
"Is Wikipedia een mislukt experiment nu er redacteuren 
aangesteld worden?"

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 23:21 uur
Ik lees alles,ben overal geweest, in de lucht, voor informatie en meningen,als ik iets tegen kom 
waar ik denk: ik denk hier iets anders meneer of mevrouw of die informatie klopt niet, dan geef ik 
mijn commentaar daarover. Het schijnt een gedwogen hobby bij mee te zijn, bijna alles weten.
Ja! ik ben ook vaak op de vloer, in de lucht,van Wikipidia geweest ben en vind een prima informatie 
punt, maar ik heb altijd een ZEEF in mijn hersenen.
Ik ben geen opgeladen machine, ik lees,analyseer,nadenken en dan erin geloven.
Bij mee elke informatie moet door mijn ”hersenen-zeef”. Eerlijk sommige informatie komen 
nmakkelijk naar binnen!!

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 23:22 uur
bijna alles moet weten, bedoelde ik.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 31 augustus 2009, 23:27 uur
Dames en heren het spijt mij voor de
Te grove fouten.bijvoorbeeld :bij mij of bij me en niet bij MEE.Van een Marokkaan moet u dat 
accepteren! nee,grapje.
Ik beloof het u dat ik de volgende keer echt oplet!
Dank u lezer.

Ellen ten Bruggencate zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 1:45 uur
Redacteuren? Prima.

Ik gebruik Wikipedia als geheugensteuntje. Als ik ergens aan twijfel. Maar niet als 
waarheidsgetrouw medium. Daarvoor ben ik te vaak fouten tegengekomen.

Veronica Cramer zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 2:21 uur
Mostafa Mouktafi.
Uw beweegredenen vind ik altijd interessant en Uw opinie ook. U bent vast al heel lang in 
Nederland maar Uw bijdragen komen “heet van de naald”. Boem!
Niks fout mee.
U schijnt zichzelf te ergeren dat er fouten in sluipen en Uzelf beroepen op Marokkaanse afkomst
accepteer ik niet. Beetje respect voor de lezers graag.
Het is echt niet moeilijk het geschrevene te corrigeren.
Het gezeik van sommige mensen over het opgroeien in een achterbuurt, het hebben van een zwarte 
huid, kroeshaar, rood haar, wit haar of een houten been gaat bij mij niet op.
Niemand hoort zich in een hoek te laten drukken. Als er onmachtige personen zijn ,in Uw directe 
omgeving, hoort U hulp te geven.
Daar hoort U met Uw Marokkaanse afkomst niet bij. Foei!
Blijf schrijven!
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louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 2:50 uur
23 Ellen ten Bruggencate – Opvallend uw steeds wederkerende reacties met link. Bent u reclame 
voor uzelf aan het maken? Te vrezen voor u, zoiets werkt averechts.

Mostafa Mouktafi zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 14:50 uur
Veronica, Aboutaleb is een Marokkaan, u hoort zijn beleid en regels te volgen, ik ben zo trots op en 
moet vaak om lachen.
Uw naam klinkt mooi, maar nog geen buurgemeester van Nederland. Hi hi hi..

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 15:54 uur
Een verrukkelijke provocatie. “Is Wikipedia een mislukt experiment nu er redacteuren aangesteld 
worden?”
De experimentele fase is allang voorbij. Aanstellen van redacteuren betekent nog niet dat er 
gecensureerd wordt. Mislukt? Integendeel. Het mooiste van al, het voordeel verlost te zijn van de 
enige ware kijk verkondigd in één taal, door één uitgever, met één redactie.
De kwaliteit van de Nederlandse is jammer genoeg vaak bedroevend, de Duitse en Franse zijn van 
een andere orde. Vaak veel beter dan de Engelse. En kijk eens naar deze pagina. En passant pikt u 
een stukje schromelijk verwaarloosde vaderlandse geschiedenis mee.

http://li.wikipedia.org/wiki/Théodore_Weustenraad

Jawel, de wereld is veelzijdig, en elke taal geeft een andere kijk op de wereld.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 15:56 uur
De link in het vorige stukje is gebroken. Werkt deze wel:
http://li.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9odore_Weustenraad
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"Juicht u het verbod op de gloeilamp toe?"
Mostafa Mouktafi zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 16:49 uur
Het verbieden van het woord ”Verbod” door het Kabinet bakenende is brood nodig.
Dit Kabinet is gek op rare woorden, verbieden, afschaffen,beboeten…..
Het Nederlandse woordenboek kent ook leuk woorden zoals: Doe normaal, hou je kop erbij, niet zo 
overdreven……

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 16:54 uur
De enige effectieve manier om het milieu te ontlasten is bevolkingskrimp, reken maar eens uit wat 
dat per persoon per jaar aan milieubelasting scheelt. Voor betreffende vuilnisberg -naast alle andere 
schadelijke effecten- dient u bepaald geen hoogtevrees te hebben. En voor de rest zijn het allemaal 
volksverlakkende maatregelen, waar volgende generaties hard om zullen lachen, voorzover het ze 
niet is vergaan.
Ik vernam onlangs dat een kaars 20x zoveel CO2 uitstoot dan een gloeilamp, dus vraag me af hoe 
ze dat in Lourdes gaan oplossen…

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 17:14 uur
“Jesus sprach: Es werde Licht
doch Petrus fand den Schalter nicht.”
Eerst was er het licht, vervolgens het woord, eerder waarschijnlijk muziek. Zien en horen of kijken 
en luisteren. Bestaat er nog nachtelijke duisternis en stilte? Het is de tijd van alom aanwezige 
techniek, agressief en commercieel. Een niet aflatende vloed van prikkels. Hebben we daarom 
gevraagd, kunnen we zonder?

“Als ik gelijk heb als ik zeg dat iedere kunst bestaat uit het maken van onderscheid tussen het 
wezenlijke en het onwezenlijke, dan is de kunst van de belichting die, welke het wezenlijke goed 
belicht maar vermijd dat het onwezenlijke belicht wordt.” Een citaat van de Deense architect en nog 
veel meer Poul Henningsen, beroemd vanwege zijn door hem ontworpen lichtarmaturen in de 
dertiger jaren. Henningson wees er voortdurend op dat alle moderne technieken ten spijt de 
keuzemogelijkheden verarmen. Het TL licht is er het beruchtste voorbeeld van.
Vergeten zijn we de dagcyclus van infrarood tot ultraviolet en weer terug. Het vroegere kaarslicht 
sloot er door het geelachtig schijnsel prachtig bij aan. Het lijkt erop dat de technocraten zonder enig 
benul van zinnelijke waarneming de strijd definitief in hun voordeel beslist hebben. Dwaze 
volgelingen, zich ecologie bewuste lieden noemende, praten over energiebezuiniging. Al die 
intensieve belichting, op straat, op het werk, thuis, waar is die voor nodig? Commercieel 
aantrekkelijk, omzet? Hoelang nog laten we ons biologisch ritme verstoren? Worden we daardoor 
zo agressief en hebben we behoefte aan lawaai?

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 17:45 uur
Dan wil ik ook nog wel een fabeltje ontzenuwen, namelijk dat met de kippen naar bed gaan 
besparing zal opleveren. Integendeel zelfs, overal waar de stroom uitvalt, vallen de broeken en 
rokken gelijk uit, met negen maanden daarna niets dan lichtpunten, in de vorm van weer nieuwe 
vervuilers. Dan toch maar liever biologisch ritmisch bij het licht van een gloeilamp.
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louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 18:11 uur
Een meer dan waar citaat blijkt het, dat citaat van Henningson. Nogmaals herhalen, vruchtbaar voor 
elke discussie.
“Als ik gelijk heb als ik zeg dat iedere kunst bestaat uit het maken van onderscheid tussen het 
wezenlijke en het onwezenlijke, dan is de kunst van de belichting die, welke het wezenlijke goed 
belicht maar vermijd dat het onwezenlijke belicht wordt.”
Henningson, ook filosoof en satiricus.

Frits Abrahams deed onlangs verslag in deze krant over Kopenhagen. Het mooiste warenhuis, niet 
groot, van internationale faam vergat hij te vermelden: Illums Bolighus. Sla dit niet over als u in 
Kopenhagen bent, ook diegenen niet die niet van winkelen houden. Lichtarmaturen, u weet wel!

Jens Bos zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 19:32 uur
Er zijn electrische apparaten, die veel meer energie verbruiken en ook redelijk veel rendement 
verlies hebben.

Het gaat hier toch vooral om het energie verbruik (het gebruik van fossiele brandstoffen) en de 
vervuiling?

Moet het kwaad dan niet eigenlijk bij de wortel aangepakt worden?, er staan nog gigantisch veel 
zwaar vervuilende bruinkool centrales in Oost – Europa, zo snel mogelijk door nieuwe, veel 
schonere, vervangen, verder natuurlijk wind, zonne, getijde energie en wat al niet meer zij. Zie dat 
geplande project in Noord Afrika.

En als we kolen centrales neerzetten, dan de CO2 opvangen, verder eventueel, als het niet anders 
kan, kernenergie. Die paar honderd watt per huishouden aan electrisch licht zijn niet te vergelijken 
met andere energie slurpers als strijkbouten, was machines, drogers, afwasmachines etc.

Met vriendelijke groet,

JB

Wilhelm Dammeyer zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 20:11 uur
Overbodig. Mensen verwisselen al lang en in toenemende mate gloeilampen in voor zuinigere 
alternatieven op plaatsen waar dat zinvol is. Dit forceert slechts vervanging, vooral op plaatsen 
waar dat niet zinvol is (beperkt gebruik bijvoorbeeld).
Kortzichtig, wat nodig is, is ‘n volledige levenscyclus analyse (LCA) die rekening houdt met de 
gebruikte grondstoffen, de productie, het gebruik, de recyclage en het afval. Daar zijn geen politici 
voor nodig, dit soort informatie zit al in belangrijke mate in de prijs van de alternatieven verwerkt.

Jan Muters zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 20:13 uur
Enige tijd geleden kwamen een paar nazaten van Frits Phillips met een nieuw lempke. Vanaf dat 
momentwerd de gloeilamp milieuonvriendelijk weggelobbyed. De gloeilamp is alleen maar aslecht 
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voor zakkenvullende stropdassen die de burger duurdere rommel willen verkopen. Goed gelobbyed 
burger de klos. Zeker omdat het milieuverhaaltje gewoon een grote farce is.

Willem Nijmegen zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 21:36 uur
43-Simon Westerveld—De ooit heilig verklaarde ecologische hoofdstructuur wordt sluipenderwijs 
ontmanteld. Inmiddels is de provincie Gelderland al overstag gegaan (tegen alle afspraken in!) om 
een aantal gebieden -naar ik meen ca. 20- uit tot dan beschermde zones te halen, om ontwikkelings- 
en bouwplannen mogelijk te maken. Zie daar de voorbeeldfunctie van onze overheid. Oftewel 
koehandel met gemeentebesturen en projectontwikkelaars, om het land nog verder vol te stampen 
met mensen en -dus- woningen + infrastructuur. Dat proces speelt al tientallen jaren, en niemand 
die het een halt toeroept. Vijftien jaar geleden verhuisde ik vanuit een Betuws dorpje naar 
Nijmegen, want dat in dorpje raakten alle groene ruimten versteend, terwijl steeds meer omgeving 
werd volgebouwd. Inmiddels is van de open ruimte tussen Arnhem en Nijmegen nog maar een 
fractie over, en het gaat maar door. En datzelfde spul houdt ons dus voor dat we beter geen 
gloeilamp kunnen gebruiken…
Ooit waren er ergens in Frankrijk een broer en zus die op een kasteel woonden (en nee, het is 
bepaald geen sprookje). De gemeentelijke goden hadden bepaald dat een deel van hun grond 
onteigend moest worden voor woningbouw. Dat stuitte om begrijpelijke redenen bij hen op enorme 
weerstand, waarop ze letterlijk iedereen van het land afschoten, tot mijn grote genoegen. 
Uiteindelijk werden ze belegerd en overmeesterd, dus moesten toch het onderspit delven, maar 
soms denk ik dat je ook menselijk onkruid het beste maar kan verdelgen -al is het maar ten behoeve 
van toekomstige generaties-, zij het niet met Round Up.

Mostafa Mouktafi zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 21:57 uur
De Spaarlampen Lobby’s zijn aan de winnende kant, alles wat normaal in het donker schijnt willen 
ze halve verdoven.
Om veel geld te verdiennen moet je wel met een zware smoes komen.Dat is L’équation.
Volgens mij moeten wij minder gaan eten, goed voor de gezondheid en voor het milieu.
Hebben ze de rekening gehouden met mensen die slacht kunnen zien? zoja! moet een kaars bij me 
zogenaamde halve blind lamp?

Jij met je spaarlamp!

Mostafa Mouktafi zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 22:01 uur
…bij dat zogenaamde halve blind lamp.
Bedoelde ik.

Mostafa Mouktafi zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 22:36 uur
het is Ramadan tijd, onder een prachtig gloeilamp zat ik net te genieten van een Lekker zware 
gebonden Marokkaanse soep, gelukkig mag ik nu eten en van mijn mooie gloeilamp 
genieten.Ineens kam weer dat verhaal over het verbieden in mijn soep en dat meteen: Zullen ze ook 
alle die Voetbal stadiums ook van Spaarlampen vorzinnen? En alle die Projectors vervagen door een 
”Spaar-projector’s”?
Nou, prattig wedstrijd op het veld en op de bank voor je TV!
Of houdt de belastingdienst en het kabinet van Voetbal?
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louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 23:30 uur
41 Jens Bos – De bron. Opwekking van energie, productiekant en consumptiekant. U noemt al het 
rendementsverlies, bij gebruik. Aanvullend kun je er de hele productiecyclus bij betrekken, feitelijk 
vanaf het winnen van de grondstoffen tot afvalverwerking toe. Hoe ziet die eruit bij spaarlampen en 
de hiervoor benodigde energie?
Volgens mij hebben we hier weer met het sprookje van schuld te maken, het aanpraten van schuld. 
De gebruiker is schuldig. Hoe lang blijven we (goed-)gelovig? Waarom beschikken woningen nog 
steeds niet over een zwakstroomnet voor het ‘bruingoed’? En dan die energie slurpers. Zou dat niet 
beter kunnen?
Volgens mij komt dat doordat onze economie en sociale instelling gebaseerd zijn op meer, groter, 
etc. De imponeer behoefte, de succesformule van het kapitalisme. Niet delen, alles zelf willen 
hebben. Niet, we hebben zoveel ter beschikking voor allen, maar ik wil meer, daar heb ik een 
natuurlijk recht op. De rat race.
Omgekeerd, het licht. De ontwikkeling met LED’s is een interessante, echter nog ver verwijderd 
van grootschalige toepassing. Waarom echter dat massale gebruik van natrium lampen op straat? 
Een ziekmakend sfeertje geeft het.
Nee, ook in je woning moet je er aan geloven. Alles waar de markt van verzadigd is moet onderste 
boven en vernieuwd. Dat brengt geld in het laatje van Philips & co, zoals meermaals is opgemerkt. 
Niet we amuseren ons tot de dood er op volgt, maar we zullen consumeren tot het laatste restje 
leven vernietigd is.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 23:31 uur
44 – Groot gelijk, Jan Muters. Het milieuverhaaltje rond de gloeilamp is gewoon een farce. Maar 
waar worden we niet besodemieterd? Voedsel, drank, geneesmiddelen…Ook daar die weinig 
rekbare ‘Nachfrage’.
Ze zullen er aan moeten ‘geloven’. De, die mensen zijn schuld, zij zijn schuld en ze zullen het 
onderspit derven! Als dat lucratiever is, want geen potentiële consument, worden ze desnoods 
vernietigd als onkruid of uitgehongerd. Ruimte ontstaat, Lebensraum heette dat vroeger.
Fascisme in Reinnatur. Of kan dit hoofdstuk beter niet belicht worden?

louis sartorius zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 23:35 uur
Een Freudiaanse verspreking? Derven, delven.

Stef Bots zegt: 
dinsdag 1 september 2009, 23:56 uur
Zoals te doen gebruikelijk in weblogs, wordt er weer veel geroepen en weinig geweten. Zoals 
Bomans dat mooi kon uitdrukken: niet gehinderd door enige kennis van zaken…

Sommige webloggers komen op de proppen met levenscyclusanalyses, waarin de milieubelasting 
op alle relevante aspecten voor de hele levenscyclus van een product wordt bepaald. De suggestie: 
daaruit “zal wel (eens kunnen) blijken” of, nog erger, “blijkt” dat een spaarlamp helemaal niet zo 
gunstig afsteekt tegen een gloeilamp. Vanwege het kwik wordt dan geroepen.

Welnu, indien degenen die riepen “zal wel (eens kunnen) blijken” zich op de hoogte hadden gesteld, 
hadden zij hun commentaar verder achterwege kunnen laten. Degene die riepen “blijkt” behoren tot 
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de categorie misleiders want zij hebben eveneens niet de moeite genomen om zich op de hoogte te 
stellen maar trekken daaruit niet de conclusie dat voorzichtigheid in de uitspraak geboden is.

