
“Naar een reclamevrije publieke omroep?”

louis sartorius zegt: 
zaterdag 1 augustus 2009, 15:43 uur
Twee door de commerciële wol geverfde lieden houden het publiek een worst voor. Geen reclame 
op de ‘publieken’ meer. En het publiek juicht, waarvoor? Bezie het programma aanbod met dank 
aan de reclame inkomsten en veel wordt duidelijk. Waar komen de extra financiën in de toekomst 
vandaan? Van de commerciëlen! Een strikte scheiding? Als voorts gesteld wordt dat (citaat) ‘we 
moeten accepteren dat er altijd een zekere mate van verspilling in ons bestel is ingebouwd’, komt de 
aap uit de mouw. Op het niveau van medewerkers blijven de ‘commerciëlen’ en de ‘publieken’ 
communicerende vaten. Ze bijten elkaar niet. Zie de sportrechten. Schijnheilig wordt vervolgens 
opgemerkt: ‘Dat betekent niet dat we misbruik van publieke middelen moeten tolereren’.

Een publieke omroep moet iets hebben van een openbare bibliotheek, museum, bioscoop en 
concertzaal tezamen. Een combinatie van de pers, dagbladen en opinie. Twee pijlers dus, een 
culturele en een journalistieke. In een vorm die het medium recht doet. In Nederland ongehoord en 
ongezien. Wat wij kennen als omroep komt voort uit boodschappen verkondigen en geld verdienen. 
Een vrije markt voor beide, nauwelijks aan banden gelegd. Zeker de ‘commerciëlen’ niet. Zie de 
ITV in Engeland.

Kortom, de heren Hendriks en De Groot spelen in komkommertijd in op het wijdverspreid 
ongenoegen over graaiers, terwijl ze zelf deel uit maken van dat systeem. Inwilliging van hun 
voorstel zal dat eerder verergeren. Bedenk: de ‘publieken’ worden voor hun inkomsten uitgeleverd 
aan de reclame-inkomsten van de ‘commerciëlen’.

Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 4 augustus 2009, 12:40 uur
Het beste bewijs dat Nederland het meest van alle Europese landen is “geannexeerd” door de V.S. , 
is juist de welhaast volkomen vercommercialisering van de “samen”leving”, met als een van de 
treurige dieptepunten de z.g. “publieke” omroep: het is al door diverse mensen hier genoemd, geen 
der ons omringende landen is door commercie zo verpest en gedebiliseerd als Nederland.
En�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿhebt u wel eens geprobeerd om Nederlandse Publieke Omroepprogramma’s op te nemen met 
de -op zich zeer handige- VPS- of PDC techniek, die het mogelijk maakt om, ongeacht het 
werkelijke aanvangstijdstip, het programma vanaf het werkelijke begin tot en met het werkelijke 
einde op te nemen�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ? En �������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿbeviel dat�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ?
Of vindt u het net als ik ontzettend ergerlijk dat “men” besloten heeft dat begin en einde vooraf 
moeten gaan door minutenlange reclame en dat als gevolg van al dat gedoe menigmaal het PDC-
signaal “gewoon”niet wordt meegezonden, zodat men met helemaal niets opgenomens zit.
Dit is werkelijk een der ergerlijke gevolgen van al die commercie, want op de Duitse zenders en 
België gaat een en ander ALTIJD vlekkeloos!

Overigens, merk ik dat ik door de verloedering van “onze” “publieke” omroep daar al jarenlang 
slechts spaarzaam naar kijk�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

En juist vanwege die nog steeds voortdurende, DWINGENDE (!!) veramerikanisering (en dus: 
vernieling van alles wat ooit waardevol was..) van “ons” land, zullen er wel allerlei drogredenen 
worden opgevoerd waarom een “ouderwetse”, niet door commercie gecorrumpeerde, P.O. “niet 
kan”�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Harrie V.
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Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 4 augustus 2009, 16:48 uur
Henk van Zon (@69),

Voor elektronicaknutselaars is er enkele tientallen jaren geleden al eens een (zelf te bouwen dus) 
apparaatje geweest dat uw wensen trachtte te vervullen door, gebruik makend van een vaste 
herkenningsmelodie bij de aanvang van elk STER-blok, dan het geluid uit te schakelen.
Dit is overigens- zoals met tal van ons opgedrongen zaken- het paard achter de wagen spannen: veel 
beter is het om aan de hand van een gedegen bezinning op “ons” omroepbestel, (en daarin passen 
dus GEEN commerciële overwegingen!!) dit opnieuw en zonder reclame van de grond af opnieuw 
in te richten.
Dat is helemaal niet moeilijk, want men hoeft daarvoor slechts grotendeels naar het (verre) verleden 
te kijken.

Maar het lijkt er helaas op dat voor tal van zaken “onze” westerse “samen”levingen het “point of no 
return” allang zijn gepasseerd en het zodoende voor de toch vele goedwillende en verstandige 
mensen steeds moeilijker wordt om tal van zaken terug te buigen, zodat weer een humanere en 
mensenvriendelijkere samenleving kan worden verkregen.
Egoïsme, harde hebzucht, machtswellust, manifestatiedrang, kortzichtigheid en veelal met dit alles 
gepaard gaande gewetenloosheid -of toch minstens gewetensrekkelijkheid- maken meer, 
menselijkerwijs haast ONHERSTELBAAR, kapot dan menigeen lief is�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Vooral grote delen van de “elite”, alsmede een grote groep, bestaande uit leden van daarmee 
collaborerende en dus meeprofiterende “betere” burgerij en veel politici, kan dit niet vaak genoeg 
verweten worden!

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 4 augustus 2009, 23:31 uur
Voor wie zijn de ‘publieken’ en voor wie de ‘commerciëlen’?
Een publieke omroep zou van en voor ons allemaal en niet specifiek van of voor iemand of een 
bepaalde groep dienen te zijn. Dat sluit een systeem van omroepverenigingen uit.
Commerciële omroepen zijn op privaat bezit gebaseerd met als enig doel winst maken. Daar is een 
bepaalde markt voor gecreëerd. Het uitgezonden product valt te omschrijven als pulp. Een aardige 
vergelijking valt te trekken uit de kosten van een commercial en de programmakosten bij een 
commerciële omroep.
Deze twee vormen van omroep sluiten elkaar uit en kunnen alleen maar samen bestaan bij een vorm 
van regulering, zoals bij het openbaar vervoer en de auto. In het ene geval wordt het publieke 
domein geprivatiseerd vanwege eigenbelang (winst en bezit), in het andere geval wordt het 
gerespecteerd en komt het tot een uitwisseling van ideeën en tot contacten.

Het is een maatschappelijke keuze die we maken voor of tegen een publieke omroep. Willen we dat 
kinderen van jongs af in de gelegenheid zijn met iets in beroering komen dat voor hen niet alledaags 
is? Dat er een politiek forum is waar meningen op elkaar botsen. Leg eens de NRC naast de 
Telegraaf. Zou het niet voor onze samenleving een geweldige vooruitgang zijn als kinderen van 
Telegraaflezers regelmatig de NRC onder ogen kregen? En die krant leerden lezen?
Hetzelfde geldt in nog sterkere mate voor culturele activiteiten. Commerciële omroepen hebben al 
geleid tot een culturele afbraak van je welste. Draaien ze op voor de aangerichte schade?

p.s. Nog een aardig rekensommetje zou te maken zijn hoeveel geld er per persoon vloeit naar de 
commerciële en de publieke omroep. Waarschijnlijk is het schrikken geblazen. En wie controleert 
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of heeft invloed op die commerciële omroepen? Aan die ‘rechtse’ troep betalen we allemaal, of we 
willen of niet.

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 5 augustus 2009, 14:42 uur
Wat Nederland betreft kijk ik overwegend publieke omroep , want bij de commerciële krijg ik 
gevoel van afgrijzen en kan niemand serieus nemen die daarvoor werkt. Als ik via de brievenbus 
duidelijk NEE heb gekozen tegen alle gevelde bomen die in verkapte vorm moeten wederkeren ter 
opwekking van de animo�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ zal ik dan geen NEE kunnen zeggen tegen de stompzinnige 
onderbreekreclame in opdracht van de hijgerige, bedelende en tot bij herhaling opdringerige 
colporteurs die brutaalweg zonder kloppen met veel lawaai bij je binnen komen stormen?
NEE dus!

Publieke omroep heeft nog als énige ‘beschaving’ voor en na programma’s colporteurs vrije hand te 
geven. De onderbreekreclame van de commerciële omroep is een ongelikte beer die geen respect 
toont voor de gemaakte keuze van de kijker en die bij herhaling onbehouwen komt verstoren.

Voor reclame ben ik overigens volkomen immuun en luister zelden of nooit naar de inhoud. Ik 
gebruik reclametijd om even verderop te blikken, alhoewel het mij opvalt dat nogal wat omroepen 
gezamenlijk reclametijd houden! Afspraak?
Enfin, aan mij is reclame niet besteed want maak van die tijd gebruik om iets anders te doen.
Bekende mensen die zich lenen voor reclame zie ik als onbetrouwbare schnabbelaars.
Een ware verademing als reclame verdwijnt en de publieke omroep haar niveau gaat opvijzelen en 
ook het nadenkende ‘publiek’ weer weet te boeien, want daar zit al jaren de klad in.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 7 augustus 2009, 2:12 uur
79 Joop Remmé – Eerlijk, ik heb met u te doen. Zet die omroepverenigingen samen op een net, dan 
kunnen ze daar hun boodschap kwijt. De twee andere komen dan vrij voor een echte (reclamevrije) 
publieke omroep. Waarom doen we dat niet? Wordt het niet tijd dat die Haags/Hilversumse kliek 
naar huis wordt gestuurd? Verstandige en zelfs minder verstandige mensen roepen dat al jaren.
Een klein advies, doe uw omroepblad de deur uit, dat helpt echt. Daar zit voor een groot deel de 
echte perversiteit. De club doet er niet toe. Programmagegevens zijn makkelijk terug te vinden via 
tvtv. En voorlopig stemt u gewoon af op een buitenlands station, keuze te over en u mist nauwelijks 
wat.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 7 augustus 2009, 16:58 uur
81 Joop Remmé – Wie bepaalt de inhoud (en kwaliteit) van het wetenschappelijk onderwijs, wie 
bepaalt welke exposities er te zien zijn in musea, enz. Dat hangt af van de al of niet aanwezige 
deskundigheid, engagement, noem maar op van de verantwoordelijken. Zou dat bij een waarlijk 
publieke omroep niet kunnen? Publiek zijn we in wezen allemaal, niet wat commerciële of 
particuliere omroepverenigingen er van maken.
Idioot eigenlijk, er wordt wel gepraat over een ‘historisch natie-museum’, een op technische 
verworvenheden gebaseerd medium krijgt cultureel en politiek nauwelijks kansen zich te 
ontplooien. Bezie eens de verhouding tussen aangekocht product en de eigen productie, vaak ook 
nog van erbarmelijke kwaliteit. En vooral goedkoop. In het geval van de journalistiek wordt het nog 
schrijnender. Nauwelijks een fatsoenlijk correspondenten-net met slechts minimale ondersteuning.
Echt, beide Nederlandse systemen steunen op geld verdienen. Eentje moet er van ontheven zijn en 
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kan dan internationaal veel beter samenwerken met collega omroepen, niet alleen de Belgische. De 
Nederlandse omroep zou een kweekvijver kunnen zijn voor bvd. documentaristen. Een gebied 
waarop we een naam hoog te houden hebben. En wat dacht u van de verplichting met publiek geld 
gefinancierde voorstellingen en exposities op de TV te tonen, en niet, zoals de Stopera ze te 
boycotten?

louis sartorius zegt: 
vrijdag 7 augustus 2009, 17:02 uur
78 Stef Bots – U bent behoorlijk ingevoerd in de materie van ’stierlijk vervelende programma’s’. U 
hoeft echt niet te kijken. Dan zegt u een naam als Frans Bauer ook niets. “Doelgroep’ is een 
commerciële term. U wilt bediend worden, niet verrast, niet gechoqueerd? Als u denkt op deze 
wijze publieke omroep te beschrijven komt u uiteindelijk uit bij nul. Het wezen van publieke 
omroep is confronteren, kennis laten maken met het onbekende en ongeliefde. Het is publiek 
domein, van iedereen. De straat, het plein, in zijn meest uitgebreide functie van verkeren, met 
elkaar verkeren. Je hoeft niet de straat op. Als je het doet accepteer je de regels van het samen en 
anders zijn.
Beseft u wel waar de begrippen ‘kwaliteit’ en ‘kwantiteit’ voor staan? U valt in de val van hoger en 
lager om het eens anders uit te drukken. U realiseert zich niet waar uw ‘aanbodgericht zijn’ voor 
staat. Met uw ’scheppingsdrang’ komt het duveltje uit het doosje. Het duveltje van de vrije 
kunstenaar, liefst type van Gogh. Nooit gehoord van ‘gebonden’ kunst?
In uw reactie op Tjeerd Meester gaat u buitengaats. Dan wordt het helemaal appels met peren 
vergelijken. Voorop. De BBC is een grote zeer commercieel gerichte organisatie, die in het UK 
geen reclame uitzendt. Bezie eens haar activiteiten wereldwijd en de geringe belangstelling tot 
samenwerking in Europa. Vier TV stations hebben ze in de lucht, waarvan BBC 4 een ordinaire 
herhalings-carrousel is. De BBC steeds weer als voorbeeld stellen omdat ze geen reclame uitzendt 
is bijna lachwekkend. De getallen die u noemt zijn zeer betrekkelijk. Waar gaat het geld naar toe, 
welke nevenactiviteiten worden ontwikkeld, welke productiemaatschappijen krijgen opdrachten. 
Kortom, een volslagen ondoorzichtig web. Uw cijfertjes dienen nergens toe. France Télévision 
staan heel wat minder middelen ter beschikking, om van Arte nog maar te zwijgen, toch is hun 
programma-aanbod veel rijker dan dat van de BBC. Duitsland minder publieke zenders dan 
Nederland? U bent slecht op de hoogte. Wel eens gekeken naar 3sat, ZDFTheaterkanal of het 
kinderprogramma Kika?
Meneer Bots, met uw informatie helpt u niet echt. Uw raadgevingen zullen we maar bij deze in de 
wind slaan.

louis sartorius zegt: 
zondag 9 augustus 2009, 4:13 uur
84 Joop Remmé – Ons beider mediagebruik dekt zich grotendeels. Voorkeur voor radio en TV als 
aanvulling en niet andersom. Als al voor iemand reclame een vloek is, is het dat wel voor de radio-
luisteraar. Met de nadruk op luisteraar. Om reclame te kunnen plaatsen wordt de programmering 
verdeeld in hapklare brokken, bij de ‘publieken’ van maximaal één uur ter omzoming van 
nietszeggende nieuwsbulletins. Zeker muziekzenders zouden van reclame gevrijwaard moeten zijn, 
overigens ook van de invloed van omroepverenigingen. Via de radio zou zo de basis gelegd kunnen 
worden voor een echte publieke omroep.
Om niet te vervallen in de rol van radiofanaat slechts een klein advies. Via internet (en natuurlijk 
ook via satelliet) is heel veel goeds binnen te halen. France Musique en RNE-Radio Clásica 
bijvoorbeeld. Puur muziek is te beluisteren via Česky rozhlas D-dur. Uiteraard allen reclame vrije 
zenders.
A propos reclame. Technisch wordt het geluid zo bewerkt dat het nadrukkelijker klinkt dan het 
reguliere programma! De beperking van de dynamiek waar u melding van maakt wordt overigens 
ook door Hilversum toegepast. Als hun belangrijkste doelgroep zien ze de automobilist, vandaar. De 
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serieuze luisteraar is ook door hen op het tweede plan geschoven. Weet u nog van het recentelijke 
idee om Radio 4 via de AM band door te geven?

louis sartorius zegt: 
zondag 9 augustus 2009, 4:20 uur
86 Stef Bots – Uw eerste drie alinea’s samengevat in “U bent behoorlijk ingevoerd in de materie 
van ’stierlijk vervelende programma’s’, geeft vrij correct weer hetgeen te lezen valt. Een alles 
onthullende zin als “Het zal komen doordat ik universitair opgeleid ben, man en van middelbare 
leeftijd, de laatst overgebleven minderheid in Nederland dus.” bleef buiten beschouwing.
Uw betoog over ‘publiek’ etc. ontbeert logica en helderheid. Definieer eens duidelijk het begrip 
‘publiek’ en bouw van daaruit een betoog op. De handreiking kunt u bij mij vinden onder het begrip 
‘publieke ruimte’. Betrek daarbij aspecten als volkse en burgerlijke cultuur, het spel van kinderen, 
oud en jong, wonen en leven, werk en handel, dan komt u beslist op het spoor waar het hier om 
draait: van en voor i.t.t. boven en onder, goed of slecht. Vergis u niet, dat heeft niets maar dan ook 
helemaal niets met cultuurnihilisme (of nivellering) te maken. En het betekent veel, heel veel meer 
dan ‘de geest prikkelen’. Het gaat uiteindelijk om de opheffing van de tegenstelling producent – 
consument. Uw redenering / houding blijft steken in de rol als consument.
Ter illustratie. We beleven een beeldcultuur, een cultuur puur op uiterlijk gericht, in hoofdzaak 
banaal, massaal verspreid door reclame en TV. Je zou deze cultuur als geestloos kunnen betitelen. 
De ‘cultuur’ van André Rieu en niet die van Pierre Boulez, om even bij Joop Remmé aan te sluiten. 
En precies hier zit de angel, de waardering voor een van beide, ze sluiten elkaar volstrekt uit, heeft 
niets van doen met opleiding, beroep of wat dan ook. Pierre Boulez staat voor ‘publiek’, als hij zijn 
werk publiceert of laat uitvoeren, hoe omvangrijk of marginaal ook het aantal luisteraars is. Rieu 
staat voor ‘massa’, toehoorders, vaak met het onterechte predicaat ‘publiek’ omschreven. Een massa 
is amorf, moet bewerkt worden voor een bepaald doel.
Terminologieën als ’scheppingsdrang’, ‘hang naar beroemdheid’ e.d. staan buiten een dergelijk 
discours. Pas op, nog even en we hebben het over hogere idealen, goddelijke kunst en welke frasen 
nog al niet verzonnen zijn. Iets ’scheppen’, maken in gewone mensentaal, is hard labeur.

Cijfers… Moeten we nu gaan twisten over het aantal zenders? Onzinnig. Frankrijk heeft 4 publieke 
kanalen, France 2-5, zelfs nog niet overal in het land te ontvangen. Daar geldt nog analoge 
ontvangst: France 2, 3 en 5 (gecombineerd met Arte). In GB zijn dat BBC 1-4. Dat is het 
wezenlijke. Dat moet u maar op gezag van mij aannemen. Uiteindelijk gaat dit blog over 
‘reclamevrije omroep’ en niet over buitenlandse stations. De enige cijfers die iets zeggen over de 
kosten van een publieke omroep: de luister- en kijkgelden, of zoals in Nederland de publieke 
middelen die richting omroep vloeien, aan de ene kant, het uurbedrag dat de omroep ter beschikking 
staat programma’s te maken aan de andere kant. Wat de opbrengsten betreft, het geen we moeten 
ophoesten, daarin scoort België zeer laag, Frankrijk laag en Duitsland en GB zeer hoog. Of dat iets 
over de kwaliteit van programma’s zegt of de mogelijkheid kwaliteit te leveren? Om u uit de droom 
te helpen over de commerciële activiteiten van de BBC. Aunt Bieb is zich terdege aan het 
voorbereiden geheel commercieel te (moeten) gaan. Dat verklaart voor een deel misschien de 
onzalige vermenging van publieke middelen en commerciële bij deze omroep.
Essentieel voor ons is willen we publieke omroep in Nederland? Reclamevrij. Zo ja wat doen we er 
mee en welke capaciteit (en niet alleen het aantal kanalen) hebben we daarvoor nodig. Kan een deel 
niet beter via internet doorgegeven worden bijvoorbeeld. Er zijn talloze modellen denkbaar. 
Uitgaande van de huidige situaties zou het een grote stap vooruit zijn de ‘privaten’ op een net en de 
twee overige beschikbaar stellen voor de publieke taak. Eventueel een derde net samen met de 
Belgen? In de toekomst zien we dan weer verder.
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louis sartorius zegt: 
vrijdag 14 augustus 2009, 0:09 uur
Nu worden we klaarwakker. Hoeren (hoereren?) de hele nacht? Zalig. Meneer Faas, u brengt 
mensen, mannen, in grote verleiding. U hebt ze niet geïnstalleerd, die zenders, en toch bent u op de 
hoogte… De TV als achtergrond kan dat überhaupt? Reclame wegfilteren? Kan al zeker twintig 
jaar. Een draaggolfje toevoegen en klaar is kees. Waarom dat niet gebeurd, dacht u? Ligt nog al 
voor de hand.

Jarenlang ben ik opgetrokken met een ras Amsterdammer, verzetsman en uiteindelijk terecht 
gekomen in Engeland. Van welke berichtgeving hij het meest walgde. Echt, de BBC. Mijn ogen en 
oren zijn definitief open gegaan tijdens de aanloop op de oorlog, pardon interventie, van de USA en 
UK in Irak. Het verschil in berichtgeving, documentaires noem maar op, tussen de Franse en Britse 
radio en TV kon niet groter zijn. Dat even in het kort over de betrouwbaarheid van de BBC. Of 
moet ik Noord-Ierland in herinnering roepen?

Dit blog gaat over reclame en dus indirect over de financiering van de omroep. Wat de BBC betreft. 
Al decennia lang voert deze met publiek geld gefourneerde omroep een puur commerciële koers. In 
eigen beheer gemaakte programma’s dienen vooral als koopwaar, Europese samenwerking met 
Euronews en Arte is van meet af aan geblokkeerd, voor doorgifte van de signalen t.b.v. 
kabelexploitanten werden (worden?) exorbitante bedragen gevraagd. Tel daarbij allerlei 
commerciële activiteiten op het gebied van boeken en internet, de leiding die uit ‘verdachte’ hoek 
komt… De dreigende joint venture met Channel 4 (BBC Worldwide). Als je iets aan marktkrachten 
overlaat, worden Engelsen zeer gewetenloos, zou kunnen. In ieder geval spreekt een parlementair 
rapport over ‘making BBC Worldwide too commercially “aggressive”.’

Doe uw oogkleppen af en kijk werkelijk eens naar de Franse en Duitse TV. Uw opmerking over de 
Franse TV raakt overigens kant nog wal. Bovenal kijk naar Arte en vergelijk deze zender eens met 
de BBC. En als u zo graag ’s-nachts TV kijkt: RAI Tre. Drie nachten per week vaak nog nooit in 
Nederland en zeker niet in Engeland op TV vertoond filmmateriaal, w.o. zeer indringende 
documentaires. Met de instandhouding van de BBC mythe is niemand gebaat.

Over radio misschien een volgende keer.
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“Moeten we af van de Balkenendenorm?”

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 8 augustus 2009, 15:59 uur
Als je ervoor kiest de hoogte van een salaris door de markt te laten bepalen, dan staat je dus ook de 
keuze vrij te vissen in enorme buitenlandse kweekvijvers, zoals India bijvoorbeeld. Er zijn daar 
medische universiteiten die tot de wereldtop behoren, dus kwaliteit verzekerd, tegen sterk 
gereduceerde prijs. Die prijs wordt bij ons kunstmatig hoog gehouden, door een bewust gecreeerd 
minimum aanbod, ondersteund door studentenstops. Als dat ingeroeste patroon wordt doorbroken 
ligt de weg naar redelijkheid open.

Daarnaast: als een salaris tot doel wordt verheven, dan heb je vooral met jobhoppers te maken, en 
welk bedrijf zit daarop te wachten? Wat de vrije jongens doen moeten zij weten, maar aan het 
rondstrooien van belastinggeld mogen eisen worden gesteld. Met Nederland als norm komt de 
financiele lat aanzienlijk hoger te liggen, dus wordt het tijd dat we ver over onze eigen grenzen 
(heen) kijken. En dan blijkt plots dat het stukken goedkoper kan, tegen vaak betere kwaliteit. Als 
die in huis wordt gehaald zal blijken dat dat de huidige grootverdieners vooral groot zijn en denken 
in verdienen.

louis sartorius zegt: 
maandag 10 augustus 2009, 22:15 uur
81 Jan Tump – Uw kijk op de menselijke psyche is vernietigend. Het steeds meer, steeds groter, 
steeds sneller heerst. In deze kolommen viel over de SP te lezen, ze is niet voor de afschaffing van 
de rijkdom maar voor de afschaffing van de armoede. Ironisch genoeg werd hiermee niet de 
geestelijke armoede bedoelt.
In dit verband een vraag. Kun je het onderwijs niet als een groot witwas instituut beschouwen? De 
ongelijkheid door geboorte als een gegeven, schijnbaar opgeheven door de gelijkheid in het 
onderwijs. Iedereen dezelfde startkansen? Iedereen weet dat dit feitelijk niet zo is, maar wat te 
doen, om met een beroemde socialistische voorman te spreken?
Die namen van onze prinsessen, of u het gelooft of niet, hoor ik voor het eerst. In het Maastrichts 
klinken ze beslist zeer ordinair, vooral Amalia. Leg maar eens de klemtoon op elke lettergreep, 
langgerekte a’s en de laatste met verschillende toonhoogtes. Misschien een onbewuste keuze van 
Willem voor een soort volkse nivellering?

louis sartorius zegt: 
donderdag 13 augustus 2009, 3:35 uur
91 Jort Kelder – Zullen we dan maar? Enkele ‘megalopolen’, straf georganiseerd volgens het model 
Singapore en we zijn letterlijk uit de brand. De wereldbevolking geconcentreerd binnen enkele 
klimatologisch gunstig gelegen regio’s. Met als effect een enorme besparing op grondstoffen, 
nauwelijks verwoesting van de natuur, vrijheid voor dier en plant. De mens terugverwezen in zijn 
hok. Zonder wapentuig.
Privileges op grond van geboorte of geërfd bezit? Ze zijn afgeschaft, want leiden tot spanningen en 
conflicten. Noodzakelijk werk en taken worden volgens competentie verdeeld. Anders is deze 
samenleving geen lang leven beschoren.
Een dergelijk maatschappelijk model gebaseerd op behoefte en kwaliteit zou dat kunnen? Kennis 
vergaren bijvoorbeeld, niet om er zelf beter van te worden, maar ter verrijking van het samenleven: 
samen èn leven. Ze lijkt zo geformuleerd wel de negatie van de bestaande.

Een vraag. Sinds wanneer heeft kwantiteit, rijkdom in dit geval, met kwaliteit in de vorm van 
begaafdheid, kunde en kennis van doen? Kwaliteit wordt in onze samenleving toch simpelweg 
gekocht, wordt tot marktproduct gedegradeerd. Zie het wetenschapsbedrijf en alle vormen van 
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cultuuruiting. De mens als koopwaar en als object voor het behalen van prijzen, nuttig voor de 
status?

De odes op de vrijheid, die door de discipelen van ‘ons’ marktsysteem gezongen worden, zijn ze in 
wezen niet van dezelfde orde als lofgezangen op dictators en ander tuig? Ze hebben weinig stijl en 
ze beheersen de media. Wie onder hen vraagt zich nog af wie werkelijk de rijkdom van weinigen 
produceert? Verdomming alom.

                                                                                                                                       louis sartorius - deel 2



“Hoort Rouvoet de opening van een conservatief gezinscongres te verzorgen?”

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 augustus 2009, 15:42 uur
De aanwezigheid van Plasterk tijdens de gay-parade diende ter ondersteuning van de 
homobeweging, en sprak dat ook uit. De aanwezigheid van Rouvoet op een dergelijk congres zou 
(in)direct een ondersteuning voor de aanwezige tegenbewegingen kunnen betekenen, dus dient hij 
zich er niet alleen van te distantieren (lees: ervan weg te kijken), maar er zich tevens in heldere 
bewoordingen tegen uit te spreken. Als hij dat nalaat is duidelijk waar hij voor, en vooral achter 
staat. Van polderen in de anus krijg je aambeien, dat dient hij te weten.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 augustus 2009, 17:57 uur
23-T.Klaver—U stelt: ‘Waarschuwing: religie kan blijvende verstandelijke schade berokkenen.’
Dat lijkt me een understatement, waar religie juist het gevolg is van verstandelijke schade…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 11 augustus 2009, 20:52 uur
48-Pieter Buikema—Ik wil daar wel even een reactie op geven.
1) Rouvoet is niet minister van het op Amerikaanse leest geschoeide ‘Jeugd en Gezin’, en dat maakt 
het verschil. Het Amerikaanse christelijke relifundamentalisme is ons vreemd, en voor de tolerante, 
ontkerkelijkte Nederlandse versie had Rouvoet pal dienen te staan, of niet te verschijnen. Hij stond 
er immers namens ons, dus ook voor een sterk toenemende groep atheisten en andersdenkenden, 
waar voor zover mij bekend geen lans voor gebroken is.
2) Waar religies juist uitblinken in intolerantie, en veelal splijtzwammen blijken te zijn voor de 
wereldvrede, terwijl ze hun grote gelijk niet voor zichzelf wensen te houden maar ook anderen 
opdringen, lijkt een kritische houding me juist een must. Het zou van tolerantie getuigen dergelijke 
kritiek een vooraanstaande plaats te geven, waar intolerantie de dienst uitmaakt. Rouvoet staat er 
voor onze normen en waarden, en daarmee voor tolerantie jegens andersdenkenden, ook anders 
denkend dan hijzelf en zijn club. Met zijn vrijblijvende kretologie geeft hij indirect aan de 
intolerantie van betreffende mede-organiserende groepen te steunen.
3) Als ‘traditioneel’ synoniem staat voor ‘discriminerend’, dan dienen dergelijke opvattingen 
afgewezen te worden, het recht van meningsuiting voorziet daar ook in, en in beginsel niet selectief. 
Het zijn religies die hun ideeen opdringen, zowel goed- als kwaadschiks, zo leert de geschiedenis 
tot vandaag toe, daarbij andere religies en levensvormen uitsluitend. Het huwelijk is op zijn retour, 
andere samenlevingsvormen nemen sterk toe, en inmiddels is bewezen dat opvoeding 
persoonsgebonden is. Het geeft geen pas traditionele samenlevingsvormen -alleen al door zijn 
aanwezigheid-te promoten, waar deze zowel gekunsteld als van beperkte houdbaarheidsdatum 
blijken te zijn. De mens is van nature polygaam, en religies hebben dat eruit geramd, ter meerdere 
eer en glorie van zichzelf. De waarden van Rouvoet betreffen die van de CU, en die staan steeeds 
verder af van wat als gangbaar kan worden beschouwd, de traditionele hoekstenen ten spijt.

louis sartorius zegt: 
woensdag 12 augustus 2009, 4:27 uur
Bestaat er iets mooiers als homoliefde? Liefde tussen mensen die elkaar echt begrijpen. Zeelieden, 
bajesklanten, soldaten in den vreemde zouden ons hier iets meer over kunnen vertellen. Gaat het 
alleen maar om de sex, andere sex (?), of om meer. Sluit het liefde voor kinderen uit? Lijkt me juist 
van niet. Heerlijk, om als jongetje op te groeien bij een lesbisch paar. Misschien, heel misschien 
wordt dan op termijn duidelijk dat sexuele voorkeuren niet zo vast liggen als we wel eens denken. 
Ooit doktertje gespeeld? Nou dan.
Maakt u zich geen zorgen over Rouvoet. Een man van vlees en bloed. Vooral christelijke of in het 
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algemeen religieuze mensen weten waar Abraham de mosterd haalt. Niets menselijks is hun 
vreemd, net als Jezus en zijn jongelingen. Vraag het maar aan katholieke jongetjes die op een 
broederschool hebben gezeten. Of op retraite zijn geweest bij paters met wat losse handjes.
Worden op dat congres spijkers met koppen geslagen? Dacht van niet. Peter Cuyvers heeft het 
grootste gelijk van de wereld. Als Rouvoet al gecorrigeerd moet worden dan zo. Het gedrag van 
Plasterk is pas belachelijk of heeft dat soms met een kabinetsstandpunt te maken?
Laten we eens een discussie opstarten over de zorg voor kinderen. Dan zien we pas wat er zoal 
mankeert aan onze o zo tolerante maar o zo egocentrische wereld. Misschien is nu wel het moment 
aangebroken om de hokjesgeest en die stompzinnige etikettenplakkerij te doorbreken.

louis sartorius zegt: 
donderdag 13 augustus 2009, 22:48 uur
M. Kraak – WtF Ad? Soms is dit forum in raadselen gehuld. 56, mijn naam. Dan lees ik #11, welk 
forum? En: “BAH. Arme gescheiden-geaborteerde-geadopteerde kinderen meestal hun vader en zijn 
familie!” Een zin die ik ergens gelezen heb, inderdaad. Maar de relatie met ‘Wilders’ ontgaat me.
Het enige dat uit uw woorden te concluderen valt is dat er vreemde praktijken toegepast worden om 
een mening uit te venten.

Achter of vooruit in de tijd. Doet het er toe? De omstandigheden doen er toe. Laten we daarom 
vooral lering trekken uit het verleden wanneer en waarom discriminatie hoogtij vierde. Homofielen, 
Joden, Sinti en Roma. En vrouwen. Superieur versus inferieur. Eigen volk eerst. Opkomst van 
kerkelijkheid, geloofsijver. Heeft het van doen met onzekerheid, angst, economische neergang?

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 20 augustus 2009, 14:25 uur
@66

Goed stuk, Patrick Faas!
Toch, wat het niet zien van Jezus broers (incl. moeder) betreft gaat u iets te kort door de bocht. U 
tapt uit de passage waar Jezus zijn familie een stapje terug laat doen omdat hij in gesprek was. Juist 
een grandioos voorbeeld voor al die ouders die denken kinderen te kunnen claimen, ongeacht waar 
zij mee bezig zijn. Ook ouders/familie behoren hun plaats te kennen en niet te pas en te onpas 
gebruik te maken van dat ‘streepje voor’.

En natuurlijk had Jezus geen kinderen nodig om die ervaring op te doen. Ten volle is God naar de 
aarde gekomen in de persoon Jezus Christus. Dat is de kern van het christelijk geloof. Geschapen 
naar Zijn beeld en gelijkenis, ál Zijn kinderen! Niemand uitgezonderd. Deze Pater Familias�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ 
kwam om als Frater Familias schuld te vereffenen�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ als (Broeder) Mens. Van Mens tot mens.

Daarbij christendom en socialisme zijn goed verenigbaar. Sterker: het socialisme is de daad van 
Zijn Woord! Onbegrijpelijk dat het reguliere christendom zo ver van de Wortel is afgeweken. 
Doorgaans vrezen christenen het socialisme omdat het atheïstische gehalte hoog is. Dit nou juist 
houdt de christen dom! Zij volgen liever een moorddadige neoliberalist met de C in het politieke 
mammonvaandel, dan een vreedzame socialist die van delen weet zonder die C! En zo kwam het 
dat dit land, Europa, de wereld geregeerd wordt door de C-plepsige elite met onvoorstelbaar veel 
bloed aan de graaihanden! En u behoort te weten dat juist Jezus dáár een broertje aan dood heeft.

‘’Jezus zei tegen hen: u doet zich heel vroom voor, maar God kijkt dwars door u heen. Waar de 
mensen hoog tegen opzien, daar gruwt God van.”
Lukas 16:15
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“Wat moet een mens nu met 27,5 miljoen?”

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 augustus 2009, 17:22 uur
Helemaal mee eens! Ook ik vraag me al jaren af wat de meerwaarde is van een dergelijk hoog 
bedrag, waar je met 1/10 of 1/20, maar ook met 1/50 ervan eveneens prima uit de voeten kan, 
terwijl er dan ook nog eens resp. 10, 20 en 50 deelnemers van kunnen genieten, en de kans op 
winnen naar rato toeneemt.
Daarnaast: je moet wel een erg losse bedrading in je hoofd hebben om loten te kopen met het oog 
op die hoofdprijs, met een kans van 1 op 8 miljoen. Het komt er ongeveer op neer dat -als de helft 
van de Nederlandse bevolking (waaronder uw vrouw) samen zou groeperen in de provincie Utrecht- 
u met een parachutesprong boven die 8 miljoen precies in de armen van uw vrouw belandt. Hoe 
groot acht u die kans, en wat zou u er op in willen zetten? Geen eurocent, precies!
De Staat(sloterij) appeleert aan onze hebzucht, en de tot op het bot geprogrammeerde en 
geconditioneerde kopers van 8 miljoen loten bedienen ze op hun wenken. En dat met een kans van 
nul, want daar komt het feitelijk op neer.
Het zou de Staat(sloterij) sieren als ze deze vorm van massamennend bedrog zouden staken, en het 
zou de kopers sieren hun hersens te gebruiken, om te beginnen eens per maand.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 10 augustus 2009, 21:58 uur
20-Wilhelm Dammeyer—Dat noem ik nog eens een snelle conclussie, tekenend voor het 
onderliggende drijfzand. Je zou aldus ook kunnen stellen dat een dergelijk bedrag de 
verbeeldingskracht juist beperkt, want gehinderd door noodzakelijk beheer in het kader van nog 
meer. Het gaat mij echter niet sec om de hoogte, maar om de onmogelijkheid te winnen en om de 
kansen van meerderen te vergroten, dan heeft het tenminste nog iets van een kansspel.
Overigens moet in mijn posting 10 ‘appeleren’ natuurlijk ‘appelleren’ zijn, maar dat zal aan de cider 
hebben gelegen.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 14 augustus 2009, 3:34 uur
47 Veronica Cramer – Een auto. Hoe verzin je het. Een monumentje voor jezelf waar anderen veel 
plezier aan hebben, lijk je dat niet veel beter? Hier aan de Markt hebben ze de zaak op een 
gruwelijke manier verpest. Slopen die handel en weer een normale brug. Mooie appartementen 
langs de Maas en aan de Markt met wat winkels en ateliers lijkt me wel wat. Met 27,5 miljoen 
komen we een heel eind. Afgesproken? Moet je wel een lot kopen de volgende keer.
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“Bent u nu minder somber over de economie dan een half jaar geleden?”

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 19 augustus 2009, 19:12 uur
Jitso Keizer,

Helemaal eens met uw reactie, het is ergerniswekkend, verbijsterend, en zeker niet vrolijk 
stemmend dat nog steeds al lang bekende en door het gros van verstandige en redelijke mensen 
aanvaarde waarden en normen niet BINDEND PREVALEREN bij welke overweging, toekomstig 
beleid of “strategie” maar ook, om kennelijk normaal bevonden en steeds maar weer terugkerende 
financiële crises voorgoed te voorkomen.
Het is goed om nog maar eens expliciet te zeggen dat (neo)liberaal kapitalisme en de werkelijke -
min of meer gewetenloze- profiteurs daarvan “geen boodschap” hebben aan normatieve 
“spelregels” die hun tomeloze egoïsme en daaruit voortkomende hebzucht en allerlei ander kwaad 
ook maar enigszins aan banden leggen.

De z.g. “vrijheid” die door dergelijke lieden voortdurend wordt gepredikt en al decennia lang wordt 
opgedrongen, is uiteindelijk niet meer gebleken dan een schaamteloze vrijbrief om het gros van de 
mensen op de meest sluwe, kwaadaardige en criminele manier te bedonderen en uit te buiten.
Ik durf de stelling aan dat de door van neoliberalisme gecharmeerde lieden gepredikte z.g. 
“vrijheid” voor het overgrote merendeel van de mensheid juist kneveling en onvrijheid betekent:
Om maar helemaal te zwijgen van het geestelijk en moreel klimaat, bespeurbaar in de z.g. 
“tijdgeest”, dat voor gevoelige en gewetensvolle mensen al tientallen jaren uiterst onaangenaam is.

Maar het goddeloze en werkelijk duivelse neoliberaal kapitalisme weet daarvoor ook 
“oplossingen”: de grote en zo langzamerhand permanente stress als gevolg van dit alles, waaraan 
nogal wat mensen leiden, kan immers met daarvoor aangeboden kalmeringsmiddelen worden 
“bestreden”: zo verdient de farmaceutische industrie -naar goed kapitalistisch gebruik- ook nog 
eens een “centje” meer�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Dus�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿde olieprijs en allerlei andere lucratieve casinospeeltjes in de Mammontempels gaan weer 
naar hartelust op en neer, als illustratief bewijs voor bovenstaande overwegingen.

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 19 augustus 2009, 22:05 uur
Correctie Harrie Vrijmans, nr. 43:

7e regel van onderen: …mensen leiden… moet natuurlijk zijn …mensen lijden…

Harrie V.
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“Nederland moet IJsland niet zo onder druk zetten”

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 21:41 uur
71 Jens Bos – Eva Joly, een baken in een wereld vol intimidatie en corruptie. Ze is, als ik me niet 
vergis, van Noorse komaf. ‘Juge d’instruction’, onderzoeksrechter in de 90er jaren in Frankrijk met 
o.a. het dossier TotalFina / Elf zoals hierboven vermeld. Smerige zaakjes uit de tijd van Mitterrand 
en Kohl (de Liechtensteinconnectie). Tijdens het premierschap van Balladur verdwenen talrijke 
bezwarende documenten bij de privatisering van Elf. Etc. “Il faut un sacré courage pour lutter 
contre la corruption en France.” Uiteindelijk is Joly letterlijk moeten vluchten.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 18:06 uur
76 Rob van der Burg – Een klein leerstuk. Geld halen bij de grote jongens is een moeizame 
geschiedenis. Ze hebben hun adviseurs, vaak oud-inspecteurs, dus een gevecht waarbij de winnaar 
niet van te voren vaststaat. Die aangiften verdwijnen op een klein stapeltje of in een la. Een ander 
stapeltje wordt ook gevormd, een echte stapel. Van de kleine jongens. De meeste slikken en vele 
kleintjes maken een groot. Een oude economische wet, die de staatsdragers maar al te goed kennen. 
En geloof het of niet, harde realiteit bij de Belastinginspectie. Wie heeft de lasten en wie de baten, 
zou vervolgens de vraag moeten luiden. Van de staatsuitgaven wel te verstaan.

Ook geen sprookje. U heeft het over een communistische heilstaat. Onbekend maakt onbemind. In 
de Sovjet Unie waren in ieder geval geen verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en 
projectontwikkelaars. Het bankwezen was van een andere orde. Mogen we deze verworvenheden 
niet meer weten? De oudjes in het o zo liberale Rusland spreken een andere taal, bedrogen als ze 
zijn om hun pensioenvoorziening. En wat te denken van het model dat dankzij Jens Bos middels 
een link onder 78 te lezen valt? Er is echt een andere wereld mogelijk zonder de huidige hegemonie 
van de USA. Dat weten ze daar zelf ook wel, blijkt. Kunnen onze politiek verantwoordelijken niet 
eens aan het denken gezet worden, te beginnen met de naamgenoot van Jens Bos?
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“Moet Rotterdam af van Tariq Ramadan?”

