een in anonimiteit gevoerde en aldus 
laffe propaganda, die geen weerwoord tolereert, kan slechts minachting bestaan.
Dacht u werkelijk dat mij uw persoon interesseert? Wat een misvatting. Echter, in al uw 
anonimiteit kunt u rustig uw broddelwerk, platvloersheid en onzin à la Malthus 
tentoonspreiden, zonder dat u rekenschap hoeft af te leggen. Open vizier? Nee, wat een 
ongelofelijke lef!
“Rien vu, rien entendu!” Meneer N., probeer eens van het leven en de cultuur te genieten 
voor het te laat is. Zeer bevorderlijk voor uw waarneming van de realiteit.
Met excuses voor dit tussendoortje aan de overige deelnemers.
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maandag 6 april 2009 door webredactie
Is het uitrusten van buschauffeurs met pepperspray een goed middel 
tegen ov-geweld?

maandag 6 april 2009, 23:50 uur

Wanneer en waar zat Rutte voor het laatst in tram, bus of trein? Zouden onze politici en 
ambtenaren niet het goede voorbeeld moeten geven? De asociale auto de deur uit en 
voortaan slechts met het OV? Het kan, af en toe ontmoet mijn vrouw de burgemeester in 
de stadsbus, een rustige lijn dat wel, maar toch. Laat onze vertegenwoordigers en 
dienaren zich onder het volk begeven, u zult zien dat het wat uitmaakt. Aan het 
dienstdoend personeel bij het OV ligt het beslist niet.

Of gaat het bij Rutte om het aloude liedje van de bourgeois, de staat tegen het volk, met 
de buschauffeur als verlengstuk van het geweldmonopolie? De “Überwachungsstaat” 
hebben we al. Als je zo alles optelt gaat het steeds meer lijken op een totale 
“Mobilmachung” De loper wordt al uitgerold. Voor wie? Dat laat zich raden. Mede met dank 
aan de nieuwe VVD strategie.

vrijdag 10 april 2009, 23:58 uur

#31e.a. - Max Molenaar

In de DDR gold de regel de regering, of de staat zo u wilt, heeft niet het volk dat zij 
verdiend. Kennelijk begint deze stelregel ook in ons land ingang te vinden. Zoals in 
meerdere zaken, die met straf en controle te maken hebben, gaat het UK ons voor. Kan u 
voorstel m.b.t. onderhuidse chips niet volksbreed ingevoerd worden. Alleen wat als 
misdadige elementen toch het OV betreden en wat als met die chips gefraudeerd wordt? 
En wat als misdadige elementen in het bezit van wapens zijn, zeer voorstelbaar toch, dan 
maar “naaktscans” volgens de methode Schiphol? Dat wordt dringen en kost enorm veel 
personeel. Overigens, wie controleert de controleurs?

Uw undercover plannen lijken me erg link. Geweldplegers in het OV verkeren vaak, zoals 
u wellicht weet, in groepsverband. Nee, asociale politieagenten, lokhomoʼs en grietjes met 
korte rokken lijken me niks. Leest u eens wat Simenon in zijn Maigrets erover te vertellen 
heeft. Het levert uiteindelijk maar zinloze slachtoffers op. Niet doen, zou ik zeggen. Of 
zullen we het volk maar afschaffen, kunnen we ook zonder het OV? Ben ik nu 
ongenuanceerd of deugt mijn onderbouwing niet?

Meneer Molenaar, u verwart mensen met objecten. Het is een vorm van redeneren die 
voortkomt uit het gezaghebbende grote gelijk. Ze zal nooit een andere visie tolereren die 
niet strookt met de gevestigde orde. Herkent u dit?

maandag 13 april 2009, 23:44 uur

#24 - P. Lammers
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Een uiterst fris stukje schrijft u! Het filmpje waarna u verwijst stamt uit december vorig jaar. 
Het maakt sindsdien “le tour du monde” dankzij het Front National. Het slachtoffer van de 
agressie, die hier te zien valt, wijst dit volstrekt af. Wat doet u? U fantaseert er nog wat bij 
“straatcrimineel van Noord-Afrikaanse afkomst” en besluit retorisch met “Het is voor het 
vinden van een oplossing heel belangrijk om de verboden vraag te stellen: Gaat het bij 
OV-geweld niet vooral om Marokkanen?”

Voor al degenen die iets juister geïnformeerd willen worden hierbij een link:

http://www.lepost.fr/article/2009/04/10/1491538_le-jeune-agresse-dans-un-bus-je-ne-veux-
pas-etre-instrumentalise.html

Meneer Lammers, mag ik u vragen wat u met deze toch wel vunzige propaganda 
nastreeft? U ziet, met een klein beetje recherche valt tegenwoordig veel te achterhalen. 
Nog wel. Zullen we het de volgende keer eens hebben over wat blanke Hollandertjes al zo 
kunnen aanrichten?

dinsdag 14 april 2009, 00:29 uur

#47 en 48 - Max Molenaar

Voor zover ik het zie draaien uw bijdragen om één onderwerp: orde. Preciezer, een 
geordende ruimte met bijbehorend aangepast gedrag. Ter voorkoming van afwijkend 
gedrag binnen deze gevestigde orde is controle nodig. Zo te lezen staat die orde, de 
gegeven orde, voor u niet ter discussie, ook niet de vraag wie controleert wie en met welke 
middelen. In uw bijdragen hamert u voortdurend op door u gesignaleerd (criminologisch) 
onderzoek. Wat ik dan van u onder ogen krijg komt zonder uitzondering uit de USA.

Bij een van de verwijzingen, die u geeft, staat een schema afgebeeld onder de benaming 
“The Ecological Framework” (het ecologische model). In het midden een rode dikke stip, 
het individu, daarom heen drie ringen, achtereenvolgens aangeduid met family, community  
en environment. Het schema geeft aldus ideaal-typisch een ruimtelijk beeld van de 
gedachte of gewilde samenleving: in het midden het (onaantastbare?) individu, omgeven 
door zones voor bescherming en controle, zowel naar buiten als naar binnen. Zonder veel 
fantasie kun je er ook de optimaal te controleren gevangenis uithalen, door een persoon 
wordt het hem omringende milieu gecontroleerd. Of omgekeerd de gelaagdheid ter 
controle van het individu.

Het is een bij uitstek passend beeld voor onze geatomiseerde samenleving, ontstaan 
vanuit een steeds verdergaande arbeidsdeling. Het resultaat, een optelsom van personen 
veelal slechts waargenomen door en gewaardeerd voor een bepaalde functie die ze 
vervullen. De op deze atomisering toegesneden stedenbouwkundige ruimte kent een 
ogenschijnlijk strikte scheiding tussen privé en openbaar. Deze gecreëerde ruimtelijke 
ordening is geen natuurlijke maar een hoogst kunstmatige, nauw gelieerd aan het 
heersende economische model. De hierbij passende ideologie is die van de individuele 
vrijheid. Maar hoe ziet dat individu, toch voor de buitenwereld gereduceerd tot enkele 
functies, handelingen, gedrag, eruit? En die vrijheid, welke vrijheid, geestelijk en fysiek? Is 
die scheiding van privé en openbaar niet veel meer dan een holle frase?
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Op het privédomein wordt steeds meer inbreuk gepleegd en ze wordt van buitenaf steeds 
meer controleerbaar, anderzijds wordt het openbare alsmaar verder geprivatiseerd (autoʼs, 
terrassen, winkelcentra, evenementen, cameraʼs). Ook het openbaar vervoer, bij uitstek 
een verlengde van de publieke ruimte. Je kunt je al bij al afvragen waar die zo geroemde 
individuele vrijheid op berust. Is het niet veel meer zo dat diegene die het meest beschikt 
over materiële middelen zijn dictaat kan opleggen aan anderen hoe zij zich hebben te 
gedragen: van het winkelwagentje in de supermarkt tot de automobilist en het spelend of 
fietsend kind op straat. De conflicten die hier uit volgen zijn legio, vaak getemperd door 
aanpassing, maar ook zich uitend in agressie.

Wat dit alles met pepperspray te maken heeft? Uw voorstellen, tot onbemande vliegtuigjes 
toe, passen bij een status quo met een daarbij behorende en uiteindelijk dolgedraaide 
geweldspiraal. De staat tegen het volk als een vlucht naar voren. Ze lost niets op, ze 
verdeelt verder en schept angst. Het treurige, slachtoffers aan beide zijden van de 
onderkant van de samenleving. De aangepasten en niet aangepasten, ieder op zijn 
manier. Vraagt u zich weleens af waar de werkelijke oorzaken van agressie en criminaliteit 
liggen, in het groot en in het klein? En dat aangedragen oplossingen overwegend uitgaan 
van de geschetste orde, met de staat als handhaver hiervan? Dat de voorgestelde 
remedies slechts baat vinden bij aanpassing en dwang en niet bij verandering van de 
status quo? Lieden die de status quo aanhangen hebben aldus vanzelf het gelijk aan hun 
kant!

Concreet: wat zou het betekenen als we het autosysteem zouden afschaffen, de ruimte zo 
zouden inrichten dat transport van mensen en goederen er een afgeleide van vormt en dat 
dit transport niet meer als smeerolie van onze economie kan functioneren, de straat weer 
publieke ruimte wordt voor verkeren, niemand meer een privilege geniet binnen deze 
publieke ruimte. Openbaar vervoer van en voor iedereen? We zelf meester zijn over ons 
leefmilieu? Is het werkelijk zo moeilijk de fantasie te gebruiken voor iets anders dan voor 
het ontwikkelen van technologische hoogstandjes in de vorm van wapentuig? Of gaat het 
ook hier wederom om ordinair geldgewin? Het moet u toch bekend zijn dat het met de 
effectiviteit van bijvoorbeeld camera-controle maar treurig gesteld is. Zie het UK.
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dinsdag 7 april 2009 door webredactie
Meer troepen naar Afghanistan werkt averechts

donderdag 9 april 2009, 01:13 uur

#16 - Joke Aarts

Iets vergelijkbaars hoorde ik over een voormalige tolk uit Irak. Nadat hij overbodig was 
geworden genoot hij ook geen bescherming meer van de Amerikanen en liep dus direct 
gevaar omgebracht te worden. Een asielverzoek van hem voor de USA werd afgewezen. 
De moraal?

Ja, Hollands glorie in Afghanistan. Welk opbouwwerk? Een Arabische fabel. Een koning 
trekt er met gevolg op uit op een vrouw voor zijn zoon, de prins, te vinden. De uitverkorene 
wordt gevonden op het eenvoudige platteland. Een groot huwelijksfeest volgt. Enkele 
maanden later wordt het eerste kind geboren. Als verrassing schenkt de prins zijn vrouw 
een prachtig geslepen diamant. Zijn vrouw bekijkt hem aandachtig en bergt hem in een 
kistje op zonder iets te zeggen. De prins is verwonderd maar reageert verder niet. Een jaar 
later, het tweede kind. De prins schenkt nu zijn vrouw een prachtige robijn met de kleur 
van haar ogen. Weer geen reactie, de prins lichtelijk ontstemd zwijgt echter. Het derde 
kind wordt geboren. Nu krijgt de prinses een prachtig kistje vol met juwelen als geschenk. 
Omdat zijn vrouw weer als met stomheid geslagen lijkt, vraagt de prins haar wat haar 
dwars zit. Kijk, zegt ze, waar ik vandaan kom, krijgen moeders bij de geboorte van een 
kind geschenken die het land biedt, vruchten, eieren, noem maar op. In woede ontstoken 
zegt de prins: “Maar deze juwelen zijn toch oneindig veel meer waard, ze zijn door 
mensen gemaakt…”

Overigens u hebt het uiteraard over de Talibanen. Ik las of hoorde ergens iets over de 
diverse fracties binnen die Talibanen. Er wordt zonder meer vanuit gegaan, begreep ik uit 
het verhaal, dat ze op zijn minst de morele steun genieten vanuit Pakistan. Het schijnt 
echter zo te zijn dat momenteel een bepaalde fractie / stam actief ondersteund wordt 
vanuit India. Zeer merkwaardig. Weet u hier meer van? Het is volgens mij allemaal veel 
minder eenduidig dan ons voorgespiegeld wordt. Dat het uiteindelijk alleen maar om 
energie belangen gaat ben ik met u eens.
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woensdag 8 april 2009 door webredactie
Is de avondklok voor probleemkinderen ongewenste 
overheidsbemoeienis?

vrijdag 10 april 2009, 21:16 uur

Oproer, oorlog, rebellerend gedrag. De controlerende overheid reageert met de avondklok 
en desnoods geweld. Zo is de volgorde. Een spontaan feestje, de politie staat klaar met 
meppen. In de goeie ouwe tijd: een balletje trappen op straat (er waren helaas nog geen 
autoʼs in de buurt om orde te scheppen) en oppassen voor de dienstdoende govie, pardon 
agent, anders werd de bal ingepikt. Af en toe sneuvelde een ruit, dat was het risico van de 
pret. Ook ʼs-avonds laat op een warme dag of tijdens de vakantie. Nee, kinderen horen nu 
achter of voor de buis te zitten met fastfood en reclame en oorlogsspelletjes voor de neus. 
Uitslapen doen ze op school wel.