Op deze link kunt u een LCA vinden van het in Delft gevestigde, hierin gespecialiseerde 
onderzoeksbureau CE, die daarin ook in Nederland (en daarbuiten) een goede reputatie en autoriteit 
bezitten en die een dergelijke LCA hebben uitgevoerd: http://www.ce.nl/index.php?
go=home.showPublicatie&id=824.
De hoofdconclusie luidt dat LED-lampen het beste scoren, gevolgd door de spaarlampen, die de 
gloeilampen ver achter zich laten.

Her kwikgebruik. Spaarlampen bevatten kwik. Overigens maar zeer weinig, maar toch. De 
redenering luidt dan dat spaarlampen “dus” niet kunnen omdat zij dit milieuprobleem met zich 
meebrengen. Jezus, wat zijn de Nederlanders toch ineens milieubewust als het gaat om 
milieumaatregelen af te kraken.
Het kwik in spaarlampen hoeft helemaal geen probleem te zijn, mits u deze lampen maar 
gescheiden inzamelt. Dat doet maar 50% van de Nederlanders, als ik zo de reacties lees in deze 
weblog krijg ik wel een vermoeden wat hiervan de oorzaak is. Als iedereen dat nu doet, gaan die 
lampen naar een recyclingfabriek waar zij worden ontmanteld (de inspanning daarvoor zit ook in de 
LCA van CE) en waar alle bestanddelen goeddeels, het kwik incluis, wordt hergebruikt.

Er is echter wat meer aan de hand. Een gewone gloeilamp en ook LED lampen kennen ook een 
kwikbelasting. Kwik komt namelijk ook vrij bij winning en verbranding van aardgas, kolen en olie. 
Omdat lampen energie gebruiken, staat daar dus een bepaalde mate van kwikemissie tegenover. 
Indien dit nu voor alle lamptypen wordt vergeleken, blijkt dat spaarlampen, gloeilampen en 
halogeenlampen ongeveer evenveel kwik opleveren over de hele levensduur (ermee rekening 
houdend dat een spaarlamp ook als bestanddeel kwik bevat en de andere typen lampen niet). De 
kwikuitstoot door LED lampen is het laagst.

Dan de claim dat gloeilampen warmte oplevert die vooral in de winter nuttig kan zijn. Het 
vervelende is dat warmteopwekking door middel van een gloeilamp wel heel energie inefficiënt is. 
Het lichtrendement van een 40 Watt gloeilamp is ongeveer 5 Watt. De rest van de verbruikte 
energie, 12,5%, komt dus vrij als warmte. Echter, deze warmte wordt in Nederland het meest 
opgewekt in centrales op fossiele brandstof, meestal gas. Het energetisch rendement van een 
dergelijke energiecentrale is ongeveer 40%, dat wil zeggen dat van de oorspronkelijke energetische 
waarde van het gas uiteindelijk maar 40% in de vorm van elektriciteit bij u thuis uit het stopcontact 
komt. Uiteindelijk is het energetisch rendement van warmteopwekking d.m.v. gloeilampen dus 
maar 35%. Mijn advies: draai spaarlampen in uw armaturen en laat het verwarmen van uw huis 
over aan uw c.v. ketel, deze hebben tegenwoordig een rendement van 95%.

Dan het verhaaltje dat er nog een hoop andere apparaten zijn die nog veel meer gebruiken. U kent 
toch het spreekwoord: “laat het mindere niet voor het meerdere”? Bovendien: nou dan, doe wat aan 
die andere energieslurpers en neem je verantwoordelijkheid zodat in de toekomst de overheid niet 
wéér met een dwangmaatregel moet komen. En draai meteen spaarlampen in want het geeft geen 
pas om verkeersovertredingen onbestraft te laten omdat er ook moorden worden gepleegd en ja, 
moorden dat is erger dan het begaan van een verkeersovertreding. Wat een drogredenen.

Ten slotte: spaarlampen en LED verlichting zijn ongezellig. Is dat zo? Achterhaald argument. U had 
gewoon in de schappen van een goede lampenzaak of doe-het-zelver moeten rondkijken. De 
“gezelligheid” van verlichting wordt bepaald door de zgn. kleurtemperatuur, gemeten in Kelvin (K). 
Voor een gloeilamp is deze waarde 2.800 K. Er zijn tegenwoordig spaarlampen in de vrije handel 
die een kleurtemperatuur van 3.000 of 2.700 K kennen (de laatste dus warmer dan een gloeilamp).

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://www.ce.nl/index.php?go=home.showPublicatie&id=824
http://www.ce.nl/index.php?go=home.showPublicatie&id=824
http://www.ce.nl/index.php?go=home.showPublicatie&id=824
http://www.ce.nl/index.php?go=home.showPublicatie&id=824


Ik heb ook zo van die argumenteerders in mijn omgeving en meestal leid ik ze om te tuin door daar 
wat op in te gaan om dan ineens te vragen: vind je het hier ongezellig? “Nee” luidt altijd het 
antwoord. Terwijl ik geen enkele gloeilamp meer in huis heb hangen.

Ja de spaarlamp en LED lamp zijn duurder in aanschaf. Maar u bespaart op energie. Zoveel dat een 
gewone spaarlamp en LED lamp meestal binnen één jaar zichzelf hebben terugverdiend in 
vergelijking met een gloeilamp. Maar zelfs dat is nog zelfbedrog. Uiteindelijk is de gloeilamp ook 
duurder in aanschaf (ik neem het meest extreme voorbeeld van de duurste besparingslamp, de 
LED): een LED lamp gaat 40 keer langer mee dan een gloeilamp (ik kies hier het gemiddelde van 
de levensduur van een LED van 40.000 branduren zoals die doorgaans door de fabrikanten worden 
geclaimd).

In die levenstijd heb je dus 40 gloeilampen versleten (de gemiddelde levensduur daarvan is 1.000 
branduren). 40 maal € 0,70 (prijs voor een 40 Watt gloeilamp, goedkopere zijn slechter van 
kwaliteit en hebben vaak een kortere levensduur) = € 28. De Pharox 5 Watt LED lamp kost 
momenteel bij de fabrikant, Lemnis, € 15. is een actieprijs, normaal doet ie € 25, nog steeds 
goedkoper dan die 40 gloeilampen maar waarom niet slim inkopen en een beetje op uw 
portemonnee letten, toch? Indien in de nabije toekomst de kosten van de LED lamp flink terug gaat 
lopen door een grotere vraag, is dit probleem ook weer uit de wereld.

U bent maar dief van uw eigen portemonnee als u daar plezier in schept, ik ga lekker geld besparen.

Uiteraard kan ik me voorstellen om ineens alle lampen in huis te vervangen wellicht voor 
sommigen allicht een al te fikse investering ineens is. Een gemiddeld huis telt 40 lampen, waarvan 
nog 25 gloeilampen. 25 LED lampen (ik gebruik maar weer even de duurste variant) zouden dus 
een investering vergen van € 625 (de normale marktprijs voor bovengenoemde Farox). Da’s voor 
degenen met een smalle beurs inderdaad fors aan de maat. Hoewel, voor degenen in deze weblog 
die “dozenvol” met gloeilampen hebben gehamsterd, lijkt me dit in het geheel geen probleem. Maar 
degenen met een smalle beurs kunnen ook successievelijk vervangen, vooral op de plekken waar 
lampen veel branden, dat levert meteen geld in het laatje op. Maar nogmaals, een tijdelijk probleem, 
vooral nu de overheid de vraag een flinke duw heeft gegeven door de gloeilamp uit te faseren, en de 
LED lamp flink in prijs zal gaan dalen. En spaarlampen kosten maar enkele euro’s.

“Verlichting” gebruikt maar 1-2% van het energiegebruik”. Weer dezelfde drogreden. Laat ik het zo 
stellen: wat vervelend nu dat we zoveel verschillende energiedragers ons huis (en elders) binnen 
hebben gesleept en dat energiebesparing nu eenmaal een optelsom is van zoveel maatregelen voor 
evenveel energiedragers. Het is niet anders. Want wat antwoordde de detailhandel een tijdje geleden 
t.a.v. de energieslurpende plasma televisie: maakt minder dan 1% uit van het huishoudelijk 
energiegebruik. Hetzelfde argument bij de vliegmaatschappijen. En de automobielindustrie toen in 
Duitsland werd geprobeerd iets te doen aan de energieverslindende hoge snelheden op de Duitse 
wegen. Enzovoort. Optelsom onder de streep van energiebesparing als we niet uitkijken: 0,0. 
Gingen we nu energie besparen of niet?

Bovendien is het erg onlogisch om het elektriciteitgebruik van verlichting te vergelijken met het 
gasverbruik voor verwarming, koken en warm tapwater. Met verlichting besparen we in onze 
huizen inderdaad geen gas. Maar wel elektriciteit. En wat blijkt? Verlichting neemt 15% van het 
totale, huishoudelijke elektriciteitgebruik voor zijn rekening. Binnen het totale elektriciteitgebruik 
landelijk zelfs 19%. Een besparing van 65%, heel goed mogelijk te behalen met spaarlampen, want 
dat is het resultaat bij mij thuis, betekent dus dat we 10% hebben bespaard op ons huishoudelijk 
stroomgebruik. Op de website van Lemnis: indien alle Nederlanders thuis 4 gloeilampen vervangen 
door 4 LED lampen, bespaart dit een equivalent aan elektriciteit uit, die gelijk staat aan het totale 
stroomgebruik van de stad Amsterdam. Het is maar hoe je het bekijkt dus. En als men niet wil dan 
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gaat men net zo lang freubelen met cijfers en appels met peren vergelijken totdat het allemaal 
nergens meer op lijkt.

De hamsteraars met dozen ingeslagen gloeilampen. Ik kan het echt niet laten maar wat is Nederland 
toch een vervelend prutslandje geworden waarin een slag mensen woont dat geen enkele eigen 
verantwoordelijk burgerschap waarneemt en als de overheid uiteindelijk de noodzakelijke knoop 
doorhakt deze zelfde overheid gaat betichten van betutteling en op puberale wijze gaat tegenwerken 
(alsof de overheid een persoon is die zich daarvan wat zou aantrekken).

Burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen en alleen in hun eigen straatje wandelen, krijgen 
precies de overheid die zij verdienen: een betuttelende.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 1:52 uur
60 Stef Bots – Niet gehinderd door enige kennis van zaken… Schuilt kennis in een niet aflatende 
stroom van cijfertjes? Merkwaardig. Vraagt u zich wel eens af waarom iets geproduceerd wordt, of 
iets anders juist niet, en waarvoor we het nodig (denken te) hebben? Denkt u werkelijk dat er 
niemand weet van heeft dat het overgrote deel van de verbruikte energie bij een gloeilamp verloren 
gaat aan warmte?

Beste meneer Bots, mogen we nog zelf bepalen in welke omgeving we ’s-avonds thuis willen 
leven? Burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen, hoe bedoelt u. Mensen die de openbare 
ruimte verzieken? U levert hier in ieder geval prutswerk op een puberale en onverdraaglijke manier.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 2:24 uur
Ik zat ook net te denken over die laatste woorden van de heer Bos, bijdraag 60. ”de noodzakelijke 
knoop”, ”Burgerschap en lampen!””Bugers die hun verandwoordlijkheid niet nemen’.
Ik had het gevoel gekrijgen dat de heer Bos, klaagt over nalaatigheid, over een achter gelaten 
bewesteloos lamp door burgers raageerders.Wij moetsten volgens de heer Bos,die lampen eerste 
hulp aanbieden en niet zomaar weglopen,het strafbaar,een nalaatigheid!

Ik vind dat de overheid moet ooit even gaan graaien in dat spaarpot van de politici, met of zonder 
succes? Het Wachtgeld voor de ex-politici die thuis zitten uit hun neus te genieten.
Waarom bij ons heet het uitkering en bij de politici heet dat Wachtgeld? Ik wil een gloeilamp hier, 
sorry! een verklaring.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 3:15 uur
64 – Beste Mostafa, burgerschap en lampen. Zouden die politici wel spaarlampen hebben? Of doen 
ze het met kaarslicht? De spaarpotten zullen goed gevuld zijn, daar zorgen ze wel voor. Was en is 
overal zo. Kunnen we echt niets aan doen.

Wachtgeld is voor mensen waarvoor even geen werk is en weer aan het werk kunnen als het de baas 
belieft. Hoe dat plaatje precies past bij politici? Wie het weet mag het zeggen.
Werklozengeld is voor mensen die ontslagen zijn. Je zou zeggen, dat zijn op de eerste plaats niet 
herkozen politici. Die politici komen echter steeds weer goed terecht, i.t.t. echte werklozen.
Er is veel wat lijkt dat het is, maar het niet is.
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Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 3:35 uur
Beste Louis,

Ik vind nog steeds onbegrijppelijk dat bijvoorbeeld de ex-LPF-ers die nog steeds van het Wachtgeld 
genieten, het zijn geen kleine bedragen.
Rare van het verhaal dat somigen politici het Wachtgeld krijgen voor een paar dagen of een paar 
maanden mee regeren! Hoe schaotich het was, is niet belagrijk.
Wat kostte ons en nog steeds Fortijn?
Betreft kaarslicht, rijke mensen en politici gebruiken kaarslicht als ze bruine of scheve tanden 
hebben, want van elkaar genieten, als het gaat om de liefde, of in de oog van je collega politicus 
wilt diep kijken,een duidelijke licht is wenselijk en niet achter die kaarslicht of een spaarlampje.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 3:46 uur
beste Louis, nu ga ik iets in het kort vertellen over het menselijke gemeenschap en lampen.
Ooit zei een 80-jarige gezellige Makokaan tegen mij: Tijdens het vrijen, als je vrouw vraagt of doet 
het licht uit, zij houdt niet van je.
Het schijnt dat de echte liefde door de lampen gaat.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 3:59 uur
66 – Beste Mostafa, en toch zijn mensen op hun mooist bij kaarslicht. Of niet? Kun je je een dîner, 
beter souper, zonder kaarslicht voorstellen? Ook de kleur van het eten doet er toe en dat wordt door 
de lichtbron bepaald. Er zijn eens proeven mee genomen. Een châteaubriant met een licht dat het 
vlees paars kleurde, en rattenvlees met warm licht. De proefpersonen kozen het laatste en vonden 
het heerlijk smaken. Zintuigen zijn iets vreemds.
En wanneer zijn tanden het witst? In de volle zon, denk ik. Flirten of vrijen? Vrijen toch niet in de 
volle zon, afgezien van de warmte en het plakkerige. Tijdens het vrijen zie je meestal niet zoveel 
van die witte tanden. Geur is dan veel belangrijker. Het meest onderschatte zintuig, ons reukorgaan.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 4:04 uur
Nog even Mostafa. Mijn niet zo ruime ervaring zegt me dat vrouwen het liefst zo weinig mogelijk 
licht willen hebben. Kan aan mij gelegen hebben.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 4:41 uur
Beste Louis,

Als ex-ober, had ik veel gasten gerecerveert in luxe restauranten, van 3 gangsmenus tot 7 
gangsmenu.Met kaarslicht kunnen vaak mijn gasten niet het verschil zien tussen visbestek en 
vleesbestek, laat staan het verschil tussen zuiker en zout. Als ze een glas hebben gehad zien ze vaak 
niet wat op tafel licht.Voor een ober is het ook lastig een zo halve donker tafel te serveren.
Maar u heeft gelijk, vaak is de geur Dé boosdoenner.

Stef Bots zegt: 
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woensdag 2 september 2009, 13:35 uur
@66 Louis Sartorius.
Ik heb alle postings gelezen en gereageerd op de argumenten die daar stonden en deze op relevante 
wijze proberen te weerleggen. als u denkt dat iedereen goed op de hoogte is van gloeilamp en 
spaarlamp, zoals u suggereert met uw uitspraak “Denkt u werkelijk dat er niemand weet van heeft 
dat het overgrote deel van de verbruikte energie bij een gloeilamp verloren gaat aan warmte?”, leest 
u er de andere postings dan maar eens op na.

U pikt er ook maar ééntje uit. De makkelijkste natuurlijk, inderdaad zullen velen van de posters op 
deze website wel weten dat de gloeilamp veel energie verliest aan warmte. Ik vrees, aan de rest van 
de argumentatie afgelezen, dat het percentage wel eens vies tegen kon vallen, zo vermoed ik. De 
rest laat u (wijselijk) onbesproken.

Terwijl het m.i. hier op deze website stikt van de drogredenen en gebrek aan kennis omtrent de 
spaarlamp. Het is geen goede zaak indien mensen hun keuzen baseren op gebrekkige kennis of 
misvattingen.

Uw slotzin “U levert hier in ieder geval prutswerk op een puberale en onverdraaglijke manier” 
wordt derhalve op geen enkele wijze gestaafd door enig zinnig argument. Het komt mij voor dat u 
geen weerwoord heeft tegen mijn “niet aflatende stroom van cijfertjes” en ja dat leidt bij u merkbaar 
tot irritatie. Maar dat is uw probleem, val mij daar niet mee lastig a.u.b. Het kan inderdaad “irritant”  
zijn als iemand niet alleen maar iets roept maar ook staaft met cijfers en relevante argumenten. 
Tenzij u vindt dat iets niet klopt maar daar zie ik niets van in uw antwoord.