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 16 augustus 2009, 11:25 uur
Wilders had dat al vroeg voorzien en ervoor gewaarschuwd, maar dat werd hem niet in dank 
afgenomen. En verder ben ik het met 27-Veronica Cramer eens, want de bruggen -in de vorm van 
oneindig begrip en gedogen- die we al ver voor de komst van Ramadan hadden gelegd zijn 
stelselmatig opgeblazen door een belangrijk deel van de doelgroep, dus daar heeft Ramadan met 
zijn dubbele agenda en -tong niets aan toe te voegen. We zitten hier niet langer te wachten op 
bruggen voor eenrichtingsverkeer, want dat heeft iets te veel omleidingen en ongelukken 
veroorzaakt.

louis sartorius zegt: 
maandag 17 augustus 2009, 19:50 uur
49 Joke Aarts – Verwart u integreren met assimileren? Een merkwaardig citaat als het juist zou zijn. 
Is Tariq Ramadan niet vele malen beter geïntegreerd in de westerse cultuur dan u en uw vriend 
Wilders? Overduidelijk hanteert u een beperkt cultuurbesef gebaseerd op ‘Bolkensteinse’ waarden 
en normen met als essentie een minachting voor andersdenkenden.
U bent een fellow-traveller van een bepaald establishment dat de wereld naar de verdommenis 
helpt. De ware huichelaars. Oorlog en angst is hun credo.
Mevrouw Aarts, er zijn wel meer dingen die niet deugen, dingen die dodelijk zijn. Daar hoor je 
Wilders c.s. nooit over, integendeel, ze zijn gebleken er grote voorstanders van te zijn. 
Verworvenheden van ‘onze’ cultuur zogezegd. Verdiept u zich eens in die dodelijke mechanismen, 
veel malen zinniger dan dat geouwehoer over de Koran. En lees wat bijvoorbeeld Peter van Eldik te 
melden heeft. En doe er u voordeel mee.

47 Veronica Cramer – Er gaat inderdaad bijna niets boven geitenkaas, dat ben ik met je eens.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 augustus 2009, 22:19 uur
35-Veronica Cramer—Een opmerking van u aangaande ”missionering’ wil ik toch even wat 
nuanceren. Wij hebben namelijk het christendom in Zuid-Afrika uitgeprobeerd, en met dermate veel 
succes zelfs dat de massa onder SOA’s gebukt mag gaan, met dank aan de Paus. Dat rukte niet 
alleen de verhoudingen uit het verband, maar trok ook nogal wat verband uit de verhoudingen  .

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 19 augustus 2009, 1:25 uur
Het moet diep pijnlijk zijn voor een schrandere wetenschapper als Tariq Ramadan in het land te 
verkeren van een volk dat gruwelijk verHitlerd is en op voorspraak van salonsocialistische 
GroenLinksigen de wacht wordt aangezet. Pijnlijk, ja ook voor een autochtone burger als ik in een 
land te leven waar ‘mijn’ volk met rasse schreden afglijdt naar het benepen Wildersniveau, van links 
tot rechts!
Om te huilen dat achterlijke Nederland! Schijnheilige calvinisten, overgevoelige homo’s en 
hondsdolle mina’s brengen dit land terug naar vóór WO II in het nieuwe jasje: Moslimvervolging!
Sorry Tariq Ramadan, dat u behandeld bent als een ‘schwein’ . Jazelfs hier bij de NRC in ‘de 
discussie van de dag’ galmt 82% elkaar na. Laat de rechter RECHT spreken! Want u dient in ere 
hersteld te worden. En de heulgemeente Rotterdam? Om je dood voor te schamen! Voorloper van 
een gruwelijke geschiedenis die toekomst heet�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Waar blijven de helden die OPSTAAN tegen Wilders en zijn geesttrawanten? Nationaal (neo)
liberalisme�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ is wat dit land teistert. Door een volk dat erbij staat en ernaar kijkt, terwijl de 
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genocidale kruistochten floreren. En dát zullen we geweten hebben! Want wie de toekomst niet 
betert zal de geschiedenis herhalen. Omdat we het waard zijn, you know!

louis sartorius zegt: 
woensdag 19 augustus 2009, 15:30 uur
De meest gecontroleerde Zwitser van de laatste honderd jaar valt in de Zwitserse pers te lezen. De 
geheime dienst van niet alleen dat land, maar ook de Franse en de Amerikaanse hebben hem 
binnenste buiten gekeerd en niets gevonden wat hem belasten kan. Waarom zouden ze deze man 
sparen?
Hij mocht Frankrijk niet in. In 1995. Wie verbood hem dat? Charles Pasqua, de meest ongelikte 
beer van de politieke kaste in Frankrijk. Wie ging Ramadan in deze voor? Daniël Cohn-Bendit, nu 
Europarlementariër. Wie weet wat de toekomst brengt.

Wilders had vanuit zijn ééndimensionale kijk op de wereld het grootste gelijk van de wereld. Stel je 
voor een intellectueel die zo door zijn loze filosofietjes heenkijkt. Zeer gevaarlijk. Zelfs geen anti-
semiet. Mag Saoedi-Arabië niet in, iets waar Wilders geen probleem mee zal hebben.

Moet een Moslim zich houden aan de wet, zonder uitzondering?
Hebben vrouwen dezelfde rechten als mannen?
Kan een Moslim van geloof veranderen?
Kan een Moslimvrouw een man met een ander geloof huwen?
Zonder uitzondering beaamt Ramadan dit soort vragen. Waar wringt dan de schoen? Worden 
vooroordelen onderuit gehaald? Zoals meermaals aangehaald Ramadan is overtuigd Moslim. Beter 
geïntegreerd dan Wilders en co.? Meer beschaving?

Gevaar voor de democratie? Wilders zeer zeker.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 augustus 2009, 17:43 uur
69-Mostafa Mouktafi—Dat ziet u dan verkeerd, want hoewel beiden niet te pruimen zijn, is 
Lieberman op democratische wijze verkozen (wat veel zegt over zijn aanhang, maar dat terzijde), 
terwijl Ahmadinajad in de strot is geperst dankzij fake-verkiezingen in de vorm van stembusfraude 
en neergeslagen protesten. Nog een verschil is dat Ahmadinejad zijn land de middeleeuwen in 
lanceerde, en die kans zal Lieberman voorspelbaar niet krijgen, zo hij dat al zou willen. En nee, 
Nederlanders zijn geen voorstander van Lieberman en Natanjahou. U moet niet zomaar wat 
schreeuwen, maar u eerst eens goed laten informeren, dat scheelt een hoop gegil. En als u dan toch 
wijzer wilt worden, loop dan niet klakkeloos achter de op de man spelende Wildershaters aan, maar 
kijk eerst eens goed waar hij voor staat, en wat hij afwijst. Altijd goed voor een inhoudelijke 
discussie, want daar ontbreekt het doorgaans aan.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 19:32 uur
Wie begint er hier te schreeuwen, toch niet Mostafa Mouktafi? Enigzins geïnformeerd is Mostafa 
Mouktafi zeker. Daar heeft hij regelmatig blijk van gegeven. Zijn methode: ons een spiegel 
voorhouden. En dat ziet er niet altijd best uit. Lieberman, lees eens iets over zijn verleden in de 
veelal betrouwbare Haaretz. De connectie Wilders – Lieberman is een alles zeggende. Ere wie ere 
toekomt, Sarkozy had het goed gezien, met Wilders overigens ook. Netanyahu/Netanjahu (zo heet 
die man) droop af.
Meneer Jongeling, oordeelt u niet een beetje te vlug. Kent u de achtergronden van Tariq Ramadan? 
Kennis genomen van zijn geschriften? Of gaat u slechts af op Gilles Kepel en Ellian?
Ter zijde. Als de Islamitische cultuur al duizend jaar dood is hoe verklaart u dan onze verworven 
superioriteit met dank aan de kennis en wetenschap van de Arabieren? En over megalomaan 
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gesproken. Volg eens de onzin die Christelijke broederschappen over de wereld uitstrooien in het 
kielzog van of vooruit ijlend op de USA-army en Coca Cola. Vanwege de olie. Zie hoe 
vooruitstrevend onze vroegere kolonie Indonesië nu is. Sinds Soeharto en met hulp van Australië, 
het UK en de USA. Ook vanwege de olie, een documentaire van onverdachte zijde. Van het Engelse 
ITV uit 1998:
http://www.informationclearinghouse.info/article13768.htm
Het bevreemdende voor u en Islam-bashers zal zijn dat de rollen omgekeerd lijken van die waar we 
volgens apologeten als Huntington in moeten geloven. Hoe zou dat komen?

louis sartorius zegt: 
dinsdag 25 augustus 2009, 1:16 uur
93 A. Arian – Uw ergernis over Afshin Ellian valt zeer goed te begrijpen. Zelf vergelijk ik hem 
graag met het bekende Franse clubje filosofen, Glucksmann, BHL en Finkielkraut. Niet alleen 
makke schapen, was dat maar zo. Zoals u concludeert, ze gooien olie op het vuur, van Joego-Slavië 
via Georgië tot het Midden-Oosten toe. Maar waar staat Tariq Ramadan, beter waar staat hij voor?
Vandaag maakt Ian Hamel, die in het verleden een kritisch stuk heeft geschreven over de 
academische activiteiten van Ramadan, melding van zijn ontslag in Rotterdam. Zijn artikel geeft 
een aantal verwijzingen die toch te denken geven. Gelardeerd met een cartoon: “Je ne suis pas ce lui 
que je ne suis pas sans être celui qui est n’être pas… comprenez?!”
http://www.bakchich.info/Tariq-Ramadan-n-est-plus-en-odeur,08485.html

Wat me stoort, meneer Arian, is dat u op een aantal volgens mij zeer zinnige vragen van Veronica 
Cramer niet ingaat. U geeft daardoor misschien ongewild, de Wilders fanclub wind in de zeilen. Dat 
kan niet de bedoeling zijn. Voor de goede orde, graag vernam ik iets meer over uw standpunt inzake 
Ramadan, waarbij bovenstaande link mogelijk als leidraad kan dienen.

Met vriendelijke groet!

Harrie Vrijmans zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 13:22 uur
Gerritsma, Rene,

Ik wens u veel succes met uw Goddeloze, “verdraagzame” wereld…
Toch wil ik vaststellen dat de feitelijke gegevenheid van ´s mensen onvolmaaktheid geheel zonder 
enige referentie aan welke religie dan ook bestaat:
En DUS zijn de overal voorkomende chaos, oorlog, wetsverkrachting, mensenrechtenschendingen 
enz. vooral het gevolg van deze menselijke onvolmaaktheid.

Voorts, ik bespeur bij heel veel, z.g. areligieuze, mensen een bijna fanatieke 
…..ONVERDRAAGZAAMHEID jegens welk geloof maar ook, behalve tegen hun eigen GELOOF 
(!) dat er geen God bestaat…bepaald geen basis om een , zoals u zegt, “humane” wereld te 
scheppen, dat hebben mensen in hun hele geschiedenis nog NOOIT gekund.
Kijk dat is nog eens realiteitsbesef en dat wordt in dit geval VOORAL gevoed door mijn 
persoonlijke geloof in God…(en ook door kennis van de menselijke aard en gedragingen in tal van 
situaties, zeker als dat min of meer ongeremd kan worden uitgeoefend)

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 19:16 uur
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Atoombommen, napalm, gifgas, moord en doodslag op straat, lynchen, DDT, tasers, pokkenherrie 
en hersenspoeling. Zo maar een greep. O ja, ons voedsel, Monsanto. Autootjes en olie. Meer zeg ik 
er niet van…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 11:11 uur

109-Veronica Cramer—U wilt graag weten door wie u wordt bedonderd? U woont in Canada, dus 
kan niet van alles hier op de hoogte zijn, maar misschien gaat een lichtje branden bij het volgende. 
Gisteravond op Nova t.v. (opererend ter linkerzijde van het politieke spectrum) kwam A’damse 
PvdA-wethouder Asscher toelichten waarom de basisschool As Siddieq aldaar subsidies dreigt te 
verliezen. Even later deed Sharon Dijksma het bij Andries Knevel het nog even over. Het betreft 
hier dus een streng islamitische basisschool (dat zoiets kan bestaan en door belastingbetalers wordt 
gesubsidieerd is al een gotspe) met duizend (!) leerlingen, waarvan het bestuur via onderwijs de 
integratie van leerlingen belemmert. Een daar ontslagen onderwijzeres kwam in het journaal aan het 
woord, en het is werkelijk ontluisterend wat daar plaatsvindt. Het bestuur spreekt al jaren -zoals 
gebruikelijk in die kringen- met twee tongen, enkel om de realiteit te verdoezelen. Kort gezegd 
komt het erop neer dat die kinderen op orthodoxe wijze worden gehersenspoeld met de geneugten 
van islam, een tweedeling wordt voorgestaan tussen islamieten en anderen, de kwaliteit van 
onderwijs ver beneden peil is, en radicalisering wordt gepromoot. Dat probleem speelt daar al jaren, 
en is al even lang bekend, maar al het zalven bleek helaas niet te helpen, de subsidieverleners 
werden gewoon belazerd. Nu is dan eindelijk de maat vol, en worden ze gekort (met 5%!). Die 
vullen ze ongetwijfeld vanuit Saoedie Arabie wel aan, maar het gelijk van Wilders komt hier dus 
weer eens om de hoek. Het is aan u te beoordelen door wie u wordt bedonderd (en trek u vooral 
niets aan van de voorspelbare reacties van Wildershaters die hierop binnenkomen).

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 12:22 uur
121-Joop Remme—Klopt, het leek ook mij een reeel denkende vrouw, maar op dat soort zitten ze 
op dergelijke scholen niet te wachten. Wat mij nog het meest verontrust is -naast de belabberde 
kwaliteit van onderwijs- dat hier duizend kinderen worden gehersenspoeld, met radicalisering als 
voorspelbaar eindstation. Op dergelijke Trojaanse paarden zit geen enkel zichzelf respecterend land 
te wachten, want alleen maar goed voor een nog verdergaande ontwrichting. En al die lieden, 
inclusief Ramadan, werken met dubbele agenda’s, maar dat is aan naief polderland niet besteed. 
Wilders zie ik enerzijds als een boodschapper (en in zijn tas zit verrekte veel gelijk, ook al wordt 
dat door bepaalde groeperingen genegeerd of gebagatelliseerd), en anderzijds als breekijzer om een 
politieke omwenteling tot stand te brengen. Als dat effect sorteert mag hij van mij weer vertrekken. 
Overigens heeft Wilders niets tegen moslims of buitenlanders, maar wel tegen hun toenemende 
invloed alsmede de vele excessen die daar kennelijk mee samenhangen. Wat hier inmiddels kan 
wordt door geen enkel ander land getolereerd, maar het gaat wel ten koste van veel, en dat dringt 
kennelijk ook tot kiezers door, voorzover al niet gehersenspoeld door begrip en gedogen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 14:42 uur
123—Joop Remme— Precies Joop, er wordt in dit land met veel maten gemeten, met ondermaats 
als gevolg. Wat mij steeds opnieuw weer verbaast is die verregaande naiviteit -maar die kan ook 
gespeeld zijn in het land van begrip en gedogen-, terwijl de realiteit juist van een tegendeel getuigt. 
Zo’n schoolbestuur weet verrekte goed hoe ze kinderen moeten hersenspoelen (over misbruik 
gesproken!), maar wat me zeker zoveel verontrust zijn de (uit?)gespoelde hersens van een groep 
autochtonen -ook hier op het forum nadrukkelijk aanwezig- die door hun houding mede in stand 
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houden wat als ongewenst wordt beschouwd. Verrotting treedt altijd van binnenuit op, en het kan 
lang duren voordat het aan de buitenkant zichtbaar wordt, dat maakt het ook zo gevaarlijk.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 2:31 uur
Even iets anders. Misschien kunnen islamologen van Ellian tot Arian hier opheldering over 
verschaffen. Die Amerikaanse, en andere Christelijke soldaten, bevrijders, hoe komen die eigenlijk 
aan hun gerief in die woestijnlanden vol met extremistische Moslims? Men maakt mij niet wijs dat 
ze allemaal op onthouding leven. Een homofiel leger lijkt me niet denkbaar. Hoe worden de driften 
gestuurd? Lopen de vrouwen, Moslim vrouwen, werkelijk gevaar of kiezen ze de kant van de 
bevrijder?
U weet, vrouwen misbruiken in een land waar je niet thuishoort, is het meest gepleegde misdrijf dat 
bezetters praktiseren. Het meest vernederende voor de bevolking en de mannen in het bijzonder. 
Hun vrouwen… Amerikanen staan toch ver boven zo’n verdenking, of zie ik dat verkeerd? Ben ik 
teveel gehersenspoeld door de rechtse imperialisten, de erfgenamen van het Europees fascisme? 
Racisten waren ze al, op Christelijke grondslag.

Terugkomend op Tariq Ramadan. Bruggen bouwen. Zou het niet iets voor de Nederlandse TV zijn 
om die man in te huren. Dan kunnen we ons zelf een oordeel vormen. Een maandelijks 
discussieprogramma, moet kunnen. Iets voor de ‘gezamenlijkheid’. Opgeluisterd met Perzische en 
Arabische muziek. De eerste aflevering met discussianten uit Saoedi-Arabië, Israël en Iran. Wordt 
meteen duidelijk hoe futiel hier in Nederland de problemen zijn. Terloops kan dan de schimmige rol 
van Wilders in die regio verhelderd worden.
Het voor velen beklemmende thema van de Islamisering van Europa komt vanzelf aan bod. Hoe we 
die ons moeten voorstellen zonder een centrale overheersende macht in de Islamitische wereld, 
eveneens zonder een centraal leergezag m.b.t. de Koran en de Islam. Wie geeft de directieven, wie 
stelt de middelen beschikbaar. Maken ‘ze’ een schijn van kans? Het socialisme, vele malen 
belangrijker voor de Europeanen, voor de overgrote meerderheid zelfs levensnoodzakelijk bijna, 
hebben we ook buiten de deur weten te houden.
Alles wijst er op dat velen nog diepgelovig zijn ondanks hun bekering tot het atheïsme. Ze geloven 
nog stiekem aan de duivel en duiveluitdrijvingen. Was het niet Ronald Reagan die sprak over het 
rijk van het kwaad, toen het communisme. Ergens moet het kwaad vandaan komen. Dat hoort bij 
geloof en geloven. Welaan, de Islam.
Nogmaals, het lijkt me dat de Nederlandse omroep ons een grote dienst kan bewijzen door Tariq 
Ramadan in dienst te nemen.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 17:46 uur
Het forum begint trekken te krijgen van een herensociëteit. Goh, wat begrepen we het toen ook al 
goed, braaf en aangepast als we waren. Voldaan achteroverleunend over net niet verboden boeken, 
pedofilie (wat een viespeuken), arbeiderszelfbestuur (hoe haalden ze het in hoofd) en de DDR. 
Kraken en bezetten. Wat een herinneringen. Geweld, nooit verheerlijkt, altijd gelegitimeerd.
Zullen we maar eens de kroeg opzoeken, een echte, om af te dalen tot het volk en de anekdotes 
vergeten? Het klinkt allemaal zo verschrikkelijk Hollands, benepen, plattelands wat de heren te 
berde brengen. Wel eens een keertje stout geweest maar altijd op het rechte rechtse pad gebleven.
Hoe zag hun studie er uit? Braaf blokken, doen wat de meester zegt? Of samenwerken, je ergens 
voor inzetten, proberen te begrijpen hoe de vork in de steel steekt? Enige fantasie of alleen de 
hunkering naar de consumptiemarkt?
Met een ding hebben de heren het grootste gelijk van de wereld. Links was in de mode, en ergens 
tegen zijn schept een band en geeft het gevoel ergens voor te staan. Meelopers zat en holle vaten 
bovendien. In de politiek namen tussendoor de goeroes het roer over, eerst was er Nieuw Links, 
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vervolgens de rücksichtslose carrièreplanners en -makers van het kaliber Max van den Berg. De 
meelopers zijn zonder uitzondering goed en meer dan dat terecht gekomen. Met die praatjesmakers 
en egoïsten zitten we nu opgescheept. Van Links tot Rechts. Zie de baantjesjagers van PvdA huize 
met hun topsalarissen. Een kwestie van op het goede moment de goede partij kiezen. Een geluk bij 
een ongeluk, bij de club van Wilders is dat niet mogelijk.

Ter memorie: Soljenitsyne, een groot persoon en reactionair. Gaat samen. Hayek? De Chileense 
proeftuin vergeten?

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 0:53 uur
133 Joop Remmé – De Nachtwakerstaat. Democratie op die gebieden waar iedereen hetzelfde doel 
voor ogen heeft. De staat zorgt alleen voor het raamwerk (de infrastructuur op kosten van 
gemeenschap). Recht als een minimale consensus tussen marktpartijen. Sociale rechtvaardigheid, 
wat is dat? Sociale democratie kan geen democratie zijn. Wegen naar een dictatuur zijn het. Aldus 
de geestelijke vader van Milton Friedman.

Over welke economie praten we? Die van Chili, nadat het land in nauwelijks drie jaren tijds 
geruïneerd zou zijn door het bewind van Allende? Dit slaat toch wel alles. Geruïneerd werd door 
wie? En wat was het resultaat van dat meer dan 25 jaar durende experiment, gebaseerd op de 
ideologie van Hayek?

Tja, als je alles links noemt dat buiten het eigen gezichtsveld valt, alles dat niet in het eigen straatje 
past buiten sluit, als je opvattingen als bij een diep gelovige voor de eeuwigheid vastliggen, tja, 
heeft een discussie dan nog zin? Links staat voor vrijheid van denken en handelen voor allen, rechts 
voor macht en bezit, met als gevolg een inperking van die vrijheid voor velen. Deze tweedeling is 
toepasbaar op de vroegere Sovjet Unie en de huidige USA, even zo goed als op Nederland of een 
Islamitisch land. Ook een handige meetlat voor het partijenlandschap.
Als we genoemde vrijheden echt willen, laten we dan Tariq Ramadan, zijn tegenstanders en zijn 
criticasters de gelegenheid geven gebruik te maken van de Nederlandse media. Helpt hoe dan ook 
de democratie weer een stapje vooruit. Hayek zou het er niet mee eens zijn, valt te vrezen.

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 4:50 uur
138 – Beste Mostafa, of je het gelooft of niet, ik heb net herinneringen opgehaald aan mijn oma. Ze 
was Duitse, met wantrouwen werd ze in de oorlog bejegend door mensen die later fout bleken te 
zijn, pas op, daar komt die ‘Prüsin’. Ze repliceerde met “Ik ben een Nederlandse” met een 
onvervalst Duits accent. Van haar heb ik het liedje geleerd “Da draußen geht der Prüß”, over het 
Pruisisch leger in het Rijnland en Baden-Baden. Mijn oma heeft geholpen familieleden te laten 
onderduiken.
Na de oorlog kwam de vrouw van een Maastrichtse politieagent haar op de knieën smeken haar 
man niet aan te geven die gezorgd had dat een tante van me naar Theresiënstadt werd 
getransporteerd. Ze heeft die schurk (?) niet aangegeven. Zijn naam ben ik nooit te weten gekomen.
Vele, vele jaren later kreeg ze een uitnodiging uit Duitsland. Haar oudste zus was 60 jaar getrouwd. 
Ze hadden elkaar sinds hun jonge jaren niet meer gezien. De zoon van dat Duitse paar vertrouwde 
mijn oma toe: “Mijn vader is fout geweest in de oorlog, hij heeft als kampbewaarder Franse 
krijgsgevangen mishandeld. Hij deugde niet.” Een zoon over zijn vader. Was die vader een schurk?
Weet je Mostafa, ik weet het ook niet. Mijn oma wist het misschien, maar ze is allang dood. 
Misschien word je wel door omstandigheden tot schurk gemaakt en moeten we zorgen dat deze 
omstandigheden niet kunnen plaatsvinden.
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louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 5:01 uur
139 – Correctie derde regel ‘wantrouwen’ lees ‘afkeer’.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 15:55 uur
Waarom is het is in de Sahara overdag 40+ en ’s nachts -10? Omdat het de Sahara is, en niet de 
Kennemerduinen. Toch wordt bij een mening over de Kennemerduinen de Sahara er met de 
zanderige haren bijgesleept. Niet meer dan een denkfout, veroorzaakt door per definitie mank 
gaande vergelijkingen.
De weg Rotterdam-Ramadan leidt dan ook niet via Hayek of Friedman, niet via Allende of 
Solzenitsjin, niet via Marx of Hitler, niet via Indonesie of Australie, maar heel gewoontjes via 
Rotterdam naar Ramadan v.v. En in dat licht dient het te worden beschouwd, want de causaliteit is 
daar eveneens aan te treffen. Natuurlijk getuigt het van ongekende belezenheid en superieure 
intelligentie om vooraanstaande namen als strooigoed te gebruiken en dwarsverbanden te leggen 
van hier tot Tokio, maar daar valt helaas geen gelijk aan te ontlenen, waar de weg Rotterdam – 
Ramadan nu eenmaal een andere ontstaansgeschiedenis kent, binnen een andere context beschouwd 
en begrepen dient te worden, van andere fundamenten is voorzien, door andere lopers en kijkers 
bewandeld wordt etc etc. Schoenmakers, blijf nu eindelijk eens bij uw leest, en dat is niet bij wat u 
leest.

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 18:18 uur
142 Mostafa Mouktafi – U wordt op uw wenken bediend. Koppensnellen in figuurlijke zin. Met 
even zo groot gemak wordt het begrip maaiveld gehanteerd, hèt kenmerk van het Hollandse 
polderlandschap. Een landschap met steeds hetzelfde vergezicht.
Een jeugdtrauma dat platte land? Te weinig beweeglijkheid van geest?
Vooral niet afwijken. En ken je plaats, typisch Hollands. Daar past een Ramadan niet bij, ook niet in 
Rotterdam. En toch ruimte zat.

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 20:18 uur
143 Joop Remmé – Uw probleem lijkt van dezelfde orde als het onder 106 gericht verzoek aan 
Arian. Wat me hoe dan ook tegenstaat is het prijsschieten, het vogelvrij verklaren. Is Ramadan 
terecht de veroorzaker van dit soort bezigheden of is hij er het slachtoffer van. Iemand die constant 
in het defensief gedrongen wordt? Anders uitgedrukt, is hij een controversieel persoon, zijns 
ondanks? Vandaar het voorstel hem voor de Nederlandse buis te halen.
Mensen iets verbieden om kennis te nemen van? Wens ze naar de hel, negeer ze als het even kan. 
Hanteer de stelregel bij wie u zich veilig zou voelen als het erop aankomt. Zeker niet bij mensen die 
het als hun taak zien te provoceren, veel te gevaarlijk. Je wordt beduveld waar je bij staat om over 
ergere consequenties maar te zwijgen. De ‘linkse beweging’ is een prima levensles gebleken.
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“Laat Wilders zijn kiezers in de steek?”

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 15 augustus 2009, 18:46 uur
Ik vermoed dat Wilders slimmer en zorgvuldiger te werk gaat dan het gewortelde pluche dat tegen 
hem ageert, Pechtold voorop. Inhoudelijk heeft Pechtold niets te brengen -dus ook niets te 
verliezen-, dus moet het hebben van zijn anti-Wilders kretologie. En was het niet D’66 dat zijn 
kroonjuweel ‘gekozen burgemeester’ moeiteloos inleverde om De Graaf aan een dergelijke post te 
helpen? En was het ook niet D’66 dat verklaarde nooit aan een kabinet van CDA en VVD deel te 
zullen nemen, om dat vervolgens wel te doen? Waar die partij sinds het vertrek van Van Mierlo voor 
staat weet niemand, Pechtold en zijn verdwaasde kiezers evenmin.
In tegenstelling tot andere partijen en gelouterd door de ervaringen met LPF gaat Wilders dus 
doordacht met zijn achterban om, door niet koste wat kost plaatsen in te willen vullen, maar enkel 
op kwaliteit te letten. Dat lijkt me een leerproces voor de overige partijen, met hun achterkamertjes- 
en beloningspolitiek, doorgaans ten koste van die kwaliteit.
Wilders laat niet zijn kiezers in de steek, maar neemt ze juist serieus. Nu -m.u.v. de SP- de andere 
partijen nog…

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 augustus 2009, 17:54 uur
71-Veronica Cramer— Misschien heeft u gelijk, maar wat ik zeker weet is dat bij de gevestigde 
partijen man noch meutes grenzen kennen, tevens belangrijkste reden voor het ontstaan van de 
PVV.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 17 augustus 2009, 18:19 uur
75-E. van Leeuwen—Jawel, wij hebben een Pechtold-kloon als burgemeester, De Graaf geheten. U 
weet wel, die van het kroonjuweel, tot het moment dat hij uit eigenbelang hetzelfde kroonjuweel de 
deur uitschopte. Tot nu toe blinkt hij uit in het terug (moeten) draaien van onzinnige maatregelen, 
alsmede een voorliefde voor doofpotten (de kelderaffaire, alwaar een VVD-ster de mond vol had 
van een PvdA wethouder, maar De Graaf er zorg voor droeg dat het spreken daarover werd belet), 
en verder zo profielloos als een D’66 maar kan zijn.
En ja, we hebben hier in Havanna aan de Waal ook buitengewoon hoog gekwalificeerde SP- en GL-
bestuurders, die de stad inmiddels al miljoenen hebben gekost, maar niemand daarvoor 
verantwoordelijk willen stellen.
Allemaal ‘oude politiek’, opgevuld met incapabele lieden die niets hebben met algemeen belang, 
maar enkel partij- en eigenbelang voorstaan. Dat Wilders gemeenten dit soort politiek afval wil 
besparen getuigt van inzicht en wijsheid. Dat ze hem daarop aanvallen is veelzeggend voor de angst 
die ze voelen het door hen zo gekoesterde pluche te moeten verlaten.

louis sartorius zegt: 
maandag 17 augustus 2009, 23:11 uur
Het siert meneer Geert dat hij niet aan de verkiezingen deelneemt valt hierboven te lezen. In dat 
idiote (Nederlandse) politieke systeem. Dat laatste riepen fascisten in het verleden ook. Niets 
nieuws dus. Berlusconi is al een stapje verder. Had ook meer geld, vergaard met het bouwen van 
betonnen woestenijen. Die arme Wilders moet het stellen met wat penningen uit de States.
Een bepaald soort goede mensen zijn schaars, valt verder te lezen. Zijn er nog andere ‘goede’ 
mensen? Slechte mensen maar al te talrijk is de conclusie. Tot welke categorie of soort rekent u zich 
meneer Van Heck? Stelt u landsbelang (wiens landsbelang?) boven uw eigenbelang?
Weet u wie het meest hun kiezers, het volk, verachten? Precies, de Berlusconi’s, de Sarkozy’s en 
onze Nederlandse kloon. Democratie wordt geduid met meeste stemmen gelden. Geen dialoog, 
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geen meningsvorming, geen proces van vallen en opstaan en gevoerd met wederzijds respect en 
begrip. Geen historische kennis, m.u.v. de lessen die uit een bruin verleden te trekken zijn om aan 
de macht te komen.
Al bij al, “Wilders laat zijn kiezers in de steek.” Hoe waar en hoe dom een uitspraak kan zijn. PVV, 
een beweging bij gratie van één figuur, door warhoofden wel omschreven als leider. Kiezers zeggen 
terecht dat ze op om hem stemmen. Ook bij de Europese verkiezingen. Dat is kennelijk mevrouw 
Halsema ontgaan. Dan ben je politiek gesproken wel een domme gans. Sorry, mevrouw Halsema.
En och meneer Van Jongeneel, u kunt nog geen onderscheid maken tussen een pamflet vol 
inhoudsloze kretologie en een analyse? Dat krijg je ervan als je zelfstandig denken ziet als het 
betreden van het voorportaal tot een socialistische heilstaat. Vandaar dat u uw gedachtespinsels 
verspreidt via de linkse rattenmedia? Merkwaardig.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 18 augustus 2009, 21:17 uur
90 Koos van Jongeneel – Zo is het, we zijn beesten. Buffels versus leeuwen. 
Geloofsgemeenschappen verzinnebeelden deze kenmerken. Roomsen en Moslims vertonen een 
kuddegeest, de ene met, de ander zonder groot leider. Protestanten een solistisch optreden gepaard 
aan een roofdier mentaliteit.

Kenmerkt het onze schraapzucht, ons koloniale verleden? Leeuwen als symbool voor het nationale 
wapen. Een Protestantse natie en toch het grootste islamitische land van de wereld. Leeuwen die 
over buffels regeerden. Dat ging blijkbaar samen. Heeft Wilders hier weet van? Waarom handelt hij 
dan zo en niet anders? Vanwege zijn Roomse achtergrond? Het is voor de hand liggend en het 
vormt tevens een verklaring voor zijn tekort aan democratisch besef.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 18 augustus 2009, 21:32 uur
95 Annemarie Havinga – Ga eens met mijn naamgenoot en nu trainer van Bayern München praten 
over homo’s. Kan zeer gezellig worden, dat verzeker ik u. Ramadan is ook een oud-voetballer. Wie 
weet heeft zijn houding net als die van Van Gaal meer met sport dan met religie of politiek van 
doen.
U bent overigens in het verkeerde lijntje actief. Maakt het allemaal niet helderder. Waarom leest u 
eigenlijk nog deze krant? Voor uw gezondheid en gemoedsrust lijkt het me beter dat u rustig bij de 
krant van de wakkere Nederlanders blijft. Die kunnen u beslist niet missen.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 augustus 2009, 21:33 uur
Laatste nieuws: Wilders wordt niet vervolgd voor de Deense cartoons die hij op zijn website zette. 
De Arabisch Europese Liga (AEL) moet cartoons over Joden wel van haar website halen, omdat die 
te beledigend zijn. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Amsterdam bepaald.
Met het ontslag van Ramadan erbij zou je haast denken dat er sporen van intelligentie op Justitie en 
stadsbesturen te bekennen zijn…

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 18 augustus 2009, 22:09 uur
64-Emil Havas—Uw wensdenken in dezen lijkt me geen recht doen aan de realiteit. Ik zie Wilders 
niet alleen als serieus te nemen schaker en strateeg opereren, maar ook als bedreven 
simultaanspeler, en dat op meer borden dan zijn tegenstanders gezamenlijk aan kunnen. Zijn 
opponenten beschouwen zijn laatste zet graag als epaulettenmat, maar dat komt omdat ze geen 
verstand van schaken hebben, waar ze zelf al lang en breed door zowel hun achterban als ideologie 
worden geblokkeerd, met als gevolg een regelmatig te signaleren kotovsyndroom. De praktijk is 
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evenwel dat Wilders’ uitgekiende positiespel goed blijkt voor overwinning op overwinning. Dat is 
wat de geklopte en nog te kloppen partijen eveneens signaleren én moeten incasseren, hun reacties 
zijn daar typerend voor. Wilders steekt strategisch met kop en schouders boven de rest uit, en dat 
wringt, want hun posities zijn het gedrang. Waar de overige spelers -Pechtold en Halsema voorop- 
maar wat aanrommelen op hun borden vol al lang achterhaalde partij-ideologieen (of wat daarvoor 
door moet gaan) blijkt Wilders te schaken op én met de borden van de kiezers. Dat waren voor de 
bestaande partijen altijd onbeduidende pionnen, goed om te offeren voor een betere positie, maar 
ongeschikt voor het spelverloop, laat staan het eindspel. Wilders echter trekt met ze op, en laat ze 
promoveren, een kenmerkend verschil. Dat hij als koning vervolgens zegeviert over al die andere 
koning(in)en wordt hem niet in dank afgenomen, want al hun koninkrijkjes brokkelen af, terwijl ze 
zelf al van hun voetstukken waren gestoten.
Dus nee, beste Emil Havas, hij heeft zich niet ‘verkeken op de Nederlanders’, want die eer komt 
juist de overige partijen toe, en daarvoor moeten ze bloeden. Ook blijken die Nederlanders een 
dergelijke one-man-partij juist te omarmen, waar de andere one-(wo)man-partijen -want daar kwam 
en komt het feitelijk op neer, met de kiezer als koppensneller- hard door de mand zijn gevallen. Je 
kan kiezers maar beperkt voor de gek houden, want dan nemen ze het helft zelf in handen. Dat heft 
is Wilders, en de praktijk leert dat die niet van zo’n boterzachte kwaliteit is als de andere, doorgaans 
versleten heften. Ook schaken is oorlog, let goed op de middelen die nu gebruikt gaan worden door 
de verliezers. In Den Haag heeft zich al een verongelijkt voetzoekertje van Groen Links gemeld, 
door een domeinnaam van Wilders te claimen. Te zielig voor woorden, maar wel tekenend voor de 
huidige ‘kwaliteit’. Wilders neemt die fratsen niet serieus, maar zijn kiezers wel, en dat 
onderscheidt hem van de rest. Dat blijkt ook uit de vele moties van de PVV tegen onverkwikkelijke 
zaken, die door de huidige meerderheid gewoon worden afgeserveerd. Straks staat Wilders een 
ellenlange rij moties ter beschikking, alsmede de visie daarop van het establishment. Ook weer 
visies die door verreweg de meeste Nederlanders niet worden gedeeld, waarop hij werderom het 
gelijk aan zijn zijde krijgt. Laat Wilders maar schaken, hij is de enige die het spel beheerst, op alle 
borden.
Overigens zegt het feit dat hij voor zijn mening permanent beveiligd moet worden al voldoende 
over de staat waarin ons land verkeert, én over de politiek die het zover heeft laten komen. 
Nederlanders willen dit niet meer, en de PVV geeft ze daar -als enige partij- zicht op. De vraag is 
niet met hoeveel zetels hij straks aan de bak komt, maar wel of hij die bak fysiek ongeschonden 
haalt. Mocht dat niet het geval zijn, dan breekt de hel hier pas echt los, en dat gun je zelfs geen 
ontspoorde Marokkaan.

louis sartorius zegt: 
woensdag 19 augustus 2009, 21:39 uur
96 Jens Bos – Je zult maar steeds in touw zijn geweest voor de PVV, affiches geplakt, altijd met z’n 
tweeën…, over de nodige politieke ervaring beschikken, PvdA dat spreekt, met een vrouw 
getrouwd zijn die angsten uitstaat dat ramen ingegooid gaan worden, een zeer diepgaand 
sollicitatie-gesprek gevoerd hebben over de te volgen politieke koers op de thuisbasis van de 
profeet, en niet door de ballotage komen. Vergeefs maanden gewacht en het bericht uit de media 
moeten vernemen. Zelfs geen persoonlijk dankjewel kan er vanaf. Zo ga je dus met je achterban 
om. Wilders doet niet mee in Venlo. Profeten worden niet in eigen kring gewaardeerd? Zo niet in 
Venlo. Een op de zeven of acht kiesgerechtigden heeft op hèm gestemd, de laatste maal, toen het 
over Europa ging.

Wilders heeft een natuurlijke voorsprong. Al 20 jaar in Den Haag actief. Toeval of niet, 20 jaar 
geleden viel de Berlijnse Muur. De onweerstaanbare opmars onder Reagan van de neocons met hun 
ultra economisch liberalisme kon beginnen. Wilders’ leerschool onder patronage van Bolkestein. 
Een waarde en normen verhaal over het superieure westen en de zegeningen van de markt. De 
plaatselijke voorzitster van de VVD in Maastricht trok er een vies gezicht bij toen de discussie over 
Bolkestein en z’n praatjes ging. En zie Rutte nu. Al met al het verhaal of ideologie die aspirant 
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politici voor de club van Wilders zich eigen moeten maken. De Huntington profetie met een sausje 
Hayek. Dat kun je niet zomaar kwijt aan gewezen PvdAers, die uit ervaring weten dat er meer dan 
één waarheid is. Maar hoe pak je indoctrinatie aan? Moeilijk, zeer moeilijk als het niet kinderen 
betreft. Propaganda is andere koek.

Niet te vergeten, de context in Nederland is van een andere orde dan deze in de USA, Italië of 
Tsjechië. De werkelijke macht van de commerciële media zijn in die landen groter. In Italië vallen 
ze zelfs samen, de politieke macht en de controle over de media, de publieke incluis. In dat land is 
het fascisme nooit weggeweest mede door het instrumentaliseren van de maffia door de Amerikanen 
vanaf de WO II. De burgermilities staan er aan te komen, o.a. in Rome. Zo gaat het er hier nog niet 
aan toe. Wellicht het grote voordeel van het traditionele zuilen en dus consensus model. Vandaar dat 
Wilders een andere weg bewandelt met Wakker Nederland aan zijn zijde. Alle aandacht telt, ook 
negatieve, als zijn naam maar valt. In het belang van het land ergo voor de zelfverrijking van 
weinigen, hier en elders.

Zijn we bezig aan een “Endspiel”? Veel tekenen wijzen hierop. Wilders speelt hierin de rol van een 
pionnetje, zoveel is duidelijk. Een pion wordt vaak geofferd voor een hoger doel. Welk doel zou dat 
zijn? Zeker geen streven naar maatschappelijke cohesie en economisch welzijn voor allen. Het doel 
is zeker niet nationalistisch gericht, hoewel die kaart steeds getrokken wordt. Een globaal doel…

De ware aard verloochent zich niet, niet in 1940, niet in 1945, niet in 1989. En nu? Zou het echt nu 
zoveel anders zijn, Jens? De schaal waarop zich dit alles afspeelt is wel vele malen groter. Met 
vriendelijke groet!