Voor de nette, beschaafde petit-bourgeois is de straat van oudsher de plek van het kwaad. 
Voor de kinderen van het gewone volk en het plebs de leerschool bij uitstek. Zelf heb ik via 
die weg de wereld leren kennen. Ook ʼs-avonds laat, ook in de grote stad. Wat koop je met 
Engels als je je eigen taal, ook die van de straat, niet verstaat? Wat er werkelijk gebeurd is 
veel belangrijker. Eigenlijk zou ook die hele leerplicht aan de wilgen gehangen moeten 
worden. Niets maakt kinderen zo agressief als maar steeds weer gedwongen te worden 
tot iets wat ze niet willen en tegen hun “natuur” indruist. Het gevoel voor vrijheid wordt al 
vroeg teniet gedaan en als het kan uitgeroeid.

Als ik de reacties zo lees is Nederland een naargeestig land vol bekrompenheid. Kinderen 
alleen maar ter meerdere eer en glorie van de ouders. Ze moeten op zijn minst aangepast 
zijn en presteren, niet waar ze goed in zijn, maar in wat aanzien en geld oplevert. De 
reproductie van de werkelijke ellende, het niet weten en het niet weten willen. Om die 
reden lees ik de reacties van Max Molenaar met veel interesse. Ze opent het zicht op de 
gewelddadige Engelstalige wereld en haar mensenverachtend “wetenschappelijk” 
onderzoek. Ik pleeg dit fascistoïde te noemen. Wapentuig en repressie. Waarom lopen 
oorlogsmisdadigers vrij rond en kunnen rustig in hun luxueuse bed sterven? Waarom 
kiezen jonge mensen om beroepsmoordenaar, pardon militair, te worden in dienst van de 
staat en desnoods geweld tegen eigen medeburgers te gebruiken?

Nee de fantasie kan nog zo rijk zijn, hetgeen in ziekelijke geesten rondwaart overtreft elk 
voorstellingsvermogen. Het zijn net mensen, alleen zeer aangepast en zeer kneedbaar. 
Aanzien en status nietwaar? En daar zijn ze al vroeg mee (moeten) beginnen dankzij 
oppassende ouders en een zorgzame overheid. Ze zijn nooit besmet door het 
vrijheidsvirus. Hun vrijheid bestaat in het hebben van poen en daarmee doen wat zij 
vinden dat nodig is, “maatschappelijk verantwoord” of niet. Een vorm van stadsvijandige 
cultuur, Stadtluft macht frei, is hun eigen met een verinnerlijkte angst voor stad en straat. 
Typisch rechts in de goeie ouwe zin van het woord.
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zaterdag 11 april 2009 door webredactie
Wil Nederland Europa nog wel?

dinsdag 14 april 2009, 23:12 uur

Je kunt de vraag ook omkeren. Kan Europa zonder Nederland? Bekijk op de wereldkaart 
het westelijk halfrond, Europa (zonder Rusland) is slechts een schiereiland van het 
immense Aziatische continent. En Nederland? Een rivierdelta en land gevormd door 
aangespoelde klei via Rijn en Maas en drooggemalen polders. Op zichzelf teruggeworpen 
heeft het nauwelijks bestaansrecht in de huidige gemondialiseerde wereld.

Primair ontlenen we ons bestaan aan de handel, als die wegvalt, wat dan? Sinds het 
uitbreken van de crisis liggen al honderden containerschepen nutteloos in havens 
afgemeerd. De omzet van de Rotterdamse haven daalt dramatisch. De route om Kaap de 
Goede Hoop i.p.v. het Suezkanaal komt weer in de mode en niet alleen vanwege de 
kapers… Denken we echt dat we de economische problemen op eigen houtje kunnen 
oplossen? Met export van onze landbouwproducten bijvoorbeeld, het pluimvee voor Afrika, 
varkensvlees en melkproducten? Met protectionistische maatregelen? En wat als andere 
landen dat ook doen?

Iemand die enigermate serieus genomen wil worden kan eenvoudigweg niet tegen Europa 
zijn. Wat is er dan aan de hand? Volgens mij slaat Ben Knapen de plank mis als hij stelt 
dat de omslag in het denken over Europa in Nederland voortkomt uit de “Fortuyn-revolte”. 
Dat lijkt me te veel eer voor die persoon. Mij is vooral bijgebleven het ach en wee over wat 
we niet allemaal moesten ophoesten voor Europa, en dat na een decennialange periode 
van netto-ontvanger uit de Europese kas, een strovuur voortdurend aangewakkerd door 
onze politieke kaste. Weg consensus, aldus Knapen. Misschien zou het nuttig en 
verhelderend zijn de kosten en baten eens op een rijtje te zetten. Waren we wel zo 
welvarend geworden zonder Europa? Subsidies voor landbouwbeleid, herstructurings-
maatregelingen, de lijst kan bijna onbeperkt voortgezet worden. Het gedrag van Nederland 
lijkt meer op dat van een profiteur, stank voor dank.

Griezelig vind ik bovenal de nationalistische reflex. Wij en zij. En die zij in soorten en 
maten. Knapen illustreert dit met het gedoe over de Europese vlag (12 sterren, zegt u die 
symboliek iets?) en de munt. Een geluk dat er geen dijken in het oosten en zuiden van het 
land zijn. Waarom laten volkeren zich uiteindelijk gemakkelijk tegen elkaar uitspelen? 
Waarom vielen Joego-Slavië en Tsjecho-Slowakije uiteen, waarom dreigt dat met België? 
Vonden we twee Duitslanden beter dan één? Horen Rusland en Turkije niet bij Europa? Of 
maken andere krachten de dienst uit? Israël bijvoorbeeld met zijn bijzondere en 
invloedrijke status, zonder lid te zijn van de EU. De Angelsaksische arm met haar njet ten 
tijde van Major om in het Verdrag van Maastricht een sociale paragraaf op te nemen.

Een afgedwongen eenwording van Europa zal niet werken en is onwenselijk. Maar dat is 
ook helemaal niet wat de huidige politieke leiders in Europa nastreven. Stemming maken 
tegen Europa voert de boventoon tot bij de grootste minkukels toe. En het zijn zij die de 
aandacht krijgen, zoals de gewenste afgevaardigde voor de PVV in het Europese 
Parlement. Als je vlak bij de grens geboren en getogen bent met Duitsland in de buurt en 
België om de hoek kijk je toch wat anders tegen grenzen aan. Als je weet hebt van het feit 
dat je stad tot op heden de klos is van een bekrompen nationalistisch denken, onze 
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belangen eerst (in dit geval de Rotterdamse havenbelangen), begrijp je wellicht beter dat 
grenzen beter vandaag dan morgen kunnen verdwijnen.

Voor het overige verwijs ik met instemming naar #12 van Leo Lewin. Dank aan de 
boodschap in #19 van Dieter Heymann!

vrijdag 17 april 2009, 21:14 uur

#64 - Henk Hiensch

Henk, om met Jef Last te beginnen. In het stukje dat je verlinkt proef ik, om dat woord ook 
maar eens te gebruiken, rancune terecht of niet tegen alles wat met socialisme en sociaal-
democratie te maken heeft. Was het niet Jef Last die na een van zijn vele reizen in de 
dertiger jaren naar de stalinistische Sowjet Unie schreef: “In den strijd van het nieuwe 
tegen het oude worden waardevolle elementen behouden”. Tja, wat moet je dan van het 
door jou geciteerde denken? Nog steeds blind aan een oog? Stalin wist ongetwijfeld zeer 
goed als oud-seminarist hoe een geloof uit te dragen. En Last was zijn discipel. Zijn 
verklaring over het fascisme vind ik om te huilen en het vermelden van “Marxisme” in dit 
verband tragisch.

Even Marx. Het echte marxisme dus. Is het je nooit opgevallen dat Marx in zijn analyses 
als een man naar voren komt van geest en handen. De intellectueel en de productieve 
arbeider. De voeten, de beweging, ontbreken goeddeels, evenals het plebs, het 
subproletariaat, waarvoor hij een grote minachting had. Sommige lezers zullen me dit wel 
weer kwalijk nemen, maar de vergelijking dringt zich op met het lichaam van Christus, de 
Heilige Roomse Kerk. Ligt hier misschien de fatale link met het stalinisme? Zou je, hier op 
voortbordurend, de voormalige Sowjet Unie niet beter kunnen betitelen als zowel een 
staatskapitalische als een (staats)fascistische staat?

Is het niet de grootste les, die we uit het nationalistische Europa van de 19e en 20e eeuw 
kunnen leren dat autoritaire, fascistische, staatsvormen het beste gedijen binnen 
staatsgrenzen? Eigen volk eerst, nietwaar? Overigens Henk, er is maar een volkslied dat 
me ondanks het bloeddorstige karakter wel aanspreekt, de Marseillaise. Met het 
Wilhelmus heb ik absoluut niets, integendeel zelfs ondanks het feit dat ik er als 
chauvinistische Maastrichtenaar trots op zou moeten zijn. Lees het maar eens helemaal 
door!

Socialisme zal internationaal zijn of ze zal niet zijn. Daarom kan ik ook helemaal niets met 
je term in negatieve zin van “landverrader”. Het zou zelfs een geuzennaam kunnen zijn, 
denk maar eens aan Willy Brandt of aan deserteurs in het algemeen. Berlusconi, Blair, 
Brown en Sarkozy zijn in deze beslist geen landverraders. Stel je eens voor dat er niet het 
correctief van de EU zou zijn! Kijk ook eens naar de onderkant of buitenkant van de 
samenleving en cultuur in Europa. De Joden en de Sinti en Roma. Beiden niet “seßhaft” 
en steeds tot trekken en verhuizen bereid. Zie wat er met de Zigeuners in Slowakije 
gebeurd, zoʼn 800.00. Ondanks de ellende is het een geluk voor deze mensen dat er een 
EU is. Maar vooral, wat kunnen wij leren van deze “voetvolken”?

Nog steeds bepalen de volkeren van Europa hun geschiedenis niet. Zouden we dan toch 
beter af zijn achter afzonderlijke grenzen? Wie bepaalde en bepaalt die grenzen? De 
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volkeren niet en ze hebben die oorlogen in het verleden beslist niet gewild en ontketend, 
dat zou ook van minachting getuigen tegenover de gevallen slachtoffers.

Mij staat zelfs het “Fort Europa” tegen, kijk maar wat er met vluchtelingen gebeurd. Het 
kapitalisme trekt zich echter niets van grenzen aan. Zijn grote pre! Maar pas op als het 
nationalistisch gedachtegoed gaat exploiteren zoals in Ierland. Dan zijn de rapen gaar. Dat 
had Jef Last kennelijk in 1945 nog niet begrepen en SPers in 2009 nog steeds niet.

Sans rancune, Henk!

zondag 19 april 2009, 17:59 uur

#68 - Henk Hiensch

Met je eens Henk, over dat gedachtegoed met name. Vanmiddag zag ik op de TV beelden 
van de Amstel Gold Race met op de radio Händel… Het was op het moment dat de 
wielrenners richting Gronsveld reden met de molen in beeld. Door de Amerikanen bij de 
bevrijding in puin geschoten. Even later zag je klim naar Cadier. In die omgeving heeft mijn 
familie in de grotten een schuilplaats gezocht. Hun woning lag precies in de frontlinie. En 
nu, vredig draaiende wieken en wielrenners uit heel Europa. Het lijkt lang geleden maar 
het tekent wel de verandering en vooruitgang. En zelfs meer dan dat.

Lieden van het kaliber grafredes op Europa zijn daarom alleen al wat mij betreft suspect. 
Ze ontpoppen zich als “neoliberalen” van het meest extreme soort. Ze prijzen Bush en 
Thatcher de hemel in en zetten een ieder die het woord rechtvaardigheid of sociaal in de 
mond durft te nemen bij het grofvuil. Om over de diskwalificaties aan het adres van 
Obama, gemaakt door deze scribent, maar te zwijgen. De man heeft het over 
“transfertumoren”, “kanker” die genezen moet worden. Hij was een van de steunpilaren 
achter het Ierse “nee” overigens. Niet verwonderlijk dus.

Vroeger heten ze ten tijde van het Duitse fascisme nog duidelijk Über- en Untermenschen. 
De doelgroep voor extremisten, ook voor deze van “neoliberale” snit, is dezelfde gebleven, 
o.a. de Slavische volkeren. Ze formuleren het nu anders, meer pragmatisch in de zin van 
rijk en arm of achterlijk. Echter, de Joden en hun cultuur zijn al uitgeroeid, wie komt er aan 
de beurt als deze lieden het voor het zeggen krijgen. Zie ik spoken? Let op het taalgebruik 
en de onverholen minachting voor mensen met een andere cultuur. Je kunt je afvragen, 
houdt het nooit op en wat hebben we van het verleden geleerd? En in hoeverre wordt het 
historisch besef gemanipuleerd? Vandaar dat als ik me uitspreek over Europa steeds het 
verleden erbij betrek. Degenen die dat niet willen spelen een vals spel.