Graag meer steekhoudende argumenten graag. Ik hou me aanbevolen.

Het stikt van de voorbeelden van technieken en zaken die gewoon werden uitgefaseerd buiten de 
macht en invloed van de consument om. Zowel door de industrie als de overheid. Zo is de LP 
vervangen door de CD en kon iedereen tegen een hoop geld zijn LP verzameling omzetten naar CD. 
Ineens moesten alle wagens worden uitgevoerd met gordels, airbags en ABS. Als dit niet gewoon 
verplicht was ingevoerd en aan de consumenten en/of producten overgelaten, was nog maar de 
vraag geweest of dit zo algemeen zou zijn ingevoerd als nu.

Het energiegebruik per huishouden is in NL de afgelopen jaren gedaald. Voor het overgrote deel 
wordt dit veroorzaakt door maatregelen die geheel om de burger heen gaan: aanscherping energie 
efficiency van woningen in de bouwnormen, het energiezuiniger worden van huishoudelijke 
apparaten, woninginstallaties (m.n. verwarming) en auto’s (grotendeels door de overheid ingezet en 
aangezwengeld maar goed, het is prima door de industrie opgepakt). Mijn stelling: als het aan de 
burger zelf had gelegen, was daar niets van terecht gekomen.

Nee, mijnheer Sartorius, tegenwoordig zijn er geen ouderwetse c.v. ketels meer te koop, alsook 
geen auto’s zonder gordels en andere veiligheidvoorzieningen, kun je de meeste muziek niet meer 
op LP verkrijgen, deze “vrijheid” hebben we niet meer en ja, binnenkort hoort hier ook de 
gloeilamp bij.

“Burgers die hun verantwoordelijkheid niet nemen, hoe bedoelt u. Mensen die de openbare ruimte 
verzieken?” Mocht u zich daar zorgen over maken: ik erger me ook dood aan personen die de 
openbare ruimte verzieken en ik ben er voorstander van dat daar wat aan wordt gedaan. Maar wat 
heeft dit nu alles met onderhavige discussie te maken?

Mijnheer Sartorius, u kunt vast beter.
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louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:09 uur
79 Stef Bots – Nog maar eens, beetje vermoeiend dat wel. Uw betoog vindt zelfs bijval. Het enige 
goed onderbouwde, lees ik. Hoezo goed onderbouwd? Het enige wat u nastreeft is tabula rasa 
maken van zinnige opmerkingen en benaderingen.
Eentje als voorbeeld. U zegt:

“Sommige webloggers komen op de proppen met levenscyclusanalyses, waarin de milieubelasting 
op alle relevante aspecten voor de hele levenscyclus van een product wordt bepaald. De suggestie: 
daaruit “zal wel (eens kunnen) blijken” of, nog erger, “blijkt” dat een spaarlamp helemaal niet zo 
gunstig afsteekt tegen een gloeilamp. Vanwege het kwik wordt dan geroepen.”

Zover ik het goed gelezen heb was ik de enige die met dit argument (productiecyclus) kwam. En ik 
suggereerde niets. Het is de enige juiste wijze om milieubelasting te bepalen. M.a.w. uw 
redenatietrant is onzindelijk door het leggen van verbanden die er in mijn betoog niet zijn onderwijl 
de enige juiste causaliteit negerend.
Een drastisch voorbeeld. Kernenergie. Uw logica volgend mogen we alles dat buiten de 
opwerkingscyclus van electriciteit valt rustig vergeten. Ga alleen al eens kijken hoe uranium 
gewonnen wordt, zou ik zeggen.

Wat dacht u er van om het hele interieur af te stemmen op het hoogste lichtrendement? Kleurloos 
dus. In de wandel wit geheten. Spaart gebruik van kunstlicht uit. Absorbeert tegelijkertijd ook nog 
de minste warmte. Woningcorporaties weten dit al heel lang. Daarom die fraai geschilderde 
kozijnen en voordeuren in wit. Welke kleur wenst u? Geen kleur dus, wit. Zo doorredenerend valt 
de mensen nog heel veel schuld aan te praten. Door geboorte schuldig bevonden en dat zullen we 
weten ook.

Verder, eens nagedacht over het gezondheidsaspect van licht. De dagcyclus? Over de successtory 
van het TL licht. Daglicht midden in de nacht. Werden bij het selecteren van de post minder fouten 
gemaakt. Dat zijn de afwegingen die gemaakt worden.

Door er een minuscuul facetje uit te nemen, uit het complexe ‘lichtverhaal’, en dat geweldig op te 
blazen kunt u ogenschijnlijk uw gelijk halen. Dezelfde versimpeling als bij overheid en 
bedrijfsleven. U bewijst echter niets en versluiert veel. Cijfertjes en statistieken, u weet?
Over CV ketels, auto’s, bouwnormen, en, en, een andere keer. En meneer Bots, mijn LP’s kan ik 
nog steeds beluisteren. Er wordt voor gezorgd dat nog steeds goede platenspelers, elementen en 
naalden op de markt zijn. Maar wat moet ik met mijn schitterende lichtarmaturen, waarvan er eentje 
is afgestemd is op een gloeilamp van 100 watt? Weggooien maar?

Om het antwoord compleet te maken. U kent het verschil tussen openbaar en privé? Ga eens na 
hoeverre onze beminde overheid, en niet alleen die, is doorgedrongen op ons privé terrein, onze 
woning.

Tim zegt: 
woensdag 2 september 2009, 16:01 uur
@ 83, sartorius,

mijn ‘bijval’ was beslist ironisch bedoeld.
Iemand die hier het evangelie predikt in pakweg 2 x 1200 woorden moet beslist verlicht zijn  )
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Veronica Cramer zegt: 
woensdag 2 september 2009, 16:01 uur
#73, Mostafa Mouktafi.
Dat kaarslicht lijkt mij lastig voor een ober.
Thuis trouwens ook. Naakt dineren was “in” in de 60er jaren. Vrouw vertrouwt haar partner toe dat 
ze helemaal warm om haar hart wordt als ze naar hem kijkt over het kaarslicht. Klopt, zegt hij, je 
tiet hangt in de soep.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 17:10 uur
84 Tim – Begrepen! Evangelie prediken, deden ze vroeger in de kerk, nu nog? Enfin, gelovigen 
hebben een diep vertrouwen, in de kerk of in een instantie of in een merk. Zelfs als het niet 
gebaseerd is op betrouwbaar. Alles andere dat buiten hun gezichtsveld valt wantrouwen ze als de 
pest.
Nog even over het licht. We leven in beton gegoten woestenijen. Gevolg, electraleidingen in beton 
gegoten. Lichtpunten op die en die plaats, schakelaars en contactdozen idem. Dat kan anders en 
veiliger. Waarom gebeurt dat niet?

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 17:25 uur
85 Veronica Cramer – Mostafa lijkt me een uitstekende ober. Met obers heb ik wat…
Dat naakt dineren onder kaarslicht was wel met genodigden, neem ik aan. In die vorm niet 
meegemaakt. Wel heb ik weet van naaktdansen, vlak na de bevrijding. De stedelijke schonen, niet 
de gekortwiekte Duitse ’soldatenhoertjes’, storten zich hier op. Zelfs aangemoedigd door pa en ma! 
De Amerikaanse bevrijders stonden toen al boven elke verdenking verheven. Dat dansen gebeurde, 
neem ik aan, bij gloeilampen licht. Kaarsen waren niet meer nodig, deden teveel denken aan de 
donkere oorlogsjaren. Verduistering, stroomuitval. Wel moesten we toen al zuinig zijn met energie. 
Elke dag ging ‘Hilversum’ voor een uurtje op slot.
Je naamgenote schaart zich in een prima traditie.

Paul Reus zegt: 
woensdag 2 september 2009, 17:34 uur
De heer Sartorius windt zich op over Stef Bots bijdrage. Begint hem zelfs puberaal gedrag te 
verwijten en dat terwijl Stef Bots toch een prima verhaal heeft afgeleverd.

Punt voor Stef. Als het aan de consument ligt, rijdt ie door rood, stevast 20 tot 30 km te hard en 
koopt ie geen energie besparende lampen. m.a.w. doet ie geen dingen waar wat gemeenschapszin of 
gezond verstand om de hoek komt kijken.

Maar goed zoals ik al eerder schreef vond de teneur van het stukje in de NRC vond ik bedenkelijk. 
“Geen gezelligheid meer, omdat we voor te verwaarlozen energie besparing de gloeilamp moeten 
inleveren”. “Betutteling alom”.
Even kort samengevat.

Je hoeft geen visionair te zijn om te voorspellen dat de ledlamp, die een kleurenspectrum uitstraalt 
van een gloeilamp, over niet al te lange tijd in schappen ligt. Moeten we ze nu wel alvast kopen om 
de ontwikkelkosten mee te financieren.
Zo werkt het wel.
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louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 17:54 uur
91 Paul Reus – Opwinden? Nee toch. Dat puberaal enz. zijn niet mijn woorden maar van dhr. Bots, 
wel goed lezen graag.
Camera toezicht in elke woning, lijkt me wel wat.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 19:14 uur
Veronica,
Naakt dineren onder kaarslicht?
Hihi,daarom laten sommige mensen zich Adam en Eva heten?
Nu weet ik hoe sommige mensen een passende namen zoeken en kiezen.
Ik ken toevallig iemand die Naaktgeboren heet, dineert hij ook naakt? het is niet onmogelijk.
Lijkt mij geen gezicht om zo door de eetkamer rond te loopt met een ‘’stoelspoor” aan de 
achterwerk.
Ik vind u ook een gezellig mens,mijn mening.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 19:17 uur
Veronica, ik bedoelde : Nu weet ik waarom sommige mensen een passende…..

Jens Bos zegt: 
woensdag 2 september 2009, 21:20 uur
@ Mostafa Mouktafi (69)

Goede opmerking over “wacht” geld, dat is niet anders dan een zwaar veredelde WW. Wie wil er 
dan geen fouten maken?…net zo iets als de bonussen bij banken, OEPS! out of topic.

Topic: het gaat hier vooral om de eficiency, rendement op gebruikte brandstof, is misschien wel 
laag, maar, ook ik, vind de gloeilamp erg gezellig, Daarom, zie boven, Keynes, nieuwe energie 
voorziening realiseren, investeren, werk!!!!!

met vriendelijke groet,

JB

Veronica Cramer zegt: 
woensdag 2 september 2009, 22:22 uur
#96 Mostafa Mouktafi.
Er is mij verteld dat in de Napoleontische tijd mensen een achternaam moesten kiezen. Als je dat 
vertikte gaf de ambtenarij je er gewoon een. Vandaar Naaktgeboren, Geel, Rood, Groen, Goud, 
Zilver.
De Noordelijke volken noemden zich Janszoon en Pieterszoon, Abrahamsson en dergelijke.
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Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 22:32 uur
Jens Bos,

Over dat Wachtgeld, ik als driekwart Marokkaan, 1 kwart Nederlander, als ik dat lees of hoor, moet 
ik altijd denken aan ”het Wachten op het geld” En zie een rij voor me.
Ik moest vaak lachen om die ex LPF-ministers en politici die lachend,hangend en leunend en 
wachtend op het grote geld. Ze hadden niets te melden.Ze botstten met alle artikelen van de 
Nederlandse Wet die er bestaan, alles wat ze zeiden, was tegen de grondwet. Makkelijk geld 
verdienen, vind ik.
Ze met met hun Spaarlapjes.

Om niet in de waar te raken: ik bedoelde met driekart Marokkaan, ik ben 47 jaar oud en heb 27 jaar 
in Marokko gewoond.Mijn kinderen zijn hier geboren en zijn trotse Nederlanders.

Met vriendelijke groten.
Mostafa Mouktafi.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 2 september 2009, 22:37 uur
Veronica,

Ik heb nog nooit geweten, Naakgeboren is een kleur?
Ik dacht altijd dat Naaktgeboren is iemand die naakt geboren was.Ooit!
Een Wonder he! Naakgeboren.

Patrick Faas zegt: 
woensdag 2 september 2009, 23:19 uur
@36 louis sartorius.
Met dat citaat van Poul Henningsen ben ik het helemaal eens. Heb 7 jaar voor een internationaal 
theaterbelichtingsbedrijf gewerkt en selectieve belichting, om het ‘wezenlijke’ te accenturen was 
daar het motto. Waarom ze in Nederland zo van flood light houden is mij onduidelijk, temeer 
aangezien kundige theaterbelichters de Nederlandse Rembrandt voordurend aanhaalden om te tonen 
hoe het wel moest.

Maar ik snap niet wat dit met gloeilampen te maken heeft. Met kaarsen kun je ook overbelichten, 
hoor.

PS Lang leve de EU. Weg met de gloeilamp.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 1:44 uur
107 Patrick Faas – Trek de lijn van Rembrandt eens door naar onze bouwwijze. Veel licht en lucht. 
Zie onze doorzonwoningen en appartementen, kantoorgebouwen. Kent u één hedendaagse architect 
die werkelijk met licht weet te werken, te spelen? Zowel met natuurlijk licht als kunstlicht. Eentje 
schiet me te binnen.
Maak eens een ommetje door de buurt waar u woont, als de lichten branden. U hoeft het 
waarschijnlijk niet te doen. U weet beslist hoe miserabel vaak de interieurverlichting is. De 
beruchte kroonluchter (de pendelarmaturen met lampenkamp zullen wel uitgediend hebben) en 
tegenwoordig vooral het fel halogeenlicht. Flood light dus!
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Uit mijn hoofd ken ik de cijfers niet, maar het is beslist zo dat de meeste mensen een overdosis aan 
lumen gebruiken. Waarom? Om te lezen?

Wat dit met gloeilampen van doen heeft? Veel. Proef op de som. Ontsteek overdag een gloeilamp, 
het resultaat is ‘vals licht’. Heeft, dat weet u ongetwijfeld, alles van doen met de lichtkleur, in dit 
geval een hoog gehalte aan het zwakke rood. Omgekeerd, fluorescentie, halogeen, of welke andere 
electrische lichtbronnen ook hebben een laag gehalte aan rood licht. Overdag een prima aanvulling 
op daglicht, ’s-avonds ‘koud’. Er ontstaat vermoedelijk daardoor de behoefte aan meer licht, 
vanwege de natuurlijke behoefte aan ‘rood’. Meer stroomverbruik nodig dan vermoed!

Lange leve de EU, inderdaad. Maar laat iedereen vrij kiezen. Geen Philips lobby alsjeblieft!

Patrick Faas zegt: 
donderdag 3 september 2009, 8:30 uur
@108. louis sartorius.
Over architectuur gesproken, bij het afscheid van de gloeilamp mag best even de Amsterdamse 
School in herinnering geroepen worden. Die architectuurstijl is toch wel rond de gloeilamp heen 
gebouwd. De dikke muren en kleine ramen hadden tot doel de arbeider naar binnen te richten, op 
het huiselijk leven, gezellig met elektrisch licht. In de Jordaan hing het volk altijd uit het raam en 
dat vond men onbeschaafd. De Amsterdamse School had als doel de arbeider te verheffen 
(burgerlijk te maken).

Het Tuschinski Theater in Amsterdam, paleis voor de arbeiders, laat geen daglicht binnen, en is 
binnen heel donker. Het plafond in de foyer is versierd met een cirkel van gekleurde gloeilampen, 
voor ons heel primitief, maar ooit het hoogtepunt van feestelijkheid.

Hoewel we tegenwoordig heel anders denken over de verheffing van de arbeider is het gebruik van 
gloeilampen in sommige gebouwen als het Tuschinski Theater een belangrijk onderdeel van ons 
cultureel erfgoed. In dit soort gevallen moet het ook zeker toegestaan zijn gloeilampen te blijven 
gebruiken.

Maar je kunt het vergelijken met de smog in Londen. Toen iedereen op kolen stookte moest het 
verboden worden, om de smog tegen te gaan. Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen waar speciale 
toestemming voor bestaat, en zodra iedereen is overgestapt op iets schoners, hoef je ook zo streng 
niet meer te zijn.

De gloeilamp is achterhaald door betere technologie. Al vele jaren erger ik me eraan dat je ze zo 
vaak moet vervangen. Gezeur over kleurtjes vind ik een beetje kinderachtig, vooral van 
lichtontwerpers, zoals bij de redactionele introductie genoemde Henk van der Geest. Kom op zeg, 
ontwerper, ontwerp dan wat met de goede kleur.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 16:20 uur
111 Patrick Faas – Smog. De schaal, de kwantiteit, het er aan onderworpen zijn. De bepalende 
factoren. Die grootschaligheid, die dwang, ze manifesteren zich steeds weer anders. Aldus worden 
we geüniformeerd totdat niemand meer beter weet. Zo worden we gehuisvest, zo verplaatsen we 
ons en zo communiceren we. De staat als hoedster voor ons aller welzijn gooit er nog een schepje 
boven op. Normeren, niet omdat het zinvol is, maar omdat het overzichtelijk, te controleren is. 
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Aldus ontstaat een technocratische maatschappij met autoritaire trekken. Als het mis gaat staat een 
geoliede machine klaar om de macht over te nemen.