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 augustus 2009, 12:34 uur
Mao’s frontlinie roert zich hier hevig, het rode bloedboekje als een relikwie vererend. Helaas, de 
ijzeren gordijnen zijn verdwenen, wat resteert is de troebele blik waarmee ontwikkelingen worden 
ontkend. Toch frappant dat uit die hoek geen zinnig tegenargument is te bekennen, anders dan niet 
terzake doende, willekeurige samenraapsels uit heden en vooral verleden.
106-Ron Batten—Volgens de grootmeester van het geweld, Bin Laden, hoefde Nederland niet meer 
geislamiseerd te worden, want was het al. Welnu, zo’n man neem je toch serieus, al is het maar 
tijdelijk. Maar zoals u stelt verschilt Wilders eigenlijk nauwelijks van Allah (misschien wel een 
achterneef), want ook die maakt de dienst uit in zijn partij-organisatie, met een aanhang van 
sympathisanten zonder stemrecht. Toch lijkt Wilders me een stuk vredelievender, waar Allah 
dagelijks honderden moorden nodig heeft om zijn gelijk te bewijzen…

louis sartorius zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 4:15 uur
Zou Wilders zich een pion voelen of denkt hij werkelijk alle touwtjes in handen te hebben? Aan 
zelfkritiek lijdt deze man niet, kenmerk van de autoritaire geest. Vriendelijk uitgedrukt wil hij de 
westelijke wereld waarschuwen voor een groot dreigend onheil, daarbij Ronald Reagan citerend 
met diens uitspraak over ‘1000 years of darkness’ die ons te wachten staan. Volgens Wilders is de 
toestand in Europa catastrofaal. Met de grootste lust wordt al in Amsterdam gemoord. Het 
afslachten van mensen komt angstig dichtbij moeten we op zijn gezag aannemen.
Bron is de Florida Securing Council (Securing Florida Against Terror) waarvoor Wilders onlangs 
een speech hield:
http://www.floridasecuritycouncil.org/
Hollandistan is de nieuwe naam voor ons land kunnen we verder vernemen. Dan ga je toch geen 
praatjes houden in verre buitenlanden, als je zo bezorgd bent, voor je sponsors en supporters. Dan 
zet je een structuur op poten die dat gevaar kan indammen. Je kunt de basis en de aanhang niet in de 
steek laten, de gewone man en vrouw die vol angst zitten. Ze zijn machteloos tegen het dreigende 
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gevaar en Wilders laat ze gewoon in de kou staan.
Israël wordt ook nog gezegd, is het lichtend voorbeeld. Hoe dat te vertalen? Zijn logica volgend 
hebben de zionisten Arabisch land ingepikt en vechten nu voor onze vrijheid. Is het omgekeerde in 
Nederland het geval?
Ook zijn ideologische onderbouwing is bijzonder vreemd. De vijanden van mijn vijanden zijn mijn 
vrienden. Alleen heeft hij dan Mein Kampf niet goed gelezen. Ja lezers, Wilders heeft het in deze 
speech over Adolf Hitler en fascisme. Dat kan niet genegeerd worden. Hij brengt op deze wijze zijn 
achterban in de war, zou hij dat zelf begrijpen? Ter verduidelijking: Wilders en Hitler staan aan 
dezelfde kant wat de Islam betreft.
Een voorlopige conclusie zou kunnen luiden: “Angst zaaien, dan zie we wel verder.” Typisch werk 
voor een pion, vooral het zielige uithangen van de held geeft aan dat we te maken hebben met een 
beperkte geest. Toch de nuttige idioot voor smerige globale zaakjes? Daar passen geen 
gemeenteraadsverkiezingen in.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 22 augustus 2009, 3:19 uur
117 Jens Bos – Het rode boekje. Eens heb ik het onder ogen gehad. Een collega-ambtenaar had het 
verworven, meer om te provoceren dan vanwege de inhoud. En dat in een bolwerk van rechts 
conservatisme. De tijd dat hier ten lande rechts zich uitte in regentesk gedrag en fatsoen, met een 
bekrompen (dubbele) seksuele moraal en tegen legalisatie van abortus. De jaren vijftig en zestig 
werkten nog door. Grote moeite met sociale bewegingen en reële inspraak. Opmerkelijk is dat 
diegenen die daadwerkelijk actief waren en naar maatschappelijke veranderingen streefden, 
economische en sociale, dit soort fraseologie letterlijk links lieten liggen.

Als je nu nog aankomt met de dooddoener van het rode boekje geef je op zijn minst te kennen dat je 
ook toen aan de (verkeerde) kant stond. In het ergste geval dat je altijd moeiteloos als windvaan 
mee bent gedraaid om aan de goede, lees meest profijt brengende, kant te staan. Onwaarachtigheid 
is nu het beletsel het verleden onder ogen te zien. Nooit enige moeite gedaan om zich ernstig in 
maatschappelijk problemen te verdiepen en te kiezen. Zoiets zou contra-productief zijn voor het 
welslagen van een carrière. Studie ter verwerving van maatschappelijke status bleef de essentie. 
Protesteren, kraken en schofferen een daad als modeverschijnsel. Meelopers of erger. Dit soort 
lieden hebben steeds weer meer onheil aangericht dan de feitelijke machthebbers.

De waarden, waarop men zich nu zegt te beroepen, gelovig of niet, werden toentertijd ook al 
gehanteerd. Christelijk, uitgedragen onder de formule van het “Christelijke Avondland”. De rode 
draad richting Wilders. De toevoeging Joods heeft ongetwijfeld met Israël van doen. “Die Fronten 
wechseln sich”…

Het introduceren van het begrip ‘joods-christelijk’ is het meest onsmakelijke bij enige notie van de 
historie. De negatie van de geschiedenis in optima forma en een grove belediging voor de 
slachtoffers in naam van deze aldus geformuleerde waarden. De slachtoffers kunnen zich niet meer 
verdedigen. Zo wordt op een perfide wijze misbruik gemaakt van hun leed en ongeluk uitgerekend 
door een beweging die zich plaatst in een fascistische traditie.
Met welk doel is deze beweging actief? Zeker niet tot een verbetering van het lot van de 
minstbedeelden, en zeer zeker niet voor die in Afrika, China… De competentie van Wilders ligt op 
het terrein van politieke obstructie. Uitsluitend daar. Daar ligt het doel. Daarvoor is sluwheid 
gevraagd, geen kennis van zaken. Daar ontleedt Wilders zijn leiderschap aan. Anderen gingen hem 
voor, niet alleen maar vooral in de 20ste eeuw. Het uithollen van het democratische stelsel dus.
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Helaas, vaak zijn tirannen (de grote leiders) en hun aanhangers onlosmakelijk met elkaar verbonden 
door een projectie, een droom, een voorspelling van de hemel op aarde. Blanke zielen, bekeerd tot 
het ware geloof. Rein. Het grote kwaad zijn de anderen, het komt van buiten. Lees Mao!

Jens, weer met vriendelijke groet!

louis sartorius zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 2:34 uur
125 Joep Goedhee – Vanwaar telkens dat: “Met Wilders ben ik het lang niet allemaal eens, maar 
met zijn angst voor de Islam wel.”? Stel nou eens dat die olierijkdom was aangetroffen in regio’s 
waar de bevolking bekeerd was tot een ander geloof. Sterker, stel dat op de wereldkaart de rollen 
tussen de RK kerk en de Islam omgedraaid waren. Hoe zou het er dan aan toegaan? De Protestantse 
mannenbroeders tegen de Roomsen? In het klein heeft zich dit al afgespeeld in Noord-Ierland.

Langzamerhand bekruipt me het sterke gevoel dat Bush moet uitgeroepen worden tot de meest 
briljante president van de USA na de Tweede Wereldoorlog. Met dank aan de neocons voor het 
denkwerk en de strategie is hij er in geslaagd de basis te leggen voor een nieuwe wereldorde met de 
bijbel aan de ene en de koran aan de andere kant. De vernietiging van mens en biosfeer op een 
ongekende schaal voortzettend.

U beroept zich op uw vrijheid om als atheïstisch vrijdenker door het leven te gaan. Ligt het gevaar 
dat deze vrijheid bedreigd wordt niet veel dichter bij huis dan u denkt? Een aantal malen haalt Jens 
Bos hierboven de ontwikkelingen van de ultra liberale economie aan. Een kapitalistische economie 
verstrengeld met christelijk gedachtegoed. U weet wat in tijden van economische neergang gebeurd. 
Het trio Kerk, Kapitaal en Staat gaan een drie-eenheid aan, met vaak als uitkomst oorlog, gevoerd 
met gezegende wapens.
U moet vooral niet vergeten dat u tot een kleine minderheid behoort. De kuddegeest is helaas nog 
sterk ontwikkeld en een kudde is makkelijk te manipuleren. Het succes van de PVV. Kunt u zich 
een dispuut met Wilders voorstellen? Zo ja, over welke thema’s?

U verwijst naar een aantal filmpjes. De eerste gaat over Brussel. We hebben hier een kroonprinses 
(heet dat zo?) uit Argentinië. Weet u hoe kinderen opgroeien in Buenos Aires? Roken om de honger 
te verdrijven, vaak verslaafd aan een bepaalde drug die binnen enkele maanden het zenuwstelsel 
ruïneert. Deze kinderen krijgen we niet te zien, wel de koningskinderen. Veel belangrijker? En onze 
kinderen hier? Steeds meer medicatie, medicijnen worden verstrekt, zonder onderzoek naar de 
gevolgen en bijwerkingen van dat spul. De twee kanten van dezelfde medaille van kapitalistische 
makelij. Heeft die voedingsbodem in Brussel voor extremisme hier soms ook mee te maken?

Een ander filmpje van France 24 gaat over bekeerlingen, nu eens niet tot het Christendom, u weet 
wel al die bijbels die onder de heidenen verspreid worden in veroverde of te veroveren gebieden, 
maar tot de Islam. Vooral onder Mexicanen geliefd. Waarom niet? De Islam was overigens het 
eerste geloof van buiten waarmee ze kennis maakten. Vervolgens deden de missionarissen het nog 
eens dunnetjes over.

Conclusie. Een rechtvaardigere wereldorde is gevraagd. Daar kunnen we thuis in onze gemeente 
mee beginnen. Ze kan nooit slagen op basis van angst en haat zaaien.

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 12:04 uur
Louis Sartorius en alle andere, z.g. “atheïsten”,

Altijd maar weer dat kwaadaardige misverstand dat Amerika’s buitenlandse beleid en agressie, 
belichaamd in -o.a.- voortdurende oorlogen, daar waar zijn “gerechtvaardigde belangen worden 
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bedreigd”, christelijk geïnspireerd zouden zijn.
En altijd weer worden dergelijke “vaststellingen” geuit door mensen die kennelijk nooit eens de 
moeite nemen om authentiek christelijk gedachtegoed te onderzoeken�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ (Zoals dus bedoeld en 
verwoord door Jezus ZELF en in elke goede en zorgvuldige bijbelvertaling te vinden)

Zij zouden dan, net als talloze gewetensvolle christenen, ontdekken dat veel van wat onder de vlag 
van christendom wordt misdreven doorgaans slechts alibi is om keihard en moreelethisch 
nihilistisch (neo)liberaal kapitalistisch (wan)beleid te rechtvaardigen en vooral: door te drukken, 
immers: “what´s in a name”?…
Juist dat (neo)liberalisme is dus helemaal niet christelijk, integendeel!
Nota bene: in het nieuwe testament van de bijbel waarschuwt Jezus Christus zelf dat “in latere 
tijden (toen dus de toekomst) er mensen zullen zijn die zijn Naam zullen misbruiken�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ” om o.a. 
bovenstaande wandaden te rechtvaardigen.

Het zou dus heel wat -zichzelf z.g. “atheisten” noemende- mensen sieren als zij eens de moeite 
namen (slechts enkele minuten�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ!!) om zelf vast te stellen dat heel wat z.g. christelijke politiek 
precies dat is waartegen Jezus zelf heeft gewaarschuwd, de Nederlandse “christelijke” politiek niet 
uitgezonderd!

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 15:59 uur
Gerritsma Rene (@129),

Op de eerste plaats: Jezus van Nazareth, Gods Zoon, IS Jezus Christus.

Op de tweede plaats: zoals u formuleert, lijkt het wel alsof leer en gedachtegoed van Jezus Christus 
het niet waard zijn om verdedigd te worden of daarvoor verantwoordelijk te worden gesteld�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Integendeel…als iedereen zich de daarin vervatte moreelethische beginselen zou toe-eigenen, 
zouden we een menswaardigere en vredelievendere wereld krijgen.
Maar�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿdan moeten onze ego’s WEL daaraan ondergeschikt worden gemaakt: de aldus ontstane 
leefsfeer laat echte vrijheid toe omdat die immers wortelt in dan algemeen aanvaarde en doorziene 
beginselen, in tegenstelling tot de werkelijk dwangmatige (neo)liberale “vrijheid” (in dit geval geen 
contra dictio in terminis!) die het gros van de mensen in bedwang houdt en eigenlijk in afhankelijke 
en onontkoombare slavernij, of zij dat nu willen of niet�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Op de derde plaats: Jezus is niet verantwoordelijk voor allerlei alibi’s die slechts dienen om (met 
misbruik dus van zijn Naam) allerlei misdragingen en wanbeleid te rechtvaardigen, dat zijn de 
mensen die zijn Naam misbruiken: Net zo min als welke rechter maar ook genoegen zou nemen met 
een verdediging van overduidelijk in strijd met bepaalde wetgeving vertoond wangedrag, die slechts 
is gebaseerd op de vaststelling dat zulk wangedrag inmiddels bij velen “gewoon” is en voor velen 
kennelijk zelfs “normatief”�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Laten rechters zich echter teveel leiden door een vaak opportunistische en pragmatische “communis 
opinio”, (en dat gebeurt helaas) wijst dit op toenemende normen- en waardenvervaging en zelfs 
verval, het gevolg daarvan is steeds vaker voorkomende, feitelijke wetteloosheid, opgevat als DAN 
immers KRACHTELOZE wetgeving, waarvan allereerst en vooral de zwakkeren en weerlozen de 
dupe worden.
Ook daarvoor heeft Jezus, in een profetische schets van de toekomst, al bijna 2000 jaar geleden 
gewaarschuwd.
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Juist o.a. DAAROM is de verfoeilijke oppervlakkigheid, waarvan velen getuigen door middel van 
de inmiddels tot vervelens toe bekende uitdrukking “dat moet kunnen, toch�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ??”, zo gevaarlijk en 
vaak tot ergernis van mensen die wat verder nadenken dan hun neus lang is, zeker in de wetenschap 
dat heel veel zaken en dingen een onderlinge samenhang hebben en DUS niet slechts op zichzelf 
mogen worden beschouwd.

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 21:24 uur
128 Harrie Vrijmans – Snij je je niet in eigen vlees? Wat is authentiek Christendom? Door Jezus 
verwoord? Dat weet niemand, als hij al geleefd heeft is hij aan de haal gegaan met de boodschap 
van Johannes de Doper. Dat weet zelfs een atheïst. Ook dat die evangelies nauwelijks historische 
waarde hebben, verkeerde vertalingen uit het Grieks, enz. Wat moeten we daar nu mee?
Twee zaken zijn slechts van belang:
- het organisatorisch en politiek talent van Paulus;
- het samengaan van het Christendom met het Romeinse Rijk.
Gevolg: bekeren van Joden en anderen; aanpassing aan een op expansie gerichte staatsstructuur 
t.b.v. de sociale vrede en controle. Staat en Kerk. Onder deze tweedeling kon het 
handelskapitalisme ontstaan, en tot bloei komen met dank aan de Protestantse ethiek. Het bleek een 
succesformule waaraan we onze verworvenheden te danken hebben. Op liberale en individuele 
grondslag. En uitbuiting. Alles naadloos passend binnen het Christelijk gedachtegoed, of je dat nu 
leuk vindt of niet.

Mensen willen zo leert de geschiedenis graag geloven, soms tegen beter weten in. Ze zijn gevoelig 
voor rituelen en tradities, ze voelen zich snel ontheemd als ze uit hun dagelijks ritme en omgeving 
gehaald worden. Zo ontstaan die waarden en normen alsof ze voor eeuwig vastgelegd zijn. Dat 
maakt het voor volksmenners zo makkelijk, ze hoeven maar te appelleren aan hoe fijn het was in het 
o zo blanke Nederland, en hup de volgelingen staan in het gelid. Jij ook?

Atheïst. Zo zal ik me zelf nooit noemen. God of geen God lijkt me niet relevant, wel het gebruik en 
veelal het misbruik wat er van gemaakt wordt. Zie Wilders met zijn Joods-Christelijke cultuur en 
waarden. Over beledigingen en kwaadaardigheid gesproken. ‘Wilders, de blonde Mozart uit Venlo.’ 
Een affront voor elke muzische geest in het algemeen en een grootheid als Mozart in het bijzonder. 
Ben je dat met me eens?

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 22:44 uur
126-Emil Havas—Sorry voor mijn wat late reactie, want andere prioriteiten en leesachterstand.
Vooropgesteld: ik ben een calculerend gokker, dus wars van liefde op het eerste gezicht. Ook in de 
politiek, met afwegingen balancerend tussen realisme en idealisme, terwijl het juiste gevoel 
uiteindelijk de doorslag geeft. Uiteraard ga ik die weddenschap graag met u aan -je bent gokker of 
je bent het niet-, als de voorwaarden aan de eisen der redelijkheid voldoen, en bij gelijke kansen. 
Dat is momenteel nog niet het geval, want u laat me een afstand afleggen in een auto zonder 
benzinemeter, en zo wij beiden weten is voortijdig stranden daarbij een niet ondenkbare optie. Ik 
zal me nader verklaren. Massa’s en meningen zijn manipulabel (hier op het forum zijn er enkelen 
die van meningen manipuleren zelfs een dagtaak hebben gemaakt) , media informeren partijdig en 
subjectief, wijs- en waarheden worden altijd achteraf geform(ul)eerd, kiezers zijn even honkvast als 
vreemd- en blindgangers, en de laatste leg is in meerdere opzichten bepalend voor het eerste vinkje. 
Oftewel: het aantal onzekere / beinvloedbare factoren is dermate groot dat we het niet eens over het 
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doel hoeven te hebben, waar de weg er naartoe al op drijfzand is gebouwd. Indachtig de houding 
van de pluchezitters, zullen ze tegen verkiezingstijd alles uit de kast halen om het (hun!) gevaar 
Wilders af te schieten, met alle middelen die ze ten dienste staan, maffiosi waardig. Reken daarbij 
dat de gemiddelde kiezer zo dom is als het achterwerk van een varken, dus dat wordt aanmodderen. 
Maar, zult u zeggen, ik sta toch voor dezelfde risico’s? Welnee, want met Wilders als inzet is mijn 
risicoprofiel nu eenmaal stukken hoger dan met welke partij ook, en dat geeft u met uw voorstel al 
aan.
Toen ik mijn sociale netwerk (rijk geschakeerd, van SP tot VVD) meedeelde op Wilders te gaan 
stemmen (én op Kant, maar dat werd niet eens gehoord) moest ik plots in de verdediging, want ze 
zagen allemaal water branden, dus dat vereist wat uitleg. Vreemd, want álle partijen zijn in de 
hevigste mate aanvechtbaar en laten steken bij het leven vallen, maar hoeven zich daarvoor 
nauwelijks te verantwoorden. De kiezer hapt en slikt die verschimmelde hamburgers alsof het boeuf 
bourgignon is. En ook hier kwam de inhoud nauwelijks aan bod, zoals ook op het forum doorgaans 
het geval is, als het Wilders betreft. U begrijpt, reden voor mij om een extra tandje bij te zetten, 
want als iedereen zich van de beurs afkeert moet je juist bijkopen, aldus een oude wijsheid. 
Overigens is de belangrijkste reden voor mij om op Wilders te stemmen dat ik hem beschouw als 
een breekijzer, goed om die door en door verrotte partijpolitiek met hun schijndemocratie open te 
breken. Het gevaar van een verdergaande islamisering onderschat ik evenmin, dus goed dat er in 
ieder geval één is die wakker blijft. Vanmorgen las ik nog over het hoofddoekverbod in Antwerpen. 
In De Gelderlander, dus ultra links, kennelijk ook aan het ontwaken. De directrice van het 
Koninklijk Atheneum aldaar wilde ‘verdere radicalisering in de schoolbanken tegengaan’, o.a. met 
een hoofddoekverbod. Op straat werd ze vervolgens aangesproken door drie moslimmannen die 
haar toebeten dat ze zweepslagen verdiende en moest worden opgehangen. De rest van het artikel 
bevestigde nog eens dat zo’n hoofddoekverbod bepaald geen luxe is, maar dat terzijde.
Ik wil dus best wel met u gokken, maar zou eerst graag even weten op welke partij u stemt, en 
hoeveel zetels die binnen uw visie gaat behalen. Dan gokken we (of niet) in ieder geval op basis van 
gelijkwaardigheid.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 0:31 uur
Er is in Nederland een groep die „zich vertrapt en vernederd voelt”, zo Wilders j.l. mei in het 
Verantwoordingsdebat. „Dat is een Nederland dat weet dat het belazerd wordt door een elite die 
alles goedvindt.” Hij sloot af met een roep om snelle verkiezingen.
Wie voelen zich vertrapt en vernederd? Vertrapt en vernederd door wie? Door een ultra liberale 
orde, met een ‘elite’ die uit is op eigenbelang? Die er baat bij heeft alles bij het oude te houden? Zie 
de huisvesting, zie het onderwijs, zie het vervoer, zie de gezondheidszorg. Let wel, we worden door 
geld geregeerd dat er nooit was. De crisis in de bankwereld maakt veel duidelijk. Echt geld ontstaat 
uit arbeid, arbeid verricht door de minder geprivilegieerden, o.a. die gastarbeiders. Zijn we die 
vergeten? Och ja, de kosten (en niet de baten!) van de nieuw ingezetenen…
De andere pijler van de orde is de militaire macht. Hoe ze functioneert en wat ze aanricht kan 
iedereen weten. Waarvoor ze ingezet wordt en wie daarover beslist ook. De slachtoffers aan beide 
zijden het plebs of hoe het verder genoemd wordt. Al deze mensen, slachtoffers van de genoemde 
orde, zouden zich vertrapt en vernederd kunnen voelen. Is het een homogene groep? Was dat maar 
zo, dan konden ze niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Hier en elders. Vooralsnog een 
socialistische droom.

Een ander punt is die Joods-Christelijke traditie en cultuur. Cultuur als product van de 
cultuurindustrie? Afgelopen weekend in Rotterdam te beluisteren. Cultuur als het tegenbegrip van 
civilisatie? Te bewonderen in toeristische oorden met de beschaafde Engelsen voorop. Of, waarom 
niet, de pornoindustrie, een van Amerika’s belangrijkste exportproducten. De cultuur van het 
sektewezen? De hamburgerketen? De tweede huisjes in Frankrijk. Een opsomming zonder einde. 
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Vervelend? Ja, maar in tijden van nivellering, behalve van bezit en kapitaal, blijft veel onduidelijk. 
Met vage kreten over een Islamvrij Nederland zonder hoofddoekjes komen we niet ver. Een ding is 
zeker, de cultuur rond het autobezit wordt drastisch verbeterd bij een wisseling der macht. Met de 
garantie dat de oliekraan blijft lopen. Zie boven.

Er is echt veel mis in dit land. Eigen aan een samenleving. Aan bepaalde zaken valt wat te doen, 
mishandeling en verkrachten van vrouwen, verwaarlozing van kinderen. Opvallend, wie zit in de 
sollicitatiecommissie voor de PVV, afgelopen april, om kandidaten te screenen? Parlementariër 
Graus, bekend dierenliefhebber en verdacht van mishandeling van een acht maanden zwangere 
vrouw. Je zou zo denken, dat kan niet. Zou het komen doordat de heren Wilders en Graus dezelfde 
wortels hebben, Rooms en Limburgs? En Graus, hoe beperkt ook, enige media ervaring, Fitna, u 
weet wel?

Voor het verklaren van een totale oorlog zijn inderdaad gemeenteraden van geen belang. Zoveel is 
duidelijk.

Harrie Vrijmans zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 2:26 uur
Louis Sartorius,

Authentiek Christendom is zoals ik (niet voor de eerste keer) dat definieerde in mijn reactie die u 
bewoog om mij aan te spreken.
Dat u dan meteen gaat twijfelen (dat mag) aan de authenticiteit en betrouwbaarheid van tal van 
Nieuwtestamentische gedeelten, doet voor wat mij betreft daar niets aan af.
De discussie over de geldigheid van uw argumenten is een nogal uitvoerige en daarom –ook gezien 
de zijdelingsheid ervan met betrekking tot het onderwerp “Wilders”- hier niet relevant en voor tal 
van Christenen niet van belang:
Zij herkennen zonder meer de zeggingskracht van de bijbel voor hun geloof, dat niet voor niets 
“geloof” heet…!
Geloof is immers veel meer dan louter een aantal rationeel te bevatten en eventueel te bewijzen 
zaken, enfin, als U -net als heel veel christenen- slechts bereid bent om uw wil ondergeschikt te 
maken aan die van God en daarom nederig vraagt, zult ook u uiteindelijk gaan begrijpen dat dit 
WAAR is.

Voorts: voor wat betreft Wilders en zijn eventuele uiterlijke gelijkenis met Mozart:
Ik denk dat iemand als Mozart –gesteld dat hij nog zou leven MET dezelfde erkenning en 
bewondering die hem nu ten deel valt- pas volslagen uit zijn evenwicht en helemaal ontdaan zou 
zijn als hij werkelijk oprecht en persoonlijk zou kunnen vaststellen :
1) dat Wilders echt helemaal verdorven is (zeer onwaarschijnlijk: eigenlijk kan alleen God daarover 
oordelen, als doorvorser van alle harten…) en
2) deze desondanks ook nog net zulke mooie en onvergankelijke muziek zou hebben gecomponeerd 
als hij…
Dat is zelfs een vrijmetselaar te veel…

Harrie V.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 22:14 uur
139-Emil Havas—Tja, ooit stemde ik ook op GL, tot het besef kwam dat meer groen en meer 
mensen een contradictie betreft. Maar ieder heeft recht op zijn eigen wijsheden, dus ik gun u GL 
van harte  .
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Wat de weddenschap betreft: ik neem hem van u aan! Maar wel onder voorwaarden die ook GL ten 
deel zouden zijn gevallen. Dus, per genoemde data:
een levende Wilders in de staat waarin hij nu verkeert; een bereidheid van andere partijen tot 
coalitievorming en dus niet uitsluiting, of voorwaarden die aan de basis van uitsluiting staan;
Dat lijkt me redelijk, u zou Femke vermoedelijk niet anders toewensen, en ik evenmin.
Als u daarmee akkoord gaat hebben we een overeenkomst, al is het voor de eer. Ik zet daarbij voor 
2010 in op minimaal 20 zetels, mede gelet op het verhoogde risicoprofiel. Jaar 2012 laat ik nu 
buiten beschouwing, die weddenschap sluit ik liever na de verkiezingen af.
Ik wil er trouwens nog wel een prijs aan verbinden. Als u gelijk krijgt stem ik op GL, en als ik 
gelijk krijg u op PVV. Akkoord?

louis sartorius zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 0:10 uur
138 Harrie Vrijmans – Nou, nou, ‘u bewoog mij aan te spreken”. Je begon zelf over atheïsten. 
Daarmee heb ik niets. Volgens mij ook een vorm van geloof. En zeg nou eens eerlijk, Harrie, wat is 
dat, geloven? Gelovigen beroepen zich toch op een openbaring? Gods woord. een menselijke 
projectie? Dan is de Griekse godenwereld mij liever.

Het gaat in dit forum over Wilders, Wilders voor en na. De man heeft ook een boodschap. Een enge, 
een benauwende, een door een ieder met een gezond stel hersens en levenservaring te verfoeien 
boodschap. Ze is gebaseerd op een voorondersteld logisch verband dat er doodeenvoudig niet is. 
Toch wordt die boodschap omarmt, zelfs door lieden die prat gaan op eigen intelligentie, niet te 
verwarren met intellectuele of culturele bagage. Ze zeggen strategisch te denken, weg met de 
huidige parlementaire democratie, Wilders als breekijzer. Ze geloven in zijn boodschap, ze dragen 
hem uit in de beste missie-traditie. Ze zeggen van God los te zijn en dan dit. Komt het door het in 
jonge jaren aangekweekte (religieuze) gedachtegoed?

Of Wilders verdorven is? Is dat de vraag en hoe zou zij te beoordelen zijn? Zo gesteld kun je er 
geen antwoord op geven. Je kunt alleen deze man beoordelen op grond van wat hij zegt en doet. 
Sterker, op waar hij zich niet over uitspreekt en wat hij nalaat te doen. Sticht hij vrede, gaat hij een 
dialoog aan, opereert hij democratisch, accepteert hij andersdenkenden, is hij begaan met 
slachtoffers anders dan van blanke kleur, wat zijn in zijn ogen slachtoffers, wat verstaat hij onder 
cultuur? Zijn maatschappijbeeld vertoont duidelijke contouren, piramidaal analoog aan de Roomse 
kerk met één duidelijk machtscentrum. De basis is het voetvolk. Een monolitisch geheel zonder 
verticale mobiliteit. Een maatschappij waarin het leven verstikt wordt zal de uitkomst zijn van zijn 
streven valt te vrezen. Hem volgen of steunen staat gelijk als in hem geloven…

Wat vind je tegen het licht van bovenstaande dan van een weddenschap tussen discipelen van 
Berlusconi en Cohn-Bendit over wie de macht gaat veroveren in Europa? Kun je je dat überhaupt 
voorstellen? Kan het smakelozer?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 11:45 uur
143-Emil Havas—Ik doe u geen oneerbaar voorstel, maar ontdoe de weddenschap enkel van twee 
factoren die weliswaar voor iedere politieke partij gelden, maar in het bijzonder voor Wilders, 
tevens gelet op de praktijk. En dan laat ik het ordinaire jatwerk door andere partijen nog buiten 
beschouwing, want sommige daarvan zien ook iets van Het Licht, al is het maar om stemmen te 
trekken. Kortom, u doet het op mijn alleszins acceptabele voorwaarden, of u doet het niet. De 
huidige praktijk is immers dat Wilders wordt bedreigd (kennelijk behoren we dat hier normaal te 
vinden), en ook dat partijen met uitsluiting dreigen. Dus kom niet aan met die baarlijke nonsens 
waar enkele anderen op dit forum accenten mee trachten te verleggen, maar beperk u tot de realiteit.
En ach, u speelt verder weer even gezellig op de man, maar de bal lijkt me toch belangrijker. Ik zal 
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hem u even toewerpen. Gisteravond op Nova (Asscher), bij Knevel (Dijksma) en op het Journaal 
(ontslagen onderwijzeres) over de (Nederlandse) streng islamitische basisschool As Siddieq. 
Subsidies worden na jarenlang vergeefs waarschuwingen (deels) ingetrokken, omdat de duizend 
(1000!) leerlingen op orthodoxe wijze worden gehersenspoeld met de geneugten van islam, een 
tweedeling wordt voorgestaan tussen islamieten en anderen, de kwaliteit van onderwijs ver beneden 
peil is, en radicalisering wordt gepromoot. Als je een land wilt destabiliseren is dit een prima 
manier, dus beginnen bij de basis. Dat is dus een van de vele ballen die Wilders in de arm vallen, 
daarmee voor de zoveelste maal zijn gelijk bewijzend. Er zullen nog vele van die ballen volgen, en 
daarom vermoed ik dat ik die weddenschap ga winnen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 16:50 uur
147—Rene Gerritsma—Dat kan en mag ik niet weigeren, als liefhebber van Belgisch bier. Ik geef 
het eerlijk toe, ik drink het ook liever dan peroxide 

louis sartorius zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 18:03 uur
Laten we het vooral gezellig houden. En laat het klootjesvolk het maar zelf uitzoeken.
Heren onder elkaar. Mogen de dames ook mee?

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 12:43 uur

Met het Elfde Gebod in de hand, en de overige aan de laars, kan ik het daarmee eens zijn  .
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“Avondje stappen: vechten hoort er kennelijk bij?”

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 19 augustus 2009, 15:07 uur
De kiem van agressief gedrag zit in je, of niet, en komt in voorkomend geval tot bloei met alcohol 
en drugs. En met (veredelde) voeding, stress, levensritme, daginvulling, massapsychose, beeld(mis)
vorming etc. etc., laten ze daar maar eens grondig onderzoek naar verrichten. Gender- en 
cultuurgebonden is het eveneens, dus met name die culturen waar haantjes de dienst uitmaken, 
kenmerkend verschil tussen globaal noord en zuid. Ooit was Nederland een feminiene 
maatschappij, maar door tal van invloeden dient dat beeld bijgesteld. Niet alleen de bekend 
veronderstelde masculiene culturen hebben daartoe bijgedragen, maar ook de verhuftering dankzij 
het ik-tijdperk, met dank aan de opvoeders en hun verdwaasde goeroes. Dat krijg je dus in een 
maatschappij waar voor je wordt gedacht, dat ondergraaft het zelfdenkend vermogen. Waar de 
prinsjes en prinsesjes een schop onder hun kont verdienden werden ze de hemel in geprezen, en de 
naweeen daarvan krijgen we op ons bord. Maar geen nood, op actie volgt reactie en herhaling is de 
moeder van de wetenschap, dus ooit stromen de kerken weer vol, en sluiten we elkaar in d’armen, 
vermits de meeste haantjes zich op drumsticks voortbewegen.

louis sartorius zegt: 
donderdag 20 augustus 2009, 3:34 uur
Onbedoeld of niet haalt Patrick Faas de klassentegenstelling binnen deze discussie. Het domein is 
de straat, de straat als synoniem voor alles dat verdacht is, niet deugt of waar men bang voor is. Tot 
straat- en pleinvrees toe. Het territorium voor de zogenaamde straatjeugd. De ordehandhaving stond 
en staat aan de andere kant, die van de bevreesde burger. In mijn geboortestad was er zelfs een zone 
waar zelfs de politie niet dorst te komen. Een Christiana avant la lettre. De straatjeugd heeft 
inmiddels plaats gemaakt voor de droomwens van elke burger, de auto. Op straat en toch in de eigen 
fauteuil, kan het beter? Zo snijdt het mes aan vele kanten, verlost van het plebs en alles onder 
controle en bijna a.h.w. thuis.

De natuur van het beestje verandert niet zo een, twee, drie. Typisch mannelijk? Ze zoekt een 
uitlaatklep, zeker op het ontheemde platteland. Gevonden en geregeld, want er valt geld te 
verdienen, en dan komen vele zaken samen. Gevolg geweld.
De volgende stap is de Orwelliaanse. Geen gedonder, alles controleren, 24 uur op 24 uur. Waar 
hebben we anders camera’s voor en tasers. De Britse maatschappij, de klassenmaatschappij bij 
uitstek, gaat ons voor.
Lees eens dit stukje:
http://numerolambda.wordpress.com/2009/08/05/surveiller-et-punir-au-pays-de-kubrick-et-dorwell/
Zo valt alles samen. Je zou het “Van woonschool tot Big Brother” kunnen noemen. De Britse 
cultuur in optima forma. En het gebruik van geweld waar het kennelijk thuishoort, bij de staat. Met 
de woorden van Patrick Faas maar anders: de kant van Bush èn Obama. Daar kan geen misverstand 
over bestaan ook niet over wie wint. Duidelijker: de burger, de bourgeois, maakt zijn handen niet 
vuil, daar heeft hij anderen voor. Voor alles. Het plebs heeft alleen maar zijn handen en voeten. En 
zijn arbeidskracht. Dat is het verschil. Niet onbelangrijk de een kan overleven zonder de ander, die 
andere niet. Hij of zij zal creperen.

Iemand heeft het over opvoeden. Is hier een pedagoog aan het woord? Nee toch, dan zijn we echt in 
de aap gelogeerd.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 augustus 2009, 21:32 uur
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Vechten (niet te verwarren met verdedigen / voorkomen) is primitief en asociaal, en zou haaks 
moeten staan op onze ontwikkeling tot heden. Ik begrijp al dat begrip en die verheerlijking ervan 
ook niet zo goed, want vind het nog altijd een afstotelijk gezicht, waar de verbale vermogens 
kennelijk tekortschieten. En ja, als je al vroeg gewend bent een pleit met je vuisten te beslechten, 
dan doe je een gooi naar de agressor van later, en naar asociaal gedrag. Vechten hoort er niet bij, 
maar wordt er met de haren bij gesleept, door in meer opzichten lege blikken.

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 1:27 uur
@37

Leuke bijdrage Veronica. Maar niet alleen leuk, ook zinvol. Want het heeft beslist veel, zo niet alles 
met opvoeding te maken dat voornamelijk bestaat uit BREINWERK.
Ouders die maar al te gemakkelijk de handjes laten wapperen, gevoelige instrumenten zoals oren 
misbruiken om kinderen bij de les te slepen en bij misstapjes de zgn ‘verantwoorde tik’ uitdelen 
bewijzen kinderen niet veel goeds. Kinderen slaan is altijd primitief en zegt meer van de ‘stoute’ 
opvoeders dan van het ‘stoute’ kind. Overigens is mijn ervaring dat kinderen zelden ‘stout’ zijn. Het 
is het ongeduld, de korte bocht en het half luisterende oor waardoor kinderen negatief of (zelden) 
positief om aandacht vragen. Levert dit met regelmaat een mep op, dan geloof maar dat zo’n kind 
later meppend door het leven gaat. Er ontstaan dan van die kinderen die later liever niet meer de 
blote handjes gebruiken�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ zij melden zich vrijwillig bij het leger. Krijg je tenminste lintjes en 
medailles opgespeld voor stapavondjes scherpschieten in bv Afghanistan.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 19:52 uur
34 Max Molenaar – “Do nothing and you may as well lend a hand”. Zo niet, maar hoe dan wel? Als 
manneke van een jaar of zes heb ik ooit de kwelgeest van mijn neefje te pakken genomen, een kop 
groter dan wij waren, midden tussen de vrome kerkgangers. Er werd ach en wee geroepen, maar 
mijn neefje heeft nooit meer last gehad. Een vroege levensles. Ook: meisjes sla je niet, hoe 
vervelend ze ook doen.
Snel ontdek je als kind lafheid en smeerlapperij. Katapulten, messen. Je ontwikkelt een zesde 
zintuig voor gevaar en hoe er mee om te gaan. Bendevorming: pak de leider en je hebt nergens meer 
last van. De pikorde ontmantelen.
Vele malen erger voor kinderen is het verstoten worden uit een groep, niet mee mogen spelen. Tot 
eigen schande moet je later bekennen dat je hier aan mee gedaan hebt. Iemand uitmaken voor dom 
of achterlijk. Boeren. Een mechanisme dat door het onderwijs met de paplepel ingegoten werd. 
Rangnummers.
Alles overheersend echter de sociale gelaagdheid. Hoe goed je op school ook bent, steeds 
rangnummer 1, toch moeten aanvaarden dat je het van bepaalde kinderen niet kunt winnen, hoe 
weinig begaafd ze ook waren. Zij gingen, bijgespijkerd, naar het gymnasium. Intelligentie? Elke 
rechtvaardigheid tartend. Zij hadden de middelen, rangnummer 1 niet.
Al deze zaken gaan door je heen bij het zien van dat korte filmpje. Die man en vrouw zijn ook kind 
geweest. Wat hebben ze moeten verdringen. Waarom komen mishandelde vrouwen steeds weer uit 
bij gewelddadige mannen. Zo ook hun dochters. Waarom adoreren moeders vaak hun zoons en zijn 
ze blind voor wat ze aanrichten? Welke waarden geven ze ze mee? Die van het recht van de sterkste 
of die van geweldloosheid? Die van klassenbewustzijn èn van rechtvaardigheid? Zijn normen 
belangrijker dan waarden: sociaal versus a-sociaal? Wit versus zwart, er kan maar een winnen en de 
winnaar heeft altijd gelijk. Misschien wel het meest schunnige aan de huidige sportverdwazing, die 
dwang om te winnen.
Jong geleerd is oud gedaan, met of zonder wapens. Met of zonder woorden.
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“Zijn de verkiezingen in Afghanistan een stap vooruit?”

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 20 augustus 2009, 21:14 uur
Misschien een stapje vooruit, en veel meer hoef je in die regio niet te verwachten, zolang de 
fundamentele islam daar domineert, want dat is het grootste struikelblok op de weg naar 
‘vooruitgang’. Misschien maar goed ook, want dezelfde ‘vooruitgang’ staat voor een reeks 
achteruitgangen waar de Aarde en overige soorten geen brood van lusten. Of is het de bedoeling dat 
die zandbak wordt geasfalteerd, om vervolgens te worden geexploiteerd op westelijke wijze. Het is 
jammer dat het beeld daar wordt vervuild door grove schending van mensenrechten en 
gelijkheidsbeginselen, waar in ander geval de geit als taxi nog niet zo’n gek vervoermiddel is, en in 
verhouding met de menselijke maat. Als ze zich daar van het fundamentalisme weten te ontdoen, 
hebben wij er helemaal niets te zoeken, en maken ze er vermoedelijk een enorme stap voorwaarts 
door vooral stil te blijven staan.

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 3:06 uur
Mooi gezegd, Willem: “en maken ze er vermoedelijk een enorme stap voorwaarts door vooral stil te 
blijven staan.”

Want je moet er toch niet aan denken dat óók zij, na zoveel democratisch geweld, getild worden 
door ‘de democratie’. Zie wat ons ‘democratisch’ is ontnomen! Alles op de ‘markt’ geslingerd waar 
onze euro nog geen gulden waard is. Vrijheid ontnomen voor de vrijheid! Van camera tot camera 
‘het volk’ onder controle in nauwe samenwerking met de internetse speurhonden!.Opgehokt in het 
patiëntendossier. De ouden en de jongen in de asiels zodat zorg en opvoeding overgeheveld zijn 
naar derden. Rokers door de antijunks geschandpaald worden en kerken weer de zwarte kous 
hebben aangetrokken olv Balkenende en Rouvoet. Leve de democratie? Vergeet het maar! Verplicht 
en onvrijwillig telt onze stem ons naar de asociale = neoliberale ondergang.

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 23 augustus 2009, 2:16 uur
@24 Joke Aarts

Triest keer op keer te zien hoe uw eenzijdige vooringenomen roddelcampagne naar moslims spreekt 
van uw oogkleppenbrein. Maar even gemakshalve weggelaten hoeveel doden het ‘christelijke’ 
westen op het geweten heeft? Zou u sieren als óók u de eigen boezem weet te vinden om ‘onze’ 
bloeddorstige handen in te steken.

@23 Mostafa Mouktafi
Met u eens dat ‘de democratie’ grotendeels verworden is tot een farce. De ‘democratische’ 
ronselverkiezing in Afghanistan is zo’n geval. Om vooral van onze kant niet te vergeten hoe we Irak 
‘democratisch’ zijn ingeluisd! Hoe we United States of Europe ‘democratisch’ door de strot kregen 
geduwd. Ik word onderhand onpasselijk van die ‘democratische’ rechtspropagandistische 
staatsteevee. Ik zie geen stappen vooruit, maar rasse schreden achteruit. Rechts, zo niet ultrarechts 
stevent dit land af op het schijnheiligste jongetje van de neoliberale Europaklas. En alles onder de 
vlag van ‘democratie’. Om tranen van in je ogen te krijgen!