En dan de radio, Henk. Krakend en wel een paar zenders. Zo was het vroeger. En nu, de 
hele dag Händel via de Spaanse RNE met programmaʼs uit heel Europa van misschien 
wel de meest Europese componist ooit! Glasheldere ontvangst en dat uit een land dat een 
hoge tol betaald heeft aan het fascisme. Toch hoop op een beter Europa, ondanks de 
kapitalistische crisis en de ellende daardoor voor bijvoorbeeld bouwvakkers en 
aardbeienplukkers in Spanje!

Henk, met vriendelijke groet!
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woensdag 15 april 2009 door webredactie
Heeft burgemeester Wolfsen misbruik gemaakt van zijn macht door de 
uitgever te vragen huis-aan-huisblad Ons Utrecht te vernietigen?

zaterdag 18 april 2009, 00:58 uur

#50 - Max Molenaar

Mijn eerste reactie was, waarom moest dat artikel nu verschijnen. Was er zoveel haast 
geboden. Ik denk het niet. En toch Max, hebben Eduard Pijl en Ton Tinman niet een beetje 
het gelijk aan hun zijde? Voor een politicus en jurist is het bovendien een uiterst 
onhandige manoeuvre waarvan hij had kunnen weten dat deze zich tegen hem keerde. In 
Nederland vervloeien de scheidslijnen tussen privé en publiek steeds verder, zo ook hier. 
Misschien is dat wel het meest onrustbarende aan de hele affaire. Dat had Wolfsen ook 
kunnen weten.

De vergelijking met Berlusconi is baarlijke nonsens. Die neo-duce regelt het hele 
staatsapparaat inmiddels naar zijn eigen belangen zonder dat hem een strobreed in de 
weg gelegd wordt. Daarbij beschikt hij over een nauwelijks gelimiteerde mediamacht.

Maar wat zegt dit alles over deze burgemeester? Geen tacticus in ieder geval. Wat zegt 
dat over onze pers en mediavoorziening? Wie is deze “razende reporter”? Wat voor een 
persoon is de uitgever en waar staan beide voor? Daar zou ik iets meer over willen weten. 
Het lijkt er verdacht veel op dat bepaalde persoonlijkheden worden gezocht om ze 
verdacht en vleugellam te maken, Cohen, Vogelaar en nu dus Wolfsen.

“Wie zonder zonden is…”! Zullen we de deelnemers op dit forum eens laten screenen op 
gesjoemel met de belastingaangifte, hypotheekaftrek, subsidies…?

dinsdag 21 april 2009, 20:53 uur

#64 - Henri Choix

Leuk stukje! Alders was toch dat dappere wethoudertje uit Nijmegen die een 
bliksemcarrière maakte? Dat “tassendragen” was als ik me niet vergis in Den Haag en 
vervolgens kwam de bekroning in Groningen. Groningen, het bolwerk van de PvdA onder 
regie van Max, de goeroe. Baantjes werden verdeeld in het Groningse en carrières 
gepland. Geheel in analogie aan de Limburgse KVP. Ook in Limburg heeft de PvdA allang 
de smaak te pakken, netwerken en meer dan dat. Vraag maar eens na hoe een oud 
hoofdonderwijzer député voor RO in deze provincie werd en inmiddels al jaren lang kan 
rentenieren in Spanje. En het CDA? Let eens op onze schooljuf Maria van der Hoeven… 
Ook uit Maastricht.

Begrijp me niet verkeerd. Mij is in de zeventiger jaren met klem aangeraden een politieke 
carrière bij de PvdA te beginnen. Stom dat ik het niet gedaan heb? Ik hou niet van 
schaapskleren…
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zaterdag 18 april 2009 door webredactie
Sommige mensen komen niet mee in de maatschappij. Wat nu?

maandag 20 april 2009, 16:52 uur

Constant lees ik over de “samenleving”. Rutte heeft het over, Hamer zelfs over een stevig 
fundament sociaal fundament leggen onder die samenleving. Staat ze op instorten? Een 
kloof tussen politiek en samenleving (Hamer); maakt de politiek geen deel uit van de 
samenleving? Niet kunnen participeren (Rutte) vanwege een geestelijke of fysieke 
beperking. Niet meedoen, maar wel kunnen (idem). Hij gaat nog even door: onttrekken 
aan studie, werk en zelfs aan de rechtsorde (functies van de samenleving?). Je kunt uit de 
samenleving vallen, want er zijn ook vangnetten. Het schijnt ook iets met erfelijkheid te 
maken te hebben, het wel of niet deel hebben aan de samenleving. Hoe zit dat dan met de 
politici, zie boven?

Per toeval stootte ik op een artikel van Pierre Bourdieu. Iemand met wiens werk Heinz 
Bude ongetwijfeld zeer vertrouwd zal zijn. Voor politici sterk aanbevolen: “La distinction. 
Critique sociale du jugement”, dertig jaar geleden verschenen. Het moet Bude wanhopig 
stemmen hoe banaal en populistisch op zijn artikel gereageerd wordt door 
vooraanstaande persoonlijkheden uit de Nederlandse politiek. Zo te lezen is Rutte 
definitief de weg kwijt (onder druk van zijn partij vermoedelijk) en van Hamer was niet 
beter te verwachten. Het lijkt er zelfs verdacht veel op dat op enkele “niet weten, niets 
horen of zien” reageerders na, men in dit forum beter van de werkelijkheid op de hoogte is 
dan bij de “politiek”.

Och ja, dat artikel (La fabrique de lʼhabitus économique) van Bourdieu. Dat handelde over 
een samenleving onder pre-kapitalistische voorwaarden, in de jaren zestig, in Kabylie. 
Toen nog een samenleving gebaseerd op wederkerigheid, zonder betaling werk en 
voedsel. Wat wij beschouwen als economie was gewoon een onderdeel van het sociale 
leven. Als gebruik gemaakt moest worden van de markt begaf men zich a.h.w. op vijandig 
terrein. Wie weet is een dergelijke houding in onze genen vervat en speelt het sommige 
mensen meer parten dan anderen. Ook zou Max Molenaar onder #63 wel eens gelijk 
kunnen hebben met zijn constatering over psychopaten! Welke consequenties moet je hier 
dan uit trekken? In een economie waarbij het individu (producent, consument) alles 
bepalend is is dat toch je reinste nachtmerrie. Zeker als, gezien de redeneertrant van 
Hamer en Rutte, de (kapitalistische) economie door hen tot een alles beheersende 
maatschappelijke kracht wordt verheven. En waar en wat is dan een samenleving?

dinsdag 21 april 2009, 19:39 uur

#76 - Jens Bos

Beste Jens, je bijdrage leest als een noodkreet. hoe heeft het zo ver kunnen komen? Na 
alle verworven rijkdom, weliswaar ongelijk verdeeld, en de financiële crisis, komen 
markante politici met dit soort ideeën. Wat een armoede aan visie.

Zoals je zegt: “In onze samenleving is geldelijk inkomen nodig om te overleven, het meest 
bevredigende om een fatsoenlijk inkomen te verwerven voor individu en maatschappij is 
door middel van werk.” Waarom lijkt een eerlijke verdeling van werk, macht, kennis en 
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bezit verder weg dan ooit? Wanneer kan een samenleving, niet geleid door krachten van 
buitenaf samen met haar collaborateurs, eindelijk de mogelijkheid krijgen zelf over haar lot 
te beslissen in deze economisch geglobaliseerde wereld om het tij te keren? Daar hoor je 
deze politici niet over. Slechts praatjes voor de vaak met zoals iemand al zei de 
verkiezingen in het achterhoofd. Treurig.

Je voorstellen zouden een begin moeten zijn in het noodzakelijke omdenken, weg van 
rijkdom en steeds meer, zonder te kijken naar de gevolgen. Stel je eens voor dat 
onbetaalde arbeid, vaak veel zinvoller dan de betaalde, niet meer gedaan werd. Het hele 
raderwerk van de samenleving stond stil. En honorering passend bij het maatschappelijk 
belang van de arbeid. Het belang van een onderwijzer en ja zeker een vuilnisman. Daar 
weegt veel “witte-boorden” werk niet tegen op. Het zou ook een impact kunnen hebben op  
lage-loon landen!

Er wordt wéér een enorm reserveleger gecreëerd van werkelozen en have-nots. 
Wereldwijd neemt dat gruwelijke dimensies aan. Een-zesde van de wereldbevolking ziet 
de honger in de ogen. Daar komen steeds meer mensen bij vanwege de stijgende 
voedselprijzen dankzij speculatie en de macht van bepaalde concerns, Monsanto met 
name. Zijn onze politici met blindheid geslagen. Praten over electrische autootjes voor 
ambtenaren, wordt dat de wereldwijde norm?

Alleen al als je bedenkt wat een geweldige hoeveelheid menselijke kapitaal verloren gaat 
door het door onze politici omarmde economisch model, slaat je de schrik om het hart. 
Eigen ondernemingsschap, laat me niet lachen. Laten vanaf morgen alle mensen zonder 
werk eens proberen zelf iets op touw te zetten. Wat zal het resultaat zijn? Velen zijn 
geroepen doch weinigen uitverkoren. Willen we de strijd van allen tegen allen? Daarom 
wilde ik het in mijn vorige stukje hebben over “samenleving”. Uit het gememoreerde artikel 
van Bourdieu vallen lessen te trekken over wat verloren is gegaan door de kapitalistische 
productiewijze. Het zou ons aan het denken moeten zetten of we de huidige economische 
voorwaarden nog langer accepteren, want, zoals je zegt, ze heeft geleid tot een volledige 
atomisering van de samenleving, met alle voor- en nadelen. Wegen de voordelen, 
innovatie etc., langzamerhand nog op tegen de nadelen, ecologisch, menselijk, sociaal? Ik 
denk dat we het daar over eens zijn dat zulks niet meer het geval is.

Mien solidaire compleminte!

donderdag 23 april 2009, 23:15 uur

#99 - Jens Bos

Nee, Jens, die Scooby-Doo man kende ik niet. ʻn Beetje het Nina Brink verhaal begrijp ik. 
De fascinatie voor geld, veel geld, wat is dat? In mijn studietijd werd me een alles 
verhelderende boekje aanbevolen, “Liebe, Luxus und Kapitalismus” van Werner Sombart. 
Het geeft een verrassende kijk op het ontstaan van ons kapitalisme: productie van en 
handel in luxe goederen, waarvoor navenant dure en zeldzame grondstoffen als zijde 
nodig zijn. De afzet is sterk aan mode onderhevig en staat haaks op die van massa 
artikelen. Veel aantrekkelijker kortom om in te investeren.

En hoe is die behoefte aan luxe ontstaan? De rol van de vrouw en opvattingen over de 
vrije liefde zijn hier allesbepalend. Liefde en genot dus. Verklaart dat misschien de 
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zuigkracht die rijkdom uitoefent? Bij het googlen naar de naam Bolton kwam ik de site 
tegen met de Australian Fashion Week after-parties:

http://www.smh.com.au/ftimages/2008/05/03/1209235242785.html

In ieder geval schieten op de een of andere puur economisch gerichte modellen te kort om 
het breed gedragen succes van het kapitalisme te verklaren. Zelfs de in grootste ellende 
verkerenden wensen deelnemer te worden aan dit casinospel, vaak rechtstreeks 
slachtoffers van dit economische systeem. Zie de trek naar de USA en het UK.

Rutte speelt in feite een gewonnen wedstrijd. En wat doen de tegenstanders? Ze komen 
niet verder dan moraliseren. Nogmaals, welke impuls gaat van geld uit en wat is 
vrouwelijkheid om een boektitel te parafraseren van Horst Kurnitzky. Wat betekent rijkdom 
voor mensen, in zijn uitingsvormen vaak plat en hol, wat richt het aan?

Met solidaire groet, Jens (compleminte in het Maastrichts).

zaterdag 25 april 2009, 03:04 uur

Weet u, mevrouw Hamer en meneer Rutte, alles nog eens overdenkend, mede door de 
bijdrage van Rob Jansen hierboven, ben ik tot de overtuiging gekomen dat het u beiden 
uiteindelijk geen snars kan schelen wat aan de onderkant van de samenleving gebeurd. 
Sterker, u wilt het niet weten en u bent ook niet van plan om aan de werkelijke oorzaken 
iets te doen. De overheid was, is en zal als het aan u ligt de welgestelden, de rijken, de 
bezitters blijven bevoordelen. Het profijt en winsten voor een minderheid van individuen, 
de werkelijke individualisering zo gezegd. Het risico wordt over de samenleving 
uitgesmeerd, gesocialiseerd. U als overheid grijpt slechts in als het kaartenhuis in elkaar 
dreigt te storten vanwege faillissementen en verliezen, onlangs nog vertoond. Er zou, en 
niet alleen financiële, onrust kunnen ontstaan.

De onderkant van de samenleving haalt de kastanjes uit het vuur, in het bijzonder in tijden 
dat het werkelijk slecht gaat, economisch, oorlog. Dan zijn zij de werkelijk gedupeerden 
zonder dat ze part nog deel hadden en hebben aan de oorzaken. Als het voorspoedig gaat 
zijn zij het die welvaart brengen maar er bitter weinig de vruchten van plukken. Nationaal 
en vooral mondiaal.