De Amsterdamse School, als architectuurstroming, past in een lange traditie van enerzijds het doen 
herleven van een lang vervlogen Arcadië en anderzijds het streven naar een harmoniemodel, 
wezenskenmerk van de katholieke kerk. Als de façade maar klopte, hoe het daglicht binnenkwam 
was bijzaak. De verheffing van de arbeiders onder de SDAP en Wibaut. Het meest uitgesproken 
komt deze ideologie, want dat is het, tot uiting in de voormalige mijnkoloniën rond Kerkrade en 
Heerlen. Daar zwaaiden de Roomsen de scepter, met in weze hetzelfde resultaat als in Amsterdam, 
alleen compleet stadsvijandig.

Kijk, zou ik willen zeggen, nu eens hoe de bevolking gehuisvest wordt en hoe gebouwd wordt. Heel 
verhelderend. Een betonnen karkas opgevuld met ramen zo groot als etalageruiten. Licht en lucht 
dus. De doorzonwoning, aan de grond gebonden of gestapeld, is onze beleving de norm voor 
‘wonen’ geworden. Materialen, maten, kleuren, alles gedicteerd. Onze naoorlogse woning- en 
stedenbouw. Die er financieel aan konden ontsnappen imiteerden deze wijze van wonen vaak weer, 
door onkunde of onwetendheid.

Terug naar de verlichting. Wie heeft weet van de juiste verlichting, wie verdiept er zich in? Niet 
alleen in technologische en economische zin. Toch niet op de eerste plaats Philips? Toch dicteren zij 
hetgeen we mogen en kunnen kopen. Vrij, vrij keuze. Allesbehalve. Wie verzet zich tegen deze 
vorm van dictatuur, toch niet de onderhand op maat getrimde bevolking? Zij vertrouwen erop dat 
alles ten goede van hen wordt geproduceerd, tot ons aller welzijn. Ondertussen worden onze 
zintuigen totaal verminkt, geluid, licht, smaak, geur.

Patrick Faas zegt: 
donderdag 3 september 2009, 18:24 uur
@113 Louis Sartorius
Tja de problemen van grootschaligheid, zoals die zich voordoen wanneer iedereen op kolen stookt, 
of iedereen gloeilampen gebruikt, moet je ook grootschalig aanpakken.

Gelukkig hebben we de EU. Hoewel Brussel vroeger berucht was om een neiging tot 
grootschaligheid, die tot boterbergen leidde, stuurt de EU tegenwoordig vaak aan op differentiatie, 
juist om de problemen van grootschaligheid te voorkomen. Een voorbeeld dat ik graag aanhevel is 
de Ierse kaas. Vóór de EU werd alle Ierse melk in grote fabrieken verwerkt tot standaard Ierse 
cheddar, die niet erg bijzonder was. Na toetreding, kregen de boeren subsidie van de EU om hun 
eigen lokale, individualistische kaasjes te maken. Nu de Ieren zich Europees voelden gingen ze 
inderdaad een beetje ‘Frans’ doen, en heel veel verschillende kaasjes maken, die vervolgens 
wereldwijd aftrek vinden. Diversiteit komt ook de economie ten goede en in Brussel hebben ze dat 
door.

De EU maakt de spaarlamp niet zozeer verplicht, als wel dat het de allerminst duurzame gloeilamp 
verbiedt, juist omdat het grootschalige gebruik van gloeilampen tot problemen leidt. Dit moet ook 
het zoeken naar (en ontwerpen van) alternatieven stimuleren. Dat is niet hetzelfde als iedereen de 
spaarlamp opdringen.

Als kanttekening moet ik daar wel even bij zeggen dat de EU er toch ook is om onnodige of 
onhandige verschillen uit te effenen. De euro is een goed voorbeeld. Ik ben godsgruwelijk blij dat 
die er is. Maar ik kan nog wel een paar meer dingen bedenken. Om een hele simpele te noemen 
(verbonden aan de gloeilamp): stopcontacten. Waarom hebben we zo ontzettend veel verschillende 
stopcontacten in Europa? Erg onhandig. Dat iedereen verschillende talen spreekt is ook onhandig, 
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maar aan die culturele rijkheid zitten ook voordelen. Aan het hebben van allemaal verschillende 
stopcontacten zie ik geen voordeel. Verschillende armatuurtjes wel weer.

Vervuiling door grootschaligheid is een probleem bij uitstek waarmee een overkoepelend 
bestuursorgaan zich bezig hoort te houden. Hoe groter je het aanpakt, hoe beter. Afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen is ook zo’n grootschaligheidprobleem. Gelukkig hebben we de EU. 
Jammer dat we wereldwijd zoiets nog niet hebben.

Jens Bos zegt: 
donderdag 3 september 2009, 21:06 uur
@ Mostafa Mouktafi (105)

Ja, ik zie het ook helemaal voor me …..absoluut…hoe heette die langharige zakenman ook al weer, 
helemaal ten voete uit….ze schopten alleen maar en maakten onderling (gelukkig) ook nog 
ruzie….daar zijn we tenminste van af, 1 anti partij minder….

Tsja, ik had al verwacht dat u geen blonde blauw-ogige Fries zou zijn…..maar, ik mag dan wel een 
Hollandse naam hebben maar men denkt dat de familie zo’n kleine tien generaties geleden weleens 
van Franse oorsprong zou kunnen zijn, aangelengd met een lijntje Roma (Zigeuner|) Dat heeft ons 
land groot gemaakt, de mix…..(kosmopolitisch zijn, daar, zo lijkt het, ontbreekt het tegenwoordig 
erg aan, we gebruiken het wel…globalisering, als zakelijk gevolg van, maar ZIJN het niet meer).

Ik ben overigens begin zestig.

Ik heb het elders al vermeld, ik kan met iedereen overweg, zolang hun (buiten-proportionele) 
positieve vrijheid niet in mijn vaarwater komt. En daar moeten wij in deze maatschappij op bijna 
alle gebieden voor waken. Ik denk dat, dat voor iedereen geldt.

Dus, meer besteden aan de sociale economie, meer werk voor de mensen die nu niet aan de bak 
komen (werk terughalen en Keynesiaans investeren in diverse grote projecten…schone centrales bij 
voorbeeld…) dus ook verloren werk terug proberen te krijgen. En ook meer handhaving.

Ik ben blij dat U en uw kinderen zich goed thuis voelen in dit steeds kortzichtiger wordende landje, 
ik ben er vaak niet meer trots op…..was het ooit wel heel erg…..

Met vriendelijke groet,

JB

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 3 september 2009, 21:57 uur
Jens Bos,

Van kop tot teen met u eens.Want,
Als het met de sociale economie slecht gaat, word het sociale leven zwaar verstoort, leert ons de 
echte geschiedenis!
Als mensen kunnen niet betalen wat zijn nodig hebben, geven de altijd de schuld aan hun buurman 
of vrouw die toevallig geld had gespaart En zo begonen altijs de ”halve-burgersoorlogen’
Het kabinet Balkenende moet minimaal Hoop probeert te gaan verkopen,hoop voor een beter 
toekomst voor iedereen , in plaats van angst, onbegrip en (JA en NEE teggelijk) verkopen.

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70740
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70740
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70742
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70742


Een gezonde samenleving is een samenleving waar iedereen met een halve volle buik rond loopt, 
dat is om te beginnen…
Toen ik hier kwam wonnen en werken wist pas dat anderen soort fruit en groeneten bestaan, dan 
alleen appels en banaan.Maar ”ZE!!”in Marokko wisten van alles!

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 3 september 2009, 22:24 uur
Jens Bos,

O die! weet ik nog , maar niet meer weet hoe die heet.Langharig zaken man.
De File-man noemde ik hem toe, hij had het altijd over files.Deze rijdt weel in een dikke auto en 
houdt van mooie vrouwen.
Eén vergeet ik hem nooit,vogelvrij politicus, ook LPF-er. de heer Mat Herben.
Deze had een dikke vette donker snor,Fortiyn vond dat snor maar niets, plotsseling zag ik hem op 
TV even laten met een bovenlip, kaal als een ei.
Ik sacht meteen toen: Mat je moet aan de slag als politicus, je moet juist mauwen om hoog en niet 
snor om hoog.
Mat kon ook heel goed dreigen,denk aan zijn aanval op Fortuyn!

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 3 september 2009, 23:20 uur
Het licht.
Hebben wij veel of juist minder licht nodig om nomaal te leven? deze graag gaat vóór dan wat is het 
goedkoop? of wat is goed voor het milieu?
Het licht is uitgevonden om te kunnen zien in het donker.De Weteschappers die de gloeilampen 
hebben ondekt, na een hele lange onderzoek ook over de gezondheid van de mensen en natuur, zijn 
nog steeds dankbaar, En niet een lamp die gebaseert is op het grote geld, namens het mileiu en 
sparen.
Het milieu is vervuild door andere dingen hoor.
Het Wetenschap is gecomercialiseert En dat is het ergste.

Veronica Cramer zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 16:26 uur
Sstt, rustig blijven inslaan, die gloeilampen en ook maar meteen kaarsen van goede kwaliteit. 
Kaarsen doe je 24 uur voor gebruik in het vriesvak. Dan branden ze zuiniger en rustiger.
Binnenkort komt de Overheid op het idee om de electriciteit gedurende een uur of zo af te sluiten.
Om ons, recalcitrante onderdanen, te pesten.
In WW2 werd ik goed in kaarsjes kauwen. Dat gaat als volgt: benodigd zijn een aspirinebuisje van 
glas waar de bodem uit is. Restjes kaars uit kandelaars en een katoenen draadje.
Het kaarsvet wordt gekauwd en met het katoentje in het aspirinebuisje geperst. Speeksel moet eruit 
geperst. Het success van de kaarsjesmaker werd beoordeeld naar gelang van het spetteren van het 
kaarsje. We hadden een figuur gezaagd dwergje voor ons bord die een platootje vasthield en daarop 
het kaarsje.
Dit soort bezigheden houden je van de straat wanneer de bommenwerpers overvliegen en de 
gelaarsde vijand voorbij marcheert.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 20:18 uur
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125 – Mostafa, commercie en wetenschap. Wat wordt onderzocht? De mogelijkheid tot een 
afzetmarkt. Als de markt er groot genoeg voor is wordt het in productie genomen. Zal ook wel met 
die spaarlampen zijn gebeurd. Philips is er een grootmeester in, met soms een flater, de 
videorecorder. Inmiddels doen ze het anders. Ze kijken welke producten aantrekkelijk zijn gebleken 
en nemen dan, na het doen van marktonderzoek, een alternatief in productie.

Bij de post vandaag, van Philips:
“Maak kennis met de sensuele stimulators – Stimuleer en deel een sensuelere relatie”
We hebben honderden stellen een sensuele stimulator gegeven met de vraag die vier weken uit te 
proberen. We hebben het volgende gehoord…
“Het heeft de intimiteit tussen mijn man en mij prettig en luchtig gemaakt.”
“Het was gemakkelijk om samen te gebruiken en meer plezier te hebben.”
“De sensuele stimulator brengt mij en mijn partner dichter bij elkaar.”

Zou er een vergelijkbaar onderzoek over verlichting genomen zijn, indertijd, toen de spaarlampen 
ontwikkeld werden? Over de intimiteit van spaarlampenlicht en zo? Bijna zeker van niet.
En wat dacht je van de relatie tussen stimulators en licht? Zo te lezen is die helemaal niet 
onderzocht!

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 23:44 uur
Beste Louis,

Een verlichte bijdraag, luid en duidelijk, met logisch vragen, beste Louis.Nu moeten 
wetenschappers en Philips met een antwoord komen op uw vragen, een verzonnen antwoord is ook 
goed, beter dat niets!

Het licht hebben wij had nodig, ook tijdens het eten!

Toen ik in Marokko woonde, had ik vaak niets te eten en had vaak honger, ik kom uit een zwaar 
arme familie.
Mijn goede vriend Ali was ook bijna altijd blut.
Op een dag hadden wij echt honger en hadden wij een hele zwaar voetbal wedstrijd achter de rug, 
wij hadden toen samen 2 Dirham, 20 euro cent. Je kan alléén maar 1 kilo rotte appels kopen( mét 
zwarte vlekken) kopen bij een smerige markt. Ali ging die appels kopen en kwam terug in ons 
kamer met 1 kilo rotte appelles, allemaal rot.
Ik stak mijn hand en trok 1 appel,Ik schuif die appel weg en zeg die is echt rot, eet ik niet, weer stak 
ik mijn hand in dat zak en trok weer een rotte appels, bijna alles zwart, ik schuif die ook weg en zei 
tegen Ali: Alles alppels zijn zo rot?
Ali zei tegen mij: Doe de licht uit man, dan zie je niets meer en hou op met dat gezeik. Smaakkelijk 
eten Mostafa! zei Ali die aan het vreten was, volgens mij was het zijn deerde appel!!

Vriendelijke groeten.

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 1:58 uur
Mostafa, met het eten van appels met wormen ben ik helemaal vertrouwd geraakt in WW2. We 
hadden er jutezakken vol van. De goede appels gingen naar de vijand.
Een appeltje heel dun schillen, vierendelen en alle ongerechtigheden eruit wippen heb ik toen 
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geleerd. Het afval van de appels werd trouwens met al het andere groente afval, opgehaald door de 
schillenboer.
Die voerde het aan de varkens. Over recycling gesproken.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 2:15 uur
Veronica, ik heb zeker die appels niet gemist, het ergste van het verhaal is dat mijn buurman, met 
snor en macht, elk dag schouwde met tassen vol Golden delicieux en in zijn keel duuwde en ik moet 
het doen met die warte van kleur appels? Met Ali had ik wel die zak leeg gegeten hoor,maar nu 
denk ik, hoe zo overgeven aan die rotte appels?!
Of samen aan de appels met wormen of allemaal aan Golden Delicieux, het is geen oorlog.
Eerlijk, gelukkig leef ik in Nederland, ben ook verliefd op dit land, Nederland.

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 2:31 uur
Onzinnige verboden maken mij inventief en zuinig ben ik. Lichten uit in ruimtes waar niemand is. 
Verder licht waar licht nodig is. Alle kamers een flink licht aan het plafond. Dat heb je alleen nodig 
als je stofzuigt.
Verder heb je alleen licht nodig op werkvlakken. Bij de telefoon, het bureau,’t aanrecht, waar je een 
boek leest en boven de barbeque. De peren voor buitenlichten zet je op een lichtgevoelig oog. Aan 
bij zonsonder, uit bij zonsop, vanzelf.
Verder kun je een paar flink grote floodlichts buiten aanbrengen die alleen reageren op levende 
wezens de maat van eens mens of paard. Niet poes of hond.
Een dief benadert een huis niet in de tijgersluipgang.
Verder moet alle verlichting op parkeerterreinen etc. naar beneden worden gericht, niet de wijde 
wereld in.
Iemand die werkelijk een lucratieve uitvinding wil doen moet iets uitvinden dat het licht in de 
kassen afschermt in het Westland in de winter. We willen allemaal een kerstroos niet? Rood, roze of 
wit? Misschien kan die uitvinding zelfs energie besparen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 2:45 uur
Vaak lees ik in de kranten dat in Nederland werd vaak ingebroken, in huizen en in bedrijven.Tot mij 
schrikt verdedigen zich vaak oudere mensen hun huis en bezetting.Een 80 jarige dame had een boef 
uit haar huis weggejaagd, met een ”Soupe louche”, la sik niet zo ver geleden.
Fantastisch, dacht ik.
Maar die dame had wel veel licht nodig om de boef op te sporen,iets pakken, bekoggelen en 
wegjagen van die boef, met halve donker lamp, was die Soupe louche al zoek.Trouwens! waar is de 
keuken? met die spaarlamp.
Om de boef weg te jagen heb je meer licht nodig,met andere woorden: genoeg licht.
Natuurlijk houdt de boef van het donker, Tednoods,halve donker.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 3:01 uur
Beste Louis,

Energie en Wapens Technologie.
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De modene wereld kent ook doodelijke wapens in vorm van bommen, die ook ”mooie”velichting in 
de hemel geven en tegelijk veel mensen doden.
Zullen daar ook van dat licht iets kunnen sparen? ook mensenlevens wordt gespaard, weet ik het 
zeker.
Het milieu zou ook een stukje tevreden zijn.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 3:37 uur
135 – Beste Mostafa. En weer moet ik aan Philips denken. Laser technologie, ontwikkelt voor de 
wapenindustrie, nu voor de consument voor de CDtjes. Zo gaat het vaak, spul wordt met veel geld 
ontwikkeld voor wapentuig en als een soort afval of bijproduct later op de markt gezet.
De beelden van atoombommen zijn prachtig. Mensen die ze in werkelijkheid hebben zien 
ontploffen, Indianen en militairen in de Nevada woestijn bijvoorbeeld, waren zeer onder de indruk 
van de pracht. Daarna werden ze ziek van wat ze ‘opgespaard’ hadden. Menselijke proefkonijnen. 
Inderdaad, we kunnen beter op bommen besparen. Voor ons zijn de bommen een beetje een ver van 
ons bed show geworden. Elke dag via het journaal een paar minuten ellende om ons eraan te 
herinneren hoe goed we het toch hebben.
Het milieu. We hebben zelfs nauwelijks zicht op wat militaire oefeningen aanrichten. Het ergst van 
al, straaljagers. Die gaan van hieruit boven Indianen reservaten in Canada oefenen. Tja.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 3:45 uur
133 – Veronica, hoe benader je als man vrouwen in het donker? Mag dat? Je brengt me op het idee 
door die dief in de tijgersluipgang.
Het belangrijkste in de muziek zijn de stiltes, voor licht plekken van duisternis?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 4:11 uur
Beste Louis,

Een tijgersluipgand?
Met een Zaklamp met hele scherm verlichting, kun je wel die tijger voor even blind maken: als je in 
het donker in zijn oog schijt en meteen het licht uit doet, is hij blind voor heel even.
Het is niet schaadelijk, ook voor mensen niet! denk aan die zaklamp van een agent snacht’s als hij 
de papieren wilt zien.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 4:12 uur
sorry, scherppe(scherp) verlichting..bedoelde ik

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 4:54 uur
Louis,
Hoe benader je vrouwen in het donker?
Iedereen loopt tegenwoordig op geluidloos schoeisel. Ik stel voor dat je gaat fluiten en als je dat niet 
kan ga je maar zingen, pa, pa padada, papadadum, papapadadum, padada, papadadada, pa pa, pa.
Dat werkt gegarandeerd.
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Binnenshuis wordt het anders. Mijn schoondochter had een mooi verhaal over mijn zoon, voor 40 
gasten, op hun trouwdag.
Hij mocht van haar blijven, op de bank.
Gewend aan orders, slapen kan hij overal, lag hij in no time fijn te slapen met zijn grote voeten 
vanonder de deken.
Toen dacht schoondochter, wacht eens even, wat is er fout met mij? Niet de moeite waard? Wat is 
dit?
Mannen zijn in sommige opzichten echt niet sensitief.
Uiteindelijk kwam het prima voor elkaar, maar oh, wat hadden ze een hoop ruzie in het begin. Heb 
ik me fijn nooit mee bemoeid.