Nederland o mijn Nederland zie wat u is aangedaan! Kaalgeplukt door de ‘christen’democraten en 
verpatst door de ‘sociaal’democraten is uw sociale gezicht verbrijzeld en rust het juk van ‘de 

                                                                                                                                       louis sartorius - deel 2

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-67800
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-67800
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-67818
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-67818
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-67823
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-67823


democratie’ op uw uitgeputte schouders. Irak, Afghanistan Iran (?) �������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ in naam van de democratie: 
sta of ik schiet! Hoe kan ik u nog liefhebben, mijn Nederland?

louis sartorius zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 3:36 uur
30/31 Joke Aarts – Is dat uw Neer’lands bloed dat door uw a’dren vloeit? Trots op een 
poldercultuur en vol verachting over de rest van de wereld de Islamitische in het bijzonder. Het 
geschrift gericht aan Gloria van der Spek zegt meer over uzelf dan dat het een bijdrage levert over 
de toestand in Afghanistan. Uw constante kletspraat over aanvalsoorlogen etc. begint echt te 
vervelen. Weerleggen of enige nuance aanbrengen is bij u een vruchteloze missie. De propaganda 
foto’s die u toevoegt doen werkelijk de deur dicht.

Mevrouw Aarts, er zijn ook andere foto’s over Afghanistan, genomen in de aanloop tot deze 
verkiezingen. Kijk er eens naar.
http://antoninsabot.over-blog.com/article-35079869.html
Misschien brengt u de volgende serie op andere gedachten:
http://www.viiphoto.com/showstory.php?nID=981
Het onmetelijke leed dat deze mensen al tientallen jaren wordt aangedaan, geregisseerd vanuit 
Washington, is een aanklacht tegen al de humane waarden waarvoor de Christelijke wereld in het 
algemeen en de Amerikaanse in het bijzonder zegt te staan.

U bent toch zelf van Christelijke signatuur, of vergis ik me?

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 13:59 uur
@30 Joke Aarts

U gaf het zelf al aan, maar was overigens niet moeilijk uit al uw hatelijke woordenbrij te lezen dat u 
vanuit uw prive-ervaring met 1 (of meerdere) moslim(s) hiermee de gehele moslimwereld over 1 
kromme kam strijkt. Als ik enige moeite voor u had willen doen zou ik met een ellenlange lijst van 
massamoorden in de eeuwen der eeuwen kunnen komen die vanuit onze ‘democratische’ wereld 
zijn bedreven, waarvan ons ‘jongste broertje’ the biggest is! Echter geen zin om voor u die hele 
moordgeschiedenis in tijden en aantallen tevoorschijn te halen, want dat worden ‘parels’ voor de 
zwijnen. M.a.w: u zult voor de andere kant van de moordmedaille niet ontvankelijk zijn is mijn 
indruk, omdat u uw leven blijkbaar hebt gewijd aan moslimbestrijding vanuit privefrustratie. Ik 
wens u oprecht heling toe, zodat u schoon schip kunt maken in uzelf en van dááruit naar moslims 
toe. Want begrijp (!) dat u en de wereld niet gebaat zijn bij haat en laster. Léér van de geschiedenis, 
zodat die niet meer herhaald hoeft te worden!

En jazeker heb ik ervaring binnen de moslimwereld! Jarenlang Ned. taallessen gegeven in een AZC 
en velen over de thuisvloer en urenlange debatten. Ook over het geloof en hun Koran. Als christen 
lieten zij mij volkomen in mijn waarde en toonden waardering voor mijn geloof in Christus. Binnen 
deze jarenlange omgang heb ik voor Moslims alle respect gekregen. Zij voor mij ook. Daar getuigt 
onze jarenlange briefwisseling van nadat zij elders in Nederland geplaatst werden. En wat dacht u 
van de jaarlijkse Kerstwensen die zij mij toesturen? U ziet bruggen worden dagelijks gebouwd door 
hen die zich verantwoordelijk weten voor een vreedzame wereld. En zo’n wereld wordt niet 
gecreëerd door de onverdraagzamen van geest die VERACHTING in hun woordenboek hebben 
staan.
Mensen vanuit het hart(!) benaderen werkt altijd! En wie zijn u en ik om dat niet te doen? Dacht u 
superieur te zijn aan hen die niet in uw denkbeeld passen? Laten we vooral niet zuinig zijn met 
HARTelijke benadering en LIEFDEvolle gastvrijheid naar andersdenkenden als troost in een wereld 
waar we moeten zien te overleven in corrupte dictaturen en corrupte democratieën. Het is alles 
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macht! En u doet daar niet voor onder zolang u zich op dergelijke wijze uitspreekt over moslims en 
hun Koran. Leer van een christelijke les(!), want door uw vijanden lief te hebben zal vriendschap u 
overkomen. Verbeter de wereld en begin met uw hart! De snelste manier om van Wilders en zijn 
haatzaad af te komen. Want hij is de belichaming van angst en onzekerheid. Koren op de molen van 
de devil himself. Laat u zich vooral dáár niet de les door lezen!

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 0:35 uur
38 Joke Aarts – Dank voor uw reactie. Ze zet aan tot nadenken, tot denken over wie je bent, 
waardoor je gevormd bent, door wat je houding bepaald wordt en waar je je in verdiept. De keuzes 
die we in het leven maken kunnen misschien wel herleid worden tot enkele indringende zaken die 
we hebben meegemaakt of meegenomen hebben uit familiegebeurtenissen en verhalen. Zo lees ik 
uw stuk. De vraag is of die keuzes steeds de juiste zijn. Hebben we een correct of vertekend beeld 
opgedrongen gekregen, trekken we de goede of de verkeerde conclusies?

Mijn familiegeschiedenis is zwaar getekend door de oorlog. Ook door de periode hieraan 
voorafgaand, de crisis, en de naoorlogse. Frappant, al jong was ik van veel zaken op de hoogte en 
toch nooit het gevoel gehad dat het mijn leven rechtstreeks bepaalde. Later kwam door studie 
inzicht in de moorddadige machinerie, niet alleen die van de nazi’s. Hoe ons leven ingericht wordt, 
inclusief de ruimte waarin we leven, door een allesoverheersende economische orde. Hoe (goed-)
gelovigheid en ideologie een verderfelijke rol spelen. De schijn van vrijheid, niet die van werkelijk 
zelfstandig denken. U herinnert zich ongetwijfeld het Bisschoppelijk Mandement nog.
Een zekere vorm van vrijheid kun je voor jezelf slechts bereiken door je te ontworstelen aan de 
aanpassingsdrang, niet te verwarren met alternatief gedrag. Dat is slechts vernis.
Als u dit credo kunt onderschrijven, begrijp ik uw steun aan die Afghaan, waarvoor ik diep respect 
heb, maar met de beste wil kan ik dan niet uw generale houding t.o.v. de Islamitische wereld 
verklaren.

U kent ongetwijfeld de link tussen fascisme en kapitalisme. Ook die tussen het industrieel proces, 
het Fordisme, en Auschwitz. Beiden ontstaan binnen maatschappelijke ordes die zich beroepen op 
Christelijke waarden. U hebt ongetwijfeld gehoord over de debatten gevoerd in Protestants-
Christelijke kring of Indianen en Negers (sic) wel een ziel hadden. Die hadden ze dus niet en 
konden dus als vee behandeld en verhandeld worden en afgeslacht. De lynchpraktijken op zwarten 
vooral in het zuiden van de USA kunnen hiermee in verband gebracht worden. Ze werden vaak van 
te voren in de krant aangekondigd en van de opgehangen mensen werden massaal ansichtskaarten 
verkocht en verspreid. Niet verwonderlijk dat ook in dat land allerlei rassentheorieën ontstonden. 
Mein Kampf steunt er grotendeels op. Hetzelfde potentieel lieden die vroeger jacht maakten op 
zwarten vind je nu vaak terug in kringen die hun adhesie betuigen aan Israël. een proces dat begint 
in de zeventiger jaren. Het zijn lieden die zich met nadruk als Christen bestempelen en zijn 
opzichtig aanwezig in de army en bij de huursoldaten. Het gaat hun om een kruistocht. Waarmee we 
bij Wilders aangeland zijn.
Waarom ik deze zaken aankaart? Om aan te geven dat dit alles tot een Christelijke erfenis behoort 
die diep in ons doen en laten verankerd zit. Gelovig of aheïst. Samenvattend zou je het ons de 
wereld toeëigenen kunnen noemen, niet goedschiks dan maar kwaadschiks, als goddelijke 
beschikking.

Echt, Joke, je leven laten beheersen door angst betekent niets meer of minder niet meer kunnen 
leven. Als dat mij me thuis overkomen was… enfin, dat doet er hier niet toe. Slechts dit. Een nichtje 
van me, ondergedoken geweest als kind in de oorlog, durft in een provinciestad nog geen honderd 
meter over straat. Bang, angst, waarvoor? Ze weet het zelf niet. Joods, RK gedoopt, gaat ze aan de 
pastoor vragen of ze wel naar de heropening van de synagoge kan gaan. Ze had een uitnodiging 
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ontvangen. Nee dus. Joods-Christelijke waarden? Als u zichzelf zo focust op een bepaald aspect, de 
koran, daarbij leentjebuur spelend bij in mijn ogen kwalijke figuren als Urbain Vermeulen, wordt u 
leven tot een hel. De keerzijde kent u maar al te goed, de moslimextremisten. De een kan niet 
zonder de ander. Probeer dat te begrijpen, zo ging het namelijk ook onder de nazi’s. Heb je ooit een 
arme Jood gezien? Uw slotzin parafraserend zou je kunnen zeggen we zijn allen gevangenen van de 
Christelijke bijbel, de leer van Jezus Christus, van het Nieuwe Testament. Bekijk de gevolgen.

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 20:00 uur
41 – Even Jan, twee correcties. De vooruitgang in het opruimen gaat sneller dan je denkt. De meest 
betrouwbare schatting ligt liefst meer dan 300 duizend hoger. En denk je werkelijk dat die 
Amerikanen ooit ergens verdwijnen? Nooit of te nimmer, zeker niet daar in Afghanistan. Vroeger 
gold het communistisch gevaar en je weet Russen blijven Russen. Nooit te vertrouwen. Geef de 
Amerikanen eens ongelijk. Hoeveel zieltjes hebben ze al bekeerd, die Christenhonden bedoel ik? 
Dat pas geeft een indruk van de werkelijk bevrijding van Afghanistan.

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 1:13 uur
@36 Paul Lookman

Met blos op beide wangen… grazie!

@37 Joke Aarts

Maar mevrouw, wat leest u toch onnauwkeurig in uw woede naar mij. De ‘paarlen’ betroffen niet 
mijn woorden, maar de( ontbrekende) lijst met massamoorden die door onze ‘democratische’ 
wereld zijn bedreven. Vandaar de aanhalingstekens (!), see? Want in dát verband kunnen we 
natuurlijk niet over ‘parels’ spreken.

U vergist zich met Christus. Geen mens zal Christus verloochenen door met welke andersgelovige 
(incl. het atheïstische geloof!) dan ook in gesprek te blijven en elkaar het respect te geven dat ieder 
mens verdient. Geen mens uitgezonderd! Vanzelfsprekend zal ik zoals u zegt ‘theedrinken’ ( en 
koekjes!) met Moslims, Christenen, Atheïsten, Agnosten, Joden, Boeddhisten, Soefi’s, New-Agers, 
Taoísten, Hindoeisten etc. etc.
Temeer omdat ik niet van toeval uitga en ieder mens op ieders pad kans geeft op ont-moeting! Soms 
lukt dat, soms niet. In de stroom van het leven gaan we aan velen voorbij, maar er zijn van die 
momenten waar mensen even of langer met elkaar oplopen en daaruit kunnen lessen geleerd 
worden. Ik geef ieder mens voordeel van de twijfel, mits keer op keer tegendeel is bewezen.

Als vervent Christen, nee geen ‘goedgelovige(!), maar een zeer kritische die nauwlettend in de 
gaten houdt wat überhaupt ‘geloven’ mij brengt en bovenal Christus(!), kan ik u zeggen dat het 
goed toeven is met Hem. Amazing avontuur, waarbij oogkleppen met bosjes afvallen en de ogen 
breeduit knipperen van verwondering om zoveel Liefde. Ik mag dan misschien niet uw al kennis 
hebben van Moslims en de Koran, maar kunt u mijn kennis delen van Christus en het Nieuwe 
Testament? Het lijkt er niet op, want de manier waarop u met uw vijanden omgaat is niet waartoe 
Jezus ons uitnodigt. Hij is niet de gemakkelijkste Weg, want klieken en ‘vriendjes’ met vrienden 
spelen is niet moeilijk! Dat is voor ijdele geesten die meer en meer willen worden van zichzelf via 
de ander. Moeilijker is het zich te begeven onder mensen die ons niet ‘uitkomen’. Pas dáár wordt 
onze ‘diamant’ geslepen!
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Ik bagatelliseer uw privéleed niet. Ook uw bijzonder slechte ervaring met sommige Moslims niet. 
Maar is dat reden om haat en laster over allen uit te gooien? Iedere keer opnieuw, onbeheerst, 
ongenuanceerd? Zie dan ook naar de talloze goeden, waaronder ik heb leren kennen, maar vergeet 
niet dat het altijd kwestie is van 2 kanten!
Als u eens wist hoe fel ik kan worden op Christenen als Christen. Ik trek behoorlijk van leer waar 
het om partijen met de C gaat zodra we weer te maken hebben met asociale besluiten, waar de 
armen armer worden en de rijken rijker! Ik heul niet met Christenen vanwege mijn Christen zijn. Ik 
gebruik die schijnheilige mantel der liefde niet… waar geen liefde meer te bekennen is! Waar 
moord- en doodslag troef is en neokruistochten christelijk ‘gerechtvaardigd’ zijn. No way! 
Evengoed gruwel ik van het leed dat door de Moslimwereld wordt aangebracht en heb het sowieso 
moeilijk met ieder geloof ( ook het atheïstische!) waar sprake is van onverdraagzaam diehard 
fundamentalisme. Waar ieder spoor van twijfel uitgeschakeld is… basta!

Toch… hebt uw vijanden lief, zegt Hij die vergeving voor hen vroeg tijdens zijn martelgang aan het 
Kruis. “Vader vergeef hen, want zij weten niet wat zij doen”.
Laten we de hand gelijk in eigen boezem steken, mevrouw, want weten wij precies wat wij doen? 
Zijn wij het die precies het goede van het kwade kunnen onderscheiden? Zullen wij dan de bokken 
van de schapen scheiden? Ik denk er niet aan! Dát laat ik aan God over als Enige Doorgronder van 
wat de mens ten diepste bezielt. Groet.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 17:22 uur
44 Jan Muters – Jan, daar twijfel ik niet aan. Ze hebben hun opdracht vervuld. De bekroning komt 
thuis. Maar hoe zit dat met de verspreiding van dat haat predikende boek de bijbel. In de Oekraïne 
de afgelopen jaren 10 miljoen verspreid. Resultaat 3 miljoen nieuwe christelijke zielen. Wordt ook 
in Afghanistan gepraktiseerd. Als je over satelliet ontvangst beschikt kijk een even over hoeveel 
kanalen onze christelijke God beschikt. In alle talen, zoals het hoort. Behalve Nederlands. En 
vergeet de BBC niet.
Blaffende honden bijten niet, ook niet de christelijke. Ze laten bijten, zie ons rashondje uit het 
Venlose. Zou er toch iets van waar zijn, hondenliefhebbers versus kattenliefhebbers?

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 18:06 uur
Hmmmm christenhonden zijn gek op jodenbrood, al zit daar altijd wel een bijsmaakje aan, en weet 
je vrijwel zeker dat aan de samenstelling is gerommeld. Die honden gaan van dat brood dan ook 
terecht vaak over hun nek, maar bijten hun tanden er nooit op stuk, daar is het weer te week voor. 
Bij de verkoop van dat jodenbrood wordt altijd een kat in de zak geleverd, of in ieder geval een 
zak…

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 18:29 uur
16-Gloria van der Spek—Hey Gloria, dank je, en we zijn het wederom eens! Het is tijd voor 
herbezinning en verdieping, en daar houdt dit staatsbestel (naast al die andere bestellen en 
bestekken) ons volgaarne vanaf, dus zullen we het zelf moeten doen. Terug naar de basis, wat mij 
betreft met minder mensen, en met behoud van wat als verworvenheden kan worden beschouwd, 
voorzover niet schadelijk voor het evenwicht tussen soorten, en de Aarde. In Afghanistan zitten ze 
niet op westerse ontwikkelingen te wachten, maar op vrede en liefde.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 23:08 uur
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Hunkerend naar liefde, christelijke liefde, zitten ze daar in Afghanistan op te wachten? Liefde uit de 
loop van een geweer, met de bijbel in de hand? Rutger de Vries geeft in 4 loepzuiver aan waar het 
aan schort, de rechtstaat. In een vorige discussie is al eens aan de orde gekomen hoe deze onder 
Amerikaanse supervisie geïnstalleerd is. En het daarbij gehanteerde burger- en strafrecht. Een wet 
die het mogelijk maakt een vrouw uit te hongeren verwondert dan niet. Het zal de Amerikanen een 
rotzorg zijn.
Wat doet de ware Christen in zo’n geval van overspel? Hij bezint zich. Uitzonderingen daargelaten. 
Die brengen het zelfs tot Tweede Kamerlid. De diepgelovige gaat in retraite volgens de beste 
Roomse tradities. Hij vergeeft, hij slaat niet, hij verkracht niet. De hunkering die hij voelt weet hij 
te onderdrukken, geen nageslacht, dat vooral niet. Helaas, de ware Christen weet niet wanneer zijn 
tijd gekomen is om op te stappen. Hij gelooft zelfs in wederopstanding en eeuwig heil. Jammer.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 17:53 uur
49 Jan Muters – Jan, zijn gelovigen geestelijk toerekeningsvatbaar? Mogen ze wel deelnemen aan 
verkiezingen, actief en passief? Wat doen we met de gelovige atheïsten?
Wel eens in Venlo geweest? Goed voor een beter begrip van dat Germaans. Hongaren zijn ook altijd 
tuk geweest op Germanen. Vervolgens het schuldcomplex de verkeerden vermoord te hebben. Een 
gereïncarneerde Adolf zou nu zeker aan de goede kant staan, samen met de christelijke 
mannenbroeders, de Roomsen, de zionisten. Het Rost van Tonningen complex? Zou kunnen.

Een boek is voldoende. Staat alles in. Zo ging het eeuwen lang in dit land. Behalve bij de Roomsen, 
die lazen helemaal niet. Dat zie je in Nijmegen terug. Meteen toen ze van het geloof afvielen grepen 
ze naar een nieuwe heilsleer, uit China. Was me dat studeren. Schreven zeer voorspelbare artikelen. 
Teleurgesteld hebben ze nu al hun hoop gesteld op de nieuwe verlosser. Zijn boodschap gaat terug 
op een nog vrij onbekend figuur, Leo Strauss, bewonderaar van de nazi’s en jood, wegberijder voor 
het gedachtegoed van de neocons. Een geloof in de beste christelijke tradities, omgedoopt tot Joods-
Christelijk, met graagte omarmd. Je hoeft namelijk niet meer na te denken. Wel zo makkelijk. 
Slechts wat berichten van de TV en uit de krant plukken en hoppla.

Je noemt Paulus, is de grootste vrouwenhater aller tijden toch? En op de geschriften van die man 
daar schijnt onze cultuur op gebaseerd te zijn. Had het ook al niet op nomaden, de enige 
mensensoort die geen last heeft van bezit, niet bang hoeft te zijn iets te verliezen. Landen waar ze 
leven heten in christelijke termen leeg te zijn. Wat geloof al niet vermag. Je kunt het de verdienste 
van Mohammed noemen dat hij dat begreep, met dank aan een welvarende vrouw die hem steunde.

Gloria van der Spek zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 15:41 uur
@47 Willem Nijmegen

Hé dag Willem! Altijd weer een verademing u hier weer aanwezig te zien tussen de opgeheven 
domineesvingers en de brainstormers zonder God en gebod.
Jazeker, vrede en liefde is wat de Afghaan toekomt en ieder mens op aarde! Maar dat staan de 
politieke ‘herders’ niet toe, want bij vrede en liefde is sprake van eerlijke verdeling, bezinning, 
herbezinning. Stel je voor! Een volk dat niet alleen denkt, maar ook nadenkt! Dat zijn Christenen 
doorgaans niet gewend, want volgen trouw de kerk’herder’. En die volgt weer trouw de 
lands‘herder’. En die weer trouw de wereld’herder’ en zo komt alles weer op de kromme 
Christenpootjes terecht. Christenen, ja voorál Christenen zouden het lef moeten hebben zich 
rechtstreeks met Jezus te verhouden. “Want Hij Zelf is uw Leraar.” (1Joh.2: 27) Lesje zelfstandig 
denken! Want als er 1 niet van kuddegeest houdt is Hij het wel. Zijn kudde is er een die zich los 
heeft geweekt van de gezapige braafgrazers en zelfstandig met Hem op pad gaan op de Weg die niet 
veinst, heult en naar pijpen danst. Maar ja, die moed ontbreekt de meeste Christenen. Zij zijn hier 
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en nu doelgericht op daar en na, denken voor een zondagse bloody (!) euro op de eerste rij te zitten 
en door de week op de knietjes in aanbidding voor de geldgod. Je zou er atheïst van worden! Toch 
was dat te simpel in mijn ogen… God naarstig blijven zoeken ondanks de jungle van 
geloofsfetisjisten laat Hem vinden. Zo is mijn ervaring. En nogmaals: an amazing adventure! En 
bovenal: niet voor watjes! U weet wel: die bibberige angsthazen die andersgelovigen toen de ster nu 
de maan op willen spelden in naam van de blonde afgod. Kom op zeg! Daar hebben u en ik 
gelukkig teveel geestballen voor. Toch? Groet en smiley.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 18:26 uur
51-Gloria van der Spek—
Hoi Gloria, tja christenen, joden, islamieten, wat hebben ze eigenlijk bijgedragen aan een betere 
wereld… Vermoedelijk zou pedofiel Mohammed ook door Jezus de kerk uit zijn geslagen, en je kan 
je afvragen onder welke afwijkingen zijn huidige aanbidders gebukt gaan. En dan al die jodenhaat, 
is daar ooit wel eens gedegen onderzoek naar verricht? Dus naar de oorzaken waarom half Europa 
dermate de pest had aan joden, dat ze daar zelfs in woordenboeken van getuigden. Hun huidige 
handelen als bezetter verklaart vermoedelijk veel, maar om daar nou zo’n slachting voor aan te 
richten… Enfin, dat was ooit, de tijd snelt door, we moeten verder. En inderdaad, het is nog niet zo 
gek je door Jezus te laten inspireren, waar zijn waarden vele raakvlakken vertonen met de 
universele waarden waar atheisten houvast aan vinden. Gloria, blijf geloven in het goede, en neem 
de menselijke satans gewoon voor lief, ze kunnen immers niet anders  .

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 17:20 uur
49 Jan Muters – “Ons “vals blond Germaans Belhameltje” heeft volgens mij een ander probleem. Ik 
zou het een “Rost van Tonningen syndroom willen noemen. Mensen met een vlekje willen altijd 
beter leijken en zo. Nu had onze Rost een indische voorouder. Vriendje van Himmler maar niet 
gewenst op feestjes en zo. Daarom redelijk fanatiek anti joods(tenminste voordat hij is 
doodgemarteld door de BS of stoottroepers) Ik begreep dat Wilder ook een indische voorouder 
heeft. En bij gebrek aan voldoende Jode, moeten nu de Moslims eraan geloven. Eigenlijk is het 
waarschijnlijk heeft hij Überplopper complex. Vandaar dat blonde haar.”

Jan, De Groene viel net in de brievenbus. Op de voorpagina: “De Indische wortels van Wilders.” 
Langzaam, maar overduidelijk vallen de puzzlestukjes. ineen. Lizzy van Leeuwen, iemand die veel 
te vertellen heeft over de beruchte Soeharto jaren in Indonesië, wijst op de totale afwezigheid van 
een politiek debat in het naoorlogse Nederland over het koloniale tijdperk. I.t.t. Frankrijk en België. 
En passant brengt ze de familiegeschiedenis van Wilders boven tafel. Een waar démasqué! 
Niemand, die zijn zegje over Wilders doet, mag dit artikel missen. Voeg daarbij zijn sociaal-
economische kijk op de samenleving aangeleverd door de neocon ideologen, het Roomse plaatje, 
zijn Hongaarse vrouw (daar valt ook nog wat over te lezen) en zijn inmiddels te verklaren hang naar 
de zionisten, en het plaatje wordt tamelijk compleet. We kunnen in ieder geval niet meer zeggen: 
“Wir haben es nicht gewußt”!

louis sartorius zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 18:25 uur
54 – Jan, “Ab jetzt wird zurück geschossen”. 1939. Hoe hielden de Duitsers huis? En hoe de Russen 
in Polen? En waarom waren die Russen Polen binnengevallen, niet om Polen te bezetten. Waarom? 
Er was een lange voorgeschiedenis, niet onbelangrijk i.v.m. Afghanistan. Omsingeling van de 
Sovjet Unie, aanwakkeren van de burgeroorlog. Er is absoluut geen fantasie voor nodig om te zien 
hoe de rode draad vanaf 1917 doorloopt tot het heden met geschiedvervalsing en al.

                                                                                                                                       louis sartorius - deel 2

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-70318
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-70318
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-70724
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-70724
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-70809
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/20/zijn-de-verkiezingen-in-afghanistan-een-stap-vooruit/#comment-70809


Misschien wel centraal in de opmaat tot de Tweede Wereldoorlog staat het verdrag van Locarno. 
Een Britse minister, Ormesby-Gore, liet zich toen per ongeluk ontvallen: “De solidariteit van de 
Christelijke beschaving is nodig om het boosaardigste gezwel tegen te houden, dat ooit in de 
Europese geschiedenis is voorgekomen … “. Let op de beeldspraak, ‘gezwel’, beeldspraak van 
Christelijke signatuur. Rooms. Het lichaam van Christus. Wat doe je met gezwellen? Dat was 1925, 
een verdrag tussen Groot-Britannië, Frankrijk, Italië, Duitsland en België.
Een ding valt met zekerheid te zeggen over de vooroorlogse periode, de meest constante factor in de 
buitenlandse politiek van de Britten was er een van afkeer en haat t.o.v. de Sovjet Unie. Dat stokje 
is na de oorlog overgenomen door de Amerikanen.
In ons land was het niet anders, zoals je zegt. Waardepapieren, ook die van het koningshuis, waren 
in een klap na de revolutie waardeloos geworden. En wie was toen opperhoofd van de Shell, met 
oliebelangen in Rusland? Een later nazivriendje par excellence! Zo’n roofland kun je geen 
erkenning schenken. Pas rond 1940 (zoek het even op…) heeft Nederland met de Sovjet Unie 
diplomatieke betrekkingen geopend, ondanks Wilhelmina. “Moet ik die vieze onbehouwen lieden 
ook nog een hand geven?”, of woorden van dergelijke strekking sprak ze.
Ja de Shell, ook zo’n draadje tot Bolkestein en Bos toe. Hoe komt dat toch? Hoeveel lijken zitten er 
nog in die oliekast van de Shell? Nederland een oliegarchie? Dan zou Wilders wel eens de nuttige 
idioot kunnen zijn voor zeer, zeer vieze zaakjes. De juiste man op de juiste plaats. Buiten de VVD, 
die kunnen hun handen in onschuld wassen, en het Christelijke centrum. Een goede verdeling der 
machten. De rode horden van de SP voegen zich subtiel in dit spel. Allemaal rijk… en van 
betrouwbare nationalistische, misschien wel fascistoïde snit. Wie zal het zeggen?
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“Is het weeralarm van het KNMI ongeloofwaardig geworden?”

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 15:14 uur
Hoorde dat ergens in het Noorden, om precies te zijn Winsum, blikseminslag plaatsvond in een blok 
huizen. Het heeft daar kort maar hevig vreselijk gespookt en vuurballen kwamen over de weilanden 
de huizen binnen rollen. Bewoners die geen stekkers hadden uitgetrokken zitten met grote schade.
Ik sta achter het weeralarm. Het geeft kans om je beter voor te bereiden en huis (en tuin) zo 
beschermd mogelijk achter te laten. En als het toch meevalt is dat een pak van ieders hart, toch?
Gelukkig is noodweer aan mijn stadje voorbij gegaan, deze keer.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 21 augustus 2009, 20:04 uur
Voor Zuid-Limburg zijn en waren de weervoorspellingen van het KNMI altijd al ongeloofwaardig. 
De Belgische en Duitse zijn betrouwbaarder. Instructief is het weerbericht van Arte. Merkwaardig 
overigens, zover ik me kan herinneren regent het op 20 augustus altijd. Bijna steeds fris, en nu de 
warmste dag van het jaar, zonder regen. Een verjaardag om nooit te vergeten.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 17:53 uur
Als ik in Frankrijk ben, dan krijgen al die polderlandse buien niet eens kans zich te ontwikkelen, 
met een weerbericht van hooguit een minuut. En dat in een aanzienlijk groter land met 
uiteenlopende klimaten, waar Nederland van kruin tot teen in regen is gehuld, of mist, of 
bewolking. In ieder geval in een zeurend weertype, dus wel bevolkingsgericht. Dat breed uitmeten 
van wat onvermijdelijk is, is volgens mij een teken van geestelijke armoede. Het is hetzelfde gezeur 
dat uitgebluste levens aan de dag leggen, bij gebrek aan betere invulling. Levens die op zeker 
speelden en zich nooit wilden laten verrassen, dus ook nooit verrast werden. En als eens een 
verrassing dreigde, dan volgde gelijk een weeralarm. Dus niet rijk, maar alweer arm, dit land is 
ertoe veroordeeld.
Je kan de kwaliteit van een land afmeten aan zijn gespreksstof. In Frankrijk betreft dat de culinaire 
geneugten, in polderland het weer, met liefst zoveel mogelijk regen, want ook wij houden het graag 
nat.
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“Uitdiepen Westerschelde: zwicht Nederland voor Vlaamse druk?”

louis sartorius zegt: 
dinsdag 25 augustus 2009, 21:28 uur
60 Jan Muters – Helemaal mee eens. De maatstaf is de Rotterdamse haven, juister de belangen van 
de Rotterdamse havenbaronnen. Een interessante toevoeging op uw lijstje is een geprojecteerde 
waterverbinding tussen Antwerpen en Duitsland via Limburg.
Een ander aspect is zeker zo belangrijk. Stel dat uitgegaan werd van de meest optimale 
infrastructuur t.b.v. transport, water, spoor, weg, pijpleidingen enz. voor heel Europa, hoe zou die 
dan uitzien. Zou Rotterdam dan nog die dominante positie kunnen waarmaken?

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 21:59 uur
64 – Weet je, Jan, ik dacht vooral aan de Donau en Roemenië. Uit Azië komende vracht eerst naar 
Rotterdam en dan min of meer weer terug, nu Europa in. Kunnen onze Rotterdamse vrienden niet 
beter de Roemeense infrastructuur en havens tot ontwikkeling brengen? Scheelt meteen een hoop 
vracht over de weg.
En wordt het niet hoog tijd dat er een uniform spoorwegnet in Europa komt? Attali heeft in 
Frankrijk het voorstel gelanceerd tot samenwerking tussen Die Bahn (DB) en de SNCF. Zou een 
begin kunnen zijn. Zelfde seinstelsels, stroomsoorten, grensformaliteiten, noem maar op. Een groot 
Europees net geëxploiteerd door een maatschappij. Kan het mooier?
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“Moet de rechter voorkomen dat de 13-jarige Laura alleen de wereld rond gaat 
zeilen?”

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 10:59 uur
Hoezo VOC, hoezo pionieren? Laten we blij zijn met zo’n ondernemend grietje, dat in die twee jaar 
vermoedelijk meer van de wereld (en zichzelf) leert dan dat ze ooit aan schoolkennis kan opdoen. 
Hoe triest is het met een land gesteld waar zelfs de regering, de rechter en de Kinderbescherming 
een dergelijk initiatief dwarsbomen. Iedereen in het gareel, de overheid weet wat goed voor u is. 
Waar hebben we dat toch meer gehoord… Laat die overheid zich maar over de talloze kanslozen 
buigen, en daar valt dat meisje bepaald niet onder. Big brother verstikt inmiddels van wieg tot graf, 
maar ik hoop dat deze eigenzinnige daughter lekker haar eigen gang gaat. Van deze types moeten 
we het uiteindelijk hebben, en niet van de slaafse volgelingen waar dit ondermaatse land zo rijk aan 
is.

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 12:42 uur
13 jaar slechts en nu al zo’n overmaats ego�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿin tegenstelling tot o.a Willem Nijmegen beangstigt 
mij de gedachte dat zulke “ondernemende” kinderen de norm gaan bepalen voor toekomstige 
generaties, er is al veel te veel egoknuffeling ten koste van anderen�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Wat echter absurd is en werkelijk verbijsterend: dat met bestaande wetgeving over o.a voogdij en 
leerplicht men het NORMAAL schijnt te vinden dat het drieste voornemen van dit (duidelijk 
zichzelf schromelijk overschattende) kind (!) ter discussie wordt gesteld, daar waar deze wetgeving 
overduidelijk is�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ

Harrie V.

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 14:39 uur
Dochter om trots op te zijn met ouders die haar geloof en vertrouwen geven! Zouden die uit de 
ouderlijke macht ontzet moeten worden? Leerplicht�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ tegenover de enorme discipline, kunst en 
kunde om de wereld over te zeilen met tevens het risico dat het een blamage wordt�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ en ook daar 
leert een mens van!
Niet vergeten dat door de overheid rond 16 jaar lobby wordt losgelaten op de middelbare scholen 
om mee te mogen op ‘vredes’missie. Het leger grijpt ze vroeg bij de lurven en schermt met: 
“spannend, uitdagend en wat van de wereld zien”! In 1 woord: misdadig!
Zou haar ouders, die de zeilkunst met verve hebben bedreven, wel aanraden op enige afstand in 
haar buurt te blijven. Dat ben je als ouder gewoon verplicht.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 21:47 uur
Dertienjarigen zijn veel vroeger rijp en (wereld)wijs dan pakweg vijftig jaar geleden. En als ik een 
aantal maaiveldreacties hier bekijk, vermoed ik dat ze wijzer is dan menig volwassene voorgeeft te 
zijn. Ik denk dat zij en haar ouders de risico’s uitstekend hebben ingeschat,en dat het haar eigen wil 
is, dus niet die van opgefokte, competitieve opvoeders. U weet wel, die van het soort waar nogal 
wat sporten en kinderen onder gebukt gaan. We vinden de botten broos turnen of de schenen blauw 
voetballen met zeven jaar normaal, en als ik zie wat hier met de luiers amper ontgroeid kroost op de 
fiets door de stad rijdt, dagelijks, dan schuilt daar aanzienlijk meer gevaar in dan in die goed 
voorbereide en begeleide zeiltocht. Nog veel en veel gevaarlijker vind ik trouwens de dogma’s, 
religies en ideologieen die kinderen op nog veel jongere leeftijd te pruimen krijgen, want die 
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veroorzaken pas echt massa’s slachtoffers, al gaan de daders doorgaans vrijuit. Helaas, dit 
angsthazenland is inmiddels vergeven van de weerstandsloos makende vangnetten, en die moet je 
boeten.
Hopelijk zetten Laura en haar ouders gewoon door, want met de doorweekte VOC-ballen van 
Balkenende c.s. kom je niet verder dan de grens, hun grens.

louis sartorius zegt: 
maandag 24 augustus 2009, 23:22 uur
48 Michiel Cohen – “Als een Marokkaans kind van 13 zijn/haar Berberse familie een jaar wil 
helpen schapen hoeden zou niemand in Nederland er over peinzen dit toe te staan. En dat terwijl dat 
kind inderdaad veel meer zou leren dan op een school waar orde houden de hoofdactiviteit van de 
onderwijzers is, of in een wijk waar je beter zo min mogelijk kunt zijn. Dit kind zou vervolgens 
inderdaad met kop en schouders boven het maaiveld uitkomen en een voorbeeld kunnen zijn voor 
zijn schoolgenootjes. Helaas komt dit kind niet uit een gezin waar je voor je 13e leert zeilen.’
Wat mij betreft de zaak waar alles om draait.

En nog een keerzijde valt te bedenken. Er wordt ook gerept over vroegrijpheid. Hoe kijken we dan 
tegen kindsoldaten aan? Tussen haakjes. De dienstplicht is inmiddels afgeschaft. Ik zou willen 
pleiten ze weer in te voeren, maar dan voor 60 plussers. Eens kijken welke politieke beslissingen 
i.v.m. interventies dan genomen worden.
En die vroegrijpheid in de goede oude tijd met kinderarbeid of nu in de Derde Wereld. Ook om 
onze kinderen aan schoeisel en ballen te helpen, en vooral merkkledij.

Die ouders van die meid lijken me van het kaliber prestatie voor alles, zinvol of niet, desnoods 
wordt het kind eraan opgeofferd. Een o zo sociale activiteit dat solo zeilen. Je leert er zoveel van. 
Ook mooi om in geschiedenisboekjes terecht te komen, als het lukt tenminste. Een zaak voor de 
Kinderbescherming kortom.
Het hele gedoe rond kinderen en opvoeding komt steeds meer in de sfeer terecht van een product 
kweken. Waar zijn kinderen nog vrij? En hoe worden ze in hun simpele dagelijkse vrijheid beperkt, 
bijvoorbeeld op straat? Laten we daar eens naar kijken in plaats van ons druk te maken over een of 
ander onzinnige onderneming.
Er de leerplichtwet bijhalen is bespottelijk. Die dient zelfs afgeschaft. Recht op onderwijs, kind of 
volwassene, zo hoort het.

Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 25 augustus 2009, 13:12 uur
Juist de zeer oppervlakkige reactie van Fatoes Bosboom (overduidelijk een onvolwassen kind�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ) 
spreekt boekdelen en maakt duidelijk dat gewoon op zijn tijd “NEE” zeggen, juist voor zulke 
kinderen, opvoedkundig veel beter is: het verbijstert me werkelijk dat al die z.g. volwassenen dat 
niet willen inzien en de argumenten die men bezigt raken kant noch wal: een kind van 13 KAN 
eenvoudig niet met een dergelijke doldrieste onderneming worden belast en de wens van deze Laura 
is daarin volslagen irrelevant:
Wat mij betreft mogen de ouders en Laura flink op hun vingers worden getikt, al was het maar 
vanwege het dwaze en zeer egoïstische ter discussie stellen van overduidelijke wetgeving die het 
resultaat is van gezond verstand en eeuwenlange beschaving: ook de precedentwerking bij 
eventueel toestaan van dergelijke onverantwoordelijke stunts is zorgwekkend en bedenkelijk..

Kom nou: alsof kinderen -denoods heel veel!- speelruimte geven, wezenlijk zou worden aangetast 
vanwege een terecht “NEE” tegen dergelijke onredelijke wensen.

Harrie V.
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louis sartorius zegt: 
dinsdag 25 augustus 2009, 14:50 uur
Je bent een 13 jarige Afrikaan. Je wilt de ellende ontvluchten. Een tocht vol ontbering en gevaar om 
uiteindelijk de Middellandse Zee te bereiken. Via via op een wankel bootje de oversteek wagen. De 
kans op verzuipen is levensgroot, maar wat moet je. Je wilt toch leven. Als je het red wacht het land 
van belofte, toch?

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 25 augustus 2009, 17:15 uur
Werkelijk ontstellend zoveel gezagsbrave mensen te lezen, die zich geen moer aantrekken van 
kinderen die vlak na de geboorte van de moederborst worden gerukt omwille van het koophuis en 
de caravan, opgeborgen worden in de asiels en gedwongen zijn per schaapachtige kudde te 
overleven. Dat ouders hun handen hebben afgetrokken van de zo broodnodige individuele 
opvoeding ( we baren niet per kudde) schijnt het merendeel van de poenpenose niet te deren. Alles 
voor de vlag, het vaderland en de holy verspileconomie! En zie het effect dat na de feministische 
aanslag op kinderen is gepleegd: niemand meer op de barricade, geen studenten meer in opstand en 
boeren hebben de hooivorken ter ruste gelegd. Ontzielde toekomst.
Wilders strijkt met de eer van deze uitwas. Neoliberalisme heeft kans gekregen en teistert de wereld 
tot diep in de sociale gelederen. Armzalig volk dat getrouw tot aan de laatste dag zich laat 
koeioneren door de op macht beluste ‘wilde dieren’, die niet gebaat zijn bij een beschaafde wereld 
maar bij een oorlogsjungle die door ontspoorde zeer jeugdige ‘vredes’missionarissen met gretige 
handen wordt aangepakt! Dat mag, ja dat wèl! Op uw pensioen lauweren rusten uit de winsten die 
clusterbommen en kinderlijkjes hebben opgeleverd. Akkoord toch?

Hoezeer zullen we zo’n soloactie niet moeten toejuichen? Een intelligent, zelfstandig meisje van 
bijna veertien die haar eigen gang durft te gaan; tegen de stroom in durft te zwemmen en wil laten 
zien dat zij een zee van tegenstand kan beheersen. Dat past een laf volk niet, dat zich geboden en 
verboden laat opleggen als lammeren op de slachtbank, internet als praatpaal heeft aangewend om 
veilig achter schuilnaam de grote bek op te zetten en maar niet in de benen wil komen om tegen 
schending van mensenrechten in OPSTAND te komen. Toch maar even in herinnering brengen 
hoeveel GAZAkinderen in flarden zijn gebombardeerd? Irak, Afghanistan? Kinderbescherming 
zwijgt in alle talen! Kijk, dáár had u recht van spreken in plaats van blasé en onderuit gezakt zich te 
keren tegen weldenkende ouders en een ondernemende dochter. Liever zo’n wereldrecord op naam 
van deze zeilSTER, dan het beschamende wereldrecord aan genocides die ‘wij’ als westerlingen en 
lamlendige heulers van de USA op naam hebben gezet. Gotspe die kneuterige selectieve 
fijngevoeligheid tegenover een boordevolle oceaan van onrecht. Nederland op z’n smalst. 
Geestdodend Calvinisme op z’n breedst. Echt het is tijd voor Wilders!

Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 25 augustus 2009, 19:07 uur
Patrick Faas (@186),

Dat voortdurend erbij halen van de individuele verantwoordelijkheid voor zowat alles wat maar wil 
opdoemen, (vooral als daar noodzakelijke, SOCIALE kosten mee gemoeid zijn�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ) ontslaat deze 
gemaksliberalen van de, voor hun kennelijk zwaar te dragen, verantwoordelijkheid voor -vooral 
zwakkere- medemensen.
Maar�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿdat weten wij, links in het politieke spectrum verkerende mensen, gelukkig maar al te 
goed�������������������������������� ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
Het is de ergerlijkste drogreden waarmee de politiek de afgelopen tientallen jaren is opgetuigd.
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Overigens, deze opportunistische drogreden is inmiddels zo doorgewoekerd, dat ze zelfs 
onnadenkend, dom en oppervlakkig “met de haren” erbij wordt gesleept om niet ingrijpen bij een 
overduidelijk zwaar verwend kind en onverantwoordelijke ouders te rechtvaardigen.