U zegt, dat is een karikatuur? Wat dacht u dan van de globalisatie? Heeft kapitaal zich ooit 
iets van grenzen aangetrokken? Staat Nederland buiten de wereld? Alles schijnt in de 
richting te wijzen dat u kapitalistische belangen laat prevaleren boven humanitaire. Wij 
staan boven aan de internationale top als het om rijkdom gaat. Zullen we doorgaan met 
zelfverrijking en zo de wereld en meer dan een miljard mensen laten verrekken van de 
honger of het roer omgooien. Te beginnen in Nederland?

Wel eens gedacht aan een op sociale grondslag gebaseerde verdeling van arbeid? Geen 
reserveleger aan arbeidskrachten meer nodig! Dat zou wat zijn. Misschien moet “het volk” 
beginnen de politieke partijen over te nemen en zelf de koers gaan bepalen, i.p.v. een keer 
in de vier jaar aan een onbekende en nauwelijks ter verantwoording te roepen persoon 
zijn politieke macht af te staan. Het schandaal, zoals ik het zie, rond de JSF spreekt 
boekdelen. Over 10, 20 of 30 jaar zullen we wel weer vernemen welke malversaties er zijn 
gepleegd.
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Gaat u rustig slapen, zei Colijn indertijd. Het is nu niet anders. Waar is de volkswil? In 
lethargie verzonken. Een resultaat om werkelijk trots op te zijn?

woensdag 29 april 2009, 00:44 uur

Om het wachten op de reacties van onze geachte parlementariërs wat aangenaam te 
verkorten hier een kleine muzikale bijdrage.
Iedereen heeft wel eens van de Kapitän von Köpenick gehoord, neem ik aan. De arme 
sloeber die er met de gemeentekas van door ging. De moraal van het verhaal kan 
iedereen voor zichzelf trekken. Een jaar na het voorval ging in 1907 een ʻopera comiqueʼ 
van Fons Olterdissen in première in de Maastrichtse schouwburg. Olterdissen was een 
man met een enorme afkeer van orde en militarisme en dat komt in het stuk op een 
humoristische wijze tot uiting.

Een fragment:

http://web.me.com/fongon/AUDIO/Maastricht.html

zaterdag 2 mei 2009, 15:52 uur

#137 - w.j. v/d straat

Even een tip. Laat u wat Europa betreft vooral leiden door de wijze waarop de fracties 
gevormd zijn en welke koers ze volgen. Op de site van de NRC kunt u dat makkelijk 
terugvinden. Zelf vind ik belangrijk door welke afgevaardigden en partijen de Fransen en 
Duitsers vertegenwoordigd worden. En waar die afgevaardigden voor staan. Helaas 
kunnen we (nog) niet op buitenlanders stemmen.

En dan deze discussie. Een reactie blijft alsmaar uit. Is dat zo verwonderlijk? Eigenlijk niet. 
Laten we deze discussie als een opmaat zien in de richting van een constante 
wisselwerking tussen vertegenwoordigers en hun mogelijke achterban. Uitwisselen van 
ideeën, kritiek, noem maar op. Dat is uniek, volgens mij nog nooit vertoond. Er ontstaat 
iets van een levende democratie, weg van de waan van de dag. Vooral politici zullen het 
er moeilijk mee hebben, het heeft voor hen veel weg van het zich constant moeten 
verantwoorden. En zonder de beschermende werking van parlement en partij. Laten we 
vooral blij zijn dat een eerste voorzichtige stap gezet is. Wie volgt? Van een aantal weten 
we al op voorhand dat ze zich niet op deze publieke plaats durven te begeven. Ook een 
scheiding der geesten dus. Hun koffertje pakken is wat hen rest.

maandag 4 mei 2009, 04:22 uur

#139 - Jens Bos

Beste Jens, Europa ligt ons na aan het hart. Hopelijk geldt dat ook voor Hamer en Rutte. 
Het zicht op de “onderklasse” wordt als vanzelf een ander, Europees gezien bedoel ik. 
Vraag is welke beweging is gaande, richting het Rijnlandse (sociale markt) model, waar jij 
ook voortdurend aandacht voor vraagt, of krijgen we te maken met een verdere afbraak 
conform naakte kapitalistische wetmatigheden. Daarbij een enorme verpaupering, 
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Europees gezien, voor lief nemend? Grote verschillen in inkomensniveau en prijzen etc. 
Een modern sociaal-Darwinisme zo gezegd.

Een toevallig gevonden citaat zette me aan het denken:
“Het chauvinisme en de oorlogsvoorbereidingen als hoofdelementen van de buitenlandse 
politiek, het er onder houden van de arbeidersklasse en de terreur op het gebied van de 
binnenlandse politiek als noodzakelijk middel ter versterking van het achterland voor 
toekomstige oorlogsfronten, dat is het wat de huidige imperialistische politici nu in het 
bijzonder bezighoudt.”
In welk straatje past dit? De naam van de auteur hou ik even voor me. Ben benieuwd of 
onze politici hiervan enige notie hebben.

Jens, ik kom hierop omdat ik een weekje geleden een gesprek hoorde met Cohn-Bendit 
n.a.v. de mensenrechten. Terloops kwam ook Europa ter sprake waarover hij zich tot kort 
geleden geen zorgen maakte. een toevallig etentje met Joschka Fischer had hem echter 
doen schrikken (”belehrt”) over de gevaren die de Unie bedreigen. Helaas vroeg de 
interviewer niet expliciet door, het blijft gissen. Verontrustend is dit al bij al wel.

Vriendelijke groet,
Alphonse

dinsdag 5 mei 2009, 00:27 uur

#141 - Jens Bos

Proficiat! Je maakt het onze politieke kameraden nu wel erg makkelijk. Het citaat komt uit 
een bundel opstellen van deze auteur en gaat over burokratisering. Een onderwerp dat 
Rutte best wel aan het hart ligt, neem ik aan, en waar ik me ambtshalve in de zeventiger 
jaren mee bezighield. Je ziet, het ambtenaren taaltje zit er nog steeds in.

Overigens van je vijanden, zeker niet bedoeld in de zin van de vijanden van mijn vijanden 
zijn mijn vrienden, kun je vaak het beste leren. Anders krijg je zoiets, zoals de Duitsers dat 
noemen, blindzijn aan het rechtse oog… De zin die je toevoegt is daarom essentieel. Ook 
in dit debat.

Je dwingt steeds weer respect bij me af met je kennis over de financiële wereld. Zou het 
niet zo kunnen zijn dat de geldcirculatie zich steeds meer aan onze waarneming gaat 
onttrekken, bezitsverhoudingen nog ondoorzichtiger worden, enz. De waardebepaling van 
een munteenheid lijkt me steeds fictiever geworden. Of is dat ook weer een parallel met de 
dertiger jaren maar dan op een bijna wereldwijde schaal?

Komen we dan niet weer uit bij onze ongeliefde auteur? Vijandbeelden i.p.v. ontwapening 
staan op de agenda. Australië gaat zich herbewapenen las ik net hier in de krant. Wordt 
Azië het nieuwe slachtveld en is wat nu speelt in Afghanistan en het Midden-Oosten de 
opmaat? Mogen we van politici verwachten dat ze ons het bijbehorende (diplomatieke) 
spel transparant maken of dienen ze of moeten ze andere belangen dienen? Plat 
uitgedrukt, wordt de mensheid weer een loer gedraaid?

Vriendelijke groet, Jens!
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ps: Ken je Diigo (vroeger Furl)? Heel nuttig om een archiefje op te bouwen rond bepaalde 
themaʼs. Ook in groepsverband. Bekijk het maar eens, geeft ons wat meer mogelijkheden 
om informatie uit te wisselen!

donderdag 7 mei 2009, 13:21 uur

#146 - Jens Bos

Beste Jens, heb je de foto gezien met die verlekkerde blikken van de grote jongens bij hun 
speeltjes. JSFʼs, laten ze zich nou tot rugby beperken in hun strijd met Nieuw-Zeeland. 
Doen wij toch ook tegenwoordig met de Duitsers, met voetbal dan. Wapens. In dit verband 
valt steeds de naam van Eisenhower, jammer dat hij er niets aan deed toen hij nog 
president was. En na hem ging alles als vanouds verder. Die machinerie valt kennelijk niet 
te stoppen.

Ik weet niet of je in militaire dienst bent geweest, de gestolen levensjaren van jonge 
mannen vroeger. Op strozak met een paar dubbeltjes soldij als salaris voor bewezen 
diensten. Het moet gezegd, we kregen wel roomboter op ons brood, dat was nog in de tijd 
van de boterbergen. Wij als simpele soldaatjes hadden toen al in de gaten dat het 
landleger nauwelijks ergens toe diende. Hooguit in geval van vredestijd ter “bescherming” 
van de bevolking bij bijvoorbeeld een kernramp. Om besmette burgers tegen te houden bij 
vluchtpogingen uit besmet gebied. De mannen van van Heutz bekommerde zich over de 
bij ons in de buurt opgeslagen kernkoppen. Dat was het echte werk.

De eerste serieuze oefening van ons bataljon ging richting Leopoldsburg in België. Laat 
het nou net sterk geregend hebben. Ons rijdend materieel zakte volledig in de modder 
weg. Het duurde uren voordat de drie-tonners weer vlot getrokken waren. Wat een 
schande, uitgerekend in België. Nederland en soldaten, dat gaat niet samen. Het was n.b. 
een garderegiment ter bescherming, als laatste linie, voor ons koningshuis! De Oranjes, 
zouden die werkelijk een onwankelbaar vertrouwen hebben in onze legermacht? (O ja, het 
was in beroemd-beruchte huwelijksjaar van Beatrix. En ik was in Amsterdam…) We 
hadden wel mooie parade-uniformen compleet met piekhelm. Gelukkig was ik een paar 
centimeter te klein, dus vrij van in het gelid staan voor buitenlandse staatshoofden. Wel 
heb ik geleerd hoe je een kopje thee moet drinken in aanwezigheid van majesteit. Kan van 
pas komen. Je begrijpt dat ik ook nog prinses Beatrix bij een inspectie heb meegemaakt. 
Op een terrein normaal in gebruik voor prostitutie in de omgeving van Arnhem. Beatrix 
gelaarsd over condooms stappend. Hilarisch maar weinig koninklijk.

Weet je Jens, ik had me opgegeven voor de luchtmacht. Wat zou dat voor mijn kijk op de 
wereld hebben betekend als ze me gewild hadden? De WDR heeft in de vroege 
zeventiger jaren een belangrijke documentaire serie uitgezonden over het Ruhrgebied van 
Hans G Helms. Met vooral beelden uit de lucht werd de stedelijke en infrastructurele 
samenhang van dat gebied duidelijk gemaakt. Ook het militaire aspect kwam ruimschoots 
aan bod. Je kreeg inzicht in het ruimtelijk functioneren van het kapitalisme. Zo bezien is 
niets onschuldig en vormen we met zʼn allen kleine elementen in een groot raderwerk door 
vreemde en onzichtbare machten gecontroleerd. Dat zou je tot de door jou zo genoemde 
complot-theorie kunnen rekenen. En of ze nu maffieus zijn of niet, ze hebben kennelijk 
een eigen dynamiek. Kom daar maar eens tussen.
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O ja, wat je zegt over Bush en de Democraten. Opvallend is wel, i.t.t. wat met de 
regelmaat van de klok te beluisteren valt, meestal sociaal-democraten pas aan de macht 
mogen participeren als onwelgevallige maatregelen moeten doorgevoerd worden. Van 
loonmatiging tot… Een beetje het omgekeerde van de door jou aangevoerde hypothese, 
maar ze sluiten elkaar niet uit!

Wat vind je overigens, en dat vooral vanwege de lonen, wat ik in het “autoblog” m.b.t. 
China te melden had? En wat zegt dat dan over het drukken van het uitkeringsniveau, 
koopkracht enz.in relatie met het voorstel van Rutte daaromtrent?

Wederom met vriendelijke groet,
Fons
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maandag 20 april 2009 door webredactie
Moeten ouders hun kinderen meer vrij laten?

donderdag 23 april 2009, 00:02 uur

In dit forum leer je ook jezelf kennen, dat ik had niet voor mogelijk gehouden. In analogie 
aan Leonore Skenazy ben ik dus voor veel mensen een slechte vader. Je laat je dochtertje 
van 10 toch niet moederziel alleen met de metro gaan, in een vreemde stad nog wel, in 
Parijs. Ik zie het gezicht van John Nivard al voor me. Grove nalatigheid, dat doe je je kind 
toch niet aan? En als ze dat zelf wilt? Het was n.b. ook nog in de tijd dat er geen euroʼs 
waren, wat dat betekende voor kinderen kunt u elders lezen.

We wonen hier vlak bij de Belgische grens. Toen de kinderen nog op school zaten 
moesten ze een drukke weg over met veel vrachtverkeer, vanwege het inklaringsbureau 
bij de grens. Levensgevaarlijk was het, daar stel je je kind liever niet bloot aan. Wat een 
zegen, dat verdrag van Schengen. Ook niet meer dat gelazer met francs, zoals vroeger als 
je je kinderen om boodschappen stuurde aan de Belgische kant.