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 5:13 uur
Mostafa,
Jij bent nooit in het leger geweest. Niet dat dat er iets toe doet. Maar in de tijgersluipgang ga ik het 
van je winnen.
Het prikkeldraad zit ongeveer 50 cm boven je en je sleurt jezelf vooruit op je buik en op je 
ellebogen en door een knie zover mogelijk vooruit te werken zodat je verder kunt.
Ondertussen word je beschoten dus snelheid is essentieel.
Hoe klinkt dat, vrouwen en mannen die Nederland en vreemde landen verdedigen?

Jens Bos zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 10:33 uur
@ Louis Sartorius (136)

En wat dacht u van de magnetron, een van oorsprong Franse uitvinding voor de oorlogvoering om 
zonder bommen de vijand uit te schakelen…(ultra sonore geluidsgolven) kokend bloed (en dan niet 
vanwege de liefde  )?

Scheen toch wat moeilijk te zijn, maar gelukkig die prachtige toepassing om ons eten snel op te 
kunnen warmen….

Men schijnt overigens recentelijk de draad naar de wapenindustrie van die golven weer opgepakt te 
hebben….

met vriendelijke groet,

JB

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 19:50 uur
Veronica,

Het leger? wat is dat?
O! die Srebinica verdedigers?
Die hebben wij inderdaad hard nodig!!

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70861
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70861
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70879
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70879
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70931
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70931


Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 21:05 uur
Veronica Cramer zegt:
zaterdag 5 september 2009, 4:54 uur
Louis,
Hoe benader je vrouwen in het donker?
Iedereen loopt tegenwoordig op geluidloos schoeisel. Ik stel voor dat je gaat fluiten en als je dat niet 
kan ga je maar zingen, pa, pa padada, papadadum, papapadadum, padada, papadadada, pa pa, pa.

Toch moet ik weer over mijn schattige gloeilamp denken, want je moet uiteidelijk die mooi zingend 
stem in het donker toch willen zien, hoe eruit zit en dat is
altijd de spanende moment in een begin relatie.Zien het kleur van de pupille van het oog is pre.
Het liefde komt uit het oog in de oog, het is niet raar dat ook niet-mooie mensen ook kansen krijgen 
voor de echte liefde.
Halve dronken mensen zijn ook een soort halve-donker wereld,net als spaarlamp, je gaat met 
iemand na een potje ”kroeggen” naar bed, wordt van alles gedaan en gezecht, de volgende dag na 
een lekker vroeg ontbijt, zien ze elkaar niet meer, vaak!
Want het meisje of vrouw zag iets wat volgens haar niet klopt,maar dat zegt zij vaak niet.Wel die 
jong kon heel goed zingen en dansen.
Genoeg licht is altijd nodig.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 22:44 uur
Sorry, dit is grof.
De liefde bedoelde ik, naast andere verschilende fouten,in mijn laatste reactie.
Het spijt mij, zeker blijf ik mijn best doen.

Stef Bots zegt: 
zondag 6 september 2009, 0:54 uur
@83 Louis Sartorius.
U stelt: “Zover ik het goed gelezen heb was ik de enige die met dit argument (productiecyclus) 
kwam. En ik suggereerde niets. Het is de enige juiste wijze om milieubelasting te bepalen. M.a.w. 
uw redenatietrant is onzindelijk door het leggen van verbanden die er in mijn betoog niet zijn 
onderwijl de enige juiste causaliteit negerend”.

Maar mijnheer Sartorius, toen ik over de levenscyclusanalyse begon in mijn eerste posting, had ik 
helemaal u niet op het oog. Ik refereer aan de posting 3 van A. Willemsen die naar voren brengt dat 
de spaarlamp moet worden gezien in het licht van de totale energiebalans, waarvan hij verwacht dat 
die “wel eens in het nadeel zou uitvallen van de alternatieven”. Ook Wolk Roden brengt in posting 
10 het aspect van afvalverwerking en productiekosten te berde. En in bijdragen 14, 20, 22 en 26 
hebben schrijvers het over het kwik.

Ik heb in mijn 1e posting een poging gedaan om de onjuistheden die op deze weblog naar mijn 
inzicht en kennis her en der door diverse mensen worden gebezigd, uit de wereld te nemen. De 
beste manier is, zo luidde mijn betoog, om daarbij gebruik te maken van de uitkomsten van 
levenscyclusanalyses. Waarbij ik op genoemde posting heb willen antwoorden. Mijn redeneertrant 
is daarom in het geheel niet onzindelijk want was in eerste instantie helemaal niet alleen op u 
gericht. U kwam eerlijk gezegd pas echt goed in beeld door uw reactie op mijn 1e posting.

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70936
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70936
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70941
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70941
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70947
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/01/juicht-u-het-verbod-op-de-gloeilamp-toe/#comment-70947


U gaat verder: “Een drastisch voorbeeld. Kernenergie. Uw logica volgend mogen we alles dat 
buiten de opwerkingscyclus van electriciteit valt rustig vergeten. Ga alleen al eens kijken hoe 
uranium gewonnen wordt, zou ik zeggen”.

Ik snap bij God niet wat u daar zegt. Welke uitspraak van mij brengt u tot de conclusie dat het mijn 
logica is om alles dat buiten de opwerkingscyclus van elektriciteit valt, rustig te vergeten? En wat 
wilt u nu precies daarmee zeggen? Ik pleit ervoor om de resultaten van levenscyclusanalyses te 
bekijken. Levenscyclusanalyses beperken zich juist niet alleen maar tot alles dat binnen de 
opwerkingscyclus van elektriciteit valt.

Ik herhaal het nog maar eens: mijn 1e posting was bedoeld om onjuistheden die naar mijn mening 
op deze weblog worden gebezigd te weerleggen door feiten. Wellicht dat iemand andere inzichten 
heeft hoe de feiten liggen, dan kan daarover natuurlijk zinvol worden gediscussieerd.

U geeft tot twee keer toe reactie daarop, zonder ook maar één keer in te gaan op deze feiten. Wel 
gaat u vervolgens zelf aan de wandel met verhalen over lichtrendement die de 
woningbouwcorporaties ertoe beweegt om overal wit toe te passen, mag je als huurder ook geen 
andere kleur kiezen. Zie je nu wel? Maar mag ik weten wat dit te maken heeft met mijn 1e posting? 
Bovendien moet u nog eens uitleggen waarom het feit dat corporaties altijd voor wit kiezen, leidt tot 
schuldgevoelens bij mensen? Ik ben u even helemaal kwijt hier. Vervolgens een verhaal over de 
gezondheidaspecten van daglicht, de dagcyclus en de successtory van tl verlichting. Maar tl 
verlichting is toch ook zo ongezellig wit of vergis ik mij? Wat wilt u hier nu precies zeggen dat in 
nadeel zou zijn van spaarlamp of LED lamp? Verstoren zij de dagcyclus? Hoe dan? Zijn 
spaarlmapen en LED verlichting ongezond? Hoe dan? Waaruit blijkt dat? Welke onderzoeken, 
feiten? Verstoren tl verlichting en gloeilampen dan niet de dagcyclus of doen deze dan geen afbreuk 
aan de gezondheid? Wat is dan precies het verschil tussen gloeilampen, spaarlampen, LED- en tl 
verlichting op deze gebieden? Ik krijg het eerlijk gezegd niet gevolgd, terwijl het toch een 
onderdeel van mijn werk is om hierover te adviseren aan bedrijven.

“Door er een minuscuul facetje uit te nemen, uit het complexe ‘lichtverhaal’, en dat geweldig op te 
blazen kunt u ogenschijnlijk uw gelijk halen. Dezelfde versimpeling als bij overheid en 
bedrijfsleven”.

Wat vreemd dat u niet met het argument van “minuscuul facetje” op de proppen kwam toen anderen 
op deze weblog het over kwik, gebrekkige lichtopbrengst, te wit licht enz. hadden.

“U bewijst echter niets en versluiert veel. Cijfertjes en statistieken, u weet?”.

Ik bewijs wel iets, nl. ik toon aan dat argumenten tegen spaarlampen die op deze weblog door 
anderen naar voren worden gebracht, kwik, gebrekkige lichtopbrengst, te wit licht enz., gewoon niet 
kloppen. Ik heb nog geen enkel steekhoudend argument van u vernomen wat mijn bewijsvoering 
weerlegt, behalve dan nietszeggende verhaaltjes over cijfertjes en statistieken.

Wel verschuift u de aandacht naar aspecten die u zelf te berde brengt, zoals de dagcyclus, 
gezondheidsaspecten en de successtory van tl verlichting. Maar dat waren niet de topics waarop ik 
reageerde, daar hebt u nog niets zinvols geantwoord.

“Over CV ketels, auto’s, bouwnormen, en, en, een andere keer”.

Ja en straalvliegtuigen, de bodemgesteldheid te Noordoost Groningen en Adam en Eva. We hadden 
het hier echter over verlichting mijnheer Sartorius.
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“Wat moet ik met mijn schitterende armaturen?”. Ik zou zeggen: een spaarlamp of LED lamp in 
draaien, is in mijn huis op 3 armaturen na ook gewoon gelukt. En de rest: zoals die 95% van de rest 
van de bevolking heeft gedaan met zijn LP verzameling en platenspeler: wegdoen. Net als zij 
hebben gedaan met de oude vuilnisemmer, de gewone koffiezetter (is Senseo geworden), de 
kolenkachel, auto’s zonder gordels en katalysators en met een veel zuiniger gebruik dan die oude 
bakken die nog 1:8 reden van vroeger.

Mijnheer Sartorius, in mijn laatste posting zei ik dat u vast beter kon maar uw 2e reactie was helaas 
nog slechter.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 3:33 uur
147 Stef Bots – Meneer Frits zal met een glimlach goedkeurend toezien op uw activiteiten in dit 
forum. Wat goed is voor Philips is goed voor Nederland.

U had mij niet in het vizier? Ondertussen moet ik het wel bezuren. Toch maar oud studiemateriaal 
erbij halen om iets te vertellen over de lichtbehoefte bij diverse activiteiten? Liever niet, opvallend, 
dat materiaal kwam uit huize Philips. Het zal wel met de beste bedoelingen gemaakt zijn.
Uw hele betoog steunt op het door u aangehaalde rapport. Denkt u dat we dat niet zelf kunnen lezen 
en het op zijn merites beoordelen? Bij gloeilampen komt er, even ter aanvulling, geen microgram 
kunststof aan te pas. Niet onbelangrijk.
De hamvraag, waar het hierom gaat is of we nog zelf mogen bepalen hoe we binnenshuis mogen 
leven. Te meer als dat ons welzijn en onze gezondheid ten goede komt.
Jammer dat u weinig gevoel voor ironie heeft, die flikkerende TL buizen met name. En u hebt sterk 
de neiging mij woorden en voorbeelden in de mond te leggen waarmee u zelf komt.
Gaat u nou eens alle reacties op uw gemak lezen, zou ik zeggen, maak een lijstje van alle 
aangesneden onderwerpen m.b.t. licht en werk al die punten uit. Verwerk dit alles tot een rapportje 
met uw bevindingen over al die thema’s en dan praten we verder. Afgesproken? Anders blijven we 
alsmaar kissebissen over een deelprobleem.

Wel wil ik tot slot u een persoonlijke vraag stellen. Gaat u ‘het milieu’ wel zo ter harte?
Gek, ik heb nog nooit een auto bezeten, ook geen oude bak. En als ik u zo beluister moet ik nu ook 
nog spullen bij het vuilnis zetten (uitstekend voor het milieu) die prima voldoen en nieuwe van 
mindere kwaliteit aanschaffen. Wie heeft het hier over verantwoordelijk burgerschap, burgers die 
hun verantwoordelijkheid niet nemen, etc.? Mij zult u dat niet horen zeggen.
Ik steek nog maar eens een pijp op.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 6 september 2009, 16:18 uur
Op de allereerste plaats:

Ik ben oprecht nieuwsgierig of de heer Stef Bots met zijn goed geformuleerde en (vooral cijfermatig 
degelijk) onderbouwde verhaal tot een oudere generatie behoort of tot een jongere, ”post-
Mammoetse” generatie, want dan is er nog voldoende hoop dat ook daarin mensen zitten die -o.a.- 
nog behoorlijke en gedegen bètakennis en algemene ontwikkeling bezitten…
Tegenwoordig bespeur ik heel vaak geen flauw benul, laat staan kennis, van zelfs de meest 
elementaire natuurwetten en het cijfermatig daarmee omgaan.
Desondanks wil men dan toch met veel zwakkere en vaak irrelevante argumenten terzake kundige 
mensen betwisten en soms zelfs “onderuit halen”…
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Voorts: al het gepraat over zuiniger omgaan met (in dit geval, elektrische) energie is nogal hypocriet 
en vaak volslagen nutteloos indien slechts voortdurend consumenten de consumptie van relatieve 
“peanuts” van hun energieverbruik wordt verweten, ZONDER o.a. degelijke argumentatie als die 
van als Bos en VOORAL dwingende beperkingen opgelegd aan fabrikanten van 
vermaakselektronica, die inmiddels massaal weigeren hun apparatuur van een echte aan/uitknop te 
voorzien, serieus daarin te betrekken. (Die aan/uitknop mag pas weg, als overtuigend kan worden 
aangetoond dat voortdurend “stand by”-verbruik”nauwelijks nog een rol speelt.)

Bovendien wordt er geen enkele oprechte poging gedaan te mensen ervan te doordringen dat heel 
veel luxe wensen gepaard gaan met fors energieverbruik (airco, bubbelbaden, elektrisch koken, 
terrasverwarming etc.etc.)
Maar ja, DAAR tegenin gaan schaadt immers de “vrije” keuze van de aan (neo)liberaaal 
kapitalistische terreur onderworpen “consument”, want mensen zijn we in deze “visie” allang niet 
meer.
De “schoorsteen moet immers roken”… desnoods tot we allemaal een rookvergiftiging hebben, om 
van (veel) erger nog maar niet te spreken…
Simpeler- en DAAROM voor hardnekkige mensen MOEILIJKER te weerleggen- rechtvaardiging 
van veelal kortzichtig en eigenbelang spekkend beleid is nauwelijks te formuleren…

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 16:37 uur
149 Harrie Vrijmans – De ethiek van de ware Christenmens. Ze neemt groteske vormen aan. Een 
alinea om critici van de redeneertrant van dhr. Bots onderuit te halen en vervolgens roepen: 
“Bovendien wordt er geen enkele oprechte poging gedaan te mensen ervan te doordringen dat heel 
veel luxe wensen gepaard gaan met fors energieverbruik (airco, bubbelbaden, elektrisch koken, 
terrasverwarming etc.etc.)
Maar ja, DAAR tegenin gaan schaadt immers de “vrije” keuze van de aan (neo)liberaaal 
kapitalistische terreur onderworpen “consument”, want mensen zijn we in deze “visie” allang niet 
meer.”
Tja, een pijp had ik al opgestoken. Veel ethisch inzicht gewenst, Harrie.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 6 september 2009, 16:39 uur
Correctie Harrie Vrijmans (@149),

“… als die van als Bos… (2e alinea, 5e en 6e regel) moet zijn: “… als die van Bots…”

Harrie V.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 6 september 2009, 17:28 uur
Kan philips één druppel water maken, H2O?
Er is zat Hydrogene en heb je ook zat Oxygene.
Waarom lukt het nog niet om een druppel water te maken,door de mensen?!!
Uit het water komt ook energie.
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Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 6 september 2009, 18:06 uur
Mostafa Mouktafi (@152),

In water zit slechts energie in dit licht bezien: die laat zich er slechts uithalen door een nog grotere 
energiehoeveelheid, ter ontleding in H2 en O2, aan te wenden…

Alleen wanneer voor die ter ontleding benodigde energie duurzame bronnen worden gebruikt, zoals 
bijv. zonne-energie, wind en getijdenenergie) is zo’n splitsing in O2 en H2 zinvol, dus…??