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 20:30 uur
Tja, een pientere meid. Wie bepaalt dat? Er waren tijden dat het merendeel van de matrozen aan 
boord niet konden zwemmen… IQ? Ze begrepen het gevaar misschien beter.
Laten we het eens van een andere kant bekijken.
Jongen of meisje, maakt het wat uit? Ja toch wel. Hoe word je tot vrouw? In tijden toen de 
kindertijd niet onnodig verlengd werd, wist men dat nog. “Una donna a quindici anni, dee saper 
ogni gran moda.” Met 15 moet ze alles weten, hoe ze het beste haar doel bereikt, wat goed en slecht 
is, ze moet de kleine kneepjes kennen om de mannen te verleiden, hoe te lachen en te huilen, goede 
smoesjes paraat… “Col posso e voglio farsi ubbidir.” Inderdaad, met ik kan en ik wil doen 
gehoorzamen.
De wijze lessen van Don Alfonso in ‘cosi fan tutte’. Kunnen die waargemaakt worden met zeilen en 
nog eens zeilen? Echt een zielige bedoening. Twee verloren jaren van je kostbare leven en 
waarvoor? In één volkomen overbodig iets uitblinken, je tot idool laten verheffen en voor de rest? 
Het perfecte beeld wordt geleverd waartoe we in staat zijn. In tijden van mammoettankers en 
varende visserij-fabrieken.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 17:30 uur
Laura heeft vermoedelijk een ontwikkelingsvoorsprong, en dat heeft ze op vele volwassenen voor. 
Kenmerkend voor zo’n voorsprong is een hoge mate van creativiteit, ook bij het zoeken naar 
oplossingen. Het zou me niet verbazen als ze hoogbegaafd blijkt te zijn, en ja, dan keert het halve 
land zich tegen je, waar middelmaat de dienst uitmaakt. Beste Laura, doe wat je moet doen, en laat 
je vooral niet beinvloeden door de vele spijtoptanten die hun idealen tot in de urn -bij gebrek aan 
lef- in rook zagen opgaan, want ‘leven’ is niet aan iedereen voorbehouden, waar velen al bij leven 
zijn gestorven. Volg je eigen weg, want alles is beter dan hol gestamp op platgetreden paden

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 17:59 uur
Met het grootste gemak wordt hier geschreven over persoonlijke vrijheid, zelfbeschikkingsrecht, 
bewonderenswaardige moed, stimulerend vertrouwen van de ouders om er in een adem 
bemoeizucht, betutteling en ‘enge begrippen als Jeugdzorg’ aan te koppelen. Inderdaad, meneer 
Overste (214), onvoorstelbaar.
De alles moet kunnen mentaliteit. Het voorbeeld voor een komende samenleving. Ikke en de rest 
kan stikken, heette dat vroeger. De mentaliteit die zorgt dat dagelijks duizenden kinderen omkomen 
van de honger. Daar worden records gevestigd. Wel van een andere orde, niet die van een zinloze en 
asociale onderneming.
U heeft het over initiatief en ondernemerschap. Is dat recht slechts weggelegd voor uitverkorenen? 
En hoe komen die uitverkorenen aan die status? Vraag dat maar eens aan die nomadische 
woestijnvolkeren in zandbakken… Ja, ik weet het, de wereld zal Amerikaans, de Britten gedachtig, 
zijn. En Christelijk. Ik zeg het er maar voor de duidelijkheid bij. Met veel lef…

Harrie Vrijmans zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 18:02 uur
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Na mijn eerdere reacties op dit -eigenlijk overbodige!- onderwerp lees ik met toenemende 
verbazing en eigenlijk ook wel ergernis, dat zelfs een betrekkelijk simpel en door heel veel mensen 
–en kinderen…- aan te leren stelsel van handelingen dat “zeilen” heet, al genoeg is om hier nogal 
wat keren te worden bestempeld als voortspruitend uit “uitzonderlijk talent” of: “dit is een 
wonderkind”…
Terwijl nota bene juist voor dit (verwende) kind alles optimaal was om deze betrekkelijk 
eenvoudige vaardigheden aan te leren.
Volslagen misplaatste lof dus en waarschijnlijk ook ongunstig voor de verdere geestelijke 
ontwikkeling van dergelijke, over het paard getilde, kinderen.

Kennelijk is het geestelijk gehalte van dit ooit zo geestrijke en talentvolle land tot een uiterst 
bedenkelijk niveau gezonken: het moreelethisch peil is in ieder geval al lang geleden daarin 
voorgegaan…
Hoeveel uilen zijn zo al ten onrechte als valken gezien…?

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 18:24 uur
237 Harrie Vrijmans – Let vooral op wie het over hoogbegaafd heeft. Ontwikkelingsvoorsprong en 
jawel creativiteit. Loze termen, loze kreten. Eigen weg volgen. Een door een opperwezen 
ingefluisterde weg? Nogmaals trek eens na hoe het met de kinderen in de wereld gesteld is. Dan 
praten we verder.
Laat ik het ditmaal wel helemaal met je eens zijn, Harrie! Zelfs vermoedelijk over het 
moreelethische peil. Gegroet.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 19:35 uur
Kijk Laura, dat bedoel ik, je wordt hier op je wenken bediend. Dat komt omdat hier wat 
gefrustreerde types rondhangen, die hun leven ooit hebben overhandigd aan een ideologie die 
onhoudbaar bleek te zijn. Dat drukt ze dagelijks eveneens op hun eigen houdbaarheidsdatum, en 
daar worden ze niet vrolijk van, eerder een beetje boosaardig. Je weet wel, die samenstelling van 
aardig en boos, afhankelijk van hoe het ze uitkomt. Meestal boos trouwens, want ze begrijpen de 
wereld niet meer zo goed, en raken dan verdwaald in hun verleden. Leer er maar mee leven, die 
soort is onuitroeibaar, zo leert de geschiedenis. En ga vooral je eigen gang! Succes!

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 20:23 uur
Een goede raad is nooit weg. Trek je vooral niets aan van wat anderen zeggen. Ga je eigen gang, of 
die van je ouders? Jong geleerd is oud gedaan. Lak hebben aan de rest van de wereld, zelfstandig 
zijn, ontplooi je. Er wordt voor je gezorgd. Daar hebben we een overheid voor en een militair 
apparaat als dat nodig is. In de beste rooftraditie met o zo hoge waarden en normen. Je kent ze 
ongetwijfeld, vooral die waarden. Als je je die eigen hebt gemaakt hoef je de rest van wat speelt niet 
te begrijpen. Ballast en je kunt verdwaald raken in je eigen tegenstrijdigheden. Het is, zo is het 
altijd geweest, ons kent ons en afkomst verloochent zich niet. Laat de rest maar creperen. Er zijn 
sowieso al te veel Untermenschen met Koran en al.
Een grootse toekomst staat je te wachten! Je bent o zo intelligent en dapper. De droomdochter van 
elke verzuurde oude man, die poogt zijn verloren jaren in te halen door af te reizen naar 
paradijselijke oorden, de werkelijkheid ontvluchtend. Je kent ze gelukkig nog niet. Mijd ze als de 
duivel het wijwater!
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Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 15:12 uur
276-Leida van Swinderen—U doelt in feite natuurlijk op al die uitgebalanceerde, weloverwogen 
beslissingen die enkel volwassenen in staat zijn te maken. Bijvoorbeeld leidend tot een huwelijk, 
zelfs tot de dood ons scheidt. In tegenstelling tot het bootje van Laura moet de eerste daarvan nog 
op de klippen lopen, of ben ik niet helemaal goed geinformeerd…

louis sartorius zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 1:52 uur
279 – Kinderbescherming. Zit wat in Veronica. waarop testen is ook nog de vraag. Maar waar 
komen we uit? De vrijheid van het individu versus selectiemethodes. Waartoe die laatsten leiden 
hoef ik je niet te vertellen. Heel veel vraagtekens kun je zelfs al zetten bij schoolvorderingstesten of 
hoe ze mogen heten. En waar leiden scholen voor op?

Die kinderbescherming en verwante instanties zijn juist een gevolg van die zwaar bevochte 
individuele vrijheid. Voeg daarbij wat er allemaal niet mis kan gaan in het prille kinderleven en 
daarvoor. Je weet even zo goed als iedereen die iets om kinderen geeft en enigermate op de hoogte 
is wat er allemaal loos is dat het bijna een wonder mag heten dat het meestal nog al bij al goed 
afloopt, dat volwassen worden. Je merkt waarschijnlijk ook meteen wie op dit gebied geen enkele 
notie heeft en toch de grootste mond opzet. Kinderlozen en mensen die nooit een band met kinderen 
gehad hebben, mag je in het gunstigste geval veronderstellen.

Een voorbeeld. Vanavond was er een gesprek met Jaap van Zweden op de TV. Zelf als begaafd kind 
met 16 naar de Juillard School, inmiddels dirigent, heeft een kind dat tot z’n zesde niet sprak. Toen 
kregen de ouders te horen dat het kind autistisch was en wat hij allemaal niet zou kunnen. Een 
schok. Muziektherapie kwam ter sprake. Maar Jaap van Zweden zei ook: ons zoontje heeft mijn 
leven en de kijk erop enorm veranderd en verrijkt. Het is een vriendelijk en sociaal kind. 
Vervolgens het onbenul van de interviewster, ze ging er niet op in, maar brak dit onderwerp af.

Je reageert vermoedelijk op het stukje van Johan Nijhof. In zijn reactie valt iets te lezen over 
‘wanhopige slachtoffers van de kinderbescherming’. Wat lezen we hier? Op het eerste gezicht is 
dhr. Nijhof een ongelofelijk schandaal op het spoor gekomen, of, aannemelijker weet hij absoluut 
niet waar hij over spreekt. In ieder geval kan deze beschuldiging, dat is ze toch, niet zo blijven 
staan.
Wat zeker verontrustend is is dat nog steeds in dit land massaal vrouwen mishandeld en verkracht 
worden. Des te merkwaardiger dat een partij die ‘law and order’ predikt een parlementslid in de 
eigen gelederen heeft met een belast verleden op het gebied van vrouwenmishandeling. Elke keer 
blijft een melding hierover zonder enige reactie. Dat is kwalijk. Met welk recht van spreken kunnen 
dan nog andere vormen van geweld, alhoewel zeer selectief en manipulerend, veroordeeld worden?

Veronica, er valt weinig respect op te brengen voor mensen die een groot front maken rond meisje 
Laura, en geen enkel besef en belangstelling aan de dag leggen over wat werkelijk gaande is met 
onze kinderen, nogmaals hier en elders. Je reacties kennende zijn we het over dit punt eens. Een 
diploma om te mogen neuken? Liever niet.
Laura interesseert me geen bal, om het maar eens zo uit te drukken. Laat ze maar zeilen, dan zien 
we wel waar het schip strandt.

louis sartorius zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 16:29 uur
281 Veronica Cramer – Je hebt gelijk. Er zijn twee ‘law and order’ partijen in Nederland met tevens 
een hoog xenofoob en nationalistisch gehalte, SP en PVV. De tweede dus. De naam van die man? 
Dion Graus. Er is het een en ander na te lezen in deze krant, o.a.:
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http://www.nrc.nl/dossiers/verkiezingen2006/article1750394.ece/Dion_Graus
%2C_nooit_veroordeeld

Het dagblad De Limburger heeft er ook werk van gemaakt, een van de vele artikelen:
http://arc.mgl.x-cago.com/vw/article.do?id=DDL-20080923-00002HE003&words=dion+graus
+date%3a20080831+20090831
Een dossier over Graus uit die krant valt te vinden onder:
http://www.limburger.nl/article/20080923/DOSSIERS/525774611

Geen prettige lectuur. Werpt een schril licht op de diepgang van die bewuste partij.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 15:21 uur
285-Veronica Cramer—Laad u toch geen rad voor ogen draaien. Geen politicus of partij waar niets 
op aan te merken is, en de rotte appels worden er uiteindelijk toch wel uitgefilterd, of op een 
zijspoor gezet. Veel gevaarlijker dan die in glazen kooien verblijvende politici zijn de lieden -ook 
op dit forum- die u een (hun) richting uit trachten te manipuleren, en daartoe maar wat willekeurige 
grepen verrichten in de goed gevulde voorraadbak met politieke miskleunen. Wat ze verzuimen te 
vermelden is dat die bakken met alle kleuren zijn gevuld, van links tot rechts. Om u terwille te zijn: 
google eens bij Tara Singh Varma (Groen Links) als een van de vele tegenhangers van Graus. En 
pak dan gelijk Mohammed Rabbae er even bij, en Marijke Vos (gifschip Probo Koala), alsmede wat 
CPN voorgeschiedenis, en -vooruit- ook hun visie op de Navo interventie, goed voor beeindiging 
van de Balkanoorlog (maar niet als het aan GL had gelegen). Het zijn maar wat willekeurige grepen 
uit de afvalbak van één partij, waar alle partijen containers vol afval koesteren. Denken kunt u beter 
zelf doen (ik vertrouw het u graag toe), en blijf vooral alert op betwetende manipulators, want die 
pakken uit door in te pakken, met vooral veel lucht. Vraag u eens af waarom een link tussen Laura 
en Wilders wordt gelegd, en u weet voldoende. Niet over Laura of Wilders, maar wel over de 
bruggenbouwer, met zijn pijlers van wrakhout.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 15:38 uur

286-Laad = Laat, daar is het nooit laat genoeg voor 

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 11:10 uur
289-Veronica Cramer—U zit ver weg, en kan niet van alles hier op de hoogte zijn, vandaar de 
toevoeging. Uiteraard kom je in een groot gezin de wereld in het klein tegen, maar of we van dat 
proces ook leren…
Stel: u ziet iemand met een emmertje die verklaart de Oceaan leeg te gaan scheppen. In het 
gunstigste geval zullen fronsende wenkbauwen zijn deel zijn. Elders vindt een discussie over 
gloeilampjes plaats, ter verbetering van het milieu, en dat vinden we normaal. Alles is betrekkelijk 
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“Gratis, grootschalige dance-evenementen voortaan verbieden?”

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 20:52 uur
Herrie en onnodig lawaai zijn vormen van agressie en wekken agressie op. Je merkt het aan de 
reacties.
Je zult ook maar wonen op een plek omgeven door parkeerplaatsen, slaande portieren, dreunende 
stationair draaiende motoren, geclaxonneer zijn je deel. Gevraagd wordt tolerantie, inderdaad van 
degene die het moet ondergaan. Dat is de regel. Zo ook bij alle mogelijke festiviteiten. 
Zomerfeesten tot diep in de nacht, op een kilometer afstand is de herrie te horen. Gezellig. En de 
socialisten hebben het gedaan. Kan het dwazer? Nee, beste meneer Wiersma, die prachtige 
cultuurgolf hebben we te danken aan de poenpenoze en de stompzinnigheid die alom heerst. Je 
hersens gebruiken, gezellig met iemand een praatje maken, waar komen we uit? Trimmen die 
handel op het meest elementaire. Daar zit de ellende. In Singapore doen ze het op een andere 
manier, het resultaat is hetzelfde. Kapitalisme is herrie, zei eens een uitgeweken Rus in Amsterdam. 
Zo is het maar net, een totaal gebrek aan civilisatie ook. Niks humaan en mensvriendelijk.
Het genante appelleren aan feest is nog wel het meest treurige. Een totaal verbod zou zeer wenselijk 
zijn. Dan leren we misschien weer met elkaar ‘verkeren’ en ons niet letterlijk en figuurlijk laten 
verdoven. Echt sociaal, misschien wel socialistisch?

Tijdens de introductie van de milieuwetgeving werd nog onderkend dat lawaai tot de ergste 
milieuverontreiniging, u leest het goed, zou uitgroeien. En welke maatregelen zijn inmiddels 
genomen? Geluidszones ja, maar aan de bron? Onderwijl zijn gemeentebesturen actief het jaar rond 
festiviteiten te organiseren met een hoog boinkgehalte, die trekken publiek en voor de horeca is het 
kassa. Probeer echter niet op straat zelf wat muziek te maken of te zingen. Dat is pas overlast, niet 
de langsrijdende disco of de scheurende Harley Davidson.

Met u eens, meneer Jongeneel: ‘in de massa’s verliest de rede het altijd’.
Houdt u ook van klavecimbelsonates? Rameau, Couperin? Zou die feestvierende massa nog weet 
hebben van luisteren, zou ze überhaupt kunnen luisteren? Wat denkt u?

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 17:01 uur
De politie is al lang geleden vleugellam gemaakt door de alles-moet-kunnen maatschappij, en het 
daaruit voortvloeiende gebrek aan gezag wreekt zich, met name door kringen die er toch al niet 
ontvankelijk voor waren. Die subculturen leiden een eigen leven, en houden dat ook in stand door 
invloeden van buitenaf uit te sluiten. Waar ze wel ontvankelijk voor zijn is de harde hand, maar die 
zit in dit land ingezwachteld, ook in het rechtssysteem. Ze kunnen dus gewoon hun gang gaan, en 
dat is bekend. Dat moet je dancefeesten noch politie verwijten, maar een politiek die dat mogelijk 
heeft gemaakt, met dank aan de bestaande partijen.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 22:09 uur
41 Jan Bastogne – “Speak Easy”… Mijn ervaring met oorverdovende muziek. 40 jaar geleden. Een 
kroeg waar spreken absoluut onmogelijk was. Mijn trommelvliezen hebben het weerstaan, gelukkig 
maar. Eerlijk, ik wil niet afgeven op andermans smaak, maar vraagt u zich wel eens af op grond van 
wat u deze voorliefde heeft ontwikkeld? Erbij willen horen, geen luisterervaring met andersoortige 
muziek? Omdat deze scène ergens voor staat?
Ontlenen dit soort festijnen hun waarde aan het massale karakter, wat is dan nog het verschil met 
een stadion vol met voetbalsupporters en hooligans? Het zijn invloeden van buitenaf die beide in 
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beweging houden. Beter, van bovenaf, de jongerencultuur, daar valt geld mee te verdienen. Met de 
suggestie van een subcultuur.
Laat u niet verdoven, niet door geluid en niet door de commercie. En hou het wettelijk gezag op 
afstand, regel het zelf. Een politieke keuze bijna! Voor je het weet nemen de ‘law and order’ 
fascisten het roer over en dan is het met de pret gedaan.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 17:56 uur
58 Annette Reinboud – Gelijk hebben en gelijk krijgen is twee. Ook, bescheidenheid is een deugd. 
Het land is onder de noemer waarden en normen volledig onder heerschappij van de grote bekken 
geraakt, hun waarden en normen. En waar dat nog niet verwezenlijkt is zal het ingevoerd worden. 
Verhoging van de maximumsnelheid van ons lievelingsobject. Eén partij staat er zeker voor garant.

De grote bekken sabelen alles neer wat niet in hun kraam past. Zij eisen op, voor zichzelf niet voor 
anderen, levensruimte en levenskwaliteit. Ze walgen van stedelijk leven, van samenleven. Mensen, 
er zijn er teveel. Ze vergeten zelf het voorbeeld te geven. Dat is het crapuul, lak aan andere uitingen 
van mens zijn. Zij zullen zich nooit schamen, zijn schaamteloos geboren.

Een stiltedag per maand, zou dat kunnen? Liefst op een drukke winkeldag. Geen muzak, geen 
rijdende blikken trommeltjes, geen motorzagen en maaimachines. Geen vliegverkeer. Zou dat 
kunnen? Leren onze jongsten ook wat rust en verkeren is.

Ook bedankt!

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 23:12 uur
63 Annette Reinboud – Niemand neemt zo te zien de moeite op uw aanbeveling te reageren. Bij 
deze dan. De trailer, meteen het overbekende gezicht van Amerikaanse gevangenissen, Zwarten. 
Eerste reactie, is dit de nieuwe aanpassingsgolf die ze moeten ondergaan?

Meditatie, goed en wel, helpt dat onze samenleving verder? Is het niet veeleer een vorm van 
immuun maken tegen, inderdaad, ongezonde invloeden. Helpt ze die weg te nemen? Wel 
beschouwd meer een luxe voor weinigen, dan een werktuig voor fundamentele veranderingen. 
Grosso modo zou je kunnen zeggen, voor de elite is alles te koop, voor patiënten zijn er 
aanpassingstherapieën.

Breng eens een aantal discussies, die nou lopen, gloeilampen, winkelen op zondag en deze eens 
samen. Ze gaan alle drie over het leefklimaat en het opgelegde dictaat, een verlichte vorm van 
dictatuur uit economisch belang.
Werken moeten we, dondert niet wat, om geld te verdienen om vervolgens te consumeren op een 
wijze die ons voorgespiegeld en voorgespeeld wordt. Van de AH tot een zonnig strand. Als in de 
film hoort hierbij een geluidscoulisse ter verdere verdoving. Ja, je loopt dood op institutionele 
doofheid. Simpel, ook mensen daar maken deel uit van diezelfde massa, de aangepasten. Ze 
begrijpen het niet, ze willen het niet begrijpen. Dat laatste zou meteen de poten onder hun bestaan 
wegzagen, weg status en gevoel van eigenwaarde. Kun je ze dat aandoen?

U concludeert: “Dat wat in de loop der vele jaren zo scheef en dus ongezond is uitgegroeid kan 
nooit opgelost worden door er dezelfde denkpatronen op los te laten als die waardoor het fout is 
gegaan. Om tot een aangenaam leefklimaat te komen zijn voorbeeldfiguren nodig, maar men kan 
pas een voorbeeld geven door er een te zijn.”
Logisch, maar welke denkpatronen, welk voorbeeld?
Schoonzus op bezoek. Onderwerp autootje. Hoe dacht je had ik anders op bezoek kunnen komen, 
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zo zonder auto? Afstand, een kilometer of vijf. Goede bus en treinverbinding, makkelijk te fietsen, 
zelfs beloopbaar. We komen toch ook bij jullie? Dat was meteen het laatste bezoek van schoonzus. 
Zomaar een voorbeeld. Los je dat op met meditatie? Dacht van niet.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 22:32 uur
65 Annette Reinboud – Ken jezelf, vastgeroeste denkpatronen, emotionele uitingsvormen.
Als het negatieve spiegelbeeld van deze begrippen kun je stellen: “Het niet weten, het niet willen 
weten, de drang om te weten onderdrukken”. Vaak, lijkt me, toepasbaar op twee niveaus, het 
individuele èn het maatschappelijk, soms op een van beide. Vermoedelijk kunt u hierin meegaan.
Therapieën zijn veelal persoonsgericht. Als dat niet zo is hebben we meer te maken met 
massapsychose. Komt aardig in de buurt van het oorspronkelijke onderwerp hier. Zwaar beladen 
zijn massa-meetings ter glorificatie van een of ander bewind of leider.
Vermoedelijk kun je slechts zinnig oordelen over de werking van een therapie als je deze zelf 
ondergaan hebt. Uit mijn omgeving heb ik weet van een ernstig mishandelde vrouw die dankzij 
meditatie de kracht vond een zelfstandig leven te gaan leiden. Zeer belangrijk lijkt me ook 
muziektherapie, al decennia lang populair in Duitsland. Afgelopen week zond de VPRO over dit 
onderwerp een documentaire uit. U begrijpt, ik onderschat de mogelijkheden van een therapeutische 
behandeling om je weerbaarder, minder beïnvloedbaar, noem maar op, te maken allerminst.

De keerzijde echter, en dat je kun meditatie of psycho-therapie niet aanwrijven, zolang ze niet 
gebruikt worden als vlucht uit de werkelijkheid, die mensenwereld draait door. De 
oorlogsmachinerie, het verkeer. De schaal waarop is steeds omvangrijker, steeds verder 
doordringend op onontgonnen of ‘onderontwikkeld’ terrein.
Deze keerzijde, wat doen we eraan, kunnen we er wat aan doen? Vaak wordt pas actie ondernomen 
als het ons privé-leven dreigt aan te tasten, m.n. het autoverkeer. Iedereen heeft recht op een 
autootje, schuld aan overlast zijn altijd anderen, de overheid moet het maar oplossen. U kent het 
ongetwijfeld. Verplaatsen van problemen en symptoombestrijding aldus.
Ook hier een eigen ervaring ditmaal uit het Nijmeegse. Grote invalsweg met keibestrating. Asfalteer 
die handel, zo de gemeente. Minder herrie en betere doorstroming, wel ten koste van voortuintjes. 
Geluidsrapporten, noem maar op, komen op tafel. Op verzoek van de bewoners aan deze weg heb ik 
een alternatief ontwikkeld. Edoch, ondanks de winst van het min of meer daadwerkelijk uitgevoerde 
alternatief blijft ook hier de bron onaangetast, het autoverkeer. Mag daar een discussie over 
opgestart worden of beschouwen we het als een onaantastbare verworvenheid, dat autoverkeer?

Kan, mag, moet een cultuuromslag plaatsvinden? In welke richting? Andere 
transportmogelijkheden of juist voorkoming van transport, als voorbeeld. Distributievormen 
gespreid of geconcentreerd? Op uw voorstel doorbordurend: het onderwijs veranderen, de 
opvoeding incluis, in die zin dat zintuigelijke waarneming gaat overheersen i.p.v. een 
computerscherm en vooral herrie. Ik reik maar terloops wat aan uit eigen ervaring, maar bent u met 
me eens dat we op beide niveaus aan onze leefwereld moeten werken?

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 0:29 uur

68 Annette Reinboud – Iets om mee rekening te houden. Als je iemand anders bewust weet te 
maken van problemen die er voor ons allen toe doen, zonder verborgen politieke en economische 
agenda’s, propaganda en reclame dus, dan ben je pas met z’n tweeën. Als je samen zo verder gaat 
worden het al snel veel. Het sneeuwbaleffect. Daar moeten we aan vasthouden. Wordt het gevecht 
minder eenzaam en meer doeltreffend.
Succes!
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“Geschoolde Arnhemmer weigerde te schoffelen voor bijstandsuitkering. 
Terecht?”

louis sartorius zegt: 
woensdag 26 augustus 2009, 22:49 uur
Weet ze in Arnhem nog steeds niet dat schoffelen slecht is voor de natuur? Nooit gehoord van 
‘ecologische’ parken?

Sinds de zeventiger jaren herorganiseren en privatiseren overheidsinstanties bij het leven. Daarvoor 
worden tegen veel geld adviesbureaus ingehuurd. Doel is steeds mensen te laten afvloeien. 
Bepaalde taken moeten nu eenmaal verricht worden, al heb je de mensen die hiervoor in dienst 
waren weggesaneerd. Geen nood, daar zijn potjes voor. Potjes om werkelozen aan de nodige 
werkervaring te helpen en vooral er het arbeidsethos in te houden. En vooral goedkoop. Zo kan het 
gebeuren dat er per ongeluk een ex-ambtenaar wordt opgeroepen. Weten ze op het arbeidsbureau 
veel. Ze weten zelfs nog niet waarvoor de betreffende gemeente de persoon in kwestie nodig heeft. 
Laat dat nou hetzelfde werk zijn waarvoor onlangs nog mensen ontslagen werden. Kafkaëske 
toestanden inderdaad, ze komen regelmatig voor in dit land vol bureaucratische waanzin. De 
regelaars blijven op hun post, niet de werkenden. Zij worden zelfs ‘uitgeleend’ voor een exorbitant 
salaris om miljoenenprojecten te helpen doordrukken. Zie de ondertunneling van de A2 in 
Maastricht.

Harrie Vrijmans zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 0:56 uur
Beangstigend om te zien hoe het kortzichtige en hardvochtige neoliberale (wens)denken de geest 
van zeer veel mensen heeft vergiftigd:”…

Ik heb nog niemand hier zien discussiëren over de grote gevolgen, die nu al overal bespeurbaar zijn, 
van de “vanzelfsprekendheid”, als tegenprestatie voor een minimale uitkering, van arbeid die nog 
niet zolang geleden heel wat -niet zo erg getalenteerde of “gewoon” bescheiden” – mensen 
voldoening en een redelijke boterham verschafte:
Het is helemaal niet zo moeilijk om in te zien dat –naast grote afbraak van werknemersrechten van 
de lager en laagstbetaalden- de sterke benadrukking van “voor een uitkering moet gewerkt worden” 
heeft geleid tot een enorme looninflatie onderin het loongebouw en vlak daarboven. (dat was en is 
hoogstwaarschijnlijk ook de bedoeling…)

DAAROVER zou de discussie moeten gaan en niet over de zoveelste en wederom, voor met name 
bijstandsgerechtigden, stigmatiserende benadrukking van incidenten en uitzonderingsgevallen 
waarover vooral het “brave” en zelfingenomen deel der natie weer eens borreltafelend en 
vooroordelen versterkend “lekker de stok kan breken”…
Ook de gemoedsrust van heel wat lager betaalden en hun zelfrespect werd en wordt danig 
beschadigd met het telkens weer moeten zien dat hun werk werd en wordt gedaan en zelfs 
overgenomen door bijstandsgerechtigden en (met name in de zorg) door vrijwilligers…!
(Die overigens ook wel eens wat meer mogen nadenken, als zij vrijwillige arbeid willen doen, 
temeer daar ik juist onder hen soms types bespeur die met ergerniswekkende borreltafelpraat en 
zichzelf ophemelend (“ik kan zo slecht stilzitten…”) alle werklozen zonder onderscheid hun 
werkloosheid verwijten …”want er is werk zat”… (maar…dat moeten zij dan dus niet afpakken…)

Vooral bedenkelijk is dat juist die aanbidding van (neo)liberaal kapitalisme inmiddels- na tientallen 
jaren sloop van zowat alles wat traditioneel westerse samenlevingen nog enigszins leefbaar maakte- 
heeft geleid tot een bijna volkomen afbraak en verplaatsing van eenvoudig tot ook geschoold 
handmatig productiewerk naar lagelonenlanden, omdat een der dogma’s van de z.g. “vrije markt” 
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nu eenmaal is dat uitsluitend het kapitaal de volledige (moreelethisch volslagen nihilistische…) 
vrijheid van handelen mag hebben,
Dat daardoor heel veel mensen in vaak vernederende afhankelijkheid werden en worden geplaatst, 
zal de hogepriesters van de (neo)liberale kerk een zorg zijn.

Als gevolg van dit alles is inmiddels heel wat handarbeid (waaronder ook ZORGtaken!!) letterlijk 
nog nauwelijks lonend, want vaak “beloond” met slechts het minimumloon en daarbij behorende 
minimale of zelfs helemaal geen secundaire arbeidsvoorwaarden.(zoals pensioenopbouw, 
gratificatie, dertiende maand of bonus)

Maar zelfs over de schrijnende gevolgen van dit hardvochtige, (neo)liberale economische beleid 
moest zonodig nog privatisering en “marktwerking” worden uitgestort, met bijbehorende minimale 
beperkingen en voorschriften, zeer ten nadele van zwakkere, laagopgeleide of weinig getalenteerde 
mensen, die vroeger tenminste nog op enige –door beschaving ingegeven- begrip en mededogen 
konden rekenen.
Nee, nu is het vooral je eigen schuld als het neoliberalisme uitgerekend jou uitspuwde en natuurlijk 
moet je daarvoor, zoals inmiddels voor zowat alles, “de eigen verantwoordelijkheid nemen”.

Immers: nogal wat z.g “succesvollen” hebben inmiddels een lucratieve markt aangeboord met als 
handelswaar de door hen als “kansarmen” geëtiketteerde mensen die nog niet zolang geleden na een 
betrekkelijk korte werkloosheidsperiode doorgaans weer waardig betaald ander werk vonden. (vaak 
via toen nog bestaande arbeidsbureau’s)
Hun enige, nog enigszins meetbare, prestatie voor heel veel gemeenschapsgeld is -voor zover ik 
weet- dat eeuwige “leren hoe een sollicitatiebrief te schrijven” , waarvoor dan vaak duizenden 
euro’s schaamteloos worden opgestreken…
Ik heb sterk de indruk dat de ouderwetse arbeidsbureau’s- zelfs met alle kritiek die daarop mogelijk 
was- stukken goedkoper waren.
Maar….goedkoop betekent in het liberale (wens)denken immers dat geen geld wordt besteed aan 
broodnodige, sociale doeleinden: geld is pas goed besteed als “de markt” dat incasseert, ongeacht 
hoe of hoeveel…

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 1:50 uur
40 K. Chon – Een oorverdovende stilte zal uw deel zijn. Of er wordt geroepen: oordeel niet te snel, 
ik heb ook met mijn handen gewerkt, tijdens mijn studietijd, glazen gespoeld en zo. Ze, de z.g. 
academici, begrijpen ook niets van ware intelligentie. Als bankemployé achten zij zich vele malen 
verheven boven een timmerman of hovenier. Geen enkel benul dat ze hebben van werk. Zij, de 
klerken en omhooggevallen lieden denken dat ze werken, ocharm, ze worden beloond omdat ze een 
systeem in stand houden. Ze beseffen niet en daar komen ze ook nooit achter, dat kennis verworven 
wordt door doen.

Ronduit schandalig zijn de opmerkingen van Patrick Faas onder 36. Gelduitdelingen… Nooit 
gehoord van bonussen zeker? Je moet maar het lef hebben. Altijd aan de goede kant, en nu word ik 
persoonlijk, gestaan meneer Faas? U zou graag bepalen waar mensen recht op hebben. Wat een 
dwaasheid of misschien ook niet. Een nieuw soort fascisme staat al in de startblokken om even te 
bepalen waar iemand recht op heeft of niet. Ten faveure van de oude en nieuwe rijken, die menen 
dat het een godgegeven recht is, hun bezit. Hun leuke optrekjes, hun beleggingen, met 
kapitaalvlucht, belastingontduiking en al. Gelukkig hebben we de gaarkeukentijd gehad. Weet u wat 
me zo frappeert in uw geschriften. Uw snobisme en dédain, en passant de paus als nazi 
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kwalificerend. Bah! “Een creatieve commissie moet werk bedenken…” Gaat u zelf aan de slag, zou 
ik zeggen. Straatreiniging, wilde iemand ooit in dit forum vierjarige kinderen voor inzetten. Hebben 
we allemaal profijt van.

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 3:00 uur
@36

Weerzinwekkend uw reactie, Patrick Faas! U maakt van de armsten onder ons sneue bedelaars die 
overal zich moeten melden om daar hun handje op te mogen houden! Hoe bedenkt u het!! Is dat de 
liberale kant van uw GroenLinkse droom? Ziet u de rijen voor de voedselbanken al voor u? 
Kindertjes in uniformpjes? Voor de hongerige jeugd maaltijden op school? Heeft u te diep in uw 
glas gekeken of zo?

Weet u waar iedereen recht op heeft? Om te leven op aarde! En om te leven op aarde heeft de mens 
eten, een huis, kleding, onderwijs, energie en gezondheidszorg nodig. Dus DOKKEN voor hen die 
niet bij machte zijn dit bij elkaar te sprokkelen. Geld genoeg, dus DELEN waar we delen kunnen. 
En omhoog die uitkeringen voor de minstbedeelden!

Kapitalen worden gegeven aan uitkeringen? Kapitalen worden verspild aan oorlogstuig, aan zich 
verrijkende machtshebbers, aan ordinaire lobby’s bij de USA, aan wrede missies, aan Icesavers, en 
al die speculerende gemeenteambtenaren en onverantwoordelijke bankcriminelen die ons geld 
hebben verpatst. Zonder pardon!

Denk toch eens na en zie (!) hoe de hele overheid op kosten van de GEMEENSCHAP dit land 
verkwanseld heeft aan de neoliberale uitwas. En hoe deze mensen op ‘fluweel’ zitten als zij slecht 
werk hebben afgeleverd. Ofwel met een dikke gouden handdruk jaren op hun gat kunnen zitten nota 
bene. Ik zou zeggen houdt u zich daar maar mee bezig ipv hier uw hersenspinsels uit te braken. 
Vrije meningsuiting oké! Maar een mens kan maar niet alles roepen!! Gewoon een kwestie van 
beschaving.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 16:32 uur
Op kansrijke leeftijd en voor zover gezond van lijf en leden kun je bijstandbanen beter helemaal 
niet op je CV hebben staan, evenmin als de bijstand zelf. Op 45-jarige, tegenwoordig kansarme 
leeftijd wordt dat een ander verhaal, en al helemaal dankzij de steeds verder uitgeholde rechtspositie 
van werknemers. Laten we even vooropstellen dat zo’n bijstand min of meer een eindstation is, met 
verregaande consequenties, zowel materieel als sociaal. Je mag je vermogen opeten, je (sociale) 
netwerk dunt uit, je maatschappelijke aanzien loopt forse deuken op, je eigenwaarde ligt in de 
kreukels. En als beloning voor dat alles mag je dan ook nog gaan schoffelen, daarmee je opleiding 
en ervaring en passent de grond in schoffelend. Wie van u gunt dat zichzelf? Niemand, dus gun dat 
die man dan evenmin!
Er bestaat ook nog zoiets als trots en eigenwaarde, bij de een beter ontwikkeld dan bij de ander. En 
als je gewend bent je hersens te gebruiken, dan komt dat de drang tot handwerk bepaald niet ten 
goede. Op de vrije tijd na, dus onverplicht. Ik vind een individuele benadering van essentieel 
belang, want ook de incasserende vermogens verschillen nogal. Ooit stond ik als werkstudent in de 
fabriek van een familielid augurken in potten te stoppen, en hield het na een dag weer voor gezien, 
want voelde me hondsberoerd bij het monotone werk en ritme van herhaling, terwijl de beroeps 
‘collega’s’ me al evenmin konden boeien, met hun geleuter over niets. Maar toen was ik twintig en 
lag de wereld voor me open. Dat lag het toen ook nog voor een 45-jarige, maar die is tegenwoordig 
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op die leeftijd juist niet jarig. Reintegratieprojecten stellen voor hem niets voor, en dienen enkel de 
reintegratiemaffia. Jong, snel en dynamisch vormen de toverwoorden, al weet niemand waar dat 
voor staat, anders dan jobhoppen. En de vijftigjarige personeelschefs verklaren een vijf jaar jongere 
sollicitant te oud… Die schoffel wordt hem dus in handen gedrukt door een tijdgeest, en het wordt 
nodig tijd die geest uit zijn fles te halen.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 27 augustus 2009, 21:24 uur
72-Jens Bos—Het zal ongeveer dertig jaar geleden zijn geweest dat ik in een artikel waarschuwde 
voor China, als economie om in de toekomst rekening mee te houden. Daaraan gekoppeld de 
enorme vervuiling en verspilling die industrialisatie ‘nu eenmaal’ met zich meebrengt. Daar lag 
voor mij het accent, maar indachtig de gang van zaken hier weinig reden voor een vermanend 
vingertje. En dat ik er al zo vroeg voor waarschuwde had niets te maken met een voorzienende blik, 
en alles met voorspelbare menselijke gedragingen, gericht op meer en beter. Beter voor zichzelf 
dus, en ten koste van veel. Dat doemscenario is uitgekomen, China ging -net als wij ooit deden- 
over van tien straatreinigers op een vuilniswagen, en moest voor acht mensen werk zien te vinden. 
Dan kom je al snel in de sfeer van protectionisme terecht, en rekbare regels geven nu eenmaal meer 
armslag (zoals u ook beschrijft). Inderdaad, ze hebben veel van ons geleerd en gekopieerd, maar 
neem ze dat eens kwalijk. India staat ook in de startblokken, en Afrika zal ooit volgen. Tegen de tijd 
dat de hele Aarde leeggeroofd en vervuild is komen ze allen tot bezinning, maar dat maken u en ik -
gelukkig- niet meer mee. Gelukkig, want de impact zal enorm zijn, met door de mens (door wie 
anders) veroorzaakte natuurrampen, oorlogen, voedseltekorten etc. Een van de redenen waarom ik 
pleit voor ‘meer mens met minder mensen’.
Gericht op welzijn, want welvaart hebben we in overvloed, nog wel.
Dat welzijn heeft met aanzienlijk meer te maken dan werken tot je erbij neervalt. Het heeft met 
verdeling te maken (u bent die mening volgens mij ook toegedaan), en met krimp. De mythe van 
vooruitgang heeft ons te veel kwaliteit van leven gekost om daar nog langer mee door te gaan, maar 
de huidige systemen staan dat (nog) niet toe. Dat klinkt lekker afstandelijk, maar die systemen 
worden natuurlijk wel door ons zelf in stand gehouden, zo eens in de vier jaar. Daar ligt de sleutel 
tot anders en beter, maar dat vereist een enorme denkomslag, en de mensheid is gewend sloten te 
dempen als de kalveren verzopen zijn. Tot ze zelf dreigen te verzuipen, maar dan is vrijwel zeker de 
grens van wat nog haalbaar is al gepasseerd. We zijn ons eigen noodlot, daar zullen we aan moeten 
wennen. Hoewel zoiets nooit went, inderdaad.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 20:52 uur
Jitso Keizer,

Ik heb hier haast “tot in den treure” en verbeten (en dat is NODIG ook!) gewezen op de 
opportunistische en pragmatische gelegenheids“ethiek” die steeds vaker en dwingend zo 
langzamerhand het denken en de geest van grote delen van de onze bevolking heeft vergiftigd en in 
ieder geval niet weinig heeft beïnvloed.

Ik krijg uit uw reactie de indruk dat u eigenlijk hetzelfde signaleert met ander woorden en 
omschrijvingen: als de tijdgeest steeds meer mensen vervreemd van ooit overeengekomen en 
verinnerlijkte morerelethische beginselen die werkelijk eeuwigheidswaarde (!!!) hebben en deze 
voor vooral de jongere generaties zelfs als vreemd en onwerkelijk worden ervaren (overigens, 
ZONDER daarvoor zelfs maar een beetje van de kwaliteit van de als “vreemd” ervaren, 
oorspronkelijke ethische beginselen in de plaats te stellen…) wordt OOK veel, ooit als verstandig 
en rechtvaardig bevonden, wetgeving niet slechts als hinderlijk ervaren, maar vaak sluipenderwijs 
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“gewoon” terzijde geschoven ter wille van pragmatische gelegenheids”ethiek” en navenante 
“regels”.
In feite dus een vorm van sluipende wetteloosheid, omdat het in deze moderne en uiterst 
ingewikkelde “samen”leving –door de geweldige, letterlijke “inbeslagname” van onze geesten en 
persoonlijkheden- heel veel moeite kost en bijna altijd veel moed om tegen deze verontrustende 
tendensen in te gaan.