Gelukkig hoorden we pas veel later dat onze zoon regelmatig met een vriendje het 
gangenstelsel van de Cannerberg aan de kant van het Albertkanaal inging. Strikt verboden 
wegens instortingsgevaar… Het vriendje is inmiddels archeoloog!

Och we waren toch wel bezorgde ouders. Toen we dit huis betrokken lag er nog geen 
vloerbedekking, dus zorgde mijn vrouw voor kniebeschermers voor onze kleinste. De 
kinderen zijn inmiddels al lang volwassen en mijn zoon is maar wat blij met de euro gezien 
al die Belgische, Franse en Duitse klanten…. in onze politiestaat.
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dinsdag 21 april 2009 door webredactie
VVD wil dat ambtenaren schone autoʼs gaan rijden. Goed plan?

dinsdag 21 april 2009, 16:14 uur

Duidelijke taal van Rutte. De V voor Vrijheid stond en staat voor vrijheid van bezit. Als 
embleem voor de consumptiemaatschappij is de auto welhaast ideaal. Het kan status 
verlenen en dus afgunst opwekken en is de prothese voor een welhaast onbeperkte 
vrijheid van bewegen. Nederland heeft nooit een speciale “autopartij” van node gehad. De 
lobby van ANWB samen met de VVD was en is oppermachtig. En zei Den Uyl niet ooit: 
“Ook de kleine man heeft recht op een autootje”.

Ook past dit voorstel in een rechts milieu beleid. De schone schijn. Winning van 
grondstoffen, verwerking van deze grondstoffen, fabricage, afval (goed voor Afrika) en 
opwekking van de benodigde energie (een veelvoud dat nodig is dan bij rechtstreekse 
verbranding) onttrekt zich aan onze waarneming.

Het voorstel strookt uiteraard met de economische opvattingen van de VVD. Productie en 
vernieuwing totdat we er uiteindelijk in stikken. Een efficiënte ruimtelijke indeling met asfalt 
en nog eens asfalt. Energie en nogmaals energie, zonder energie geen kapitalisme. Hoe 
bekrompen en kortzichtig kan politiek zijn?

En die ambtenaren? Zijn ze niet de dienaren van een vrije samenleving? Of zijn ze in 
werkelijkheid de niet door ons gekozen en werkelijke machthebbers? Welk gedrag hoort 
bij een dienaar en welk bij een machthebber?

donderdag 23 april 2009, 14:23 uur

Hoe langer ik erover nadenk des te interessanter ga ik het voorstel van Rutte vinden. 
Ambtenaren hebben wat met autoʼs. De hiërarchie wordt uitgebeeld in het autopark. Zelf 
heb ik nog een directeur mee gemaakt met dienstauto en eigen chauffeur. Als deze laatste 
niets te doen had ging hij boodschappen doen voor mevrouw, met de auto natuurlijk, of 
ten huize van de directeur een kapotte lamp wisselen. Uitgebreide gesprekken dagelijks 
op het werk over het autootje. De plannenmakerij draaide om het autootje. Maar met de 
VVD had men niets, een ambtenaar vijandige partij, zo werd ze gezien.

Rutte kent de ambtenarij ook. Waarschijnlijk is de idee ingegeven door het feit dat 
zuinigheid vaak troef is bij ambtenaren. Dus toch maar met de fiets of met de tram. Het 
geliefkoosde object kan ook vuil worden als het regent of zelfs beschadigd worden door 
vandalen, je weet maar nooit. En vrouwlief heeft vaak nog wat in de melk te brokkelen, 
vergeet dat vooral niet. Wat kan nu gebeuren met dank aan Rutte? De autovloot kan 
verder uitgebreid worden, ambtenaren geven zo als het hoort het goede voorbeeld en het 
liberale milieu bewustzijn wordt gestreeld. De VVD wordt geliefder bij volk en ambtenarij.

De meest onverwachte invalshoek valt echter te vinden onder de noemer energie. De 
hoeveelheid aardolie is niet onbegrensd, dat weet inmiddels elk kind. Maar aardolie is ook 
goed tegen de honger en ziekten. Volgens Shell tenminste en wie weet meer af van 
aardolie dan Shell? “Erdöl ist gut gegen Hunger. Erdöl ist eben mehr als nur Heizöl und 
Benzin. Wir brauchen Erdöl. Nicht nur, um mit unseren Autos zu fahren und unsere 
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Wohnungen zu heizen. Wir müssen Erdöl erschließen, damit wir unsere Zukunft darauf 
bauen können. - Eine Information der Shell”, ter aanbeveling van “Pflanzenschutzmittel”. 
Aardolie wordt een schaars en duur goed. Biobrandstof en voedselvoorziening gaan niet 
samen. Dat is vooruitzien van Rutte en getuigt van visie. Toekomstgericht.

#34 - j jantzen
Ik lees hier wat merkwaardige cijferlijsten. Een tegenvraag slechts: hoeveel betaalde 
werktijd (weken, maanden, jaren) hebt u inmiddels moeten verrichten om de door u 
uitgegeven vervoerskosten te dekken, alles inbegrepen natuurlijk (aanschaf fiets of auto 
dus ook). Laat de reiskostenvergoedingen (verkapt salaris) voor de goede orde ook buiten 
beschouwing, dat vervuild het werkelijke kostenplaatje. En laat die CO2 emissie weg, de 
milieuschade gaat echt veel verder. Of nemen we ook de andere maatschappelijke lasten 
mee: ongevallen, politie, straatverlichting, en, en, tot riolering en kabels en leidingen toe?

zondag 26 april 2009, 23:06 uur

Kom niet aan mijn autootje. Mijn vrijheid, mijn baby, mijn alles. Het perfecte “neo-liberale” 
product. Voor de onbeperkte toevoer van brandstof wordt al honderd jaar gezorgd met 
recentelijk dank aan Bush. Dat is van levensbelang gebleken. Nooit meer mogen we in de 
positie komen van een olieboycot en autoloze zondagen. De zondag, de dag des Here, 
stel je voor. Op die dag is Arcadië het meest nabij met een ritje in Gods wonderschone 
natuur.

Die verovering van ruimte en tijd is nu voor de massa binnen bereik, dankzij Ford en Hitler. 
Niet voor niets hadden ze grote bewondering voor elkaar. Logisch ook dat deze grote 
leiders massaal aanhang kregen. T-Ford en Autobahn onder het motto “Maak de aarde 
onderdaan”. De “Mobilmachung” van de massa. Totaal. Daarvoor moesten en moeten 
offers gebracht worden. Wie maalt er om verkeersslachtoffers? Het zijn afgeslachte offers 
voor het grote verlangen naar een ongelimiteerde vrijheid. Hoeveel zijn er dat inmiddels? 
De verovering van Arcadië is oorlog in vredestijd.

Goed dat er nog de EU is. Geen onbeperkte macht aan de autoconcerns, ondanks 
lobbywerk van de Duitse sociaaldemocraat Verheugen, een Eurocommissaris met een 
anti-ambtelijke reflex en een ruim hart voor BMW en Daimler-Benz. Op zulke neigingen 
valt onze Neelie niet te betrappen…

Zelf ben ik vanzelfsprekend een Eurobronstig onbehouwen marktwerker. Al van voor het 
eerste uur. Dat betekende in die tijd voor mij, toen het leven nog goed was, “Maestricht 
retour à la Belgique. Vive la Belgique!” Weg uit dat schone hemelse Nederland.

Het blijft intussen, ondanks alle treurigheid, lachen geblazen om al die uitgekraaide onzin.

dinsdag 28 april 2009, 00:52 uur

#41 - Harrie Vrijmans

Harrie, wees gerust. In mijn opleiding zat een behoorlijke portie fysica en wiskunde. Meer 
zou je kun twijfelen aan het gezonde verstand van verdedigers van het autosysteem. 
Natuurlijk als je slechts oog voor jezelf hebt is het makkelijk. Je mag, ja zelfs moet auto 
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rijden. Ruimtelijk en beroepsmatig (carrière) wordt je er toe gedwongen. Zo wordt het 
meestal niet gevoeld. Het behalen van het rijbewijs is de initiatie voor de wereld van de 
volwassenen. Een jongensdroom wordt verwezenlijkt, zo als vroeger met roken en de 
sigaret. Het is als een verworven recht op een schijnbaar onbeperkte bewegingsvrijheid.

Deze vrijheid van bewegen speelt zich primair af binnen de “vrije markt”, het 
paradepaardje van onze economische orde en politiek. “De vrije markt”, een markt van 
personen en goederen constant in beweging. Het middel is de auto, het doel volledige 
controle over personen. De VVD is politiek gezien de verzinnebeelding van deze “vrije 
markt” ideologie.

Wel eens advertenties van autoʼs nader bestudeerd? Ter illustratie de volgende uit “Arts en 
auto”, sinds de oertijd al hèt blad van een perverse relatie tussen gezondheid(szorg) en 
auto:

“Er zijn mensen, die hebben niet genoeg aan het rijden op de weg. Hen lokt de vrijheid 
van de hei, het strand, de rietkraag en de zandverstuiving. Het is de drang naar een 
Nieuwe Vrijheid, die meer en meer gaat aanspreken. En voor die Nieuwe Vrijheid, daar is 
een auto voor. (…) Dé auto voor vissers, jagers en natuurliefhebbers, maar ook voor de 
liefhebber van de rustige familie-picnic op een plekje waar niemand anders kan komen. De 
auto voor de man, die zich wil onderscheiden, maar daarvoor niets wil opofferen.”

Opmerkelijk: vergelijk “Nieuwe Orde” met “Nieuwe Vrijheid”…

Rutteʼs voorstel sluit hier logisch bij aan. Diesel, benzine, waterstof, accu, dat maakt 
uiteindelijk geen verschil. Het is de beheersing en verovering van de ruimte waar het om 
draait. Een geleide “(neo)liberaal kapitalistische (wan)orde)” om met jouw woorden te 
spreken. Ik ben het dus grondig oneens met de door jou getrokken conclusie dat hier 
sprake is van een tamelijk armzalig voorstel in een zorgwekkende tijd. Je hebt toch ook 
weet van de ontwikkelingen bij de auto-industrie? Werkgelegenheid, innovatie enz., te 
beginnen met de lopende band? En wat dacht je van al die gevoerde oorlogen om olie? 
En de naadloze overgang tussen auto-industrie en wapen-industrie?

Vraag: is het autosysteem de gebrachte offers en bloedoffers waard?

Een alternatief: weg van die ongebreidelde en voor het leven zinloze en verwoestende 
mobiliteit. Geen suburbanisatie betekent dat, massale inperking van goederenvervoer, 
geen massatoerisme, noem maar op. En ook géén opgelegde immobiliteit van kinderen en 
bejaarden meer. Een andere ruimtelijke inrichting is van node passend bij een door de 
samenleving gewenst economisch model. Daarover mogelijk een volgende keer.

maandag 4 mei 2009, 14:47 uur

#45 - Veronica Cramer

Wie had dat kunnen denken, Veronica, van het “gele gevaar” geavanceerd tot de 
werkplaats van al wat ons hartje begeert. Het model voor de toekomst: de staatskapitalist 
die praktisch zonder belemmeringen zijn activiteiten kan ontplooien. Hij maakt immers zijn 
eigen wetten, eigen randvoorwaarden, noem maar op.
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En och, die Chinezen zijn immers niet beter gewend. Zonder onze koopkracht waren ze 
nergens, ook niet zonder de geïmporteerde technologie en grondstoffen. Onze mobieltjes 
moeten toch aantrekkelijk geprijsd blijven, we kunnen niet zonder. Arbeidsvoorwaarden, 
milieu, nooit van gehoord. Lonen lekker laag evenals vroeger bij ons de pottemennekes en 
in Sri Lanka nog altijd de theepluksters. En Chinezen zat. Voorlopig nog genoeg aanwas, 
vooral vanuit het achterlijke Chinese platteland.

Ja die lonen, Dreh- und Angelpunkt in het scheppen van meerwaarde in het kapitalistische 
proces. Hoelang denkt u dat een arbeider in Shanghai moet werken om in het trotse bezit 
te komen van zoʼn autootje? 25, 30 jaar? Dan mag hij letterlijk geen cent aan iets anders 
uitgeven, ook niet aan eten en huur!