Harrie V.

Henk van Zon zegt: 
woensdag 9 september 2009, 12:53 uur
Waarschijnlijk is een belangrijke medereden van gloeilampen wegnemen het feit dat we vroeger 3 
groepen in huis hadden en nu sommige mensen zelfs zeven groepen van 16 Ampere…tja, dat belast 
het particuliere stroomnet ernstig.
Dus dat scheelt weer vervanging, uitbreiding en onderhoud voor energie maatschappijen die uit de 
grond gestampt schijnen te worden. Maar van wie is het stroomnet?
Belangen? Belasting heffen? Ja erg.
En dan door minder elektrisch verbruik, meer gasverbruik door huiselijke verwarming.
Monopolie handhaving.
Prima,veiliger, maar wel alle gezondere alternatieven naar de haaien.
Voorlichting over spaarlampen kan geen kwaad?
Maar ja, over een jaar past er wel een LED lamp
in de meeste armaturen.
Daarom moet je exclusievere gloeilampen nog niet
van de markt halen, lijkt me.
Stop die 200 miljoen in Tesla-energie en je bent met een paar jaar voor altijd klaar hier.
Tesla? Wie is dat?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 14:58 uur
157-Henk van Zon—Tesla? Dat moet wel die baarmoederloze vrouw zijn waar we met smart op 
wachten. Die komt het milieu pas echt ten goede, naast de vroege en late zaaddoders natuurlijk.

Veronica Cramer zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 16:53 uur
#158 Willem Nijmegen.
Wat gaat U eigenlijk doen nadat Tesla, de baarmoederloze vrouw, tot werkelijkheid is geworden en 
mannen allemaal “loze” zaadleidingen hebben.
Wordt er daarna “geselecteerd voortgeplant?”.

Of was het allemaal maar een grapje?
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Over welk milieu heeft U het eigenlijk.
Het milieu wat nu wel genoeg verpest is door
grootverbruik door faciliteiten ten behoeve van een te grote bevolking die niet zelf kan nadenken 
ten gevolge van slecht onderwijs?

Of heeft U het over het denkmilieu van de overheid waar het naar mijn mening volkomen ontbreekt 
aan vooruitdenken. De overheid denkt uitsluitend aan het bij elkaar timmeren van een fijn pensioen.
De prive sector doet dat door risico te lopen ten koste van wat dan ook, U en mij, omdat niemand ze 
tegen houdt, hebben ze de brains niet voor.

Het blijkt in deze wereld toch nog mogelijk te zijn te leven met consideratie voor anderen, zonder 
roof en slijmtechnieken, gewoon rechtoe, rechtan.
Heeft niets te maken met net$worth van de persoon.
Fatsoen moet je hebben voordat je 12 bent.
Het valt moeilijk aan te leren als het brein al vervuild is.

louis sartorius zegt: 
donderdag 24 september 2009, 21:07 uur
Het kan nooit kwaad voldoende geïnformeerd te zijn, dus nog maar een aanvulling op bovenstaande 
reacties. Een speciale invalshoek is met name de lichtbiologie. Over de relatie tussen leven en 
fysica. Een internetsite die aan dit thema is gewijd: http://www.lichtbiologie.de/
Terloops valt er het nodige op te steken over gloeilampen. Voor diegenen die zich verder in de 
materie willen verdiepen, er zijn een reeks links voorhanden.
Ook het Duitse instituut voor Baubiologie kan de nodige informatie verschaffen, over 
electromagnetische velden bijvoorbeeld, waar Henk van Zon het over heeft: http://
www.baubiologie.de/site/news/aktuelles/2009/01/1901wen.php
De vraag is wat doen we met deze informatie. Blijft het bij een bewijs te meer hoe we belazerd 
worden door de industrie, die zich wil tooien met het adjectief ecologisch, en een overheid die 
keurig in de pas loopt van de lobbyisten? Hoe verder?
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"Moeten winkeliers zelf kunnen bepalen of ze zondag open 
gaan?"
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 11:22 uur
Ja, dat mogen ze, als ze niemand tot last zijn. Oftewel geen aan- en afvoer van goederen, personeel 
dat uit zichzelf bereid is te werken, geen overlast van extra verkeer, geen bijkomende vuilnisberg, 
dus al met al geen verstoring van wat als rustdag (niet in religieuze zin) kan worden beschouwd.
Nee, dat mogen ze niet, want aan bovenstaande voorwaarden kan niet worden voldaan.
In Nijmegen lopen buurten te hoop tegen de zondagsopenstelling, en terecht. Een deel van 
betreffende supermarkten veroorzaakt al zes dagen per week bij omwonenden een gigantische 
overlast, en die mensen zijn dolblij daar slechts een dag in de week van verlost te zijn. We kunnen 
natuurlijk vreten tot we erbij neervallen, maar soms moet je aan dat hersenspoelende 
consumentisme grenzen stellen, dat komt het welzijn ten goede. Het is de buurt die dat dient uit te 
maken, en niet een verbond van supermarkt met gemeentebestuur.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 12:49 uur
Of het nu een stad of een supermarkt is, het zijn op rustdagen hangplekken voor gedimde hersens, 
en daar worden steeds meer vakken mee gevuld. Recreatief winkelen, tot tussen de gehaktballen 
toe, een uitje hoort erbij. Het maakt niet uit wie daar hinder van ondervindt, de consumens kiest 
voor zichzelf, zoals ook uit een aantal reacties hierboven blijkt. Maar de consumens heeft helemaal 
niets te kiezen, want zijn gangen worden tot in detail uitgestippeld, hij hoeft ze alleen maar slaafs te 
volgen. En aldus geschiedde, de maakbare mens ten voeten uit, onder het mom van individualisme. 
Met die uitgespoelde hersens valt prima te jongleren, ons staan nog heel wat openstellingen te 
wachten. De soort is niet meer in staat zichzelf te vermaken, maar moet permanent vermaakt 
worden, zoals het een slecht zittend kledingstuk betaamt

M Kraak zegt: 
woensdag 2 september 2009, 13:02 uur
Willem Nijmegen zegt

Je hebt écht last van die supermarkt hé?

Superimposing your personal situation onto society as a whole can never be constructive as your 
situation is one out of many.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:07 uur
13-M.Kraak—Juist niet fysiek, ik woon er zelfs kilometers vandaan, maar wordt kennelijk 
gehinderd door mijn invoelend vermogen, dus met het oog op degenen die er wel last van hebben. 
Maar ja, ik kies nu eenmaal altijd voor de underdog, tegenwoordig als afwijking te beschouwen, 
maar ik kan er prima mee leven. Ik laat het fraaie gezegde dan ook aan me voorbijgaan, en weiger 
halstarrig het RIP op mijn toekomstige grafsteen plaats te laten maken voor OP=OP.
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:12 uur
Sorry, te snel getypt, het moet natuurlijk halsstarrig zijn, waar moet je die starheid anders aan 
ophangen 

Tim zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:21 uur
Ze zouden het zelf mogen bepalen
Nu geloof ik wel dat het voor éénmanszaken erg moeilijk is om dit ook te gaan doen, dus bv 7 
dagen open of 6 en dan ma of di dicht.
Willem heeft wel een punt: laden en lossen kan erg hinderlijk zijn voor omwonenden, dat afdoen 
met: dan gaan ze maar ergens anders wonen (Heer Hibma) is een beetje arrogant: niet veel hebben 
die keuze!

M Kraak zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:39 uur
Willem Nijmegen zegt:

Echt waar altruisme? Empathie?

Ik dacht dat nadat we gezamelijk besloten hadden dat we niets op deze aardkloot te zoeken hadden 
dat enige overlast bijzaak zou zijn voor de grootste kakkerlak (mensheid) van de planeet.

Halbe Hibma zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:46 uur
@Tim: ik zegt niet dat ze ergens anders moeten gaan wonen, ik zeg dat het voor mensen hun eigen 
keuze is om te gaan wonen in de omgeving van een winkel.

Als ik een huis koop, dan ga ik altijd de buurt bekijken. Bij mij op de hoek bevindt zich een AH die 
7 dagen in de week open is. Ik weet en ik merk ook dat het daardoor drukker is dan de straat waar ik 
hiervoor woonde. Maar mij hoor je hier niet over klagen, want ik heb er zelf voor gekozen om in de 
drukte te wonen.

Daarom zeg ik ook, als je zo gehecht ben aan rust, dan had je geen huis moeten kopen/huren in de 
omgeving van deze drukte maar ofwel in een dorp gaan wonen ofwel in een buitenwijk ver van de 
drukte vandaan. Je kiest toch zelf wat je komt te wonen of niet dan?

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:53 uur
23-M.Kraak—Ik mag dan wel lak hebben aan kakkers, dat is nog geen reden om ze dood te trappen. 
Je kan met bijna zeven miljard exemplaren wel aan de gang blijven, ik kies liever voor de 
schadelijkste soorten. En wat is er mis met empathie? Wat van waarde is, is weerloos, dus dat 
verdient een beschermfactor, ook ik ben gevoelig voor huidkanker. En wat dat altruisme betreft: het 
kost me enkel wat tijd, geen geld, aldus de koopman (niet te verwarren met opportunist). Mee eens, 
natuurlijk heeft de mens hier niets te zoeken, maar nu we er toch zijn…en met dat lekkere zonnetje 
erbij…
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M Kraak zegt: 
woensdag 2 september 2009, 14:57 uur
Willem Nijmegen zegt:

maar nu we er toch zijn…en met dat lekkere zonnetje erbij… een heerlijke zondagmiddag shoppen.

LOL

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:01 uur
26-Halbe Hibma—Kletskoek! Supermarkten gedijen vooral in drukke woonomgevingen, maar ik 
ken tal van voorbeelden waar de huizen er eerder stonden, en zich later een supermarkt vestigde. 
Daarnaast is die vrije woonkeuze van mensen uiterst beperkt, en van vele factoren afhankelijk, met 
name van vermogen. En last but not least houdt de ene voorwaarde (openstelling) niet 
volautomatisch de andere zevendaags) in, ook zonder christelijke beginselen. Ik zou zeggen: laat 
Appie de omwonenden maar vijf ton geven, dan kunnen ze zelf kiezen. Zal nog veel drukker 
worden daar, met verhuiswagens.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:05 uur

28-M.Kraak—Dat rijmt op ‘naar de knoppen’ 

T vd Werf zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:16 uur
Eigenlijk wil ik de kerk er buiten laten.
Maar iedereen die mensen kent, die op zondag moeten werken af en toe, weet hoe vervelend dit is, 
als je als werkend gezin met elkaar een dagje weg wilt gaan.

Een verjaardag vieren, en dat soort zaken.

Ik heb ook zon baas, die af en toe werken op zondag normaal vindt.

Maar op die momenten heb ik soms 12 dagen achtereen geen vrij.

Alle voorstanders ten spijt, ik ben voor 2 achtereenvolgende vrije dagen voor iedereen.

Wie op zaterdag werkt, op maandag vrij.

En wat is er tegen op een gezamelijke vrije dag per week? Atheisten willen de vrije zondag 
afschaffen, alleen maar omdat het vanuit hun vijand, de kerk komt.
Ik vindt de zondag een prima dag, om alle winkel eigenaren, en kleine middenstanders, die alleen 
de winkel openhouden, een vrije dag te gunnen.

Kun je als gezin ook iets ondernemen op zon dag.

Of moeten die eenmanszaken hun poorten maar sluiten, omdat 6 dagen per week niet genoeg is om 
van te leven? Of hun helemaal te pletter werken, en alle mogelijke uren open zijn, omdat de grote 
buur dat ook is.
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Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 15:56 uur
31-T vd Werf—Wijze woorden, i.t.t. het misleidende gereutel van 32. Ik ben overigens én atheist én 
voor de vrije zondag, dus dat kan goed samengaan. Weliswaar heeft zondag een christelijke 
oorsprong, maar die functie is vrijwel komen te vervallen, we zondigen liever anders en beter. Ook 
zie ik geen enkele reden een christelijke oorsprong in te leveren voor een islamitische, en wat ze in 
betreffende landen doen moeten ze zelf weten, daar zou de christelijke oorsprong zich ook naar 
moeten schikken. Goddank wordt zelfs Asscher wijzer, al is het maar via de basisschool. Overigens 
vind ik naast die verplichte ‘rust’dag (dat zouden er ook meerdere mogen zijn, eveneens goed voor 
het milieu) met impact op de omgeving tevens van belang dat werknemers worden ontzien, die 
liggen al lang genoeg aan de ketting. Kennelijk denkt het zich sociaal noemende gedeelte van de 
bevolking daar iets asocialer over, maar ook dat hoeft niet te verbazen, met hun bereidheid 
meerdere heren te dienen, vooral van andere huize. Ooit hadden we hier de autovrije zondag –
vanwege de olieboycot, dus de toekomst ziet er goed uit- en daalde een rust over het land die door 
vrijwel iedereen als zegen werd beschouwd, ook al kwam die niet van boven. Het is die rust en 
stilte die we hier nu ontberen, vandaar dus die vele vakantie-vluchten. In een volgepropt land 
worden rust, ruimte en stilte steeds schaarser, en je kan je afvragen of de tegenstanders daarvan via 
een navelstreng of via een verkeersknooppunt ter wereld zijn gekomen.

G Brandt Corstius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 16:18 uur
In Engeland mogen de winkels 24 uur per dag, zeven dagen in de week open zijn.Dit tot ieders 
tevredenheid! Hear Hear!

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 2 september 2009, 16:54 uur
40-G.Brandt Corstius—Nou en, moet ik alle landen van Europa opsommen waar dat niet het geval 
is, te beginnen met Duitsland? In 2005 is er in Utrecht (u weet wel, in Nederland) een stemming 
gehouden over uitbreiding koopzondagen, met een opkomstpercentage van 60,45%. Uitslag: 65% 
stemde tegen, 34% voor, 1% blanco, en daarmee was de uitbreiding van de baan. Kennelijk is er 
dus een meerderheid die het wel genoeg vindt. Blijkt het denkende deel van de bevolking toch 
groter dan verondersteld, en dat stemt weer verheugd.

louis sartorius zegt: 
woensdag 2 september 2009, 18:28 uur
Wel leuk als je dicht bij de grens woont. In België is het altijd vanzelfsprekend geweest dat ’s-
zondags levensmiddelenzaken een paar uren open waren. Lekker vers brood. En aan de Hollandse 
kant? Verse broodjes kopen op een doordeweekse dag voor 8 uur mocht niet, wel oudbakken. 
Dienders, govies, toen nog op de fiets, hielden dat scherp in de gaten.

Duitsland? Wat een treurigheid. Op zaterdagmiddag de winkels al dicht. Bruin verleden, net als de 
bruine hoofdstad van Nederland?

Het grootkapitaal alles bepalend? Niet zo, zoals gesuggereerd wordt. Nee, de grootwinkelbedrijven 
waren altijd mordicus tegen. Vanzelfsprekend, die drukkende loonlasten. Pas nu wil men 
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verruiming. En dan nog voornamelijk onze grootgrutters, nadat ze de kleinhandel kapot hebben 
beconcurreerd. En weggesaneerd. Stel je voor dat er een marktsegmentje overblijft waarbinnen een 
kleine zelfstandige kan gedijen.

R. Peters zegt: 
woensdag 2 september 2009, 23:03 uur
Verbazingwekkend. Er wordt toch niet gesteld dat men in plaats van verplicht rusten op zondag 
(wat we ook al niet doen getuige de files) nu verplicht moeten gaan winkelen?

Doe wat je zelf goeddunkt en bemoei je niet met andermans leven, luister nog eens naar dat lied van 
Dirk Witte: Mens, durf te leven.

En het zal niet de de grootgrutter zijn die de kleine winkelier kapot maakt in de binnensteden: zowel 
in Rotterdam als in Den Haag zitten er ca 5 AH’s op nauwelijks 1 vierkante kilometer: wie geeft die 
vergunningen af? Dié maakt de zaak kapot.

Misschien IS die kleine kruidenier stilaan wel niet meer van onze tijd: ook in dorpen sluiten ze de 
deur omdat men liever naar de naastgelegen stad in de super zijn aankopen doet.
Wet van vraag en aanbod: de grootgrutter kan kortingen bedingen waar de kleinhandel alleen maar 
van kan dromen.
Winkels open of niet op zondag: die teloorgang zal dáár niet aan te wijten zijn.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 0:15 uur
63 R. Peters – Verplicht autorijden, verplicht winkelen, het moet. Echt! Alles is er op afgestemd, de 
wegen, de ruimtelijke indeling, alles.
Moet u eens opletten hoe de horeca staat te gillen als een belangrijke toevoerweg op zondag wordt 
afgesloten voor noodzakelijk onderhoud. Kan dat niet ’s-nachts? De toeristen vinden de weg naar 
het centrum niet meer. Inkomstenderving.
Zo zijn de grootgrutters op bepaalde plekken terechtgekomen. Hoge liggingswaarde. Autootje en 
winkelen.
Een vraag om over door te denken: waarom hebben we het over woonwijken en niet over 
leefwijken?