Zie bijvoorbeeld de discussie over zeilster Laura Dekker als een perfect voorbeeld van wat ik 
bedoel:
Wetgeving wordt door vele gehersenspoelde geesten kennelijk nog slechts als hinderpaal ervaren, in 
plaats van als beschermer tegen de samenleving bedreigende uitwassen als er –in dit geval extreme- 
individuele doeleinden worden nagestreefd… en men moet en zal per se zijn zin krijgen: daarbij 
“perfect” getuigend van het moreelethische nihilisme en van geen beperkingen duldend egoïsme die 
zo kenmerkend zijn voor al die “samen”levingen die al tientallen jaren in de wurggreep zijn van 
(neo)liberaal kapitalisme.

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 21:05 uur
Correctie Harrie Vrijmans (@85),

2e alinea 3e regel: …vervreemd… moet zijn …vervreemdt… en 4e regel: …morerelethische… 
moet natuurlijk zijn …moreelethische…

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 22:53 uur
Tubes tandpasta vullen? Met machines neem ik aan. Echt lopende band werk. Leerzaam of 
afstompend? Afhankelijk van persoonlijke kwaliteiten. Helaas zijn er nog veel geestelijk 
gehandicapten die hiervoor misbruikt kunnen worden. Sommige noemen dat zich nuttig maken voor 
de maatschappij. Lijkt al bij al verdacht veel op werk in de bajes. Geestdodend werk. Tijdrovend 
werk, in de bajes al van een fout gehalte. Is onze maatschappij verworden tot een open gevangenis? 
Een verkapte vorm van dwangarbeid dus.

Uiteindelijk gaat het over de arbeidsmarkt, de markt waar de arbeider, geschoold of niet, zijn 
arbeidskracht verkoopt. Een oude wijsheid, zijn we die vergeten? De werk’gever’ bepaalt, niet de 
werk’nemer’ wat er gebeurd. Met dank aan het IJzeren Gordijn en communistisch gevaar is er na de 
oorlog een Soziale Marktwirtschaft opgebouwd, waarvan het fundament door de nazi’s was gelegd, 
uitmondend in het Wirtschaftswunder om in de terminologie van de geachte Carl Bergmann te 
blijven. Zo te lezen heeft hij zich inmiddels aangepast aan Amerikaanse toestanden gezien zijn 
Bejahung van Harz IV, ingevoerd onder de sociaal-democraat Schröder. De afbouw van de 
Sozialstaat. De Nederlandse parallellen na de oorlog zijn begonnen met de ‘geleide loonpolitiek’ en 
de ouderdomsvoorziening. Het vlagschip voor ons allen werd de EGKS, EEG, later EU. Ook wij 
bouwen inmiddels af. Te duur?
Wie hebben de sociale voorzieningen gefinancierd? Zijn zij het die de arbeidsmarkt reguleren? Nee 
dus. Wel mogen ze toetreden tot de arbeidsreserve in tijden van economische neergang, buiten hun 
schuld. Noodzakelijk? Dan is er chronisch iets fout met ons economisch stelsel.

Opgeleid wordt vooralsnog tot die toch wel imaginaire arbeidsmarkt. Immers, waar vandaag de dag 
nog veel belangstelling voor is, kan morgen zo maar verdwenen zijn. In een pennenstreek kan een 
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opleiding en vakbekwaamheid zomaar nutteloos worden, zeker als bron van inkomsten. Omscholen, 
waartoe?
Voeg daarbij de privatisering / liberalisering van overheidsdiensten, het moest allemaal goedkoper 
worden onder het credo van het spel van vrije maatschappelijke krachten, en het plaatje is rond. 
Massale afstoting van werkgelegenheid. De loonkostenfactor tot een minimum reducerend. En wie 
vult de gaatjes? Wie wordt verantwoordelijk gesteld, de veroorzaker of het slachtoffer?

Zoveel is zeker, solidariteit is afgeschaft. Zelfs minimale notie ontbreekt over hand en voetwerk. Er 
valt zelfs te concluderen dat voor een aantal posters het een vorm van geestelijke terreur is. Voor 
fijnbesnaarde lieden met een groot denkvermogen een gruwel. Let wel, echte lichamelijke arbeid 
vereist inzicht en kennis. Verrijkt ze ook, echte intelligentie verworven door hard labeur. Veel meer 
dan slimme meiden met een zeilboot ooit zullen verwerven. Weten haar supporters veel, die hebben 
genoeg aan een idool, ondertussen profiterend van het werk van anderen.

Laten we eens eerlijk zijn. Wie levert in dit land nog werkelijk productieve arbeid? Het eerste wat 
mij te binnen schiet zijn vrouwen in het huishouden. Verder, een timmerman, een van de mooiste 
beroepen. Van een heel ander kaliber dan bankemployé op een muffig kantoor. Hovenier, 
schaapherder, edelsmid, prachtige beroepen. De meeste vakkennis is om zeep geholpen door 
mechanisatie en automatisering. In de bouw, op het land, ook in de industrie. En wie blijven op hun 
stoel plakken? De regelneven, de z.g. hoog opgeleiden. Zij pleiten voor een moderne vorm van 
bedeling en hebben het over belazeren. Laten we beginnen het werk eens eerlijk verdelen en een 
echt vak te leren.

Lees voor de zekerheid nog eens wat K. Chon schreef onder 40!

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 2:39 uur
Ter herinnering:
“They desired to bring about the fullest collaboration between all nations in the economic field, 
with the object of securing for all improved labour standards, economic advancement, and social 
security.
After the final destruction of the Nazi tyranny, they hoped to see stablished a peace which would 
afford to all nations the means of dwelling in safety within their own boundaries, and which would 
afford assurance that all men in all the lands might live out their lives in freedom from fear and 
want. “
(1941 – Atlantic Charter, een verklaring van Roosevelt en Chuchill)

Wat is er van terecht gekomen, wat is inmiddels afgebroken en wat staat verder op de tocht?

Tijden beginnen te herleven, de dertiger jaren met zijn werkverschaffing en de naoorlogse DUW, 
ingesteld door het Militair Gezag. Pas in 1949 lukte het een werklozen- en wachtgeldvoorziening 
van de grond te tillen. (De voorloper, als we dat zo mogen noemen dateerde van 1912, de nieuwe 
Armenwet, na 60 jaar verzet van de o zo ethische Christelijken met hun kerkelijke chariteit.) Het 
rode gevaar woog zwaar, niet van buitenaf maar van binnenuit. Tussen haakjes, het gele gevaar 
werd toen ook al onderkend. Chinezen waren eenvoudig te talrijk, dat kon niet goed gaan. 
Voorspelbaar.

Interessant en verontrustend, te lezen in een aantal reacties, dat de geest uit die tijd nog levend is. 
De volksvoorzieningen dus. Niet bestemd voor academici, politici en ambtenaren, daar worden of 
zijn aparte regelingen voor ontworpen. Zij hebben een hoog ontwikkeld niveau van eigenwaarde en 
zijn gewend hun hersens te gebruiken, denken ze. Wel zijn ze met onverminderde kracht toepasbaar 
op een werkeloze violist, onderwijzer, bankklerk of kunstschilder, beroepen met weinig economisch 
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nut.
Essentieel, citaat: “De mens heeft enorme behoefte aan statusverhoging, beter te zijn dan de rest, en 
daar mag iemand best voor werken. Maar statusverhoging kan nooit een algemeen recht zijn, want 
dan verliest het zijn betekenis.” De status van consument. Economisch niet onbelangrijk.

Op welk niveau vinden uitkeringen en tewerkstelling plaats? Op gemeentelijke niveau, 
overzichtelijk en persoonsgericht. Dan is het nog maar een stap naar een ruimtelijk model met 
werkkampen en al. De ’sociale volkshuisvesting’ van na de oorlog vertoonde hier al duidelijke 
trekken van. Nu lijkt de tijd aangebroken de proef op de som te wagen. Het reserveleger aan 
arbeidskrachten neemt ongetwijfeld toe. De kosten moeten laag blijven, voeding, huisvesting, 
transport. Wat ligt dan meer voor de hand dit reserveleger te concentreren. Geeft minder gedonder 
met controle, valse schaamte, distributie. Welke bevolkingsgroep zou het eerst in aanmerking 
komen mocht de Vrijheidspartij aan de macht komen, denkt u? Voorspelbaar toch!

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 21:06 uur
117-Jens Bos—Dat komt omdat feesten leuker is dan ruimen. En omdat de een van het leven een 
feest weet te maken, terwijl de ander het veld moet ruimen. Mensen mogen dan wel naar een of 
ander godsbeeld geschapen heten te zijn, maar daar houdt iedere gelijkenis ook mee op. En aldus 
loopt de een de honderd meter in vijftig seconden, en de ander in tien. Die ongelijkheid heeft De 
Here kennelijk niet voorzien, en al evenmin de consequenties daaruit voortvloeiend. En dat kwam 
hij / zij / het weer met Keynes overeen, waar geen enkele overheidsingrijpen heilig bleek en blijkt, 
net zoals een uitblijven daarvan. Wat resteert is het nattevingerwerk, en daar zijn het allen 
grootmeesters in.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 10:54 uur
120-Jens Bos—Waarschijnlijk wel, en misschien maar goed ook, want veel problemen worden juist 
opgelost door er helemaal niets aan te doen, en juist verergerd door ingrijpen. Wat al dan niet 
verantwoord is, is buitengewoon lastig te bepalen, zo dat al mogelijk kan zijn. We hebben verleerd 
ons te laten verrassen, en dat is ons natuurlijke oplossingsgerichte vermogen -veelal gebundeld in 
gevoel- bepaald niet ten goede gekomen.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 21:58 uur
125-Jens Bos—En daar geloof ik weer niet in, zonder het overigens uit te sluiten. Veel mensen 
voelen inderdaad een drang tot handelen, maar daar hoeft geen egoisme aan ten grondslag te liggen, 
noch ten koste van anderen te gaan. Ik zie veel positiefs om me heen, maar sluit negatieve 
verrassingen nooit uit. Gebrek aan verwachtingen voorkomt teleurstellingen, dus dan is veel 
meegenomen, kwestie van zelfbescherming. En met revoltes is niets mis, zolang er geen wapens 
kletteren en -belangrijker- ze niet door Balkenende worden geleid  .

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 6 september 2009, 18:37 uur
Arjan Korevaar&@136),

“wie niet werkt zal niet eten.”
U beseft hopelijk dat de betekenis van deze zin nagenoeg zeker een andere inhoud had in de totaal 
verschillende context van een andere tijd dan onze, van economie en wedijver doortrokken 
periode…??
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Werken betekent NU immers vooral en uitsluitend voldoen aan de (buitensporige…!) eisen van de 
z.g. “markteconomie”, die zelfs in toenemende mate niet schroomt om liefdevol en DUS 
hoogstnoodzakelijk vrijwilligerswerk in de plaats te zetten van eerlijk betaald werk, daarmee nog 
eens de inherente hardvochtigheid, onrechtvaardigheid en vooral domme kortzichtigheid die ten 
grondslag ligt aan een dergelijke definitie van “werk”, benadrukkend…

Overigens, bovenstaande becommentarieerde eeuwenoude uitdrukking kan haast niet anders 
gelezen worden dan met een -NU (!!…)dus nodige- voetnoot die uitdrukkelijk nog eens aan 
moreelethische beginselen -desnoods Christelijke, zoals genade betonen en barmhartigheid 
bewijzen- herinnert.

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 19:06 uur
Het gaat over mensen zonder werk. Die krijgen uitkeringen. Er viel al het een en ander te lezen over 
sociaal-economische principes. In Duitsland na de WO II vertaald in de “Soziale Marktwirtschaft”. 
Onder de SPD en Schröder is het begrip sociaal in de vorm van ondersteuning gereduceerd tot te 
weinig om te leven en te veel om te sterven. De Bild Zeitung is een nieuw offensief begonnen om te 
komen tot een totale afbraak van dit stelsel. Een mens kan leven van 132 euro per maand berichten 
ze vandaag. Meer is niet nodig voor een dak boven het hoofd, eten en energie. De Harz IV norm 
van Schröder ligt driemaal zo hoog… Iets voor een toekomstige regering om over na te denken. 
Eentje met Wilders als premier? En wie blijft verantwoordelijk voor het werk, het soort werk dat 
geld oplevert? Mogen we eens eindelijk zelf ons leven creëren, iets waar de Christelijke beginselen 
wars van zijn? De chariteit, afhankelijke schapen voor grote, moreelethische leiders.
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“Wordt het e-boek een succes?”

louis sartorius zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 18:32 uur
Och, cultuurpessimisme. De auto heeft helaas ook het rijtuig vervangen. Je kunt nog niet eens 
fatsoenlijk instappen, over de rest maar te zwijgen. En wat is er tegen een e-book? Het komt niet in 
de plaats van, wat een onzin.

Vooral gecombineerd met goede tekstverwerking-programma’s is het nu al een verademing om op 
een computer wetenschappelijk werk te verrichten. Notities, voetnoten, citaten, alles bij de hand. 
Tekeningen, ontwerpen, noem maar op. De koppeling met internet. Soms, zelfs vaak vind ik papier 
al een ramp.

Ook, wat een ruimtebesparing, echt een vooruitgang, zeker als de hard- en software nog verder 
ontwikkeld zal zijn. Overal en alles bij de hand. Hopelijk de genadeklap voor de uitgevers van 
schoolboeken.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 1:16 uur
35 Frank Lenssen – Een uitermate vreemd verhaal. Het hardware versus software aspect ontbreekt 
geheel. Voorts, als je prijzen vergelijkt (van de software dus) dien je je wel af te vragen hoe ze tot 
stand zijn gekomen, van artiest tot platenboer. Die platenboeren verdienden er een aardige 
grijpstuiver aan, zoveel is zeker. Ook de prijzen die u noemt zijn een beetje merkwaardig om over 
die 78 minuten maar helemaal te zwijgen.
Over vage Oostblok-producties heeft u het. Helemaal off topic.
DG bestaat als zelfstandig label al tientallen jaren niet meer, andere door Amerikaanse 
mediaconcerns opgeslokte labels, het Franse gerenommeerde Erato met name, zijn helemaal 
verdwenen. Hier ligt de crux. Geconcentreerde macht en geen interesse in niet lucratief materiaal. 
Beter, volledige desinteresse voor culturele waarden. Het steeds weer recyclen van oud materiaal, 
dat brengt geld in het laatje. Zelfs als oude opnames in het publieke domein dreigen te komen weet 
men er nog een stokje voor te steken. Wat dat ‘illegaal’ copiëren met dit alles van doen heeft? Wat 
denkt u, toch niet een vertroebeling van de normale kostprijs. Hoe komt u erbij?
Een concert, welk dan ook, vergelijken met ingeblikte muziek is als appels en peren. Onzin.

Waar het over zou moeten gaan: standaardisering en compatibiliteit van formaten, de muziekdragers 
in gedachte, distributie, macht van de media concerns en uitgeverijen. Noem maar op. Leergeld is 
inmiddels voldoende betaald.
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“Laura Dekker mag niet de wereld rondzeilen van de rechter. Een wijs besluit?”

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 11:58 uur
Het maaiveld ziet er weer strak uit.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 13:11 uur
(kennelijk jeugdige…) Cissy van der Linden,

Kortom, je wilt een rechtsstaat met duidelijke, democratisch aanvaarde en rechtvaardige 
wetgeving…??

Accepteer dan ook dat deze wetgeving vaak grenzen MOET stellen en DUS beperkingen moet 
opleggen voor het welzijn en de gemoedsrust van ons allemaal.
De illusie van volslagen en onbelemmerde vrijheid in een wereld waarin we voortdurend en overal 
rekening met elkaar moeten houden is gevaarlijk, omdat die voortdurend juist die voor de hand 
liggende en anderen beschermende regels en voorschriften probeert te tarten en op te heffen.
Waarmee niet is gezegd dat wetgeving star en altijd onveranderlijk moet zijn: in een democratische 
samenleving zal de “orde van de dag” aangeven of we met z’n allen willen of er –pas dan kennelijk 
broodnodige- wetswijzigingen -en misschien zelfs nieuwe wetgeving- nodig zijn.
Dat is dus heel wat anders dan de extreme wens van sommigen om eigenlijk te eisen dat voor hen 
bepaalde belangrijke voorschriften, overwegingen en regels NIET hoeven te gelden.

Juist deze extreme wensen van bepaalde individuen stellen redelijke en met gezond verstand 
opgestelde wetten op de proef en dagen zodoende de samenleving uit om daarop een gepast 
antwoord te geven: welnu dat is er nu..!

Harrie V.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 14:22 uur
Ben toch benieuwd of al die 10-13 jarigen, die tot diep in de avond jarenlang buurten terroriseren 
ook onder toezicht komen, met ouders die uit de ouderlijke macht dreigen te worden gezet. Of zie ik 
dat nu verkeerd, en heeft Laura helaas verzuimd de crimineel uit te hangen…

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 14:37 uur
Willem Nijmegen,

Allereerst, ook al bestaat dit probleem, overdrijving ervan met de bedoeling dit als argument te 
gebruiken, is ook een manier om te proberen “gelijk” te krijgen..

En…u vindt kennelijk dat duidelijke wetgeving ALLEEN voor door u benoemde, z.g. 
“ontspoorden”: moet gelden, klassejustitie dus: de (heimelijke!) wens van heel wat “brave”en o zo 
moreelethisch perfect in hun vel stekende burgers en vooral de zelfbenoemde “elite”
U pleit dus eigenlijk voor een anarchostaat voor de geprivilegieerden…?? In perfecte 
overeenstemming met neoliberale wensen…?

Harrie V.
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 15:53 uur
46-Harrie Vrijmans—Dat zijn wel erg vrije gedachten van u, waar iets van beteugeling geen kwaad 
zou kunnen. En nee, wat ik vind kan ik alleen zelf bepalen en tot uitdrukking brengen, dus geen 
hypothes a.u.b., want die raken kant noch wal, om in stijl te blijven. U trekt alles uit zijn verband, 
om er vervolgens eigen conclusies aan te verbinden, wat heeft dat voor zin? Beperk u gewoon tot 
wat er staat, ik heb het al ruim voldoende toegelicht.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 16:00 uur
52-Emil Havas—Persoonlijk zou ik daar opa, tante Greet en neef Jim nog aan toe willen voegen, 
want ook hun invloed op Laura is van grote betekenis geweest. En wat te denken van de labrador en 
parkiet, eveneens rijp voor psychologisch onderzoek. In ieder geval zou ik er minimaal vijftien 
hulpverleners op loslaten, dat komt de werkgelegenheid ten goede. En als ze alle vijftien vervolgens 
besluiten dat het goed mis is, dan weet je in ieder geval dat het goed mis is, met de hulpverlening.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 16:29 uur
31-Cissy van der Linden—U slaat de spijker op zijn kop! Dat is juist het probleem van dit gezin: ze 
zijn niet dom en steken boven de middelmaat uit, dus uitgesproken bedreigend voor alle vangnetten 
die plots zonder werk komen te zitten.
Enkele jaren geleden wijdde ik een column aan een Chinees meisje, typerend voor de gang van 
jeugdzaken alsmede moraliteit / mentaliteit in dit land. Dat meisje, Wei Wei geheten en eveneens 
13, werd ontvoerd en misbruikt door een ontsnapte psychopaat. Daar zit ons land mee vol, dus daar 
raakte ze niet van onder de indruk. En ook al niet van de jankende en juichende meute die zichzelf 
stond klaar te stomen tijdens de verwelkoming. Niet van de hijgende media, en niet van de 
hulpverlening, kwijlend van opwinding in de startblokken om de weerstand eruit te timmeren, want 
‘de grote klap komt nog’. Jawel, de grote klapper, want er moest brood op de plank. Helaas voor 
allen koesterden Wei Wei en haar familie de beslotenheid van het gezin voor de verwerking, om 
even daarna de draad gewoon weer op te pakken. ‘Ik heb het overleefd, en dat is genoeg’ alsmede 
‘erover praten doe ik liever niet, alleen met mijn ouders’, aldus Wei Wei. Om te vervolgen met ‘Op 
school staarde iedereen mij met grote ogen aan, dat vond ik angstaanjagend’. Dit tekent de gang van 
zaken in ons land, maar Wei Wei bleef zichzelf tussen massa’s gelegaliseerde idioten, en kan als 
voorbeeld dienen voor zowel de vaderlandse hulpverlening als hun geachte clientele. U begrijpt: de 
Chinese cultuur was al hoogontwikkeld toen wij hier nog in berenvellen rondliepen, en ik vraag me 
werkelijk af wanneer we ons eindelijk eens behoorlijk weten te kleden. Twee meisjes van 13, maar 
volwassener dan menig volwassene.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 17:22 uur
78-Rene Gerritsma—En zo is het maar net! Ik vermoed zelfs dat de uitkomst al vaststaat, maar 
alleen nog gezocht dient te worden na zo acceptabel mogelijk klinkende invulling, het 
verkooppraatje dus. Gerrit Komrij beschreef ooit eens de school als rovershol, om kinderen vooral 
van zichzelf, van hun eigenheid te beroven. Heel soms weet er een die macabere dans te 
ontspringen, maar wordt dan gelijk met het gareel om de oren geslagen. Inderdaad, ooit was 
onderscheid van waarde (we moesten het er zelfs van hebben!), maar die tijd is voorbij.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 28 augustus 2009, 18:14 uur
Altijd al voorstander van geweest. een tekening zegt vaak meer dan 1000 worden. Het kan helaas 
niet. Toch vind ik het niet zinloos, deze discussies meneer Starink. Lees de vorige maar eens door. 
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Nergens zo duidelijk opvattingen verwoord gezien als juist daar. Onze houding t.o.v. kinderen, onze 
toekomst, noem maar op. Een eye-opener van de eerste orde.

Gloria van der Spek zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 14:40 uur
Je zal de schriftgeleerden en het wethouderige volk maar over je heen krijgen als mens meisje van 
dertien. Jezus weet er alles van! Met de vinger op de letter regelen we kunst en kunde naar de 
stinkende graftomben en schitteren we op de troon van kleingeestige betweterij. Doe maar gewoon 
dan doe je al gek genoeg zegt een uitgeblust volk dat in Balkenende haar verlosser zocht. 
Kapotgeredeneerd dat natuurtalent. Ouders naar de schandpaal verjaagd. Vandaag de heilige koe 
weer opgepoetst en morgen de verplichte stoelgang in tempelland. Zo doen we dat in rechtschapen 
Nederland.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 13:13 uur
137-Paul Kirchhoff—JN de Graaf heeft wel degelijk gelijk, en ik vermoed dat velen het diep in hun 
hart met hem eens zijn. Zonder dromen is het geen leven, en dromen zijn er om uit te voeren, want 
het zijn ook die dromen die ons gebracht hebben waar we nu zijn. Als we al die stappen hadden 
kapot geanalyseerd -een typisch Nederlandse eigenschap- dan staken we nog te paard de Rijn over, 
zij het wel vrijgesteld van belastingen, dus lastig dilemma voor een orakelende koopmansgeest.
Uw probleem is een eveneens typisch Nederlands probleem dat met name de laatste decennia de 
kop opsteekt, namelijk uitsluiten van ieder risico. Er hoeft maar iets onvoorspelbaars te gebeuren, of 
er wordt een hek omheen gezet ter voorkoming van. Niets mag meer aan het toeval worden 
overgelaten, en aldus worden initiatief, spontaniteit, enthousiasme en weerstand er stelselmatig 
uitgeramd. Wat resteert is een geketend volk, zich voortslepend aan regels op platgetreden paden.

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 14:40 uur
140 Sjuul van Dissel – De belangrijkste ongeschreven wet, voor al culturen, de bescherming van 
kinderen. Moet deze wet afgeschaft worden. Alles moet kunnen? Als jongeren dat dan weer doen is 
het ook weer niet goed.
Survival of the fittest toch? Het echte maaien zullen we het maar noemen. Hoelang gaan we daar 
mee door, zelfs dan nog als we zelf de klos worden? Slechts een maat zal overblijven, zoveel is 
zeker.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 14:58 uur
142-Leida van Swinderen—U doelt in feite natuurlijk op al die uitgebalanceerde, weloverwogen 
beslissingen die enkel volwassenen in staat zijn te maken. Bijvoorbeeld leidend tot een huwelijk, 
zelfs tot de dood ons scheidt. In tegenstelling tot het bootje van Laura moet de eerste daarvan nog 
op de klippen lopen, of ben ik niet helemaal goed geinformeerd…

louis sartorius zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 23:58 uur
Johan Nijhof, niet om me in andere tweegesprekken te mengen. Wel even dit. In de vorige sessie 
over Laura deed u ferme en diskwalificerende opmerkingen over de Kinderbescherming. Voor de 
goede orde hier de context:

Johan Nijhof zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 20:52 uur
Ook Edmond V.O. Katusz 265. heeft meteen, op basis van slecht lezen, een mening klaar: Nijhof 
schrijft uit rancune. Wel, ik ben geen leraar met havo-klassen gebleven, en heb goddank mijn leven 
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een avontuurlijker wending kunnen geven, en wel als vertaler. Ik woon nu in mijn derde land, en als 
ik tijd van leven heb volgt het vierde hierna. En: nee, zeker niet, ik hoorde niet in het onderwijs 
thuis, want ik wilde graag leerlingen iets bijbrengen. Gelukkig lukte dat daarna beter op de 
universiteit. Later trof ik bij tolkwerkzaamheden meerdere wanhopige slachtoffers van de 
kinderbescherming, de laatste vertegenwoordigd door jeugdige personen die geen notie hadden van 
wat ze aanrichtten. Ik heb er geen hoge pet van op. Op de vraag waar ik mijn “benepen normen” 
vandaan haal, heb ik in de parallelle discussie al nader antwoord gegeven.

Nogmaals mijn vraag. Waar doelt u op met “wanhopige slachtoffers van de kinderbescherming, de 
laatste vertegenwoordigd door jeugdige personen die geen notie hadden van wat ze aanrichtten.”? 
Of heb ik een reactie van u gemist hierover?

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 23:54 uur
174 Johan Nijhof – Mijn vraag had voornamelijk één doel. Voorkomen dat een vals beeld ontstaat 
over de Kinderbescherming en vermoedelijk in een adem door over andere instanties en personen, 
als bijvoorbeeld gezinsbegeleiding, die betrokken zijn bij gehandicapte, verwaarloosde en 
getraumatiseerde kinderen. Zo’n beeld blijft, vrees ik, snel hangen bij slecht geïnformeerden en 
kwaadwillenden.
Dank voor uw reactie en de nuancering.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:33 uur
184-Felix Walter—Dat lijkt me nogal voor de hand liggend. Met 18-jarigen in de zeilboot en 13-
jarige meisjes aan het front is zo’n oorlog immers snel afgelopen -zo hij al kans zou krijgen-, en dat 
lijkt me economisch niet verantwoord. Ook het is gewoon makkelijker schieten op zo’n 
uitgegroeide 18-jarige, waar je in ander geval toch door een loep voor het oog gehinderd wordt. 
Tenslotte: oorlog is mannelijk, en meisjes zijn vrouwelijk, een kenmerkend verschil.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 23:56 uur
198 Johan Nijhof – Een vorm van ‘zelfverlinking’, niets anders! Verder valt er weinig aan toe te 
voegen.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 6 september 2009, 13:36 uur
Sjef Smeets (@205),

Ik citeer u: “Het blijft verbazingwekkend zoveel mensen die zich een mening vormen, niet 
gehinderd door enige kennis over Laura. (Oh, ja, pardon “de Media”, natuurlijk).”

Verbazingwekkend…??? Misschien voor u en al die anderen die kennelijk slechts die wetten willen 
respecteren die hun welgevallig zijn, zonder er bij stil te willen staan dat wetten het fundament van 
een SAMENleving vormen en dat –indien zij overduidelijk zijn en ooit met algemene instemming 
aangenomen- ter discussie stellen daarvan ter wille van de grillen van een over het paard getild 
kind, werkelijk al te dol is.

Nogmaals, het doet er helemaal niet toe wat deze Laura of haar ouders of al die Laurasupporters 
willen, is helemaal niet interessant, zij heeft zich –net als andere kinderen- gewoon te voegen in een 
systeem dat gelukkig zo verstandig is dat het al generaties geleden wettelijk heeft vastgelegd dat 
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jonge kinderen bescherming verdienen en nodig hebben, dat zal NOOIT fundamenteel ter discussie 
(hoeven!!!) staan.
Vanwege zelfzuchtige grillen van een kind goede wetgeving laten betwisten en zelfs terzijde leggen, 
wat een ziekelijke en zelfingenomen dwaasheid.

Het kan niet anders of vooral diegenen die –meestal vanwege oppervlakkig eigenbelang…?!- 
voortdurend roepen dat “er te veel regels zijn“, zich hier danig geroerd hebben, daarmee nogmaals 
onderstrepend hoe kortzichtig hun geroep is en tevens bevestigend dat er gelukkig (nog..) tal van 
wetten, regels en voorschriften zijn die samenlevingen tegen de willekeur en egoïsme van dit soort 
mensen beschermen.

Moeten deze mensen er misschien ook aan herinnerd worden dat nu juist versoepeling en 
menigmaal afschaffing van regelgeving en wetgeving in het internationale geldverkeer –vanuit 
dezelfde “inspiratie”bron: (neo)liberalisme, inmiddels heeft geleid tot een zeer zorglijke 
internationale financiële crisissituatiesituatie waarvan VOORAL de minder bedeelden, zwakkeren 
en weerlozen de komende jaren nog zware gevolgen zullen gaan dragen…

Vooral dus nog meer “hinderlijke” – maar WEL de samenleving beschermende!- regels voortdurend 
betwisten en zelfs afschaffen…!
De roofdieren onder ons hebben dan nog meer en groter jachtterrein waarop het naar hartelust vrij 
jagen is, de buit is natuurlijk slechts voor hen…

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 9 september 2009, 18:47 uur
M Kraak,

Natuurlijk is het WEL aan de samenleving om te oordelen over een dergelijk dwaas initiatief, omdat 
n.l. goede wetgeving ter discussie wordt gesteld (in dit geval: “hoeft voor ons, fam. Dekker, niet te 
gelden…”)

Het is overduidelijk dat tientallen jaren -minstens gesuggereerde- min of meer betrekkelijke 
teugelloosheid onder het mom van liberale “vrijheid”, inmiddels heel wat –doorgaans niet de meest 
bescheiden…- mensen de valse indruk heeft gegeven dat kennelijk alles geoorloofd is…

Harrie V.
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“Moet een troonopvolger persoonlijke offers brengen?”

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 11:17 uur
Het koningshuis is een soap, dus ook die sterren mogen overal te zien zijn, voor de liefhebbers. Als 
je kiest voor een dergelijke positie -en afstand ervan nemen kan altijd- kies je tevens voor een 
glazen huis, en moet je niet klagen dat daarin wordt geloerd. Wat nieuws is of wat niet is daarbij 
minder relevant, het meeste ‘nieuws’ uit die kringen is immers even vluchtig als alcohol, ondanks 
aanslag op het glas. Als lid van het koningshuis speel je een openbare rol, en dat toneel is voor 
iedereen toegankelijk. Je wordt van wieg tot graf in de watten gelegd, het wordt uitstekend betaald, 
dus wat mij betreft mag je als voer voor de lens dienen. En als je dat niet aanstaat, en je toch een 
persoonlijk offer wilt brengen, neem dan zo snel mogelijk afstand van de positie waarvan je enkele 
arbeidsvoorwaarden kennelijk niet ambieert.

Gloria van der Spek zegt: 
zaterdag 29 augustus 2009, 16:07 uur
Hoelang moet wij nog offeren voor een exorbitant koningshuis? Houd toch op met zo’n 
geldverslindend volkssprookje van glimmende paarden en gouden koetsjes en praalhoedjes om in 
september ONS de rekening te presenteren. Dus inkrimpen klootjesvolk!

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 12:29 uur
30-Veronica Cramer—Stel het tegenovergestelde eens, dus dat het koningshuis wordt 
doodgezwegen, in woord en beeld. Waaraan zouden ze hun bestaansrecht dan ontlenen? Wat wordt 
daar geproduceerd, anders dan in een droomfabriek, dus anders dan schone schijn en illusies? Van 
Harrie Potter krijgen we tegen betaling nog een boek in handen…
Volgens de officiële cijfers kost het koningshuis ons jaarlijks 113 miljoen, maar vermoedelijk 
aanzienlijk meer als alle cijfers op tafel komen, iets waar kniklakei Balkenende maar moeilijk voor 
te porren is. Ik ken niet veel bedrijven die dat jaarlijks voor representatie op de begroting hebben 
staan, en al helemaal niet als het effect ervan niet (cijfermatig) bewezen kan worden. Wij betalen 
jaarlijks gezamenlijk minimaal 113 miljoen voor enkele verplichte voorstellingen van een operette 
waar feitelijk maar weinigen in geïnteresseerd zijn, ik laat de reclamegeleide massapsychose even 
buiten beschouwing. En u wilt dat de camera’s opdonderen als enkele overgehonoreerde spelers hun 
permanente act -ze staan voor 24-uurs dienst op de loonlijst- elders opvoeren? Hoe zou u het vinden 
als u een kaartje voor een voorstelling kocht (stel dat u het zou willen zien, velen van ons hebben 
daar geen enkele behoefte aan, maar mogen wel meebetalen), en de acteurs de zaal in slingeren dat 
u weliswaar wordt bedankt voor uw gulle gaven, maar van hen niets hoeft te verwachten, waarop ze 
het toneel verlaten. Ze verzaken dan hun plicht, en zijn te beschouwen als werkweigeraars. Laat 
‘het volk’ toch lekker dansen rond die heilige graal, het leven is al zo zinloos en hard. En zelf willen 
en kunnen ze die dans evenmin ontspringen. Immers, indachtig de vele tradities waarop ons 
koningshuis is gebouwd konden Hendrik en Bernhard hun buitengaatse paringsdansen nog buiten 
het argusoog van de camera botvieren, maar je moet er toch niet aan denken dat zo’n donkerbruin 
Mozambiquaans kleutertje met vlasblonde dakbedekking, gele tanden en Leids accent ons wordt 
onthouden.

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 15:14 uur
38 H. Langer – Pijnlijk, pijnlijk. een rechtgeaard, als ik het zo lees, republikein, die zo in de fout 
gaat. Met insinueren wordt niets aangetoond. Verdedigen van het normaal burgerlijk recht op 
privacy wordt gelijkgesteld met het nuttigen van pulp lectuur. Echt een intellectueel hoogstandje. 
En nu, rechters zijn volgens u a priori afhankelijk, vanwege hun benoeming. Partijdig? Het kan 
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vriezen en het kan dooien, dat is me bekend.
Republikein zijn is geen garantie voor verstandig zijn.

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 17:17 uur
46 Celine vd Bos – Als republikein, liever als iemand staande voor een klasseloze maatschappij, is 
het vreemd een aantal ‘republikeinse gedachten’ te lezen. Zelfs bij vermeend gebrek aan modereren 
wordt het vingertje geheven. Het geeft een onbehagelijk gevoel.
De bijdragen van ‘republikeinse’ scribenten elders in het forum zijn beslist verhelderend. Tolerantie, 
alleen voor eigen parochie, de eigen portemonnaie is heilig, idolaat van blanke idolen, repressie als 
het zo uitkomt.
In een discussie over het koningshuis kun je niet om het begrip democratie heen, ook niet over de 
rol die de media spelen. Verder, we zeggen toch onze democratie te exporteren of is hier van een 
vergissing sprake? Koningskinderen en Afghaanse kinderen, wat is het verschil?
Wilders heeft ook bepaalde denkbeelden, ook m.b.t. het koningshuis. Is die man niet een gruwel 
voor een rechtgeaard republikein?

louis sartorius zegt: 
zondag 30 augustus 2009, 23:49 uur
Hollanders onder elkaar. Het huidige Nederland, sinds wanneer bestaat dat? Vanaf 1839, 1866 
(einde Duitse Bond), 1890 (einde personele unie met Luxemburg) of pas sinds 1949 
(onafhankelijkheid van Indonesië)? Zo bezien zou je kunnen stellen dat het huidige koninkrijk nog 
nooit een koning heeft bezeten. In ieder geval is het koninkrijk steeds meer gekrompen. Een 
bemoedigende gedachte.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 12:15 uur
47-Paul Lookman—Het gaat mij niet alleen om een koele berekening, want ik realiseer me dat 
daarnaast sentimenten een belangrijke rol spelen, waarop dan ook gebaseerd. En als we enig baten / 
lastenplaatje doortrekken naar de diverse ministeries, dan bedraagt de legale verspilling 
vermoedelijk meer miljarden dan er leden van het koningshuis koekhappen. Het lijkt me dan ook 
verstandig onwenselijkheid niet alleen op rationele gronden te baseren, want bij een consequent 
doorvoeren daarvan kan minimaal de helft van het aantal ministeries worden opgedoekt, of in ieder 
geval hun begroting gehalveerd.
Waar het mij vooral om gaat is de symboolfunctie, die niet alleen in het verleden door diverse leden 
is uitgehold, maar m.i. ook heeft afgedaan. Wat resteert is een kunstmatig in stand gehouden 
instituut met enkel nog ceremoniële waarde, en met een toenemend aantal burgermeisjes binnen de 
gelederen bij gebrek aan passende adel, aan noemenswaardige invloed dus. Dat laatste kan evenmin 
elders verworven worden, waar alle koningshuizen aan belang hebben ingeboet. Een verder 
uitsterven daarvan brengt ons volautomatisch richting republiek, en daar verandert een enkel Weens 
bal niets aan. En wie zit er te wachten op koningin Van de Broek, Wisse Dekker, Zorreguieta of 
Brinkman, anders dan betreffende ouders?
Probleem in ons land is dat wij geen leiders hebben van het kaliber Merkel of Sarkozy, met een 
buitenlandse invloed waar die van Beatrix bij in het niet valt. Dat ligt tevens aan de grootte van 
betreffende landen, met bijkomende belangen waar je een vuist mee kan maken. We hebben 
trouwens helemaal geen leiders, want boekhouders, maar dat terzijde. De uitgebeende positie van 
koningshuizen is elders ook bekend, en daar wordt naar gehandeld. Laten we die invloed dus niet 
overschatten, ze is vooral beperkt tot ons eigen landje. En ook hier mag ze oplepelen wat door 
anderen wordt uitgeserveerd, niet bepaald een positie om van onder de indruk te raken. Van mij 
mag de monarchie het archief in, evenals onze schijndemocratie, om plaats te maken voor een 
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systeem dat staat voor wijsheid, diepgang en algemeen belang, in harmonie met andere soorten en 
de Aarde.

louis sartorius zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 15:07 uur
Zorgelijke tijden staan ons land te wachten. De keuze voor zijn naam was al niet best. Ouders 
verwachten vaak teveel van hun kinderen. Ook een beetje een overschatting van de familietraditie. 
Geen studiehoofd, gelukkig hoeven we geen kennis te nemen van de resultaten. Willem bleek meer 
het type van de ideale kroegbaas. Hoe krijg je zo iemand in het gareel? Sport, heel volks. 
elfstedentocht, IOC voor de connecties. Een Argentijnse. Nog uit de tijd van opa Bernhard? Geluk 
bij een een ongeluk, een vrouw gevonden uit de bankwereld, een vertrouwd terrein voor 
koningshuizen. Een prinses, die wel raad zal weten met de staf aan het koninklijke hof. Het land 
heeft een sterke hand nodig met die o zo broze democratie, het beste zijn we gevaren met 
vrouwelijke. Zo kan het zorgvuldig opgebouwde netwerk in stand blijven. Bilderberg. Zou het 
lukken?

Laten we niet vergeten, tot nog toe staan we er internationaal, ondanks Balkenende, nog goed op 
dankzij majesteit. Ze heeft stijl, steekt charmant boven het maaiveld uit, een ware vorstin. In het 
buitenland zeer gewaardeerd. Vergelijk die vorstelijke stijl eens met de hoge talons van Sarkozy.
Petit Nicolas en Blonde Geert. Leiders. Wijsheid en diepgang? Als de roep om leiders luid wordt 
zijn we definitief op weg zijn naar een schijndemocratie onder de noemer ‘algemeen belang’.

louis sartorius zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 20:49 uur
Klopt. De begeestering voor grote leiders. Dan verlies je alle verhoudingen uit het oog. Een 
ceremoniemeester als de Duitse president heeft meer de postuur van een dienaar, uitvoerder van een 
ritueel. In Zwitserland kennen ze zelfs die functie niet. Nog altijd een democratie en rechtstaat.
Overigens, mocht Mitterrand ooit con zijn genoemd, Sarko heeft zich helemaal aangepast aan de 
stem van het volk. Hij bijt nu tegenstanders pauv’ con toe… Hoe grote leiders toch volks kunnen 
zijn of is dat nu juist het kenmerk van een ware leider?

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 21:53 uur
Vive la France, vive la republique et vive Sarkozy, met meer karakter in zijn grote teen dan het 
voltallige polderlandse kabinet in het regeringslichaam. Voor sommigen een beetje moeilijk te 
accepteren, met nog wat roestende restanten van Stalin, Mao, Mohammed en Marcus Bakker in het 
hoofd, maar dat zeurt wel weg, kwestie van leeftijd.
86- W. Mulder—Ik ben het helemaal met u eens, maar polderlanders zijn niet zo bedreven in het 
springen over hun eigen, zeventig jaar oude schaduw. Het land is klein, en als u goed om u heen 
kijkt kunt u signaleren dat een dergelijk formaat ook nogal wat geesten (be)treft.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 14:26 uur
98-Martin van de Wardt-Olde Riekerink —We worden niet ver- of ontbonden door een idee fixe (op 
religies na, meestal goed voor verwijdering) of instant toneelvoorstellingen, maar door (onze visie 
op) de realiteit van het heden, alsmede daaraan gekoppelde toekomstverwachtingen. De 
samenbindende factor van het koningshuis is te vergelijken van die met carnaval, feestdagen, 
calamiteiten e.d. Dan laait het voor even op, om eenmaal buiten zicht weer te verdwijnen. Daar is 
geen koningshuis voor nodig, een daadkrachtige, invoelende leider volstaat eveneens. En voor ons 
bruto nationaal inkomen zijn we volledig afhankelijk van het bedrijfsleven. Geen bedrijf ter wereld 
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dat zijn oren laat hangen naar de aanwezigheid van een vorstenhuis, als er geen winstverwachting 
aan het / de product(ie) gekoppeld is. Het koningshuis is niet meer dan franje, tegenwoordig zelfs 
overbodige franje.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 19:54 uur
90 I. Lazet – Groot misverstand. Mijn reactie sloeg op het stukje van dhr. of mevr. Mulder. Lees 
mijn eerdere bijdragen maar. De Sarkofilie zullen we het noemen, of de dwaasheid steeds grote 
roergangers te berde te brengen.