Schitterend die internationale arbeidsverdeling. De problemen buiten de deur, ook onze 
rotzooi, pardon afval, en we kunnen weer de schone schijn ophouden als in goede oude 
tijden in Het Gooi. Nu die migranten nog. We profiteren er dus beide van, de eerste en 
tweede wereld. De derde is dan goed genoeg voor de grondstoffen, zie uranium en olie uit 
Afrika. Deze mogelijkheid hadden de Sowjets niet begrepen, de Chinezen wel. Toch slim 
die Chinezen? Hollanders worden wel eens de Chinezen van het Westen genoemd…

 China is communistisch? Laat me niet lachen, het is de perfecte klassemaatschappij in 
wording. Kijk maar hoe de oude stadscentra worden verwoest, de zegetocht van het 
autootje onder Chinese voorwaarden. Het lijkt Amerika wel, maar dan nog groter en vooral 
sneller. Onze bloedeigen meesterarchitect Koolhaas werkt er driftig aan mee, sans 
scrupules.
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woensdag 22 april 2009 door webredactie
Moet de Kamer instemmen met aankoop JSF-testtoestellen?

donderdag 23 april 2009, 15:30 uur

Hoe kan het steeds weer zo zijn dat een relatieve buitenstaander, die zich de moeite 
getroost zich in de materie te verdiepen, beter op de hoogte schijnt te zijn dan onze 
overheid? De Fransen hadden het al snel door. Gaat het om gedwongen winkelnering? Of 
hebben we dit fait accompli mede te danken aan de manoeuvre van Balkenende c.s. om 
onze Jaap tot secretaris-generaal van de NATO te doen promoveren?

De commotie zegt ook iets over de deplorabele toestand van het Europese 
defensiebeleid. Zou het ook maar in enig verantwoordelijk Europees bestuurder zijn 
opgekomen te kiezen voor een dergelijk toestel als binnen Europa twee goede 
alternatieven beschikbaar waren? Helaas, er is geen Europees leger. Op militair gebied 
lijkt Europa verder weg dan ooit. Het klinkt misschien gek, maar hebben de Russen niets 
in de aanbieding?

Testvliegtuigen zijn om te testen. Waar zal getest worden? Zeker weer boven Indianen-
reservaten in Canada? Was in het verleden ook zo. Puur fascisme dus.

Advies: laten we al deze gelden die nu en in de toekomst in de JSF gestoken dreigen te 
worden reserveren, bijvoorbeeld over een periode van 10 jaar, en dan eens kijken wat we 
met dat geld kunnen doen. Regeren is toch vooruitzien en onze veiligheid komt heus niet 
in gevaar.

donderdag 23 april 2009 door webredactie
Is de JSF u een kabinetscrisis waard?

zaterdag 25 april 2009, 14:27 uur

We kunnen weer rustig slapen gaan. Handelen en onderhandelen zit in ons bloed. We 
gaan hiermee door tot we ons wegen. Onbegrijpelijk dat we nog een leger op de been 
houden en allang niet uit de NATO zijn gestapt. Wanneer hebben we onze laatste militaire 
successen binnengaats gevierd? In 1940, in 1830?

Ooit gehoord van ontwapening? In ons parlement kennelijk niemand. Dan kan het palaver 
over deze of gene straaljager geen kabinetscrisis waard zijn. Duur. Wat is duur? Onze 
handelsbelangen moeten veilig gesteld worden en dat mag wat kosten.

Zeer ontwapenend ons parlement, ook zeer vrouwelijk. Ontwapende vrouwelijkheid of 
vrouwen die ontwapenen? Het dreigde eens anders te lopen. Zie maar:

http://web.me.com/fongon/ARCHIEF/affiches.html

Hoe snel gaat de tijd. Hoe snel vergeten we. “Duur hè, zo een vliegtuig grapje.” Met dank 
aan Wieke Hoeben.
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dinsdag 28 april 2009 door webredactie
Moet het CDA Wilders uitsluiten als mogelijke coalitiepartner?

dinsdag 28 april 2009, 21:10 uur

De amicale arm van Van de Camp om de schouder van zijn PVV kompaan te zien op een 
foto gisteren in de krant spreekt voor zich. Bezuinigen en ontregelen zijn de concepten 
van deze heren. Ze zijn het wat Europa vermoedelijk grotendeels eens. De SP kan 
eventueel nog bijschuiven. Dat is de grote Europese politiek. In Den Haag wordt het 
vervolgens voor het CDA steeds comfortabeler. Zoals de wind waait, waait mijn jasje. Zo 
worden coalities gesmeed. De regenten kunnen weer een aantal jaren vooruit.

Waarom niet vooraf gaande aan verkiezingen coalities of te wel lijstverbindingen gevormd. 
Dan moeten met name partijen als het CDA en D66 met de billen bloot. Dan kan serieus 
voor een bepaalde politieke koers gekozen worden en heeft stemmen zin. Waarom 
gebeurd dat niet? Stelt u zich eens voor: blok “SP, Groen Links, PvdA, D66″ versus blok 
“CDA, VVD, PVV”. Dat gaat ergens om.

woensdag 29 april 2009, 17:37 uur

Misschien is het beter eens naar het (mogelijke) electoraat van beide partijen te kijken. Het 
CDA haalt haar stemmen voornamelijk uit de provincie, het geürbaniseerde platteland en 
de middenklasse; de PVV ook, maar tevens uit de bange stedelijke onderklasse. 
Bevolkingsgroepen dus die zich bedreigd voelen, terecht of niet, door ontwikkelingen 
waarop ze geen greep denken te hebben. De partijen zijn beide regentesk en a-politiek 
ingesteld. Ze weten wat goed voor het volk is. Ook een opmerkelijke trek van de SP, maar 
dit terzijde. In de kern conservatieve partijen dus. Ze hebben een boodschap en de 
schapen volgen of niet. Je kunt het dan nog wel hebben over het democratische gehalte 
van de partijen zelf. In het geval van de PVV is ze niet bestaand, zoveel is duidelijk. Wat 
betekent democratie voor het CDA dan? Kweken van poppetjes voor het partijkader, zie 
de carrière van Balkenende. Aanpassing is gevraagd en partijdiscipline, geen inhoudelijk 
debat over belangrijke politieke vraagstukken. CDA en PVV lijken zo welhaast voor elkaar 
geschapen. Is dat de Joods-Christelijke traditie? Voor de Joodse dan ook meteen het 
definitieve einde als ze op deze wijze vertegenwoordigd wordt.

Is dat ook niet het trieste van hetgeen Hanneke Havinga onder #39 te berichten heeft? 
Steeds ook weer dat amalgaam van “ras” en “geloof”. De naziʼs bestreden de Joden op 
grond van rassenwaan, niet vanwege hun geloof. Er waren overigens ook Joden die met 
de naziʼs collaboreerden. Duidelijker: je hebt democratische en fascistische Joden. Nog 
steeds. Dat te constateren heeft absoluut niets met hysterisch krijsen van doen. 
Integendeel, het is de enige manier om uit fatale zwart-wit patstellingen te komen. 
Hetzelfde geldt ook voor het verzet en de collaboratie. Toch niet allemaal nobele helden, 
die verzetshelden? Weet u, mevrouw Havinga, ik wordt onderhand misselijk van de 
weigering bij veel mensen werkelijk lering te trekken uit het verleden. De koers van de 
NRC lijkt mij zuiver, geen partijkrant en geen voorgebakken ideologie. We willen toch 
geïnformeerd zijn en zelfstandig nadenken?
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donderdag 30 april 2009, 01:33 uur

#50 - Hugo Verbrugh

U citeert met instemming een recensie over een boek van Couwenberg met een pleidooi 
voor de “centrumpositie” van het CDA: “De maatschappelijke ontwikkeling beweegt zich 
immers heen en weer tussen polaire aspecten, zoals gezag en vrijheid, gemeenschap en 
individu, recht en macht, norm en feit, goed en kwaad, integratie en differentiatie, 
universaliteit en particulariteit, rationaliteit en en emotionaliteit, enz. (…) Daarin 
weerspiegelt zich immers heel de mens: door te kiezen voor het een of het ander zou je 
slechts een half mens zijn.”
Vraag, hoe zit dat met “heel de mens”. Die mens is dat een door het harde werken fysiek 
gesloopt iemand, die indertijd hier als “gastarbeider” kwam werken en nu van een uitkering 
mag “genieten”, Islamiet of niet, of iemand die in zʼn kinderjaren hartstochtelijke brieven 
schreef naar de door hem aanbeden koninklijke familie en het inmiddels tot premier van dit 
land heeft gebracht? Deze laatste staat nu in het “centrum” als modern christen-democraat 
(in de woorden van de recensent en na ik mag aannemen van Couwenberg). Hij oefent 
macht uit, centraal. Is dat democratie? Is democratie niet veeleer decentraal?
Over die polaire aspecten slechts dit. Willekeurig bij elkaar geklutste “aspecten” onderling 
koppelen, zonder ze nader te definiëren, is zinloos. Wat verstaat u onder gezag en 
vrijheid, recht en macht, norm en feit? Goed en kwaad? Het kwalijke, je kunt er alle kanten 
mee uit. Is dat de bedoeling?

Vervolgens vult u aan: “en die hele mens vind je tegelijk als creatuur van kosmische 
dimensies en als burger van wie tot in de laatste decimalen achter de komma begrijpelijk 
is hoe die zich dagelijks gedraagt, in de uitleg die de antroposofie geeft van de bekende 
leus vrijheid, gelijkheid, broederschap.” Die burger, is dat de volledig te beheersen mens 
volgens u? En slaat die “hele mens” van u op de volwassen mens, die in de leer van 
Steiner alle ontwikkelingsstadia heeft doorlopen? U weet, zulks is alleen weggelegd voor 
het superieure blanke ras en zijn volksziel. Uitgedrukt in symbolen en architectuur. Een 
kwestie van geloof of zo u wilt ideologie, die de werkelijkheid meer versluierd dan 
verhelderd. Zeer Christelijk en zeer spiritueel. Laat ik het in dit verband maar niet hebben 
over Blavatzky en de naziʼs gezien andere reacties… Mooi is wel te zien hoe de 
antroposofie aan de haal is gegaan met de leuze van de Franse revolutie en deze 
perverteert. Een voorbeeld hoe je iets in zijn tegendeel kunt laten verkeren of misbruiken 
zo u wilt.

U zult me nu wel als een fundamentalist verketteren. Weer een hokje erbij. Eerlijk gezegd 
griezel ik van uw “polaire drieledigheid” (de H.Drievuldigheid a.h.w.). U hebt me nog verder 
gesterkt in mijn oordeel over het CDA. Ja een verbond tussen deze club en de club van 
xenofoben sluit heel wel bij elkaar aan. Wie weet, in het centrum van de macht, moge God 
verhoede.

vrijdag 1 mei 2009, 22:41 uur

Waar gaat het in dit blog over? Het CDA of de SP? Jammer dat discussies zo ontsporen, 
zo hoef je niets te melden, kreten van zich links noemende en van gearriveerde 
aangepasten ter rechter zijde en je weet onderhand wel de hele litanie van 
gemeenplaatsen. Hokjesgeest en bekrompen denken, helaas een veelvoorkomend 
verschijnsel onder mensen die het zelfstandig denken hebben opgegeven. Met het 
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grootste gemak gooien ze dit zelfs voor je voeten als je het waagt iets anders na voren te 
brengen dan de voor hen geldende (heersende) opinie. Ook opvallend, steeds meer 
arbeiderszonen (en -dochters) vallen uit de kast. Zeer aangepast met dank aan de carrière 
of andersom. Nooit erover nagedacht aan wie ze dat te danken hebben. Mooi voorbeeld 
van dit soort figuren is de grote roerganger van Daimler-Benz, die dreigde te verhuizen 
naar de States vanwege de belastingdruk in Duitsland. En waaruit wordt het hoger 
onderwijs gefinancierd, in Duitsland en de USA? Welke levenslessen vallen hier uit te 
trekken?

Dan het CDA. Een appèl, een appèl aan het verleden? Rooms Katholieke Staatspartij (het 
kwartje van Romme), de Anti-Revolutionairen en de Christelijk Historischen. Een mooie 
mengelmoes. Wat is eruit geworden? Een kweekvijver van regenten op alle nivoʼs van 
onze samenleving, van EU en parlement tot schoolbestuur. Een van nature anti-liberale 
partij met waar nodig een sociaal gezicht. Klasse tegenstellingen zijn of onbestaanbaar of 
door God gewild. Een partij op dezelfde leest geschoeid als vroeger fascistische en nu de 
PVV. Het Christelijke etiket werd omarmd omdat de katholieke en protestantse hadden 
uitgediend en dreigden ten onder te gaan na de 68er periode. Een les voor de toekomst? 
Macht moet geconsolideerd worden is sinds mensenheugenis het devies van deze 
hoeders van ons erfgoed. Als het kan of moet met de PVV. Ideologisch zijn het 
communicerende vaten, hooguit kunnen er personele problemen ontstaan. Het CDA 
ontleedt zijn macht aan een Goddelijke wilsbeschikking en daar past niet een vals-blonde 
profeet bij. Ook daar wordt een oplossing voor gevonden. Let maar op!