R. Peters zegt: 
donderdag 3 september 2009, 8:10 uur
@Sartorius: het zou prettig zijn als u een discussie ingaat op grond van onderbouwde argumenten, 
in plaats vanuit complotdenkerij.

Gezien uw onzinnige uithalen aan het adres van de heer Bots aangaande de gloeilampenkwestie 
acht ik u daartoe niet in staat.
Doet u geen verdere moeite mij in uw hersenspinselen te betrekken: ik diskwalificeer u als 
discussiant.

Johan Nijhof zegt: 
donderdag 3 september 2009, 13:37 uur
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@ Sartorius
“Duitsland? Wat een treurigheid. Op zaterdagmiddag de winkels al dicht. Bruin verleden, net als de 
bruine hoofdstad van Nederland?”
Daarmee doe je ze toch echt onrecht. Ik kan in Berlijn zaterdags tot 7 uur alles inslaan bij Lidl. En 
Kaiser’s opent zelfs zondagmiddag-avond, de bakker zondagmorgen, alles om de hoek.
Inderdaad is het in de grensgebieden zaterdag wel erg vroeg Feierabend, maar in de hoofdstad bruist 
het door.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 15:23 uur
83 Johan Nijhof – Berlijn. En dan te bedenken dat voor Adenauer bij Berlijn Siberië begon. Een 
typische Rijnlander, die niets van Pruisen moest weten. Ja Berlijn, ik heb er een beetje mijn hart aan 
verpand, bijna onduits. Al vanuit de tijd “Sind Sie einer von drüben?”… De nazi’s hebben meer op 
hun geweten dan we ons vaak realiseren.
Aken op zaterdag, een grote droefenis.

Willem Nijmegen zegt: 
donderdag 3 september 2009, 17:42 uur
73-R.Peters—U vraagt met ‘onderbouwde argumenten’ het onmogelijke van zelfbenoemde goden 
als 86 en 87, reden voor mij om beiden al lang geleden in de ban te doen. Dit met name omdat aan 
hun standpunten een standkomma ontbreekt.

louis sartorius zegt: 
donderdag 3 september 2009, 20:41 uur
73 R. Peters – Dankzij kennelijk een altijd oplettende lezer zie ik uw bijdrage wat laat.
U ergens in betrekken, je moet maar durven.
En u durft te leven…, vrij en onvervaard?

Toch even die ‘hersenspinselen’ van u, beter hersenspinsels. Hoe komt/kwam een z.g. woonwijk tot 
stand, dacht u? Rentabiliteit van het winkelapparaat, meneer. Op wijk (stadsdeel) en buurtniveau. 
Zo en zoveel inwoners, zoveel winkeloppervlakte. Van lieverlee wat naar de achtergrond geraakt, u 
weet, het autootje. Opkomst grootgrutters, grote winkelcentra, analoog aan het USA model uit de 
vijftiger jaren. Suburbanisatie.
Het kleine winkeltje, de Tante Emma Laden, vooroorlogs, waarom zijn die verdwenen? Och ja, 
kleine versus grote omzet zegt u. Kortingen. Precies, door uitschakeling van de tussenhandel. Toen 
transport van waren, de grossiers, nu transport van personen, de autootjes, u weet?
Eerlijk, deze opsomming is niet uitputtend, ze stipt zelfs maar aan, maar weet u waar u over praat? 
Kennelijk niet, ook niet als u het over vergunningen heeft. Over complottheorieën gesproken. 
Opvallend dat u daarmee komt. In het anti-overheidsdenken staat u beslist niet meer alleen. U weet, 
de Vrijheidspartij. Daar, daar en nergens anders kunt u nog wat opsteken over ‘complotdenkerij’. 
Wat daar niet allemaal uitgebroed wordt. Daar bent u kennelijk niet vies van.

ps: Over de discussie met dhr. Bots kan iedereen zichzelf een mening vormen. Een opmerking 
daarover is hier misplaatst. Of heeft u het ware licht gezien? Dan kunnen allen hier aanwezig er het 
zwijgen toe doen.

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/02/moeten-winkels-zelf-kunnen-besluiten-of-ze-zondag-open-gaan/#comment-70719
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/02/moeten-winkels-zelf-kunnen-besluiten-of-ze-zondag-open-gaan/#comment-70719
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/02/moeten-winkels-zelf-kunnen-besluiten-of-ze-zondag-open-gaan/#comment-70726
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/02/moeten-winkels-zelf-kunnen-besluiten-of-ze-zondag-open-gaan/#comment-70726
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/02/moeten-winkels-zelf-kunnen-besluiten-of-ze-zondag-open-gaan/#comment-70737
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/02/moeten-winkels-zelf-kunnen-besluiten-of-ze-zondag-open-gaan/#comment-70737


Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 3 september 2009, 21:03 uur
Nu hebben wij het hier over de ”Koopzondag” iedereen schijnt hier ongelovige te zijn, prima.
Maar waarom in Duivelsnaam, tijdens de landelijke verkiezing bijna iedereen stem op het CDA?
Zij Nederlanders gelovigen in de stilte?
Onbegrijppelijk.

Paul Lookman zegt: 
donderdag 3 september 2009, 23:03 uur
R. Peters (#63) heeft het denk ik niet zo goed begrepen. In een land, een bedrijf, een organisatie, 
kortom overal waar mensen samenleven of samenwerken, is enige ordening aangewezen. Daar is 
een overheid voor, of een directie, een ondernemingsraad. En wat daar wordt beslist geldt voor ons 
allemaal… Peters’ opmerking “Doe wat je zelf goeddunkt” is dus buiten de orde. Bepleit hij totale 
anarchie?

Van de detailhandel heeft Peters ook al geen kaas gegeten. AH heeft een heel uitgekookt 
vestigingsbeleid. De “grootgrutters” hebben tevoren wel heel wat “kleintjes” uit de markt gedrukt. 
En er is wel degelijk behoefte aan “die kleine kruidenier”. Maar dan spreken we wel over de 
specialist. Die een doelgroep aanspreekt op basis van kwaliteit, specialisme, service. Vooral op het 
“platteland” kom je die nog tegen. Er zal altijd plaats zijn voor specialisten, ook in de steden . Daar 
kunnen “de grootgrutters” niet tegenop. Wel wat simplistisch geredeneerd, meneer Peters: “wet van 
vraag en aanbod”.

Tenslotte de uithaal (#73) richting Louis Sartorius. Die heeft daar nog heel aimabel op gereageerd. 
Ik zou Peters willen vragen wie hij is om een “discussiant” te diskwalificeren. Wat zijn zijn 
argumenten? Die moet hij op een ernstig forum toch geven. Want aan losse flodders hebben we 
niets. Meet u zich nu ook al de rol van moderator aan?

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 0:12 uur
De Zondag klinkt ook mooi, de ”Zon-dag”, mooi uitgevonden voor die zevende dag, in het 
Nederlands natuurlijk.
De week is lekker verdeeld in Nederland, Maandag tot met vrijdag zijn werkdagen, in het 
algemeen, Zaterdag is een borreldag, extra mag, de Zondag is de rustdag, liever onder de zon op die 
dag, de ”Zon-dag”.
Omdat het ook niet wenselijk voor de christenen van een Zondag een Maandag te maken,is mooi 
mee genoemen.
Lang leve de Rustdag, wel de zevende dag, de zondag.

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 0:13 uur
…is het mooi mee genoemen….
Sorry.

tim zegt: 
vrijdag 4 september 2009, 12:03 uur
@ Paul Lookman,
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Een forum als dit biedt alle narcisten en schoolmeesters gelegenheid hun (on)kunde te etaleren.
Vaak hebben die iets te compenseren en kunnen hun ei hier dan kwijt.
Het is natuurlijk een beetje sneu wat Peters schrijft over diskwalificeren (valt mee dat hij niet 
schreef: disqualificeren)
Het is boeiend dat hij er een discussie in een ander topic bijhaalt, om Sartorius te diskwalificeren.
Wat meneer Bols, pardon Bots,daar beweerde getuigt van een heldere verlichte geest, niet gedreven 
door manifestatiedrang en compensatiedrift…
Met iets minder woorden en andere toonhoogte zou het een constructieve bijdrage aan de discussie 
zijn geweest.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 17:31 uur
Dit lijk me echt iets voor een referendum, u weet wel, dat onmisbare onderdeel van de motor 
‘democratie’ waar onze regenten zo’n bloedhekel aan hebben. Al dat oeverloze gelul over herkomst 
van die vrije zondag brengt ons geen steek verder. We hebben het ooit in onze armen gesloten 
(gekregen), en de consumens voelt kennelijk behoefte het weer uit die armen te rukken. Dan hou je 
alleen nog armen over…
109 Mostafa begrijpt waar het over gaat, maar hij is kennelijk een van de weinigen (met 
ondergetekende natuurlijk, ook altijd vol begrip).

M Kraak zegt: 
maandag 7 september 2009, 11:42 uur
@ Willem Nijmegen:

Je redenering klopt niet. Moslims/Joden/Hindoes zijn allen minderheden dus zal de uitkomst van 
dat referendum ook wel bekend zijn. (NEE)

Net zo democratisch als het homo-huwelijk verbieden per referendum. (prop-8 California).

Tsja de meerderheid heeft het afgewezen! (logisch als je weet dat homo’s geen meerderheid zijn).

louis sartorius zegt: 
woensdag 9 september 2009, 15:56 uur
78 R. Peters – U vroeg om argumenten. U diskwalificeert mij als discussiant. Uw naam kan ik me 
niet herinneren ooit eerder te zijn tegengekomen. Uw argumenten onder 68 kun je lezen als een 
mening van 13 in een dozijn. Vervolgens haalt u er een andere discussie bij, waaraan u niet 
deelneemt.
Misschien een hersenspinsel, maar mag ik me afvragen waarvandaan een dergelijke reactie komt 
van iemand die nauwelijks of niet aan een discussie deelneemt. Van ‘complotdenkerij’ hou ik me 
verre. Met paranoia lijken al meer dan genoeg mensen geïnfecteerd.
Vriendelijk dank voor het geval dat u nog eens de moeite wilt nemen om te reageren.

ps: Vermoedelijk begrijpt u wel deze voor mij schimmige formulering: “U vraagt met 
‘onderbouwde argumenten’ het onmogelijke van zelfbenoemde goden als 86 en 87, reden voor mij 
om beiden al lang geleden in de ban te doen. Dit met name omdat aan hun standpunten een 
standkomma ontbreekt.” Standkomma?
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Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 14:39 uur
124-M.Kraak—Volgens mij hou je een referendum onder de bevolking, incl. alle minderheden. Als 
een (desgewenst ruime) meerderheid voor winkelsluiting mocht zijn, dan is het jammer-maar-helaas 
voor genoemde minderheden. Uw volgende denkfout betreft de vergelijking met homo-huwelijken. 
Enerzijds betreft dat de prive-sfeer van betrokkenen (over de legitimiteit van heterohuwelijken 
worden immers ook geen referenda gehouden), waar (zondags)rust met leefklimaat voor allen te 
maken heeft. Anderzijds is homo een aard, en dat kan van winkelopenstelling niet gezegd worden.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 14:51 uur

78-R.Peters—U slaat meerdere vliegen in één klap, en ook nog eens van beide geslachten  . De 
bedenker van al die creaties strooit graag zand in de ogen, dus het is zaak ze (liefst niet letterlijk) 
uitgewreven te houden.
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"Gelooft u nog dat professionele beveiliging aanslagen als die 
van Karst T. kan voorkomen?"
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 17:16 uur
Aanslagen zijn niet te voorkomen, zo leert ook de belasting ons. En wie belast wordt mag voor een 
aanslag vrezen. Omdat wij allen worden belast lopen we potentieel gevaar, en alleen al van dat idee 
raak je onbehoorlijk aangeslagen. Leven is risico lopen, en zelfs in de kist word je nog aangevreten, 
dus die belasting houdt maar nooit op, met al die aanslagen. Ziezo, tijd voor een volgend grand cru 
classé, goed weekend!

Hans Goosen zegt: 
maandag 7 september 2009, 23:09 uur
Column van Jim Postma op de bijeenkomst over Schuldhulp van RoSA! Rotterdam:

Elk oordeel, voor het Eindoordeel, is een vooroordeel.

Door Jim Postma

Hij of zij die zonder schulden is, gooit de eerste steen. Of was het: hij of zij die zonder zonden is… 
Is het een zonde als je schulden hebt?!

Vergeef ons alstublieft onze schulden!

En daar had je dan de Sjah van Iran. Pontificaal gezeten op zijn pauwentroon, vol met parels, goud 
en diamanten. Als een keizer almachtig, zo zat hij op zijn troon. Totdat de ayatollahs kwamen. 
Hoogmoed komt voor de val.

En toen moest hij vluchten als een dief in de nacht naar zijn vriendje ‘Amerika’. Wel met 
overmaking van al zijn bankrekeningen. Miljarden dollars in die tijd.

En toen werd de Sjah ziek. Zeer ernstig ziek. Kreeg kanker en met al zijn miljarden kon hij één ding 
niet: zijn gezondheid terug kopen. Alles had hij er voor over, al zijn bezittingen om alleen nog maar 
gezond te zijn. Maar de kanker greep hem uiteindelijk letterlijk en figuurlijk bij de keel en 
vroegtijdig stierf hij.

Niet op zijn pauwentroon, maar gewoon in bed. Net zoals wij, haast allemaal.

In de dood is iedereen gelijk. Gelukkig maar, en ó zo rechtvaardig.

‘Naakt komt gij op deze wereld en naakt gaat gij er vanaf.’

En daar had je tot enkele weken geleden een man, waarschijnlijk zo arm als Job, die kerngezond 
was van lijf en leden. Wat hij deed is met geen pen te beschrijven, laat staan met welke woorden 
dan ook, goed te praten. Laten we dat wel even met z’n allen goed begrijpen.

We hebben het over Karst T. Geen verdachte meer, maar dader. Dus Karst Tates!
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Ze hebben er hele televisieprogramma’s aan gewijd. Hoe iemand in staat kan zijn om op nota bene 
Koninginnendag zeven mensen dood te rijden, talloze anderen te verwonden in zo wel hart en ziel 
tot in de eeuwigheid.

En hij zelf reed zich te pletter tegen het monument, De Piek. Een verkapte vorm van een 
zelfmoordaanslag.

Kamikaza en totaal on-Nederlands.

Hij was ten einde raad. Hoezo, hulpverlening? Iedereen kan in dit land toch hulp krijgen, als je daar 
om vraagt. Moet je altijd om hulp smeken, om hulp te krijgen? Of ligt het ook aan ons?

Als je ziet dat iemand problemen heeft, zo groot, dat hij dreigt te verzuipen, blijf je dan aan de kant 
staan? Of ga je zo maar eens als buurman of buurvrouw aan bellen. En heel simpel vragen: ‘Hoe 
gaat het met je, buurman. Trek in een kopje koffie, buurman?’

Ben ik dan mijn broeders hoeder?

Moet IK dan mijn broeders hoeder zijn?!

De buurt wist van niets. Vrienden en kennissen wisten van niets. Zijn familie wist van niets. ‘Hij 
moet op dat moment gek zijn geweest’, zegt zijn moeder tegen het Algemeen Nederlands 
Persbureau (ANP). De dag daarvoor, op moeders verjaardag, had Karst haar nog gebeld. Om zijn 
moedertje van harte te feliciteren.

Dan verwacht je toch geen desperado, bij wie de stoppen volkomen waren doorgeslagen?

En wat werd later via de kranten nog bekend. Onder meer dit: “Er kwam ook een slechte periode. 
Karst zat in de schulden, raakte zijn baan kwijt, zijn huis kwijt en zwierf een paar maanden rond 
met een tentje.

,,Maar’’, zo zegt een deskundige voor de televisie, ,,je kan toch altijd bij hulpverleeninstanties 
terecht’’.

Waar waren die dan, toen hij maanden in zijn tentje rond zwierf? En wat weten zogenaamde 
deskundigen van hulpverlening of schuld-hulpverlening, als jezelf nog nooit in dit leven totaal in de 
schulden hebt gezeten?

Gek wordend van alle schulden die zich blijven opstapelen. Niet tot aan je nek, maar schuldwater 
tot over je oren. Je brievenbus zien als het grootste spook op deze aarde. Blauwe brieven, groene 
brieven, rode brieven van deurwaarders…

Het liefste zou je die brievenbus voor goed en altijd en willen dichtmetselen.

En dan die bel.. Als de bel weer plotseling gaat, wegduiken, alarmbellen in je kop die aan alle 
kanten gaan rinkelen omdat er weer een deurwaarder voor je stoep staat. Je stoppen slaan 
uiteindelijk vierkant door.

En dan heb je mensen die zich in deze staat voor de trein gooien, van een hoog flatgebouw 
afspringen of zichzelf ophangen in hun eigen de bezemkast. Met een wurgkoord van touw. En met 
als oorzaak een wurgkoord van papier. Maakt het enig verschil?