Hoe zou de psychonomie er van dit soort lieden uitzien? Lieden die de bevolking willen opschepen 
met een groot leider, van koninklijke bloede of niet?
Hebben ze, in hun verwatenheid, een afkomst en opvoeding verinnerlijkt die er van uitgaat dat 
zijzelf superieur zijn en tot oordelen bevoegd, onderwijl soortgenoten, die het materieel minder 
getroffen hebben, onder de knoet houdend? Je kunt er naar neigen zo’n instelling meer Rooms dan 
als Protestants-Christelijk te betitelen. Kerkelijk of niet.
Opmerkelijk toch dat ons koningshuis, Protestants, steeds weer weet te laveren tussen de elite en het 
volk. Een volk van oudsher zelfstandig gericht, wars van inmenging en het bedisselen van boven of 
buitenaf.
En dan hun waarden en normen patroon. Nog steeds die Sarkofilie. Aanpassen, liefst assimileren of 
oprotten. Dat is beslist niet de Hollandse koopmansgeest en de daaraan gekoppelde tolerantie maar 
eerder de leer van Moeder de H. Kerk. Een lichaam, een geest, een waarheid. Tot op het bot 
onhollands.

Dit constateert een van huis uit katholieke Maastrichtenaar en republikeins gezinde Nederlander.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 20:47 uur
Angela Merkel, een vrouw naar mijn hart! Vandaag nog boog ze deemoedig het hoofd, hoewel daar 
geen reden toe bestond, maar ook een plaatsvervangende buiging heeft zo zijn charmes. Nu Willem 
A. nog, op de knieen voor Nederlands Indie, en voor Willem Oltmans, want journalisten van dat 
kaliber zijn uiterst schaars in polderland.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 11:44 uur
110-Johan Wagtmans—Ik wil nog wel een stap verder gaan. Misschien vormen die oorlogen wel 
een van de prijzen van menselijk leven, waar we niet geschapen zijn voor, maar juist veroordeeld 
zijn tot elkaar, alle ogenschijnlijke sociale samenhang ten spijt. Oorlogen werden en worden overal 
gevoerd, tot in discussiefora toe, en waar verbaal ophoudt neemt fysiek die taak doorgaans over. We 
lijken dat in de meer ontwikkelde delen van de wereld redelijk te hebben beteugeld, maar dat is niet 
meer dan schone schijn. Politieke en religieuze ideologieen zijn volgaarne bereid tot botsen, en 
stomen de volgbare massa’s daar desgewenst moeiteloos voor klaar, daarbij geholpen door 
energietekorten, dreigende hongersnoden, veronderstelde verschillen of andere rampscenario’s. En 
omdat ook het min of meer denkende dier kennelijk niet zonder leiderschap kan, geeft het zch daar 
zonder slag of stoot aan over. Het doet nu eenmaal aan groepsvorming, en het maakt daarbij aboluut 
niet uit of die groepen worden geformeerd door een monarch, een president, een afgod of een 
pratende bockworst. Dat komt omdat het met het zelfdenkende, kritische vermogen van de soort 
nogal tegenvalt, en dan wordt voor je gedacht. We herdenken dus niet alleen het verleden, maar 
eveneens onze toekomst, want die staat al vast.
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:22 uur
114-I.Lazet—Maar meester Lazet toch, worden we nu uit de klas gestuurd? Ik kan u zo tien 
dwarsverbanden noemen met relatie tot de offers (nou ja, arbeidsvoorwaarden, eigenlijk loopt 
iedere arbeider dus dagelijks te offeren) van een troonopvolger, maar vrees dat NRC niet enkele 
pagina’s ter beschikking stelt. En de andere leerlingen weten er ook wat van te bakken hoor! Ik wil 
niet klikken, maar een vluchtige blik leert dat vanaf meisje 8 zo ongeveer de helft van de leerlingen 
buiten de koninklijke pot piest, of schaart u dat onder waterbeheer…

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 2 september 2009, 20:26 uur
Ik ben tegen (de) monarchie(ën ).
Goede argumenten zijn hier te vinden op dit forum, ik wil, als christen, een eigenlijk nooit gehoord 
argument daaraan toevoegen:
In het oude testament van de bijbel valt te lezen dat het joodse volk gedurende een bepaalde periode 
van zijn geschiedenis geregeerd werd door z.g. “rechters”, het boek “Richteren” verhaalt daarover.
Op een bepaald moment wilden de joden “”geinspireerd“ door volkeren rondom hen, die door 
koningen geregeerd werden, ook koningen, TEGEN (!!) de uitdrukkelijke wens van God…
Overduidelijk werden nogal wat van hen verblind door de pracht en praal en machtsuitstraling van 
deze rijken: wij weten inmiddels –duizenden jaren later- dat zulks ALTIJD gepaard gaat met tal van 
overtredingen tegen elementaire mensenrechten, omdat (zoals altijd met kwalijke zaken) deze 
ontspruiten aan onvoldoende ingetoomd egoïsme en dus gepaard gaan met overtreding van zeer 
goede en verstandige waarden en normen…
Uiteindelijk kregen ze van Hem hun zin en zodoende werd Saul hun eerste koning, zijn 
koningschap eindigde in een drama…

Waarom deze ontboezeming?…omdat koningen in het “christelijke” westen zich menigmaal en uit 
gewoonte beriepen op hun door “de gratie Gods”geschonken koningschap…NIET dus!!, hun 
koningschap wordt slechts GEDOOGD door God, “bij gebrek aan beter”…

Harrie V.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 20:38 uur

116 t/m120-I.Lazet—Alcohol valt ook onder waterbeheer 

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 20:49 uur
122 Harrie Vrijmans – Sinds wanneer is de oud-testamentaire God gedogend? Sinds de opkomst 
van de blonde profeet? Ook hij gedoogt het koningshuis. Vandaar die Joods-Christelijke waarden?
Christenen omhelzen de openbaringen van Johannes & Co ten tijde van de overheersing door de 
Romeinen, het Romeinse keizerrijk. Het waren ‘bekeerden’ van Joodse en niet Joodse origine. 
Gehoorzaamheid verschuldigd aan de keizer. In die openbaringen of in de brieven van Paulus is 
daar iets over te lezen hoe dat zit met die relatie tussen staatshoofd en God? Binnen de Romeinse 
staat heeft immers het Christendom zich ontwikkeld, zich kunnen ontwikkelen.
Welke consequenties heeft een en ander voor ons toch ongetwijfeld Christelijk staatshoofd? Onze 
koningin, niet bij de gratie Gods, ook volgens de Christenen niet? Begrijpen doe ik het niet. En 
geloven nog minder.
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Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 2 september 2009, 22:07 uur
Louis Sartorius,

Ik wens geen discussie over geloof, “de gratie Gods” is slechts te lezen als een vreselijk en 
eeuwenlang erin geramd “argument” om vooral machtsmisbruik en gruwelijke oorlogen te 
“rechtvaardigen”: zie dit als het herkennen van een heel sterk de geschiedenis richting gevende -en 
ook in andere opzichten interessante- gegevenheid, die toevallig OOK nog eens door een zich als 
christen bekennende persoon werd opgemerkt..

Overigens, al zijn uitvoerige geloofsdiscussies hier eigenlijk niet gewenst: God MOET wel heel 
veel van ons -zich vaak tegen Hem kerende mensen- gedogen, dat impliceert de volkomen (!!) vrije 
wil die ons door Hem gegeven is: vrije wil die soms gruwelijk, maar vaker “subtiel” (en TOCH 
nogal eens grote gevolgen hebbend) kwaad kan “produceren”…
Moreelethisch besef, MOET dan ook niet voor niets deze vrije wil beteugelen, in ons aller voordeel, 
want: “voor de hand liggende” normen en waarden zijn ons, door een overal herkenbare 
universaliteit, als het ware ingeschapen…
Daarom deugen –o.a.- al die ”liberalismes” en z.g. “libertarische overwegingen” (nieuwe zakken 
voor oude wijn…) niet, want: (te grote!) vrijheid opgevoerd als verontschuldiging om veelal 
moreelethisch onacceptabel gedrag en handelen aan te prijzen, af te dwingen (!!) en zonodig te 
verontschuldigen…

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 23:44 uur
125 – Beste Mostafa.
De spijker op de kop, als je je inlaat op de vraag of er wat is dan is het einde zoek. Het helpt als je 
zegt dat als dat ook zo zou zijn, wij het niet kunnen begrijpen en al helemaal niet kunnen weten. Dat 
is de essentie van het Godsbegrip. Eigenlijk zijn gelovigen de grootste godslasteraars, ze beroepen 
zich op iets dat ze niet kunnen weten en noemen dat geloof. en kijk eens hoe ze zich 
maatschappelijk gedragen… (Op de achtergrond hoor ik nu net een programma over katholieken in 
Polen en abortus, feminisme, vrouwenrechten…).

Altijd weer, vroeger dan, vorst verandert van godsdienst, het volk verandert mee. Eed afleggen, je 
kunt eindeloos doorgaan op dit pad. We zitten er in gevangen, in dat godsdienstig web.

Ook een mooie: “Vooral geen godsdienst en politiek, laten we het gezellig houden.”

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 23:56 uur
126 Harrie Vrijmans – Ongemerkt heb ik met het antwoord op Mostafa ook op u gereageerd.
Angst voor vrijheid, heeft dat met geloof te maken? Angst door heersers onderdanen aangepraat? 
Bekijk de kerkgeschiedenis, de katholieke, eens. De contra-reformatie, met n.b.een sterke Hollandse 
inslag tegen het vrije leven aan het pauselijke hof, tot het verketteren van liberalen, socialisten en 
andere vrije geesten toe.
Of wilt u me wijs maken dat uw inspiratie geheel buiten de werkelijkheid tot u gekomen is. Jezus 
kwam zo maar uw leven binnenwandelen. Nooit eerder van gehoord, thuis niet, op school niet, u 
wist niet eens wat een kerk was. En zeker niet wat sacramenten waren. Wilt u me dat wijs maken?

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 23:58 uur
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correctie: “…geheel buiten de werkelijkheid om tot…”

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 3 september 2009, 1:09 uur
@47 Paul Lookman

Oké Paul, ik geef toe dat ik in grote tijdnood (honest!)mij er nogal kretologisch vanaf heb gemaakt. 
Waarvoor excuses.
Met “inkrimpen klootjesvolk” doelde ik op het ‘voetvolk’ dat op prinsjesdag wordt voorgelezen 
door de mevrouw die bij geboorte haar erfdeel zonder enige inspanning zag indalen en we tenslotte 
op de Dam dat levenslicht mochten aanschouwen. Leve de koningin?
Weet u, ik schaam mij écht als ik op koninginnedag volk achter hekjes met vlaggetjes en wuivende 
handjes zie staan joelen. Zelfde liedje op prinsjesdag dat juichend opzien naar een gouden koets met 
een familie en wat kindjes van koninklijke bloede. Is dat dan ‘het’ bloed dat kruipt waar het niet 
gaan kan?
Het is dat ik van onderdaanbloede ben, maar als ik van bovendaanbloede deze wereld had 
aanschouwd… zou ik ‘mijn koningshuis’ hebben afgeschaft in de wetenschap dat zoveel 
buitensporige luxe opgebracht moet worden door ‘mijn volk’.
Hoe in godsnaam kan een mens met hetzelfde bloed door de aderen als de rest van het sjachervolk 
zich veroorloven in paleizen te wonen, jachten te kopen, vakantiehuizen erop na te houden en die 
hele koninklijke scene te leven op ONZE kosten? Ik kan er met mijn hoed niet bij!
Het zou Willem Alexander sieren als hij uit vrije wil en met zijn volle verstand zich niet op een 
troon laat zetten, die wij allen verdiend hebben! Want waren wij het niet die de koninklijke zakken 
hebben gevuld en hen majesteitelijk in leven hebben gehouden? Daarvoor geen dank op luilekker 
prinsjesdag! Integendeel: wij krijgen wéér de rekening gepresenteerd op voorspraak van een 
koelenbloede mevrouw die niet schroomt ‘haar volk’ tot financieel inkrimpen te manen op 
voorspraak van haar regering, zonder tegenspraak! Je moet maar kunnen met zoveel royalty in de 
gouden geboortepocket. Gratie Gods? Hij, die de Minste van allen wilde zijn? Kijk, dát bloed heeft 
gevloeid in nederige dienst van niet alleen zijn volk, maar van alle volken. Hiervoor Zichzelf de 
rekening heeft gepresenteerd door te bloeden voor ONZE bankroet. Kan het majestueuzer? Die 
Koning verdient een troon!

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 3 september 2009, 2:25 uur
@ 131 Erratum

Sorry moet zijn: … op ‘NAspraak van een koelenbloede mevrouw die niet schroomt ‘haar volk’ tot 
financieel inkrimpen te manen op voorspraak van haar regering, zonder tegenspraak!
Dát was ‘m.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 2:54 uur
Erratum… Drukfout?

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 3 september 2009, 3:01 uur
@133

Door mij fout uitgedrukt!
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Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 3 september 2009, 3:14 uur
Voor wat betreft de agnostici op dit forum.
De doorsnee agnosticus houdt God voor niet begrijpen, laat staan weten! Dat zou kloppen, mits God 
niet aan onze zijde was komen staan om op onze golflengte Zijn begrip begrijpelijk te maken en van 
Zijn (al)weten kennis te verschaffen. Het is niet zo dat wij kunnen bepalen wie God is: het is aan 
God te bepalen ( op vrijwillige aanvraag) Zich aan ons kenbaar te maken in de wetenschap dat Hij 
ons daartoe heeft uitgerust ofwel van Zichzelf ons heeft ingeschapen. ( Naar Zijn beeld en 
gelijkenis). Alleen en uitsluitend op geloof is God te hervinden. En Hij laat Zich hervinden! Omdat 
geloof: “de absolute zekerheid is dat onze hoop ook werkelijkheid wordt en het is het bewijs van 
dingen die wij niet kunnen zien.” ( Hebreeën 11: 1-4)

Voor verdere geloofsontplooiing zal de agnosticus af moeten gaan zien te GELOVEN de leer dat de 
mens van de eerste oorzaak der dingen (God, het absolute) en in het algemeen van al het 
bovenzinnelijke niets kan weten. Vergeet dat maar! God laat Zich kennen aan hen die verder durven 
kijken dan de agnostische neus lang is. Ik geef toe dat daar moed voor nodig is! Want het is niet 
niks met God kennis te maken en tot besef te komen dat Hij alles in allen is. Heel persoonlijk, op 
ieders maat gesneden handwerk… zó bijzonder is de wetenschap van geloof. Die rechtstreekse 
kennis van God kan alleen door de poort van geloof. Omdat geloof de enige handreiking 
(kniebuiging?) van de mens naar God is. God neemt die hand met beide Handen aan, omdat Hij 
popelt van Zichzelf te doen spreken en zich in ieder mens afzonderlijk wil doen laten kennen. Zo 
tof is God! Meesterlijk! In één woord: Hemels!

Met nederig excuus aan de atheïstici op dit forum. Wens allen welterusten!

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 3:22 uur
130 – Beste Mostafa. Vind je de sprookjes van Duizend-en-een-Nacht met Sultan en al niet veel 
mooier dan dat gedoe over het geloof.

Bij een Moskee vind je nog wat terug dat kerken in vroegere eeuwen ook hadden, de ruimte om 
samen te komen. Dat gewijde dat nu zo om kerken hangt, vooral de katholieke, was oorspronkelijk 
helemaal niet zo. Ze leken meer op overdekte pleinen. Ezelsmissen werden er opgedragen, met alles 
wat z.g. heilig was werd dan de draak gestoken. Kun je je dat voorstellen?
Het gekke is dat ook vroegere koningen veel dichter bij het volk stonden. Het vrijen van Louis XIV 
was bijna een openbare aangelegenheid. Toch wel een groot verschil met Willem. Democratie. Het 
volk lijkt wel weg gedemocratiseerd.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 4:49 uur
Beste Mostafa, dat genieten, daar draait het om. Altijd een moeizame bedoening geweest bij onze 
Protestantse vrienden. Ze kunnen niet echt uit de plooi komen. Dat zie je dus bij het koningshuis 
terug. Wat verkrampt allemaal. Zelfs het roken. Beatrix rookte stiekem, las ik hierboven. En dan dat 
oranje. God en Oranje. En wat stond alweer vroeger op de gulden?
Buikdans of klompendans? Misschien wordt het nog wat met de tango, maar daar liggen de wortels 
van Maxima ook niet echt. De buikdans, en dan die muziek, prachtig. Er valt hier nog veel te leren.
Nog een vraagje, Mostafa. Het valt me op dat als ik van Maastrichts naar Nederlands overschakel 
alles veel afstandelijker klinkt. De muziek in de taal is weg. Heb je die ervaring ook met het Frans 
en het Arabisch? Een beetje voor de lol geef ik je hier de link naar een beroemd hekelvers in het 
Maastrichts. Het gaat over een bedevaart. Hopelijk kun je er plezier aan beleven. De geestelijkheid 
komt er niet goed vanaf. Dat verzeker ik je.
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http://74.125.77.132/search?q=cache:http%3A%2F%2Fwww.limburgsedialecten.nl%2Fpdf
%2Fsjerrepenheuvel.pdf
Succes!

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 1:09 uur
@139 Paul Lookman

Mijn bericht zegt alles van mij en niets over het door u zo geprezen onderzoeken van Maurice de 
Hond en de KRO. Maar betekent dit voor u dat ik dan alles van de meerderheid van het volk moet 
aanvaarden, respecteren? Loopt u altijd blindelings achter de kudde aan? Ik hoef u niet te vertellen 
hoeveel meerderheden van volken de leider hebben gekozen die zij verdienen. Zo kwam Hitler in 
het zadel en Bush… met zwaaiende handjes van de joelende massa. Maar dat terzijde.

Weet u, ik vind het ronduit gênant om koning/koningin te zijn van een volk. Denkt u daar ook eens 
over na alstublieft ipv streng de hand boven het hoofd houden van deze familie die stoelt op 
geboorterecht en daardoor in het bezit van koninklijk bloed. Waanzin toch? Volken houden blijkbaar 
van sprookjes waarvoor ze bereid zijn diep in de buidel te tasten. U dramt maar door over het 
verschil aan exorbitantie tussen een presidentshuis en een koningshuis. Cijfers kan ik u niet geven 
maar het lijkt mij duidelijk dat de jaarlijkse miljoenen van Beatrix c.s. forse greep is uit de schatkist 
die opgebracht wordt door het volk. Ook al is 70% tot 84% daartoe bereid en hun aanhankelijkheid 
voor deze mevrouw wil laten blijken geeft u niet het recht hier iedereen aan te vallen die het daar 
niet mee eens is. Aanvaard, sterker respecteer hen ook! Vanwaar die onverdraagzaamheid?

En waar het een presidentshuis betreft is sprake van democratische keuze. Maar ook voor Barack 
Obama zult u mij niet achter de hekjes zien staan wuiven en joelen. Ik ben wars van 
mensverheffing/aanbidding, of dat nu de koningin, de president, de paus of andere vips zijn. Who is 
important? De ware dienstbaren die in de schaduw en zonder rode lopers bergen verzetten voor de 
zwakkeren onder ons. God knows!
Overigens ben ik niet tegen de monarchie an sich, (ondanks de ondemocratie) maar tegen de 
verheven positie waarin men wenst te verkeren. Ingeboren koning of koningin zijn geeft nog niet 
het recht zich in absurde paleizen te begeven en hun weelde af te rekenen bij het volk nota bene 
zonder daarvan openheid te geven. Iedere uitkeringsgerechtigde wordt maandelijks gecontroleerd 
en moet met regelmaat opdraven om zich in de bankafschriften te laten neuzen en wordt 
onherroepelijk gesanctioneerd bij verstek. Zou deze mevrouw, die ook op de gemeenschap leeft, 
daarvan gevrijwaard blijven? Met welk recht? Geboorterecht?

Als berichten u niet bevallen wordt u wel heel erg persoonlijk en smijt met woorden waarvoor ik u 
niet de plaats zou geven die u mij toekende bij een ander onderwerp. Van mij deze keer geen blos 
op beide wangen maar opgetrokken wenkbrauwen waarom u zich ineens zo sterk tegen mij keert? 
Uw liefde voor het koningshuis? Het feit dat ik mij schaam voor het zwaaiende, joelende volk? 
Verdraai mijn woorden niet, Paul, waar u zegt “waarom die van mij niet hun aanhankelijkheid 
mogen tonen”. Hoe komt u erbij? Het volk mag alles van mij, maar mag ik ook mijn persoonlijke 
mening hebben hieromtrent? Zoals u de uwe hebt. En ook al bevalt de mijne u deze keer niet, dan 
nog behoren we elkaar te aanvaarden, sterker respecteren ipv hier de strenge schoolmeester te 
spelen met de onverbiddelijke vinger.
Tenslotte verzoek ik u niet goegemeentig ‘wij’ te roepen waar het u betreft. Groet.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 11:16 uur
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147-Paul Lookman—Goede vondst, reageert u ook zo begripvol als een meerderheid achter Wilders 
of christelijke beginselen blijkt te staan? Of gaan we dan plots weer ‘neerbuigend doen’ jegens 
aanhangers. Respect in de landje vindt namelijk nogal selectief plaats, vandaar. Degene die u 
‘filosofische en humoristisch getinte bijdragen’ toedicht is zelfs een grootmeester in het 
demoniseren, maar daar hoor ik u vreemd genoeg niet over…

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 13:25 uur
149-Paul Lookman—Uw antwoord ontwijkt mijn vraag. Als u instemt met de gedachtekronkels van 
iemand die zowel Wilders als christenen demoniseert -en u geeft geen blijk van een kritische blik 
dienaangaande, waar u dat juist wel met Gloria van der Spek’s visie op de monarchie doet- dan kan 
ik me niet aan de kwade reuk van selectieve verontwaardiging onttrekken, vandaar de vraag. Zowel 
Wilders als christenen worden er door betrokkene bij iedere discussie namelijk met de haren 
bijgesleept, ook hier, maar daar heeft u kennelijk geen moeite mee, gelet op uw vertaling ‘immer 
filosofisch en humoristisch getinte bijdragen’. Daar zullen de meningen ongetwijfeld over 
verschillen, maar daarmee plakt u dus wel een -nogal discutabel- etiket op selectief gebral (ik eigen 
me die veralgemenisering nu even net als u toe), ook als instemming te beschouwen. Instemming 
dus met ‘neerbuigend doen / verketteren’ jegens wat je niet aanstaat, en dat is dus wat u Gloria wel 
verwijt.
Daarnaast: ik peilde uw reactie op een veronderstelde meerderheid (’blijkt te staan’), niet op 
statistische gegevens, dus uw vergelijking gaat niet op.
Tenslotte: met verbeten Wilders- en christenhaters voer ik geen discussie, hoe humoristisch ze ook 
uit de hoek komen.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 14:51 uur
Louis Sartorius,

Zoals zo vaak koketteert u weer eens met gekunstelde en ogenschijnlijk diepzinnige reacties, want 
de letterlijke betekenissen van uw woorden lijken zo relevant met betrekking tot (u kennelijk niet 
welgevallige) bijdragen waartegen ze gericht zijn.
Die relevantie is zo ongeveer van het gehalte als deze ooit door mij gehoorde opmerking: “we 
moeten hier in Nederland voortdurend strijd voeren tegen het water: niet zo vreemd eigenlijk, want 
als mens besta je immers voor ruim 70 % uit water”…

Als je zo kunt “liefhebberen” met woorden, is er intelligentie genoeg aanwezig om een nuchter te 
berde gebracht en echt niet ingewikkeld vraagstuk als bijv. “de menselijke vrije wil en deze 
beperkende, zeer voor de hand liggende, ethische beginselen…” RELEVANT te becommentariëren.

Harrie V.

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 15:51 uur
@147

Op uw toer dan:
Wat kunnen wij nu met het (loze?) antwoord van @147 Paul Lookman? Weer beweert hij dat 
mensen de meerderheidsmening van het volk moeten respecteren, waar ik in mijn vorige bijdrage 
aangaf dat meerderheden leiders als Hitler en Bush in het zadel hebben geholpen. Voor hem 
blijkbaar voldoende reden om daarover niet neerbuigend te doen, ja zelfs te respecteren. Want hij 
kan ons toch niet wijs maken dat zijn opvatting alleen, dus uitsluitend, ons koningshuis betreft. 
Hiermee geeft Lookman zonder pardon te kennen dat de meerderheid van het volk het altijd bij het 
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rechte eind heeft en o wee degene die daar iets tegenin durft te brengen. Hij schermt met 
opiniepeilingen en roept mensen op met precieze cijfertjes te komen ipv ons hier met precieze 
cijfers te overtuigen van zijn lood om oud ijzergelijk: kosten van koningshuis kunnen we 
wegstrepen tegen presidentshuis? Laat hem dat dan aantonen!

Voorts legt hij mensen woorden in de mond die geenszins bedoeld of gezegd zijn. Waar ‘schamen’ 
staat, maakt hij ‘verketteren’ van. Waarmee hij de kunst van zuiver discussiëren niet lijkt te 
verstaan. Demagogie is zijn stopwoord voor allen die hun oprechte mening geven, maar dat niet met 
cijfers kunnen staven. Wetende dat de cijfers rond het koninginnehuis in oranjenevelen gehuld 
blijven. Een koninklijk ondemocratisch voorrecht. Staat zich erop voor ( vanwege tientallen jaren 
vele buitenlanden) te weten wat goed voor ons is: de monarchie en de bijzondere kwaliteiten van 
Beatrix all over. Ons natuurlijk niet verbazende over de hang van meerderheid aan Nederlandse 
buitenlanders naar pindakaas, de thuisvlag en het volkslied met de hand op het hart in trouw naar 
oranjetelg Wilhelmus vahan Nahassaue. Even voor het gemak weggelaten de bloedbaden die onder 
deze vlag vergoten zijn in naam van de meerderheid van het volk op gezag van ‘de democratie’ 
onder leiding van de leider die we verdienen met de goedkeuring incl. het koppie thee met koekje 
van mevrouw de koningin. En dat allemaal op ONZE kosten. Vanzelfsprekend vindt hij het dan dat 
het volk haar aanhankelijkheid toont naar haar eigen makke: aanbidding van het gouden kalf 
oftewel de oranje leeuw die wat mij betreft in zijn hempie staat bij zoveel koninklijk leven op 
kosten van de gemeenschap. Maar juist dáár speelt Lookman de vermoorde onschuld: “Op de 
gemeenschap? Dat meent u toch niet mevrouw van der Spek?”

Diezelfde ‘onschuld’ speelt hij nu naar Willem Nijmegen: een man naar mijn hart die dwars door 
vriendjespolitiek en aaipoezerij heenkijkt. De Scafse geur die Sartorius hier op het weblog 
verspreidt is niet bepaald koosjer. Demonisatie van Wilders en Christenen doet Lookman af met 
onoplettendheid. Filosofisch en humoristisch getint noemt hij deze ijdele, verbitterde , bijna 
haatzuchtige berichten van de man die hier de maat van alle dingen meent te zijn. Daar worden wij 
in deze boze wereld toch niet wijzer van?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 18:35 uur
154-Paul Lookman—Objectieve meningen bestaan niet, en kunnen dat evenmin, laat ik dat 
vooropstellen. Dat neemt niet weg dat het zonder bril nog altijd beter lezen is dan voorzien van 
welke kleur dan ook.
Als u geen ‘demonisering’ ontdekt, dan moet u inderdaad wel erg kort op dit forum aanwezig zijn, 
want vrijwel alle postings van betreffend figuur zijn ermee doorspekt. Om u terwille te zijn: ‘49-
Wilders heeft ook bepaalde denkbeelden, ook m.b.t. het koningshuis. Is die man niet een gruwel 
voor een rechtgeaard republikein?’ ‘77-Petit Nicolas en Blonde Geert. Leiders. Wijsheid en 
diepgang? Als de roep om leiders luid wordt zijn we definitief op weg zijn naar een 
schijndemocratie onder de noemer ‘algemeen belang’ ‘124-Sinds wanneer is de oud-testamentaire 
God gedogend? Sinds de opkomst van de blonde profeet? Ook hij gedoogt het koningshuis. Vandaar 
die Joods-Christelijke waarden?’
Even een snelle greep -bij een onderwerp- levert drie bewijzen voor Wilders op (mogelijk meer, het 
tendentieuze gebrabbel van betreffend figuur gaat aan me voorbij), dus wellicht is uw kritisch 
vermogen aan renovatie toe, of deelt u gewoon zijn ‘mening’, dat kan natuurlijk ook. En wat die 
christenen betreft mag u zelf gaan tellen (rak de tel niet kwijt!), en kijk daarbij vooral goed tussen 
de regels door. Verder wil ik u niets ontlokken, noch zal uw mening over betreffend figuur mij een 
zorg zijn, het ging mij alleen over uw selectieve verontwaardiging richting Gloria, als omschreven 
in 153. Overigens: waar beweer ik dat een meerderheid van de NRC-lezers aanhanger van Wilders 
is? Dat lijkt me een wel erg vrije interpretatie.
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 19:30 uur
155-JN de Graaff—Gaat deze discussie over de monarchie, of over Wilders dan wel christenen? Als 
Rouvoet ter sprake komt in een relevante discussie, dan geef ik mijn mening daarover. Daar lijkt me 
niets mis mee, maar wat heeft dat hiermeee te maken. Overigens is het wel prettig als u bij citeren 
(of is het interpreteren?) het onderwerp en reactienummer vermeldt, waar u nu maar wat in de 
ruimte slingert. En eerlijk gezegd kan ik me niets herinneren over Rouvoet in relatie tot ‘garageseks 
met minderjarige meisjes’, dus verklaar u nader. Desondanks: wat heeft uw buitengaatse oprisping 
met dit onderwerp, en de hier geuitte opmerkingen te maken? Of dient het accent gewoon afgeleid, 
zoals gebruikelijk.
Wat het tweede punt betreft: een koningshuis mag van mij net zo transparant zijn als de belasting 
die ze op de been houdt, naar het heet in algemeen belang. Zonder transparantie geen Lockheed, 
geen bastards, geen aanrijdingen, geen bajesklanten, geen sluiproutes, geen moordregimes etc. Dat 
zouden ze ongetwijfeld graag willen, maar als je je geroepen voelt deel uit te maken van een 
kunstmatig in het leven gehouden instituut, waar iedereen ongewild een financiele bijdrage aan mag 
leveren, dan heb je dus een vorstelijk betaalde nieuwswaarde. Dat is de prijs ervan, en anders duik 
je gewoon in de anonimiteit. Niet meer dan een keuze, van zowel mij als het koningshuis.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 20:20 uur
jn de graaff (@163),

Wat u ook aan merkwaardige argumenten erbij sleept (bijv. over de Oranjes: “…maar in tijden van 
nood zijn ze ook niet te beroerd om de beurs te trekken en zich in de strijd te mengen om de vrijheid 
van dit land als weer eens een vreemd regiem hier de boel denkt te kunnen regelen…”, de 
monarchie kost WERKELIJK handenvol geld, ONGEACHT welke verdediging daarvan op ons 
losgelaten wordt…
Ik kan overigens aan de rest van uw -o.a. taalkundig- merkwaardige zin nauwelijks een touw 
vastknopen.
En dat relativeert dan ook weer de waarde die gehecht kan worden aan uw opmerking over o.a 
Hugio Chavez…

Het valt altijd weer op dat vooral pleitbezorgers van de monarchie meteen klaar staan met de 
beschuldiging van “zakken vullen”, daar waar het duidelijk socialistische ideeën koesterende 
volksleiders betreft en NOOIT zullen toegeven dat – in dit geval- Chavez echt veel voor arme en 
“gewone”mensen heeft gedaan…
…Die pleitbezorgers laten dus eigenlijk impliciet zien dat ze eigenlijk geen echte boodschap 
hebben aan de vaak schrijnende en grote noden van tal van “gewone” mensen.
Of nee, die moeten immers “hun eigen verantwoording nemen” en dan zijn zij, de 
bestraffendevingerheffers, (moreelethisch drogredenerend) er “weer van af”…en staat niets een nog 
verdere verharding en verkilling van onze wereld door gelijkaardig redenerende z.g. “liberalen” 
meer in de weg…
O.a. grof speculeren, met ongedekt fantasiegeld met noodlottige gevolgen voor en ten koste van de 
samenleving rommelen, en meer – God weet!- moreelethisch de ”kluit belazeren” is immers 
wettelijk geoorloofd…??

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 20:24 uur
Correctie Harrie Vrijmans (@164):
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Hugio Chavez moet natuurlijk zijn Hugo Chavez.

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 20:33 uur
Taal heeft menigmaal “addertjes onder het gras”: (@164):

Correctie in 9e regel van onder “…verantwoording nemen…” moet zijn “…verantwoordelijkheid 
nemen…”

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 22:23 uur
Het is geen muggenzifterij (in tegenstelling tot het flauwe commentaar op de voor de hand liggende 
weglating van het bijvoeglijk naamwoord “parlementaire” bij “monarchie) om DAN (!!) de 
gevolgtrekking te maken dat een dergelijke monarchie DUS overbodig is, maar dat wist ik (en 
wisten/weten velen met mij) al lang…
Het waarschijnlijk voornaamste -en voor de zelfbenoemde “elite, cruciale- belang bij afschaffing 
daarvan is dat dan de hele staatsvorm, inclusief allerlei mogelijke fundamentele (!!) discussies, 
tegen het licht wordt gehouden, met mogelijk gevaar voor werkelijk revolutionaire, het “gewone” 
volk ten goede komende, veranderingen:
De “elite” en de bijbehorende slippendragers houden daar niet zo van…dus vrijen ze daar waar het 
maar kan (en opdringerig zo langzamerhand overal) “onze” monarchie zoveel mogelijk op:
Bijvoorbeeld -onder tal van gelijksoortige- “vanavond speelt oranje”… daar waar gewoon bedoeld 
wordt “het Nederlandse elftal”… intens opgedrongen taalgebruik is immers een machtig 
propagandawapen!

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 22:42 uur
En…natuurlijk heeft een werkelijk vorstelijk beloonde monarchie ook nog eens een niet 
onbelangrijke “voorbeeld”functie als het gaat om de exorbitante -en overigens in geen enkel 
relevant opzicht te rechtvaardigen- beloning van “onze toppers”.

Dezelfde voorbeeldfunctie die ook z.g. “sterren”, topsporters en overigens alle aandachttrekkers 
hebben: ook die worden immers uiteindelijk uit onze zak betaald, al willen sommige verdedigers 
van deze altijd ergerlijke hoge beloningen anders doen geloven.

Simpel gezegd: alle exorbitante -en dus veel te hoge- beloningen voor om het even welke prestaties, 
zijn een obstakel om tot rechtvaardiger sociale verhoudingen te komen en dragen slechts bij aan de 
instandhouding van een in vele opzichten onrechtvaardige wereld.

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 0:43 uur
Paul Lookman,

Jezus was niet verdraagzaam (in de betekenis van: AFKEUREND) m.b.t. het wangedrag van de 
handelaren en geldwisselaars die zelfs niet schroomden om hun hebzucht onbeteugeld te uiten 
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binnen de muren van een aan God gewijd heiligdom…
Zelfs volmaakte zachtmoedigheid vergt soms een zweep om deze te onderstrepen en het 
misverstand te voorkomen dat dan alles maar, gelaten ondergaan en -dus onterecht gedragen- 
geoorloofd moet zijn…juist die terechte zweep geeft de talloze slachtoffers van de gezweepten 
moed en overtuigt hun ervan dat er nog rechtvaardigheid bestaat…

Gloria is -terecht- niet verdraagzaam naar het gros van uw z.g. “oranjeklanten” omdat ze bij velen 
van hen moreelethisch aanvechtbare beweegredenen bespeurt, zeker met het oog op haar -en ook 
mijn-christelijke beginselen…
Vrede betekent immers ZEKER NIET het hypocriet bemantelen van inherent conflictstof 
bevattende onwaarachtigheid…omdat zulks in eerste instantie -en dus slechts ogenschijnlijk- 
“aanvaringen” vermijdt.

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 3:12 uur
Even terug komen op de discussie, de feitelijke. Ons land heeft sinds de zestiger jaren een 
eigenaardige ontwikkeling doorgemaakt. Vergeten is bijzonder veel. Een gedwee en volgzaam volk 
was het. Iedereen, och ja bijna iedereen, had in het verzet gezeten. De koningin had blijk gegeven 
persoonlijke moed te bezitten door hals over kop te vluchten. Daar is ook nog niet het laatste woord 
over gezegd, ondanks de ‘Schönfärberei’ van onze hofhistoricus. De coup die Bernhard na de 
oorlog beraamde, wordt er nog over gesproken? En vanaf de bevrijding deed iedereen braaf wat 
hem opgedragen werd. De Roomsen met de socialen deelden de macht, en dat was goed zo. Men 
keek vooruit, het land werd opgebouwd. Laag loon, hard werk. Mensen van 80 en ouder kunnen er 
van meepraten. Ze wisten haarfijn te vertellen over de crisis, de bezetting en Ons Indië. Drukte over 
het koningshuis, de mensen hadden wel beter te doen. Ondertussen fietste Juliana met Marijke 
richting V.P.R.O. studio begeleid door een diender. Vijftiger jaren.

Deze geschiedenis is aan velen voorbij gegaan of verdrongen. Zo kan te pas en te onpas grote onzin 
verkondigd worden. Schoolvoorbeeld is nummer 5, Johan Wiersma. Een zin zal ik citeren: “Tussen 
1915 en 1945, in 30jr, de meest afschuwelijkste en bloederigste periode onder de Europese 
volkeren, ingang gezet door vorstenhuizen die regeerden met wrede onderdrukking en megalomane 
machtspolitiek.” Wat een nonsens. En zo gaat het maar door in dat stukje. Tot de Greet Hofmans 
affaire toe, uit de koker van Bernhard via de verboden Der Spiegel tot ons gekomen. Dat weet 
tegenwoordig elk klein kind. En toch staat daar weer in het stukje van Wiersma: “ten tijde dat 
Juliana de kluts kwijt was.”

Terugkomend op het begin. Het politiek bewustzijn is er sinds die jaren niet op vooruitgegaan. Het 
alles overheersende motief is geld en hoe het te verwerven. Daarom wordt eerst en vooral over het 
kostenplaatje gesproken en nauwelijks over de inrichting van het staatsbestel. Het zijn onze centen, 
nietwaar? Verontrustend… Maar wat kan op het conto geschreven worden van het koningshuis, van 
Wilhelmina tot Beatrix, en wat op dat van de verantwoordelijke politici? Zou het niet over dit soort 
vragen moeten gaan? Over Bilderberg bijeenkomsten, kabinetsformaties, het hof, de bekende riedel 
dus. Het vereist enig denkwerk, ook het vergaren van informatie en vooral en bovenal vereist een 
echt dispuut zonder kretologie, een politiek debat. Maar nee, de uitkomst staat al vast. Een gekozen 
president, blijkbaar met alle macht toegerust, is voor z.g. republikeinen het omhelsde model.
Een welgemeende waarschuwing. Tot nog toe hebben twee mogelijke kandidaten het licht gezien 
die aan een dergelijk model voldoen, de warhoofdige Fortuyn (absoluut ideaal voor de neo-
malthusiaan, geen kinderen) en Wilders. Hoever de horizon ook reikt er zijn tot heden geen andere 
kandidaten waargenomen.
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Iedereen heeft in Frankrijk kunnen zien waartoe dat kan leiden: Chirac lamgeslagen in de tweede 
ronde tegen Le Pen, Sarkozy, een overwinning door opmerkelijke tweedelingen in de bevolking (het 
oosten van het land met een sterk Le Pen gehalte versus het westen en de bejaarden versus de 
jongeren). Verder, wie controleert de adviseurs van Sarkozy? Wie bepaalt de samenstelling van de 
regering? Ja een groot leider, die petit Nicolas. Willen we echt een dergelijk model in dit land?