Apologeten van SP huize gaan dit soort discussies liever uit de weg, niet waar Wilbert 
Boeijen? Geestverwanten bestrijden zonder enige inhoud met uitsluitend kretologie, zoals 
u doet met Jens Bos, neem ik u bijzonder kwalijk. En wie is de lachende derde? De Ewig 
Gestrige! Weet u meneer Boeijen, ik wordt uitermate treurig van dat SP gedoe. I.v.m. de 
Europese verkiezingen eens gekeken wat deze “revolutionairen” te melden hebben. Op 
een paar uitzonderingen na, m.n. de financiële transparantie van Brussel, is het armoe 
troef, dat verzeker ik u. Erger, in velerlei opzicht simpelweg uitwisselbaar met het 
“programma” van de PVV. Geeft u dat niet te denken? Vraag ook eens aan de 
verantwoordelijken binnen u partij een wat minder schreeuwerige site te maken zonder 
flikkerende vensters die je niet kunt uitschakelen. Of zijn jullie bang dat er echt gelezen 
wordt wat er staat?

zondag 3 mei 2009, 01:17 uur

#80 - Wilbert Boeijen

Even een vraag om misverstanden te vermijden. Slaat uw slotopmerking op mij? Zo ja, 
graag verduidelijking over “onfrisse manier”, “insinuaties”, “feitelijke onjuistheden” en “in 
het persoonlijke trekken”.

Wie was het die in eerste instantie niet rechtstreeks reageerde op mijn voorstel voor twee 
hoofdstromen, maar dat via deed? Dan laat ik de bewoordingen nog maar buiten 
beschouwing. Mijn gedachte, dat wil ik wel even kwijt, gingen uit na de “machtsovername” 
van François Mitterrand. Tip in deze, volg eens wat meer de Franse politiek. Valt veel van 
te leren. Zeker wat coalities betreft.
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Tot slot. U gaat het CDA dan wel de VVD overtuigen van de noodzaak om van hun 
overtuiging “neoliberalisme” af te stappen of begrijp ik dat verkeerd? Aan de kaak stellen? 
Ja wat? Alsjeblieft, zo lust ik ze wel. Ooit gehoord van klassetegenstellingen? Of hangt u 
het harmoniemodel aan? Hoe zag het kapitalisme er in de 19e eeuw uit (arbeidsverdeling, 
stad-land verhoudingen etc. etc.) en hoe vandaag de dag? Feiten graag en inhoudelijke 
argumenten!

Wat denkt u over een mogelijke samenwerking tussen CDA en PVV, dat was toch de 
vraag waar het over zou moeten gaan?

maandag 4 mei 2009, 18:49 uur

#80 - Wilbert Boeijen

U bent er als de kippen bij politici een veeg uit de pan te geven als ze niet op afroep 
reageren. Zelf reageert u overwegend in de vorm van een wat lang uitgevallen oneliner. 
Daar is toch niet veel tijd mee gemoeid? Of wenst u niet te antwoorden?

woensdag 6 mei 2009, 14:09 uur

“Een geblokkeerde discussie”
(leerstuk of drama)

Proloog
AS-28: “Waarom niet voorafgaande aan verkiezingen coalities of te wel lijstverbindingen 
gevormd. Dan moeten met name partijen als het CDA en D66 met de billen bloot. Dan kan 
serieus voor een bepaalde politieke koers gekozen worden en heeft stemmen zin. 
Waarom gebeurd dat niet? Stelt u zich eens voor: blok “SP, Groen Links, PvdA, D66″ 
versus blok “CDA, VVD, PVV”. Dat gaat ergens om.”
AS-53: “Misschien is het beter eens naar het (mogelijke) electoraat van beide partijen te 
kijken.” (CDA/PVV)

Eerste acte
WB-58: “Beste Jens Bos, SP kan geen blok zijn samen met PvdA, GroenLinks en D66. 
Speerpunt van de SP is namelijk het bestrijden van neoliberalisme, terwijl die andere 
partijen dat juist hoog in het vaandel hebben staan. Dus daarom alleen al niet. U doet 
goed uw best en ik vind u sympathiek, maar wel opletten, graag.”

Entrʼacte
KvdW-66: “Werd Jens Bos daarnet een standje gegeven door gestaald kaderlid Wilbert 
Boeijen, of zit ik nou te ijlen?”

Tweede acte
AS-77: “Waar gaat het in dit blog over? Het CDA of de SP? (…) Apologeten van SP huize 
gaan dit soort discussies liever uit de weg, niet waar Wilbert Boeijen? Geestverwanten 
bestrijden zonder enige inhoud met uitsluitend kretologie, zoals u doet met Jens Bos, 
neem ik u bijzonder kwalijk.”

Derde acte
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WB-80: “Ik geloof niet in zoʼn blok om neoliberalisme te bestrijden. (…) Een andere optie 
dan de ellendige gevolgen van het neoliberalisme aan de kaak blijven stellen, zie ik helaas 
echter niet.
Tot slot nog een opmerking voor degenen, die deze discussie op een onfrisse manier (met 
insinuaties en feitelijke onjuistheden) in het persoonlijke willen trekken. Ga daar vooral 
mee door, als dat u goeddunkt. Ik ga er alleen niet op in. Ik beperk me liever tot feiten en 
inhoudelijke argumenten.”

Epiloog
AS-82 en 87: Reacties op en vragen aan Wilbert Boeijen

Conclusie
“De honden blaffen, de karavaan trekt verder” (Marijnissen).
We hebben kennelijk in de persoon van Wilbert Boeijen van doen met een onvervalste (in 
een nieuw jasje van oude snit) Politkommissar: “Die Partei, die Partei hat immer recht.”

woensdag 6 mei 2009, 23:47 uur

#89 - Wilbert Boeijen

Ach, of iemand zich belangrijk voelt of niet deert me niet. Het enige dat voor mij telt is of 
hij/zij openhartig is en serieus wilt meedoen aan een discussie. U geeft alsmaar geen 
antwoord, is dat uit schaamte? Het zou een verklaring voor het blozen kunnen zijn.

Wie a zegt moet ook b zeggen, dat spreekt en daar hou ik u aan.

donderdag 7 mei 2009, 23:24 uur

#91 - Wilbert Boeijen

Uw orders en kwalificaties begrepen. Kaltstellen zogezegd. Moeten in opdracht van het 
SP-Politbureau de rijen gesloten blijven, meneer Boeijen? Uw standpunt over het CDA en 
de PVV blijft in nevelen gehuld. Vereist wel zelfstandig denken, misschien teveel 
gevraagd.

Jammer voor u, wat er eenmaal staat blijft er staan en is dus controleerbaar voor iedereen. 
U stelt zichzelf aan de kaak, beter dan ik ooit zou kunnen.
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donderdag 30 april 2009 door webredactie
Hoe moet Willem-Alexander het koningschap vervullen?

vrijdag 1 mei 2009, 20:19 uur

1 mei 2009. 1 mei-viering in Nederland, vrije dag? Onbestaand in dit monarchistisch 
geworden landje. Oranjegevoel, met dank aan onze voetballers en andere sporters, een 
alles versluierende deken. Het opiniestuk gelezen van Lambert J. Giebels? En dan heeft 
iemand sans gêne de ambitie en de wil om koning (stamhoofd?) van onze natie te worden, 
iemand waarvan de studieresultaten veilig achter slot en grendel worden gehouden. Geen 
CV nodig, alleen de geboorte telt.

Die geboorte kan ik me nog goed voor de geest halen. Niet de geboorte zelf, nee die dag 
moest ik voor een opdracht in Beek zijn. Wonderlijk vond ik het dat op het bewuste adres 
de Nederlandse driekleur was uitgestoken. Enthousiast opende de gastheer de voordeur 
met een van geluk stralend gezicht: “We hebben een kroonprins!” Ik durfde niet te zeggen, 
so what. Opgegroeid in de meest republikeinse stad van het land met een traditionele 
afkeer van vreemde machthebbers en vandaar een weerzin tegen het koningshuis leek 
het voor mij of ik een absurd theater terecht was gekomen.

Je kunt je afvragen of we aan dit opgedrongen koningshuis onze Atlantische/
Angelsaksische houding te danken hebben. Nooit enige strijd hebben we in de moderne 
tijd geleverd voor de inrichting van ons staatsbestel en nauwelijks voor onze grenzen. 
Onze natie is in essentie een gedrocht voortgekomen uit onder meer de strijd tussen 
protestant en katholiek, met veiligstelling van onze handelsbelangen, niet de industriële. 
Haar uiteindelijke vorm vond ze na de mislukte revolutie van Troelstra. De katholiek, 
volksmenner en zakenman, schepper van de Oostelijke Mijnstreek, Dr. Poels riep uit: “Op 
soldaten, tegen de goddeloozen!” En zo geschiede. De katholieken en socialen waren 
voor altijd bekeerd en veroordeeld tot Oranje.

Laten we nu eens om te beginnen op 1 mei 2010 de rode vlag en liefst ook de Europese 
uithangen ten teken van de internationale strijd voor meer rechtvaardigheid en de 
oranjevlag, het symbool van een zeer dubieus verleden met clubjes als Bilderberg, voor 
altijd opbergen.

zondag 3 mei 2009, 15:14 uur

#29 - Harrie Vrijmans

Beste Harrie, ik probeer oprecht je redeneertrant te volgen. Het lukt me doodeenvoudig 
niet. We hebben het hier over de constitutionele monarchie, “de vervulling daarvan 
door…”. Dat vind je irrelevant, want… Ja die Nederlandse niet-meer ondernemingen. 
Sinds wanneer zijn belangen meedogenloos? Belangen… meedogenloos… Is dat een 
typisch Amerikaanse trek? Als dat al zo zijn en kunnen is dat zeker schokkend. Eerlijk 
gezegd geloof ik daar geen snars van. Het kan simpelweg niet. Of wil je hiermee vertellen 
dat we inmiddels zijn afgedaald tot het niveau van een bananenrepubliek? En majesteit 
dan? Zet je die idolate houding t.o.v. ons koningshuis niet aan het denken? Wij hebben 
oranje families, anderen zijn rood, blauw of bruin om het maar zo te noemen. Griezelig 
toch, dat adoreren van een willekeurige familie en ook personen?
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Dan ga je verder met hoe je onze sociaal-economische orde ziet: “Voeg daarbij dat nu 
juist…” enz. Je verkondigt slechts stellingen waarvan jij denkt dat ze een algemene 
geldigheidswaarde bevatten, een soort natuurwet a.h.w. Je trekt dan conclusies als “het 
verderfelijke en meermaals weerlegde kapitalisme”, dat wordt opgedrongen. Tja, wat moet 
je daar van zeggen. Hoe ligt hier de relatie met de monarchie? Bij de Oranjes zelf zijn ze 
overduidelijk te vinden. Maar kapitalisme is niet goed en niet slecht. Leer dat nou eens van 
vadertje Marx. Dringen de Oranjes ons het kapitalisme op?

Een zinsnede neem ik je kwalijk en is hier zeker ongepast (heeft dat te maken met “les 
extrêmes se touchent”?): “Het zou een verademing zijn om DAAROVER eens een 
fundamentele discussie te beginnen in plaats van alsmaar naar “die verderfelijke en 
gevaarlijke Wilders” te wijzen…”. Ik vind het een affront richting vele forum-deelnemers die 
zich de moeite getroosten inhoudelijke zaken aan te dragen bij alle mogelijke discussies 
hier (of moet de NRC een discussie starten onder het motto “waartoe zijn we op aarde”?). 
Door het plaatsen van die aanhalingstekens laat je je nogal laatdunkend uit over iets wat 
voor velen een verontrustend verschijnsel is en in mijn ogen terecht.

Harrie, het doodeenvoudig accepteren van een werkelijkheid door mensen gevormd zal 
slechts tot een bestendiging van die werkelijkheid leiden. Lijkt me toch logisch. Het is de 
gangbare norm. Probeer die werkelijkheid, globaal/mondiaal eens te doorgronden en te 
critiseren en er iets aan te doen, voor zover het in je macht ligt, alleen en samen met 
anderen. Echt we verschillen allemaal en tegelijkertijd zijn we een product van de ons 
opgelegde werkelijkheid, kapitalistisch of niet. Profiteurs, meelopers, slachtoffers, het is 
van alle tijden en culturen. En het zit in ons allemaal of je nu een beroep doet op een 
bepaald geloof of doctrine of niet. Dat is nou precies het deprimerende aan de verdedigers 
van een “geboorterecht” als bij een monarchie: een blanco cheque… voor een idool. En 
die idolen doen het maar wat graag, leven er goed van en worden meestal stokoud. 
Hebben ze ooit enige lichamelijke inspanning hoeven te verrichten? En maar wat jammer 
dat de Concorde niet meer vliegt, waren toch wel leuk die weekend-uitjes in New York?
Het ontkennen en verketteren van de werkelijkheid, en dat is wat jij in mijn ogen doet, 
brengt ons niet alleen niet verder, maar is de meest rechtstreekse weg naar de hel, 
begeleid of niet door vals-blonde profeten.

Nog een laatste vraag: waarom kreeg ik in het “autoblog” van jou geen antwoord op mijn 
vraag over de slachtoffering door het autosysteem? Als toch iets inherent is aan de door 
jou verfoeide “sociaal-economische (wan)orde” en de bijbehorende samenleving is dat 
toch uitgerekend wel dit autosysteem? Gouden koets, limousine of de fiets om in 
koninklijke termen te blijven.

maandag 4 mei 2009, 03:07 uur

#43 - Jens Bos

Beste Jens, je hebt me verrast met je stellingname voor Oranje. Je begrijpt ondertussen 
wel dat ik me helemaal kan vinden in de stukjes die voor en na dat van jou staan. Oranje 
staat bekend als zijnde de meest afgeschermde monarchie in het Westen. Tel daarbij de 
politieke invloeden van het staatshoofd, het economische en politiek netwerk en de bijna 
onbeperkte duur van ambtsuitoefening en je kunt rustig stellen dat dit weinig van doen 
heeft met transparantie en democratie. Controle is welhaast onmogelijk, verantwoording 
hoeft niet te worden afgelegd. Mijn insteek is dus macht en niet representatie.
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Bij Harrie intrigeert me steeds meer wat hij met zijn stellingname wil bereiken. Enfin, dat 
valt wel uit mʼn stukje te lezen. Ik zie zijn reactie met spanning tegemoet.

Om nog even bij Oranje te blijven. Beatrix doet een moreel appèl op het Nederlandse volk, 
niet alleen uit plichtsbesef vooral uit overtuiging, en zie wat gebeurd. Extreem uit zich 
wederom extreem (beschaafd?) tegen majesteit. Zo zie je hoe snel je tot het verkeerde 
kamp gerekend kunt worden ook bij een anti-monarchistische houding!

Hoe extremen (adel, politiek en wetenschap) zich dan weer vinden in deze met een 
beroep op erfelijkheid e.d. kun je lezen dankzij een link die Henk Hiensch in een ander 
blog gaf. Hier is ie:

http://www.serendib.be/gievandenberghe/artikels/
(Van droom tot nachtmerrie - PDF)

Het betreffende artikel geeft een historische schets over materie waarmee ik me ook heb 
bezig gehouden, m.n. de ruimtelijke component hiervan. Deze komt helaas hier nauwelijks 
aan bod. In ieder geval een waardevolle tekst en een nuttige handleiding om bepaalde 
aspecten van het naoorlogse beleid te ontcijferen en tegen het ideologische licht te 
houden!

De compleminte oet Mestreech,
Funs
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vrijdag 1 mei 2009 door webredactie
ʻLeiders verkopen beleid wel vaker als islamitischʼ

zaterdag 2 mei 2009, 20:16 uur

#2 - joke aarts

Enkele maanden geleden vroeg ik me nog bezorgd af wat u bezielde. Intussen is het me 
opgevallen dat u nauwelijks of niet inhoudelijk wenst te reageren op wat anderen te berde 
brengen, bijvoorbeeld over de hervorming van de wetgeving in Afghanistan. Mevrouw, u 
bent nu al enkele jaren op deze wijze actief, keer eindelijk weer tot de werkelijkheid terug 
en gedraag u niet als een Don Quichote die teveel ridderromans heeft gelezen.

Het gaat hier over de destabilisatie van Pakistan, een erfenis van de onversaagde 
geopolitieke inzet van de USA om dat deel van de wereld te vrijwaren van het 
communistische gevaar, de USSR te binden in een heilloze oorlog en de 
energievoorziening veilig te stellen. Geen middel werd en wordt geschuwd om dat laatste 
doel veilig te stellen. Collaboreren met Talibanen, geen probleem. Geweld tegen vrouwen 
en kinderen? De USA laat zien hoe dat moet. Tortuur van kinderen? Lees eens wat 
tegengif, mevrouw Aarts:

“The best kept secret of the Bushʼs war crimes is that thousands of children have been 
imprisoned, tortured, and otherwise denied rights under the Geneva Conventions and 
related international agreements. Yet both Congress and the media have strangely failed 
to identify the very existence of child prisoners as a war crime.”

http://informationclearinghouse.info/article22529.htm

“Indeed, the prophet Mohammed was the first to counsel warriors not to harm innocent 
children.”
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zaterdag 2 mei 2009 door webredactie
Hoe vaak kan een land zijn onschuld verliezen?

maandag 4 mei 2009, 17:16 uur

Bij het zien van de beelden viel me allereerst het vredige karakter van de plek des onheils 
op. Precies wat ik zo sympathiek aan Holland vind. Als vanzelf moest ik denken aan 
Juliana op de fiets met haar dochtertje naar de villa-studio van de V.P.R.O. bij ds. Spelberg 
aan de ʼs-Gravenlandseweg. Begeleid door een diender ook op de fiets. Doe gewoon, dan 
doe je al gek genoeg.

Dan komt Gloria, het kon niet uitblijven, ons weer beleren.
Mensen vliegen door de lucht, worden letterlijk vermoord en verminkt, het waren blije 
mensen, gelukkige mensen. De nabestaanden zullen hun verdriet hun leven lang met zich 
mee moeten dragen.
Vandaag is het Dodenherdenking. Mijn ouders wilden er nooit naar toe, hun leed droegen 
ze zelf en ze wilden niet geconfronteerd worden met schijnheiligheid. Dat was voor mij de 
kern bij een voorval hier eerder in dit forum n.a.v. een afschuwelijke gebeurtenis in België.
De bijdrage van mevrouw Van der Spek heeft er toen voor gezorgd dat ik dagen van de 
kaart ben geweest. Ik kan me iets dergelijks ook voorstellen bij mensen die reactie 85 
lezen. Geen woord over het leed en mogelijke gevaar. Ja, ik heb het stukje wel vijf maal 
gelezen, geen mededogen, zelfs niet met de dader. Hoe diep kan een mens zinken, wat 
een compassie. Volgens mij hebben we hier te maken met een narcistische geest. Een 
dwaallicht, een orakel. Was het maar een dom blondje.

Gloria van der Spek, u maakt meer kapot dan mij lief is en ik weet zeker dat ik ook 
namens anderen spreek. Ga in retraite en bespaar ons uw loze kretologie.

dinsdag 5 mei 2009, 20:42 uur

In een nette familie betaamt het loyaal te zijn. Men neemt het door dik en dun voor elkaar 
op. De vuile was buiten hangen doe je niet, wederzijdse kritiek is non-existent. De pater 
familias is het geestelijk hoofd en legt de relatie met de buitenwereld. Zijn oordelen over 
die buitenwereld hebben absolute geldigheidswaarde voor de familie. Onderlinge 
solidariteit staat hoog in het vaandel. Zondig je tegen de waarden en normen van de 
familie wordt je voor altijd verstoten. Voor bedreigingen van buitenaf neemt ieder zijn of 
haar verantwoordelijkheid. Zo hoort in deze gemeenschap de relatie te liggen tussen 
individu en gemeenschap. Er is weinig gepsychologiseer voor nodig om zulks te begrijpen.

Het is dè successtory van bepaalde religieuze en politieke gemeenschappen. Vertrouwde 
modellen zijn de RK kerk, communistische en fascistische partijen. Het eigen kerkelijke en 
politieke belang staat voorop en tevens het eigen gelijk. Geen twijfel is mogelijk. Opvallend 
de vaak moeiteloze overstap van de ene stroming op de andere.

Ook in Nederland is een vruchtbare voedingsbodem voor een dergelijke vorm van 
organisatie. Zie SP en PVV. En zie hun roergangers. De grootste criticasters van onze 
maatschappelijke orde kennen naar binnen toe weinig of geen democratie. Ze zijn volks 
en zeggen de belangen van het volk te bepleiten. Hun politieke instrumentarium is 
uitwisselbaar. Zo grijpen ze elk voorval aan om hun geijkte riedel af te steken of wederom 
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iets aan de kaak te stellen. Actieven in beide partijen zijn door de leider himself 
(academisch of niet) geschoold. Je kunt ook zeggen geïndoctrineerd.

Zijn deze partijen schuldig? Medeschuldig zijn ze in ieder geval aan de deplorabele 
toestand van het politieke debat. Griezelig is hun alom tegenwoordigheid op de publieke 
Bühne. In het groot en in het klein, zoals in dit forum.

Herkent u deze karakteristiek, Olav Meijer?

woensdag 6 mei 2009, 21:50 uur

#105 - Olav Meijer

Geachte Confrère,
Waarom die aandoenlijke en beschermende houding voor uw politieke zuster? Dat vroeg 
ik me af bij uw eerste reactie. Waarom ontwijkt u een antwoord op mijn vraag hieromtrent, 
voor de geïnformeerde lezer heel wel verstaanbaar. Waarom neemt u uw toevlucht tot een 
vormkwestie, i.e.w. stijl? Een beetje stijlloos, niet?
U zegt dat de door mij geïntimideerde zich beperkte tot het onderwerp van discussie. Is 
dat volgens u echt zo? Zelf gaf ik er een andere lezing van door ervaring wijs geworden. U 
hebt ook kunnen lezen voor wie ik het opneem. U gaat aan mijn duiding voorbij en U trekt 
vervolgens de overijlde conclusie: hier is sprake van een vete.

Bas Heijne refereert aan de angst in dit land. Volgens mij overdrijft hij door te stellen dat in 
geen enkel Europees land de relatie tussen individu en gemeenschap zo verstoord is. Het 
mogelijke unieke van Nederland zou kunnen liggen in het alom aanwezige consensus 
model. Je behoort tot een bepaalde parochie en daarmee basta. We hebben geleerd 
compromissen te sluiten en onze belangen door derden te laten verdedigen. Vooral geen 
polemiek. In een consumenten-maatschappij geeft dit vroeg of laat spanning. De 
consument is “mondig” geworden, voelt zich gerespecteerd als individu (afhankelijk van 
zijn portemonnaie) en ziet dat op politiek en sociaal terrein onvoldoende of niet terug.

De onvrede wordt handig uitgebuit door een politieke stroming ter rechter zijde en 
gekanaliseerd door eentje van links. Als aanhangers van beide stromingen het debat 
weigeren en alleen staan op hun eigen gelijk zou op termijn Heijne wel eens gelijk kunnen 
krijgen. De persoonlijke frustratie, waarover hij het heeft, en angst worden onder meer 
vertaald in een xenofobische houding, In beide politieke stromingen nadrukkelijk 
aanwezig, expliciet of impliciet, vertaald in een bekrompen nationalisme.

Als morele ondersteuning bij een rechtszaak heb ik ooit uit de Jordaan een ansichtskaart 
ontvangen met daarop vermeld de spreuk: “Dode vissen drijven met de stroom mee, 
levende zwemmen er tegen in.”
Begrijpt u nu een beetje mijn karakteristiek? Of vindt u ook dit weer een Armutszeugnis? 
Graag uw mening over “Europa” in het nieuwe blog van de NRC, als dat niet te veel 
gevraagd is tenminste. Het een, Nederland, heeft met het ander, Europa, te maken, zoals 
u weet. Uw mening daaromtrent interesseert me oprecht!

vrijdag 8 mei 2009, 19:57 uur
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#110 - Henk Hiensch

Beste Henk, een nieuwe lente, een nieuw geluid. Met enige weemoed verlaat ik het forum. 
Het was stimulerend. Ook een verdienste van de NRC. Strijdlust genoeg, maar voor 
sommigen gaat het partijbelang boven alles. Alsmaar opboksen tegen partijdiscipelen die 
hun eigen denken hebben uitgeschakeld en vertrouwen op goeroes betekent zinloos 
energie verspillen. Simpelweg alles onder de noemer vegen van “neoliberalisme”, dat 
wederom onethisch is en noem maar op, is propaganda voeren en niet discussiëren. 
Vlerkerige reacties zijn zelfs aan de orde. En om als kop van jut te dienen daar pas ik voor.

Over ethica. Onethisch vind ik het over “één aspect van deze gebeurtenis” te hebben om 
een draai te kunnen geven aan wat mij ter harte gaat en om het in een kwaad daglicht te 
stellen met de termen vete en karaktermoord. Als je jezelf niet tot de maat der dingen 
verheft en aan zelfoverschatting lijdt met een “alles moet immers gezegd kunnen worden 
met het oog op een hoger doel”, ga je over de opmerkingen nadenken die ik plaatste. Heb 
ik het wel bij het rechte eind? Voor iemand die voor het eerst iets in dit forum leest kan dat, 
wat ik schreef, kwetsend overkomen. Maar dit forum is bovenal een proces van 
meningsvorming en zeker geen gebedsmolen. Het misbruiken van het Ierse njet 
bijvoorbeeld, om een “icoon” te noemen uit de SP stal.

Bijzonder ethisch is datgene zelf te doen dat men zegt te bestrijden. Selectief waarnemen, 
bepaald taalgebruik, gebrek aan dialoog. Eerder al had ik willen stoppen. Het onderwerp 
was emancipatie:

http://weblogs2.nrc.nl/discussie/2009/02/21/1204/

En echt niet vanwege de stilistische staaltjes of het heldere taalgebruik, nee, maar 
vanwege die vervloekte eenzijdige waarneming van de realiteit. De vervreemding schijnt 
compleet als je dat blog doorleest. De parallel: slachtoffers bestaan niet of worden ter zijde 
geschoven.

Elkaar intellectueel helpen, ondersteunen en bekritiseren mag niet, buiten de eigen 
parochie niet en daarbinnen al helemaal niet. Is dat links? Het gehanteerde credo is van 
een verpletterende eenvoud. Vroeger riepen ze “Johnson moordenaar”, nu iets anders 
begeleid door “Hamas…” Echte helden, altijd bedacht op eigen carrière, ooit een poot 
uitgestoken buiten het partijbelang om? Ik dacht van niet.

Groeten, Fons.
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