En nog dit. Mensen die zich zo druk maken over de vrijheid van de pers zou ik willen aanbevelen 
zich eens naar Frankrijk te begeven en zich eens te verdiepen in de machinaties van de pers en de 
persbreidel rond Sarko. Ook de regie die over de media is gevoerd om Sarko aan de macht te 
helpen. En dan, de plezierreisjes van Sarko, etc. etc. Een heel bepaald soort privacy kortom.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 16:45 uur
167 / 171 / 176 JN de Graaff—Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, maar dat lukt niet altijd, 
want leid (soms, als ik u e.a. lees: lijd;)) ook nog een ander leven dan virtueel. Geen verwijt van u, 
ik weet het, maar even een toelichting waarom een reactie soms langer uitblijft dan gewenst, ook 
door mij.
U verwijst naar een bijdrage van 10 november 2008, dus bijna een jaar geleden. Zou ik echt nog 
moeten weten wat daar beschreven staat? Dat kunt u niet serieus menen. Omdat u zich de moeite 
hebt getroost deze op te sporen, heb ik dat eveneens gedaan, maar…tref op die datum een ander 
onderwerp aan, zonder enige reactie mijnerzijds. Wie van ons twee hier ligt te ronken laat ik in het 
midden, maar ook met open ogen geen reden om verder te zoeken, want mijn visie van ooit op 
Rouvoet en christenen (en alleen binnen die context, graag) staat in geen relatie tot dit onderwerp 
noch tot deze discussie. En daarnaast leidt het de aandacht af van waar het over ging, namelijk 
demoniseren van personen en religies. Dat tref je helaas altijd ter linkerzijde van het politieke 
spectrum aan, hoewel uitgesproken selectief. Iemand opperde ooit dat dit forum door Links is 
gekaapt, en dat wil ik beslist niet ontkennen, noch aanvechten bij gebrek aan argumenten.
Maar, beste JN de Graaff, volgens mij bent u nu even helemaal de weg kwijt, want u beweert in 176 
dat ik naar eigen zeggen (eens) ‘stellig veel verstand heb van Zeevaartkundige materie’. Pardon? Ik 
kan dat zelfs nooit gezegd hebben, want die materie interesseert me ongeveer even veel als het 
paargedrag van fruitvliegjes, terwijl ik amper een roeiboot van een olietanker kan onderscheiden. 
Het zou dus wel fijn zijn als u zich tot het onderwerp beperkt, en daarnaast voel ik er niets voor om 
zo in de boot te worden genomen. Dat neemt niet weg dat ik mijn versie van een potdeksel best wel 
wil toelichten. Dat zijn toch die deksels waar Links al decennia lang potten vol hen niet welgezinde 
onvrede mee gesloten houdt? Voor de andere vormen van onvrede zitten ze in de oppositie, dit ter 
voorkoming van.
Alles overziende zou het -denk ik- geen slecht idee zijn als NRC de lengte van postings gaat 
limiteren (ik maak me er zelf ook schuldig aan, ik weet het), en misschien ook wel het aantal per 
onderwerp / inzender. Dat houdt de schoenmakers bij de leest, waar beide(n) regelmatig met elkaar 
en anderen op de loop gaan, ontaardend in ellenlange getuigenissen over niets of niemand. Dat wil 
ik nog wel even toelichten.
Geschiedenis heeft geen andere waarde dan die je er aan toekent, en de invulling (beschrijving) 
ervan is per definitie kleurrijk, dus voor elck wat wils. Dat krampachtige vasthouden aan een 
(zogenaamd vergelijkbaar) verleden duidt m.i. op een enorme angst voor het ongewisse heden en de 
toekomst. Waar immers geen enkele zekerheid aan te ontlenen is, dus wordt maar teruggegrepen op 
de zekerheden van ooit, want anders raakt het houvast helemaal zoek. Vergeten wordt daarbij dat 
oorzaak, gevolg, invulling, setting, wereld en visie t.t.v. van de Messenische oorlogen 
onvergelijkbaar met die van WOII welke andere oorlog dan ook. Het is dan ook volstrekt onzinnig 
(altijd willekeurige) grepen in het verleden te verrichten om bewijzen voor een heden aan te voeren. 
Vergelijkingen gaan niet alleen mank of kreupel, maar missen zelfs alle ledematen om aan die 
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voorwaarde te kunnen voldoen, incluis de immer invalide beleving tussen de oren. Zo moeilijk is 
het echt niet om een relaas te doorspekken met metaforen, maar je komt er het niveau ‘vrijblijvend 
gelul’ nooit mee te boven. We leven in het nu, met de specifieke problemen van dat nu, en die 
vragen inzichten in en vanuit dat nu. Een wiel kun je namelijk maar één keer uitvinden, tevens 
reden waarom het ongeschikt is als metafoor, en dat staat los van de schier oneindige reeks 
gebruiksmogelijkheden, alle eveneens ongeschikt als metafoor. Toegegeven: ideologieën en religies 
kunnen niet zonder, daarom staan ze vanaf dag één stil, en velen met ze. Die stilstand houdt tot 
vandaag oorlogen en verschillen in stand, dus kennelijk is de soort gedoemd tot ooghoogte en 
neuslengte, net als het schap van weten, al veronderstellen we beter te weten.
PS In tijden van nood zaten de Oranjes toch in Canada en Londen, ons tot de laatste snik te 
verdedigen…

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 6 september 2009, 3:13 uur
Mijn beste jn de Graaff, ik verheerlijk noch republiek noch monarchie. Waar ook ter wereld zijn 
geen voorbeelden te vinden van presidenten en koning(inn)en die waarlijk dienstbaar zijn naar hun 
volk. Wel andersom! Alle volkeren worden geacht te zwoegen voor hun presidenten en koningen, 
als nijvere bijen voor hun koningin. Natuurlijk zullen we de natuur haar gang moeten laten gaan, 
maar in de natuur van de denkende mens schuilt een gevaarlijke adder nl: boven de ander willen 
staan. Dat erfgoed(!) dragen we vanaf het begin in ons mee als vrucht van het gestolen goed dat 
nimmer gedijt nl: boven God willen staan!
Zo leert ons de Bijbelse geschiedenis waar God zijn vertrouwen gaf aan de mens. Hen een paradijs 
schiep en hen dit alles toe vertrouwde op 1 na: (boom)vrucht van de kennis van goed en kwaad. Het 
bleek de mens niet genoeg. Zij wilden alles en lieten zich verleiden “als God” te willen zijn. En zo 
geschiede. Welnu: zie aan de mens!

Zie aan de Man van Nazareth! Zijn neus niet opgehaald voor een stal en een voederbak als wieg. 
Hoe anders had men zich voorgesteld : God die naar de Aarde kwam in menselijke gedaante. Licht 
uit Licht, God uit God kwam niet om te oordelen, maar om te dienen. Niet als koning, maar als 
onderdaan.. Een Goddelijke vondst! Mens onder de mensen, aan onze kant kwam Hij staan. Jezus 
( = God redt) kwam in conflict met farizeeërs en de schriftgeleerden die met de vinger op de letter 
Hem oordeelden, veroordeelden! Welke God trekt nou op met -in hun ogen- ongelovig plebs, 
tollenaars, zondaars, vrouwen…? Nota bene op sabbat een man geneest… feest viert, eet en drinkt? 
Godslasterlijk vonden ze… God! Dus weg met Hem! Wie denkt Hij wel die Hij is! Op 
Godslastering stond de doodstraf, dus aan het kruis met Hem!

Strijd, strijd… van klein tot groot, van arm tot rijk. Samenspannen, oorlog voeren ook 
digitaal .Vermanen, betweteren, opgestoken vingers en afgunst… meningen, meningen. 
Onderbouwen, onderbouwen! Atheïsme, narcisme. Keukentafels en vriendjespolitiek. Want ik ben 
goed en jij bent slecht. Beter, groter, meer… meest, meester. Overtreffende trappen worden hoger 
en hoger beklommen en de luchtkastelen hangen opgestapeld. Tot op die dag, die laatste dag… de 
plumpudding compleet. Ijdelheid, niets dan ijdelheid.
Laten we maar gewoon doen, dan doen we al gek genoeg. Dat geldt ook voor meneer de president 
en mevrouw de koningin. Saamhorigheid is ver te zoeken en de macht heerst met ijzeren greep over 
de volken. Angsthazige beveiliging legt een cordon rond de vips en het protesterende ‘klootjesvolk’ 
om op te schieten. Dat heb je ervan als je ‘als God’ wilt zijn en in het waanidee leeft dat jij op aarde 
een betere positie verdient dan de ander. Je zelfs tot koningin laat kronen of je tot president laat 
inaugureren…jij dan een paleis verdient en de ander een krot? Om je dood te schamen, toch?

Dat zou afgelopen kunnen zijn als ‘de mensch’ maar eens uit zijn gevangeniscoma wil ontwaken. 
We zijn allang bevrijd, maar beseffen het niet. Dáár is niet voor niets voor geleden! Macht moest 
verboden worden! Legers opgeheven! Die hele oorlogsindustrie op de schroothoop! De macht 
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ontmachten door niet je stem in handen te geven van de oude machtselite. Liberaal? Vergeet het 
maar: ikke, ikker, ’t ikst! Christelijk? Laat mij niet lachen: rijken rijker, armen armer! De Eu-
aanbidders met hun machtsblok: uniforme uitbuiting ten enige voordele van de poenpenose! De 
dictatuur van de democratie: moord en doodslag. God huilt! Maar gelukkig blijft het niet bij tranen. 
De tijd van afrekenen komt eraan. Dan dek je maar, want wie van ons zal rechtop blijven staan? 
Laten we dan maar in onze handjes knijpen met die God van genade en vergeving. Die Zijn 
Koningshuis openstelt en vorstelijk onderdak geeft GRATIS EN VOOR NIETS. Dat is even andere 
koek dan oranjekoek. De vraag blijft alleen in hoeverre de hemel een hel is voor de overtreffende 
trappers? De rode lopers? De luchtkastelers? Geen rijk en arm? Geen bovendaan onderdaan? Waar 
niemand het in zijn bol heeft maar iedereen het in zijn hart? Gelukkig maar die vrije wil… hoeft 
niemand verplicht naar de hemel.

Moet mij nog van het hart dat ik uw schrijfkunst menigmaal bewonder. En last but not least: lijkt 
mij niet dat Willem het over de meiskes had, maar over de ouders. Want koninginnen en hun familie 
worden nu eenmaal in veiligheid gebracht. Het volk is zogezegd de klos.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 4:24 uur
177 Veronica Cramer – Heerlijk, een vrouw die duidelijk van aanpakken weet en ook nog verstand 
van zaken heeft. Je weet zelfs wat potdekselen is. Tussen haakjes, wel liefst met geïmpregneerd 
hout.
Voor een man een zegen een vrouw met al die kwaliteiten. Het houdt hem met beide benen op de 
grond. Ik kan er over meepraten. Ook vrouwlief, handen uit de mouwen, van schilmes, via 
verfkwast tot hamer toe. Jong geleerd is oud gedaan. Zou het bij koningskinderen zoveel anders 
zijn?

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 11:13 uur
189-JN de Graaff—-U misinterpreteert er weer stevig op los, zo kunnen we nog wel even aan de 
gang blijven. En wederom legt u mij woorden in de mond die ik nooit uitgesproken heb, laat staan 
dat u inhoud en strekking begrijpt. Wat u hopelijk wel begrijpt is dat ik geen zin heb daar verder op 
in te gaan, want we hebben het hier niet over Rouvoet of christenen, maar over de monarchie. Dat 
uw subcultuurtje er steeds opnieuw maar niet in slaagt bij de les te blijven is mijn probleem niet, en 
dat hoeft u er dus ook niet van te maken. Spoel u hersens nu eens niet met verdunde whisky, want 
dat smaakt nergens naar.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 11:19 uur
JN deGraaf—PS. Uitstekend idee om niet meer om mijn postings te reageren; ik ben het daar 
volmondig mee eens, en zeg u van harte toe uw oprispingen eveneens met rust te laten.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 11:26 uur
200: om = op, en op = op

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 11:53 uur
202 JN de Graaf—Wij hebben een deal, zie 200

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 14:06 uur
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204-Hanneke van der Meer—U leest en begrijpt kennelijk al net zo slecht als JN de Graaf, dus dat 
schept een band. Zijn posting 189 vermeldt ‘Ik reageer niet meer op uw voos en laf gewauwel.’, en 
ook al herken ik daar slechts zijn stijl in, het biedt voldoende aanleiding om daar met genoegen mee 
in te stemmen, vandaar die deal. Einde discussie.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 15:29 uur
189 – namens Hans Anders (waar Specsavers al eerder geen oplossing bood): het onderwerp van 8 
november betreft de Onderwijsinspectie, bijdrage 103 is van Reinier.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 17:46 uur
196 jn de graaff – Over uw reactie m.b.t. de Tweede Oorlog wil ik het niet hebben. Terzijde, uw 
portrettering van Wilhelmina is misplaatst. Alleen al die letterlijk arme Hendrik.
Potdekselen. Een van de eerste timmermanstermen, die ik leerde kennen. Tja, woordenboeken. 
Maken wij de taal of het woordenboek? Schouderklopjes? Weet u, ik heb een instinct of zesde 
zintuig als u wilt. Zelden bedriegt het me. Bij het begin van mijn activiteiten op dit forum wel. Zelfs 
een driemaal. Leergeld genoeg betaald. Het instinct voor mensen die je kunt vertrouwen, waarbij je 
veilig bent als het erop aankomt. Dat heeft niets met meningsverschillen te maken.
U zou, heb ik inmiddels begrepen door uw stukjes hierboven beter moeten weten. Uw terminologie 
(huishoudster, loodsvisje) schiet me in het verkeerde keelgat. Ze getuigt van een opvatting die u 
zegt te bestrijden. Die van provoceren, schofferen en bovenal propageren.
U weet hopelijk dat intelligentie een loos begrip is? Zeer spectraal. Zie het onbenul over het begrip 
“autismespectrum”. Een uiting die blijk geeft van een ernstige vorm aan debilisering en gebrek aan 
gevoeligheid. Die gevoeligheid, hoe uit zich die verder?
Dank overigens voor uw verwijzing. Ze is verhelderend voor nieuwe deelnemers aan het forum. 
Met insinueren of ‘kaltstellen’ schiet niemand iets op, behalve de dader. Door het zoeken naar die 
verwijzing in het discussie-archief stootte ik nog op een andere uit oktober 2007 (Vreest u in 
Nederland voor Parijse toestanden?). Ze geeft wel een heel bijzondere aanvulling op onze kennis 
omtrent de Tweede Wereldoorlog. Dat verzeker ik u.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 17:54 uur
214-Hanneke van der Meer—Trek gerust partij, maar onderbouw wel met steekhoudende 
argumenten, en informeer uzelf grondig alvorens te oordelen. Ooit heb ik dat (ik durf het niet eens 
meer uit te spreken in maaiveldland) in functionele zin geopperd, omdat iemand iets dergelijks bij 
zijn zoon vermoedde, that’s all. Sommige reacties erop -ook die van u, zo blijkt dus- getuigen van 
een ziekelijke drang tot nivellering, en ontkenning. Wen er maar aan, niet iedereen in dit 
ondermaatse land woont, werkt, en denkt ondermaats. Succes ermee, het bekende groepje 
geestverwanten zal u van harte verwelkomen. Hoe u die herkent? Een sterke minderheid met een 
nog sterkere meerderheid aan woorden, niet aan inhoud.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 18:01 uur
Correctie, maar u had het begrepen: “Zelfs een driemaal” wordt “Zelfs driemaal”.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 18:41 uur
214-Hanneke van der Meer—In aanvulling op 216: uw geestverwanten zijn ook te herkennen aan 
hun afkeer van Big Brother, omdat ze die rol liever zelf vervullen. En vergeet niet negers, joden, 
homo’s, invaliden en zigeuners hun plaats te wijzen, want ook die afwijkingen brengen heel wat 
aversie teweeg waar u zich ongetwijfeld in kunt vinden.
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Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 20:36 uur
219-Hanneke van der Meer—Beste mevrouw, i.q. is ook geen gedrag, dus zou ook geen aversie op 
mogen wekken. ‘Superieur’ komt uit uw etikettenmachine, en het plakken daarvan is aan u, maar 
ook uw geestverwanten niet vreemd, waar deze liever op de man dan op de bal spelen. Voor u zeer 
waarschijnlijk niet als zodanig te herkennen, wat ook hun superioriteitsgevoelens zal gelden. En 
nergens staat geschreven dat op (ook zelfverkozen) uitzonderingsposities geen kritiek mogelijk mag 
of kan zijn, dus niet meer dan een keuze. En wat die laatste zin betreft: daar zijn het ook zich 
superieur voelende tegenstanders voor, en van mij mogen ze. Nu u nog, mevrouw Van der Meer. 
Om te weten hoe superieur mijn ‘tegenstanders’ zich voelen hoeft u alleen maar hun postings te 
lezen, voorzover dat aan uw kritische vermogen in dezen is besteed.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 22:53 uur
221—Hanneke van der Meer—Mevrouw Van der Meer, een hoog i.q. gaat vaak samen met een 
hoog e.q. / invoelend vermogen, en leidt juist niet tot neerbuigend gedrag, maar eerder 
bescheidenheid, om ook die schijn te voorkomen. Tenzij…(re)acties daar aanleiding toe geven, en 
zo u kunt signaleren is van terughoudendheid op dit forum weinig sprake, dus zijn passende reacties 
vereist, en zie ik niet in waarom de een bescheidener zou moeten zijn dan de ander, het gaat immers 
om de argumenten, ook gevoelsmatig. En -dat ben ik beslist met u eens- juist dat gevoel benadert de 
realiteit vaak meer dan welke rationele benadering dan ook. Ik zet trouwens grote vraagtekens bij 
dat verstand (dat zou u uit meerdere postings kunnen opmaken), en ook bij wat wij ‘ratio’ plegen te 
noemen, want worden vooral door gevoel geleid, en een betere indicator is er nauwelijks. U zult op 
tijd van duur merken dat niet iedereen het daarmee eens is. De tegenstanders daarvan zoeken in alle 
hoeken en gaten naar ‘argumenten’ om hun gelijk kracht bij te zetten, wat meer zegt over die 
‘argumenten’ met bijbehorende opponenten, dan over hun kracht.
U deed echter aan beeldvorming vooraf, om er later passende plaatjes bij te zoeken t.b.v. uw 
veronderstelde gelijk. Ook dat komt u hier vaker tegen, en voor iedereen in gewenste vorm te 
gieten, maar meer dan misleiding is het feitelijk niet.
Ook zult u toch eerst aan Mathijs moeten vragen wie hij bedoelt…Het is namelijk niet zo dat 
reacties elkaar automatisch opvolgen, dus slaan op een daaraan voorafgaande posting. Mogelijk 
doelde hij op het koningshuis, kabinetsleden, forumleden etc. Het is dus de vraag waar u het mee 
eens bent, zeker gezien de summiere beschrijving. Eerlijk gezegd vermoed ik dat hij met 
‘potentaten’, ‘macht’ en ‘zeggenschap’ doelt op het koningshuis, en daar bent u het dan enerzijds 
dus juist niet mee eens, terwijl anderzijds de link die u meent te moeten leggen naar ondergetekende 
ongepast is. U noemt dat kennelijk op een beschaafde manier kritiek leveren, maar daar kunnen en 
zullen de meningen over verschillen.
Het gaat mij bij het koningshuis om het instituut, niet om de afzonderlijke personen. En toevallig 
ken ik de adel een beetje van binnenuit, voldoende om de overbodigheid ervan in te kunnen 
schatten, wat ook de voorbeeldfunctie geldt. En wat die roepingen betreft: zouden ze zich ook 
geroepen voelen zonder gouden lepels, lakeien en verdere ‘onderdanen’ alsmede invloedssferen op 
kosten van belastingbetalers? Dat haalt volgens mij wel een stukje motivatie weg. De landadel moet 
zich tegenwoordig zelf zien te bedruipen, en dat valt bepaald niet mee. Veelgeroemd in die kringen 
zijn de vrijwilligers, die kosteloos helpen landgoederen in stand te houden, en…daarmee het 
vermogen van de eigenaars, die koste wat kost hun bezittingen (en liefst ook naam) in stand willen 
houden, t.b.v. toekomstige generaties. Dat eigenbelang -want daar gaat het om- tref je denk ik ook 
bij het koningshuis aan, en een Rolls lever je nu eenmaal niet graag in voor een oude eend. Wij 
allen financieren die Rolls, en ik zie niet in waarom, want er zijn voordeliger manieren om je in 
sprookjesland te wanen, een boek van Hans Andersen is al toereikend.
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Nee, beste mevrouw van der Meer, die laatste zin heeft niets van een cirkelredenering en alles met 
een herleidbare realiteit van doen, maar daar moet u zich natuurlijk wel voor open willen stellen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 23:02 uur
224—Zo u ziet: de gelederen sluiten zich, de namen zijn bekend. Bij elkaar een stuk of tien, dus het 
valt qua aantal nog reuze mee. Aan u de schone taak kaf van koren te onderscheiden, maar dat hangt 
natuurlijk ook van uw eigen instap af. En zo u ook nu kunt signaleren grijpen ze alles aan om hun 
gelijk te ‘bewijzen’, maar keuren dat bij anderen juist af, want die worden geacht ‘bescheiden’ te 
zijn.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 6 september 2009, 23:16 uur
222-Paul Lookman—En, welke tweelingzielen heeft u gevonden? Lijkt me niet echt moeilijk raden, 
wat nog ontbreekt is een stemadvies, uiteraard voor extreem links. Ook typerend is dat u mij verwijt 
waar u zich permanent aan schuldig maakt, en ook dat deelt u met uw kameraden. En dan ook nog 
eens over de rug van Gloria, om het vervolgens over de ethiek van het discussieren te hebben, het 
kan verkeren. Nog even en het forum van NRC is in handen van de verguisde Telegraaflezers…

louis sartorius zegt: 
maandag 7 september 2009, 0:48 uur
223 jn de graaff – Kunt u lezen, begrijpend lezen? Als discussiëren overgaat in schelden en verdacht 
maken, ja wat dan. Een punt slechts als reactie, het meest onsmakelijke. U verwijst naar een oude 
bijdrage. Ik zal, vanwege het gehalte van die bijdrage ze in het geheel citeren. De afzender mag als 
bekend verondersteld worden, daar gaat het mij verder niet om. Ze betreft o.m. het begrip autisme.

“Mensa legt de lat bij de uiterste twee procent van het spectrum, dus het 98e en 99e percentiel, 
oftewel >148, maar bedenk daarbij dat de criteria discutabel zijn, en meer behelsen dan alleen een 
verstandelijke vermogen, zoals bijvoorbeeld motivatie, creativiteit (originaliteit, intuitie, associatie, 
flexibiliteit) en intellectuele capaciteiten, waarbij ik me nog afvraag in hoeverre de veel 
voorkomende combinatie met hooggevoeligheid (mede)bepalend is. Mocht je er meer over willen 
weten, kan ik je aanraden de Mensasite te bezoeken, en bijv. ‘Het MensaQuotient’ van Karel 
Jurgens aan te schaffen. Overigens is het wel aardig om te weten dat de zogenaamde 
autismespectrum stoornis van kinderen bij het juiste onderwijs als vanzelf kan verdwijnen. Al met 
al is er inmiddels wel e.e.a. in beweging gezet om kinderen uit hun i.q.-isolement te krijgen, maar er 
is nog een lange weg te gaan.”

Mijn reactie:
“U weet hopelijk dat intelligentie een loos begrip is? Zeer spectraal. Zie het onbenul over het begrip 
“autismespectrum”. Een uiting die blijk geeft van een ernstige vorm aan debilisering en gebrek aan 
gevoeligheid. Die gevoeligheid, hoe uit zich die verder?”

Waar slaat volgens u ‘Een uiting…’ op bij correct lezen? Misschien moet ik u helpen lezen. Ik citeer 
een uiting van iemand over een ‘begrip’. Is dat zo moeilijk te begrijpen? Een vorm van spot, niet 
mild, omdat ik dit soort verkondigde stompzinnigheid kwalijk vind. Om u helemaal uit de droom te 
helpen. Minimaal enkele malen per week wordt bij mij thuis over autisme gesproken. Denkt u 
werkelijk dat u me hierover de les kunt lezen? Nog duidelijker, je hebt slimme en domme 
autistische kinderen en volwassenen. Autisme heeft met sociaal handelen van doen. Laten we het 
daar bij houden.

Omdat we het nu toch hebben over die IQ verdwazing. Ter vermijding van een mogelijk 
misverstand, daar spreek ik u niet op aan. Het is een logisch vervolg op het hanteren van het begrip 
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’spectrum’ van onze gevoelige medemens.
U kent het ’spectrum’ in een schoolklas? Paar ’slimmertjes’, opgefokt of niet, een grote 
middenmoot, en een paar ‘dommertjes’. Zet die slimmeriken bij elkaar en o wonder hetzelfde beeld 
ontstaat. Raar maar waar, echt waar. Die proeven zijn genomen. Over meetbaarheid van 
intelligentie? Dan zou je op zijn minst een sluitende definitie moeten hebben over wat intelligentie 
behelst. Onbestaanbaar. Heeft u wel een eens van een geloofsquotiënt gehoord? Je kunt wel 
vorderingen vaststellen, snelheid van reactie en begrip. En die zijn op hun beurt weer afhankelijk 
van omgeving en tijd, leeftijd. Een IQ met twintig van zeg 140 kan op zestigjarige leeftijd zijn 
gedaald tot 120. Een indruk die ik bijna dagelijks bevestig zie. IQ, wat dan dat ook moge zijn, zou 
met gevoel van doen hebben? Zwakbegaafden zouden dan weinig of geen gevoel hebben zou 
geconcludeerd mogen worden…

Uw milde spot is aan mij niet besteed. Taal of cultuurverschil. Wie zal het zeggen.

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 7 september 2009, 2:25 uur
@196 jn de graaff

Zwaar onder de gordel uw reactie! Het valt mij zeer tegen dat u uw pennenvrucht hebt laten afdalen 
naar de duistere krochten van uw brein. Op de man/vrouw spelen kunt u voortreffelijk als puntje bij 
paaltje komt. Zo leert men pappenheimers kennen. Precies als mijn ervaring hier is met Scaf, alias 
Sartorius, alias Lookman? van der Meer? Zou mij niet verbazen, hij gaat ten einde voor zijn gelijk. 
Ben na een zeer laaghartige aanval van hem tenslotte ( wat is wijzer?) de minste geweest en heb 
mijn hand vergevingsgezind toegestoken. Niet aangenomen! U kunt dit allemaal nalezen bij oudere 
onderwerpen. Als je elkaar niet kunt vergeven is vrede zoek! Die vrede zoekt Sartorius en al zijn 
zelven niet. Wat hij zoekt is louter en alleen zichzelf en zij die hem daarin dienen. Dien je hem niet 
oftewel: kwijl je niet met hem mee, dan zal je het weten! Dergelijke karakters sieren zichzelf niet en 
staan ver van mij. ZELFS Willem Nijmegen en ik zijn na heftige conflicten (kunt u allemaal nalezen 
op uw speurtocht) tot vrede gekomen., Daar is intelligentie voor nodig. Ook al zijn we het op 
Wilderspunt totaal niet met elkaar eens, we herkennen in elkaar onze grote zorg omtrent de zittende 
regering… hij rechtsom, ik linksom. Nee, geen schootzitterij, maar open en eerlijke waardering 
voor het slijpen der geesten. Overigens is niemand mijn vijand als het om politieke kleur gaat. Ik 
spoor met rechts, links, arm, rijk en heb alleen en uitsluitend grote aversie tegen onzuiver 
discussiëren en louche steken onder water. Ook u geeft nu blijk van allerlei insinuaties en 
verdraaiing van woorden. Nooit heb ik ‘klootjesvolk’ gebruikt naar het ‘zwaaiende volk’. Ik 
gebruikte het in mijn allereerste reactie op dit item vanuit de heersende macht gezien en diens 
nagalmende koningin op prinsjesdag, waar we tot inkrimpen bevolen worden. Het gevolg van de 
recessie gaat dus zoals gebruikelijk over de rug van het ‘klootjesvolk’ ipv de hooggeëerde 
egocentrische onverantwoordelijke graaielite. Aan Lookman had ik dit ook helder gemaakt en tóch 
gaat u in zijn stijl door met mijn woorden uit z’n verband trekken. Wat is dat toch in mensen? 
Slechte verliezers nadat ik hem een koekje van eigen deeg gaf! Ijdelheid, niets dan ijdelheid.

Wat kan ik u aangedaan hebben? De overheid? Het koningshuis? Had ik u niet heel redelijk en 
uitvoerig ( en complimenteus) geantwoord met mijn laatste reactie, waar ik u laat zien dat ik niet 
voor het een of het ander ben? Ik ben voor niets, dan alleen God en vanuit Hem en zijn Blijde 
Boodschap beschouw ik de wantoestanden in de wereld en geef mijn opinie. Ook als het om 
presidentshuizen en koningshuizen gaat. Ook u valt heftig uit naar mensen die uw mening niet 
delen. Maar wat zou ik met u kunnen delen? Uw opkomen voor de lamlendige neoliberale overheid 
die alle sociale beschaving in de uitverkoop heeft gezet? Uw hang en trouw naar het koningshuis 
die niet van zins is haar rijkdom met ons (volk) te delen om samen met ons toontjes lager te zingen? 
Zullen wij moeten inkrimpen om de elite ruimschoots leven te geven? Is dat dan waar u voor 
opkomt? Maar hiermee pleegt u verraad naar hele volksdelen die gebukt gaan onder het juk van de 
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verkwistende overheid ( OP ONZE KOSTEN) die hen bij voortduring in de kou laat staan! Hen 
uitmergelt tot op het bot! Die hele privatisering ten duurste koste gaat van de minder en 
minstbedeelden! Zal u geen zorg zijn? De TOPbonussen weer over de toonbank gaan als zoete 
broodjes OP ONZE KOSTEN? Is er nog een koningin of een prins in dit land die zich DAAROM 
druk maakt? Uit medegevoel en piëteit naar het zwaar belazerde volk? We zullen het horen op 
prinsjesdag.

Wat bezielt u om zo onoorbaar uit te pakken naar Willem Nijmegen en mij? U verzint er maar op 
los! Het houdt niet op. Wat is er aan de hand met u? Aandacht? Proberen hier mensen te verzamelen 
op platvoerse wijze. Hem te betichten van wat hij nooit gezegd heeft! (Seksueel contact? Hoe haalt 
u het in uw hoofd?) Vanaf nu neem ik u niet meer serieus. U bent een stoker en kruipt zelf op alle 
schoten die u zo uitkomen. U vervalt in – zo lijkt het- in dronkemansgezwam. Pakt u zichzelf eens 
aan en kom tot u zelf. Hopelijk brengt het u tot een welgemeend excuus naar Willem en mij. Want 
wat u daar allemaal uitkraamt hebben wij niet verdiend. Pas dan valt er verder te praten… tot dan!

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 september 2009, 10:49 uur
231-JN de Graaff—Vanonder welk putdeksel u komt uitgekropen kan me niet zo boeien, maar met 
uw smerige insinuaties en verdachtmakingen als in 231 verwoord gaat u toch echt over een grens. 
Het zegt wel alles over u, en het riool waar u zich in thuisvoelt.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 september 2009, 11:07 uur
233-Gloria—Bedankt, je hebt exact verwoord zoals ik er ook over denk. Als we tot een dergelijk 
rioolniveau moeten afdalen -en dat hier ook nog eens norm wordt- kan je het forum beter sluiten, 
want maken ratten de dienst uit. Ik zit nu krap in de tijd, maar hier is het laatste woord nog niet over 
gezegd.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 september 2009, 11:15 uur
236-mevrouw Van der Meer—Ik ga daar verder niet op in. Het is ook geen item en er met de haren 
bijgesleept door het soort dat Gloria uitstekend weet te beschrijven. U moet uw eigen conclusies 
maar trekken.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 september 2009, 12:48 uur
240—Waarmee bewezen dat ‘Hanneke Van der Meer’ uit dezelfde koker komt als Scaf, Sartorius, 
De Graaff, Lookman of hoe het zich ook wenst te noemen. Goed gezien Gloria, laten we er verder 
geen woorden meer aan vuil maken, die tijd kan beter besteed.

louis sartorius zegt: 
maandag 7 september 2009, 13:50 uur
Forum, 1 markt… 2 het bevoegde gerecht… 3 groep deskundigen die onvoorbereid vragen 
beantwoorden – “Verklarend handwoordenboek der Nederlandse Taal”. In de wandel de Koenen/
Endepols geheten. Jawel, Maastrichtenaar Endepols, tevens auteur van de “Diksjenaer van ‘t 
Mestreechs”.

Is vragen beantwoorden en discussiëren ook uitdagen, betwisten, twisten? Vreigele in het 
Maastrichts. Past een vreigeleer, een twistziek iemand, op een forum? Vreigeleer, iemand die met 
opzet in de contramine gaat. En wat als het dispuut dreigt te ontaarden in vreigele? De muziek 
harder? Werkt averechts. In figuurlijke zin regelmatig te constateren.
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Ter ontnuchtering dan maar, gevreigeld wordt vooral in de kroeg, een Maastrichts vers vanwege de 
klank. En ter herinnering. 65 jaor gelijje waor jummers Mestreech de iers bevrijde stad vaan eus 
land.
Vooraf: ‘krieten’ is het Maastrichts voor huilen, ‘haos’ bijna, ’speule’ is muziekspelen en 
‘Slivvenier’ betekent O.L.Heer.

VERZöCHTING

De rattevenger van Hamele
Kós haos ‘nen ingel zien,
‘t Waor zoe’ne sjoene kerel,
En speule deeg heer… fien!

Kinder die ‘m huurde,
Trokke zingende ‘m nao,
En de vajers en de mooiers
Stónte krietentere dao.

Gein vaan al die kinder
Kaom oets nog mie terech:
Die mèt dee kerel ginge,
Ze bleven alties weg.

Es me noe zuut, wie väöl lui ziech bekletse,
Wie ze lastere en ziech bezwetse,
Daan zou me Slivvenier wèlle beie
“Sjik us dee maan um dat volk weg te lije”.

Ernest van Aelst

ps: Alphonse begreep niets van dubbele agenda’s, idiote kongsi’s, aanvallen op integriteit. Typisch 
iemand met weinig ervaring in de virtuele wereld. Heel rancuneus zijn naam, ondanks uitdrukkelijk 
afscheid, weer in herinnering te roepen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 september 2009, 14:19 uur
Gloria, s.v.p. niet op reageren, ik ben even met wat onderzoek bezig, uitslag volgt vanavond of 
morgen.

Willem Nijmegen zegt: 
maandag 7 september 2009, 21:23 uur
Gloria, wil je mij s.v.p. even mailen op (tijdelijk adres) noviomagus@live.nl Graag met eveneens 
tijdelijk adres, voorzien van je naam en tweecijferig nummer, alsmede tijdstip van verzending. Na 
ontvangst meld ik me weer hier.

louis sartorius zegt: 
maandag 7 september 2009, 21:44 uur
Wel de lusten, niet de lasten. Recht op privacy. Twee aspecten van het koningschap als inzet van 
deze discussie.

Zigeuners worden genoemd, Sinti en Roma dus. Als criminelen veracht, geromantiseerd om hun 
vrije en niet gebonden levenswijze. De welhaast ideale vormen van stereotypering om over mensen 
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te heersen. Als ze maar zijn zoals we willen dat ze zijn. Geliefd als muzikant, verworpen tot gang 
naar de gaskamers toe. Eigen schuld. Het zit dat volk in de genen. Een gedegenereerd ras en 
asociaal. ‘Wetenschappelijk’ aangetoond. Ook hier weer, waar hebben we dat meer gehoord?
Zigeuners kennen geen echte leiders of koningschap slechts eigen aan sedentaire volkeren. In 
Nederland wel: Koko Petalo in de roerige 70er jaren. Gesol met een familie of ze wel of niet 
toegelaten moest worden, mensonterende visitaties aan de grens, het krijgen of niet van een 
verblijfsvergunning. Totdat landdrost Han Lammers de knoop doorhakte. De rol van ‘koning’ Petalo 
was doorslaggevend. Hij klaagde aan, hij ondersteunde waar het kon, een volksdienaar waardig.
Kan iemand zich een dergelijke inzet van Willem Alexander herinneren? Kunnen we ze 
verwachten? Ook hier waarschijnlijk, jong geleerd is oud gedaan.

251 Johan Nijhof – Of zigeuners weet hebben van potdekselen? Mogelijk bij oude eenvoudige 
woonwagens. Die kennis zal wel verloren zijn gegaan. Potdekseling: een vorm van horizontaal 
schotwerk tegen wel of niet uitgekeepte stijlen. Bij het spijkeren letten op mogelijke krimp van het 
hout. In plaats van potdekselen kan ook met rabatdelen worden gewerkt.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 0:14 uur
255 jn de graaf – Potdeksel uw sloepje maar rustig. Hopelijk kunt u zwemmen, anders verzuipt u 
beslist…. Potdekselen in een maritiem woordenboek. Hoe verzint u het. En dan die Maritieme 
Encyclopedie, maar meneer De Graaff. Denk nou eens rustig na. U reageert steeds overhaast, u leest 
wat er niet staat. Zo kunnen we wel aan de gang blijven.
Uw redeneertrant kan ik me nu herinneren van een andere discussie. Ging die niet over regionale 
ontwikkeling? U weet het nog heb ik gemerkt.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 1:44 uur
259 Hanneke van der Meer – Spotdeksel, mooi woord. Niet dat weledel. U heeft gelijk, spotten of 
uitdagen, wat is erger? Bekijk het ook eens van een andere kant. De virtuele wereld is voor 
sommigen, blijkt, verleidelijk om dingen te doen die in het gewone leven niet tolerabel zijn. Wie is 
wie? Een faux pas en je wordt afgebrand. Eerlijk en open discussiëren? Vaak moeilijk. Vandaar 
mijn terugkomst op dat potdekselen. Alles in zijn verband zien…
Een goede raad, lees voor de zekerheid enkele oudere discussies en u ziet hoe de kaarten liggen.
Met vriendelijke groet.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 3:41 uur
262 jn de graaff – Het betere is de vijand van het goede. Goed lezen dus. Een ezelshoofd zegt me 
niks. Vertel! Lapsjwans is zelfs Maastrichts. Pas op, Maastrichts is een taal, een stadstaal, in de rest 
van Limburg wonen boeren. Limburgs is voor een Maastrichtenaar een dubieuze term. Zoiets als 
voor een Amsterdammer en de rest van het land. En als het eten flauw is doen we er wat zout op, 
liefst ziezaajt. Het vertalen uit het Maastrichts lukt wel. Probeer eens onder:
http://www.veldekemestreech.nl/
Toch maar een maritiem woordenboek aangeschaft? Als notoire landrot kan ik het niet allemaal 
volgen. Zeemansliederen, kent u die? De Franse versie van Piet Hein bijvoorbeeld?

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 3:58 uur
263 Hanneke van der Meer – Het handige is dat als je eerst eens wat rondneust in een aantal 
discussies, je een beetje bekend raakt met de stijl en de manier van discussiëren, dat is eigenlijk 
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alles. De rest waar ik het over had ontdekt u als vanzelf. Het gaat niet om wie begonnen is, maar om 
welke standpunten verdedigd worden.
Schrikt u van vriendelijke groet? Vat het op als een welgemeend welkom.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 11:29 uur
269-Carel van Eeden / 270 I. Lazet—Die ‘eeuwige ruzies’ en ‘dat gezwam’ worden niet veroorzaakt 
door meerdere inzenders, maar door slechts 1 persoon die diverse personages op het forum bestiert, 
om aldus verwarring te scheppen teneinde zijn frustraties te botvieren en het forum te 
destabiliseren, waarvan akte.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 13:46 uur
@253 Willem Nijmegen

Willem, ik mail liever niet buitenom. Hoop dat u daar begrip voor hebt? Met groet.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 15:43 uur
269 Carel van Eeden – “Liberté, Égalité, Fraternité”. Als formule prachtig, maar de praktijk? En 
zelfs als, de eeuwige ruzies blijven. Conflicten verdwijnen niet. En een president? U herinnert zich 
nog het antwoord van De Gaulle, na zijn ‘machtsgreep’, op de vraag of Frankrijk een dictatuur 
geworden was: “Denkt u werkelijk dat ik op mijn leeftijd nog aan een carrière als dictator begin?” 
Edoch, in de zestiger jaren betrokken de Franse radio en TV een nieuwe veste, het Maison de la 
Radio. Een rond gebouw als schil om een kantoortoren. Alle TV journaals toen der tijd werden in 
Frankrijk gecensureerd. Peyrefitte was de verantwoordelijke minister voor informatie en censor. Bij 
de opening van het ‘maison ronde’ door De Gaulle verkeerde deze in de veronderstelling dat 
Peyrefitte boven in de toren ging wonen. Over symboliek gesproken.
Wie weet zijn maatschappelijke tegenstellingen, klassenverschillen, hoe gek het ook klinkt 
eenvoudiger te overbruggen met een constitutionele monarchie dan met een autoritaire presidentiële 
staatsinrichting als de Amerikaanse of Franse. Zie hoe de voorselecties plaatsvinden en de macht of 
manipulatie van of door de media. Het proces in Engeland geeft ook te denken. Daar schuift, binnen 
een dubieus kiesstelsel, de premier steeds meer op richting almachtige president.
Welke weg moeten wij inslaan? Willem Alexander, de ideale kroegbaas, geen gek model. Primus 
inter pares. Of hij dat wil? Wie stelt de voorwaarden? Hij hoeft ze niet te accepteren, dan kan hij 
oprotten of potdekselen we hem op zijn republikeins in… Waarvan akte!
Kunt u zich Wilders als kroegbaas, pardon president voorstellen?

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 17:34 uur
272-Okee Gloria!
Meneer ‘Sartorius’, wat heeft het leven eigenlijk met u gedaan, dat u zichzelf dwangmatig in 
zoveel personages moet splitsen, en dat bedoel ik niet sarcastisch of rancuneus. Heeft u 
wellicht een concentratiekampsyndroom, of zijn er andere oorzaken voor uw haatcampagnes 
jegens christenen in het algemeen, en katholieken in het bijzonder.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 20:48 uur
280 Olav Meijer – Lusten, lasten, privacy. Het onderwerp van discussie. Dat ‘uitzwabberen’ valt 
reusachtig mee, afgezien van onze vaste dwaallichten, maar dat is een constante.
De bijdrage over zigeuners met daarin het element sedentair versus mobiel geeft in onze 
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gemobiliseerde wereld toch te denken. Hoe een dergelijke wereld te besturen, wie is onderdaan van 
wie, nationaliteit, noem maar op. Daarop voortborduren maakt werkelijk zin.

Goed, we delen onze voorkeur voor een republiek. het Zwitserse model? Hoe tot een vergelijkbaar 
model te komen? M.a.w. een overgang van ons koninkrijk richting ‘onze’ republiek, hoe zou die 
verwezenlijkt kunnen worden? Een uitholling van binnenuit? In reactie 276 schets ik een mogelijk 
toekomstige rol voor een koning, want hoe we het wenden of keren, van Oranje zijn we voorlopig 
niet af. Dat is irreëel.
Het probleem van verstrengeling (persoonlijk leven en publiek ambt) kan zo ontward worden, 
immers er zijn duidelijke contouren aangegeven over dat publiek ambt. Geen ceremoniemeester, 
maar eerste onder zijns gelijken. Het anachronistische van de erfelijkheid verdwijnt dan als vanzelf 
naar de achtergrond. Zo ook de privacy problematiek. Dat spreekt.
Doel, middelen en strategie kortom. Willem Alexander is het (subjectieve) middel. Waar kiest hij 
voor?

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 23:12 uur
Een niet bepaald onbelangrijk aspect wordt over het hoofd gezien bij de keuze tussen een gekozen 
staatshoofd, voorbeeld Frankrijk, en een ’symbolisch’ staatshoofd.
Het geweldsmonopolie.
De huidige president van Frankrijk heeft een verleden als minister van Binnenlandse Zaken. Onder 
zijn regie zijn hervormingen bij de politie doorgevoerd, tijdens het bewind van Chirac, die hem een 
renommée hebben opgeleverd op het gebied van repressie, zeer tot genoegen van de gezeten 
burgerij en een aanbeveling voor zijn kandidaatstelling tot het presidentschap. “De brandspuit 
erop…”, aldus Sarkozy tijdens de onlusten in de banlieue van Parijs. Dat beleid wordt onder zijn 
presidentschap onverkort voortgezet.

Een politie die patrouilleert als militair in bezet gebied. Agenten die absoluut geen contact met de 
bevolking mogen hebben, tot het doen van inkopen toe. Zonder uitzondering jonger dan 30, hooguit 
2 jaar op hetzelfde commissariaat, enz. enz. Geen discussie over het optreden. Minachting t.o.v. de 
bevolking: “T’as vu cette sale gueule… Ah, cette pute…”. Controle, verbaliseren, tot groot 
genoegen van Sarkozy, met zijn tic voor cijfertjes en statistieken.

Griezelig een dergelijk staatshoofd met zeggenschap over het geweldsmonopolie.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:03 uur
Gezellig familie-onderonsje, met alle creaties bij elkaar…

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:04 uur
Hanneke van der Meer – Het is maar een indruk, maar het heeft er de schijn van dat u een 
persoonlijk offer heeft gebracht om dit ‘potdeksel’ debat te helpen ontwarren. U hebt me, misschien 
ongewild, veel steun bezorgd om de discussie voort te zetten. U bent, mag ik het zo zeggen, heerlijk 
naïef gebleken. Een verademing. Hopelijk zien we u terug op het forum, rond de keukentafel of in 
een bootje. U neemt me beslist niet kwalijk dat ik nog even doorga met potdekselen?
Een oprechte groet!
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