Gek geworden!
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Of gek gemaakt.

Het gaat slecht met de economie, wereldwijde kredietcrisis. Alleen niet voor deurwaarders, die 
floreren als geen ander.

Als geen ander van andermans ellende, schande en nog eens grove schande.

Ja, in deze tijd moeten juist alle alarmbellen roodgloeiend gaan rinkelen. Want hoeveel Karsten 
Tatessen telt dit land eigenlijk?

Ze hebben 250 rechercheurs op de zaak gezet, terwijl je er normaal voor een inbraak in je eigen huis 
er niet één kan krijgen.

250 rechercheurs? Zoeken naar wat?

Naar die onderste steen die voor de buitenwereld natuurlijk nooit boven komt. Heeft Karst Tates 
bijvoorbeeld een brief geschreven aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden? En wat stond 
daar dan in?

Het kabinet der Koningin zal zwijgen als het graf.

De vader van Karst: ,,Het ging beter met hem toen hij een baantje kreeg bij een benzinestation en in 
Apeldoorn ging wonen. ‘Toen’’, zegt de vader, ,,heeft hij zich terug geknokt. Hij heeft al zijn 
schulden afbetaald. Toen dat klaar was, hebben we samen die prestatie gevierd.’’

Dat was al weer een tijd geleden. Wat we nu weten is dat hij op die verschrikkelijke dag zijn 
sleutels van zijn huis had ingeleverd. Zijn ouders wisten toen nog niet dat per 1 mei de huur van 
zijn huis was opgezegd. Zegt de vader tegen het ANP: ‘Dat wisten we ook niet. De huisbaas heeft 
het ons verteld…’’.

En naast al die vreselijke taferelen bij Het Loo op Koninginnendag, met al die lichamen op de 
grond, de aangrijpende herdenkingen met de Koningin en Balkenende, óók die éne foto.

Dié foto van de begrafenis van Karst Tates in een rieten mand, gedragen door zijn vrienden en 
familie. Naast alle andere slachtoffers en nabestaanden, liepen daar een vader en moeder achter het 
lijk van hun zoon. Met gebogen hoofden, allen liepen daar met gebogen hoofden, uit verdriet, maar 
vooral ook uit schaamte.

Vanwege de fotoherkenning, weet je wel!

Hoe triest is dit alles. Hoe triest is het dat je niet tegen je eigen vader en moeder durft te vertellen 
dat je vanwege nieuwe schulden je huis bent uitgezet…

En daar heb je George W. Bush die met zijn grote grijns in een zaal vol met de rijke stinkerds op 
deze aarde zegt: ‘You have got the Have’s…

Dus rijke mensen.

En grijnzend vervolgt hij: ‘And you have got the Have’s More…

Dus de aller rijksten.

En uit die zaal komt me daar toch een gegrinnik en een gehinnik van die stinkerds, om vierkant van 
over je nek te gaan.
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‘Money is the root of all evil’, is een bekend gezegde.

Geld is de wortel van al het kwaad.

Maar op zondag staan ze ook nog voor de kerk met hun bijbel te zwaaïen. Hoe vroom, toch.

,,Ze zijn ziende blind en horende doof’’, sprak Jezus eens.

Omdat ze niet willen zien, niet willen horen.

En daarom zal er wat in het Boek der Boeken geschreven staat, voor hen altijd gesloten blijven.

Zoals bijvoorbeeld beschreven staat in het hoofdstuk Deuteronomium, hoofdstuk 15, vers 1 en 2:

,,Na verloop van elke zeven jaar dient gij een kwijtschelding te doen. En de kwijtschelding zal op 
deze wijze geschieden: er zal door iedere schuldeiser een kwijtschelding zijn van de schuld die hij 
zijn naaste heeft laten maken.

Hij dient bij zijn naaste of zijn broeder niet op betaling aan te dringen, omdat men een 
kwijtschelding voor uw God Almachtig moet afkondigen.’’

Amen!

(Column Jim Postma, zoals uitgesproken tijdens de Conferentie Schuldhulpverlening op vrijdag 15 
mei 2009 in Rotterdam).

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 1:06 uur
39 Hans Goosen – Dank, heel veel dank voor deze column. En wat weten we weinig van andere 
mensen. Alleen de groten der aarde komen in beeld en wat richten ze aan. Ook zij lijken weinig 
weet te hebben van hun medemens, de onderdaan. Als er niet de eenvoudige politieagent, 
verpleegster en bakker was, wat dan?
Een bijzondere documentaire bracht ons het dagelijks leven, dat van drugsverslaafden even zo goed 
als dat van de burgemeester in beeld. Die van de poenpenose, een projectontwikkelaar was nog het 
meest onthullend. Onthullend hoe verderfelijk het kapitaal in doorgedrongen in alle kieren en gaten.
Voor mensen, die er de tijd voor willen nemen hier de link van Berlin 24, Berlijn zoals het reilde en 
zeilde afgelopen vrijdag van 6 uur ’s-ochtends tot 24 uur later.

http://www.theauteurs.com/24hberlin

Indringende portretten van mensen en van het stadsleven. Alleen al het portret van een eenzame 
oude vrouw die dagelijks nog grote aandacht aan haar maaltijd besteed… Beslist kijken.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 september 2009, 16:17 uur
39-Hans Goosen—Veel -en terechte- vragen, maar geen oplossing. Dat verhaal kent ook een andere 
kant, uitstekend verfilmd in ‘Das leben der Anderen’, over het verstikkende communisme in de 
DDR, dus al evenmin goed voor een oplossing. Tussen die extremen ligt een enorm grijs veld, zich 
verplaatsend als een stuurloze mammoettanker op open zee. Dat veld telt massa’s Karsten T’s, in tal 
van verschijningsvormen, meestal opgaand in die grijze massa. Hier op het forum zijn ze ook te 
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herkennen, geborneerd, gefrustreerd, gemankeerd, geobsedeerd, het spat van de teksten af. 
Gespleten persoonlijkheden die het krachtenveld trachten te domimeren door er meerdere creaties 
op los te laten, met het forum als platform voor verwerking, waar de psychiatrie (nog) geen 
oplossing biedt. Intrieste gevallen, maar ze staan niet op zich, het land is ermee vergeven. En heel 
soms wordt het waas voor ogen te rood, en breken ze ook door hun eigen afrastering. Achteraf 
analyseren kan iedereen, voorkomen is iets anders, dat heeft in onze samenleving meer van 
gokwerk, van vriezen en dooien. De samenleving is in enkele decennia aanzienlijk gecompliceerder 
geworden, tal van zekerheden zijn komen te vervallen, om plaats te maken voor…het recht van de 
sterkste, want daar komt het feitelijk op neer. Helaas, de meesten van ons zijn van nature zwak, dus 
overgeleverd aan het weer en de goden. Oprechte aandacht voor elkaar is aan de drukdrukdruk 
consumens niet meer besteed, de kwaliteit neemt zienderogen af, de prijs die de loonslaaf betaalt is 
zijn kritisch vermogen. Laten we er het beste maar van hopen, met een samenleving die op 
drijfzand is gebouwd.
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"Is ‘duurzaamheid’ een modewoord geworden?"
Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 17:07 uur
Bij duurzaamheid denk ik niet aan Ikea of Gamma, maar aan (handmatig) vakmanschap, aan 
kwaliteit dus, en dat geldt alle materiele uitdrukkingsvormen.
Bij duurzaamheid denk ik niet aan ‘klimaatneutraal vliegen’, want dat doen alleen de vliegen die we 
te pletter slaan.
Bij duurzaamheid denk ik aan bevolkingskrimp, om zowel de mensheid, de Aarde als de overige 
soorten van leven van dienst te zijn.
Resumerend: panta rhei, duurzaam is alleen onze Aarde! Duurzaam moet je doen, erover lullen 
duidt er al op dat je daarvoor ongeschikt bent.

W.D. Gravendeel zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 19:54 uur
Ik vond dit wel een heel geestige opiniërende bijdrage van filosoof Jaffe Vink. Lang niet meer zo 
gelachen. Nou dat is niet helmaal waar. De column van Youp mocht er weer zijn vandaag en die had 
ik eerst gelezen. ( … babbelbasis … is volgens mij een nieuw door Youp gevormd duurzaam woord, 
mensen redeneren op TV tegenwoordig vanuit hun babbelbasis).

Mensen hebben verder nu eenmaal een onverzadigbare behoefte aan gebakken lucht. Aan woorden 
die bezweren, woorden die alles lijken goed te maken wat niet deugt. Die behoefte lijkt wel een 
duurzaam onderdeel van ons bestaan. Nog 1200 miljoen jaar te gaan als mensen in de 
duurzaamheidsgekte? Dan vind de zon het in ieder geval welletjes met onze duurzaamheid.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 18:58 uur
Alles wat met de kunst te maken heeft is duurzaam,behalve de politiek kunst, die is 
”goedkoopzaam”.Dat zijn niet mijn woorden, maar van mijn 82 jarige oma.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 5 september 2009, 19:59 uur
Eerlijk duurt het langst.
Hoe kom je daar bij Mostafa!
Weet ik veel.

Wilbert Boeijen zegt: 
zondag 6 september 2009, 4:37 uur
Ik denk dat alleen misbruik van het begrip ‘duurzaamheid’ mode is geworden.

Maar dat hadden sommige anderen ook al gezegd.

Tim zegt: 
zondag 6 september 2009, 15:29 uur
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@23
Om nu meneer Youp erbij te halen: ik word duurzaam onpasselijk elke keer dat ik zijn column 
voorbij zie komen.
Lees die dan ook al jaaren niet meer.
ik heb niets tegen echte kakkers, maar gespeelde kak is zo sneu.
Net als Adriaan van D. die ook zo doet.
Echte kak is niet erg, heeft wel iets, maar om dat nu te imiteren …

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 16:28 uur
32 Tim – Herkenbaar. Neersabelen die man, wel een beetje badinerend, de opdracht of het verzoek 
aan Adriaan van D. De titel van het stukje: “Die arme mevrouw X”. Hoor en wederhoor. Nooit van 
gehoord. Zo gaan media om met de waarheid als het hun zelf betreft. Zo worden en laten lieden als 
Adriaan van D zich gebruiken. De nuttige idioten. Herinnert u zich het gesprek met WF Hermans 
nog?
We hebben het toch over dezelfde persoon, de vroegere eindredacteur van het CS?

Tim zegt: 
zondag 6 september 2009, 21:30 uur
@33, sartorius,

Adriaan van Dis bedoel ik, de presentator van Zomergasten die het aan de stok kreeg met Willem 
Oltmans..

Youp weet niet eens waar zijn youpnaam vandaan komt.
Ik wel: Op het Holland Popfestival liepen er stewards rond die mensen hielpen. op hun T-shirt 
stond: We Help You.
En vrinden van onze Youp hebben zo’n shirt toen onderhanden genomen en achter You een P gezet.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 6 september 2009, 21:54 uur
Een duurzaam schoen of trui word vaak gegeven door iemand die van je houdt en andersom 
ook,tijdens een feest of een verjaadig. Een duurzaam iets koop je het niet zelf van je eigen geld, 
maar word vaak gekrijgen,in mijn oog.
In mijn kamer hangt een 40 jaar oud schoen aan de muur als kunst, zit ook prachtiig uit.zeggen vaak 
de mensen.Deze schoen gekrijgen van mijn vader ooit, ik werd op die veters verliefd en houde en 
hou van deze schoen heel erg.Ik droeg hem 40 jaar geleden met veel plaisir en nu kijk ik naar, ook 
met veel plasir, een ding is zeker: deze schoen was goedkoop, maar met liefde gekrijgen, ik voelde 
dat en nog steeds. Duurzaam? ja! die bestaat.

louis sartorius zegt: 
zondag 6 september 2009, 23:30 uur
38 Tim – Over Oltmans: ” Grappige man, leuke kleurige eenmotorige mug in de Nederlandse 
journalistiek. Dacht ik altijd. Maar ik wil niets meer met hem te maken hebben. Want hij is door en 
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door onbetrouwbaar. (…) Ik kon het (…) niet hardmaken.” Je hoort er de bekakte stem bij…
Op het door mij aangehaalde stukje kom ik misschien bij gelegenheid nog eens terug. De zaak waar 
het om ging eveneens. De ‘mediacratie’. Ook die doet aan zwartmaken, demoniseren en isoleren als 
het zo uitkomt. Gelukkig zijn er genoeg mensen die deze spelletjes doorhebben: “Jullie staan niet 
alleen. Als het echt moet dan neem ik een paar man mee naar Kras uit de Jordaan.”

Die ‘mediacratie’ sluit vaak een pact als het gaat over het versluieren van zaken. Met de overheid, 
met het bedrijfsleven. Over atoomenergie, pardon kernenergie, of die duurzaamheid bijvoorbeeld.
Reclameslogans bepalen het leven en de kwaliteit ervan, lijkt het. Een woordenboek met 
bedrieglijke termen zou wenselijk zijn. Kunnen we effectief iets doen aan het taalbederf, niet dat 
van Onze Taal.

Tim zegt: 
maandag 7 september 2009, 9:57 uur
@41 sartorius,

Oltmans was volgens mij een zelfbenoemde amateurdiplomaat met journalistieke neigingen. Nogal 
megalomaan, dat wel.
Door zijn charmante manier van omgaan met mensen op alle nivo’s, gingen vele deuren open.
Helaas was hij niet bevoegd en kreeg van onze Joseph Luns zijn congé.
Het was een beetje laf van van Dis om open wonden nog eens live open te krabben.
Maar afkijken en overschrijven, is not done voor een schrijver.

Veronica Cramer zegt: 
maandag 7 september 2009, 19:16 uur
#39 Mostafa Mouktafi.
Dank voor geweldig verhaal.
Een veertig jaar oude schoen, die met veel liefde door Uw Vader werd gegeven, hangt nu aan Uw 
muur als kunstwerk. Dat vindt ik briljant.
Nu U zelf Vader bent zit U waarschijnlijk ook te bouwen aan duurzaam en waardevol 
gedachtengoed voor Uw kinderen. Goed zo!

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 7 september 2009, 20:48 uur
Veronica,

Zeer bedank voor uw aandacht voor mijn ‘’schoenkunst’.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 7 september 2009, 20:49 uur
bedankt, sorry.

louis sartorius zegt: 
maandag 7 september 2009, 22:32 uur
43 Tim – Die open wonden van van Dis laten we maar verder rusten..!

Veronica Cramer zegt: 
maandag 7 september 2009, 23:43 uur
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#51, Mostafa Mouktafi.
Van mij hoeft U geen sorry te zeggen voor een weggelaten “t”. Uw moedertaal zou ik nooit kunnen 
leren spreken, ook al zou ik me in Uw land in leven moeten houden.

Jan Muters zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 19:42 uur
Nog een voorbeeld van groen denken en duurzaamheid? Komt ie: De sloopregeling. Zogenaamd 
bedoeld om kleinere , zuinigere en dus milieuj vriendelije aiutomobielen op de weg te krijgen.
Feiten: Het bouwen van een NIEUWE automobiel kost het milieuj net zoveel kruim als 10 tot 15 
jaar en hetzelfde voertuig rond te rijden. En veel automobielen komen van overzee. Nu wil het 
geval dat de scheepvaart stookt op het goedkoopste en smerigste afvalachtige olierestantprodukt dat 
overblijft. Ergo: Dagelijks varen er over de wereldzeeeen zo’n 50000 bootjes rond. En die bootjes 
zijn wat betreft vervuiling en uitstoot gelijk aan ongeveer 3 miljoen behoorlijk schadelijke auto’s.
Einde van het milieuverhaal, einde van het duurzaamheidsverhaal. Produktie voor de autoboeren en 
toeleveranciers. Goed voor de economie maar heel slecht voor het milieuj. En wat betreft 
duurzaamheid helemaal een aanfluiting.
Typisch Grrrrrristenliberaal denken.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 september 2009, 10:42 uur
61-Jan Muters—Helemaal mee eens, dat peanutbeleid slaat werkelijk nergens op, waar alles van 
belang ongemoeid wordt gelaten. Maar of dat alleen christenliberaal denken is waag ik te 
betwijfelen, ik vermoed eerder dat onze soort nu eenmaal zo in elkaar steekt, al dan niet 
geprogrammeerd. Iedere mens is een vervuiler en vernietiger van de Aarde, en dat vanaf de 
geboorte. Zolang daar geen regulering in plaatsvindt (lees: bevolkingsafname) zullen we het met 
wassen neuzen moeten doen.

Jan Muters zegt: 
woensdag 9 september 2009, 17:33 uur
64 Willem. Er zit een klein maar toch groot voordeel vast aan de puinhoop die wij van de aarde 
maken. De aarde is Gaia. En de aarde zal ons overwinnen. Waarschijnlijk door den mensch te 
decimeren tot hooguit 100 miljoen. Het zij zo. Mogelijk komen de overlevenden dan tot de 
conclusie dat voor de psychopathalogisch gestoorden onder de overlevenden die toch weer een god 
nodig hebben, het beter is om terug te keren naar een moedergodin. De laatste 5000 jaar is het 
“haantje” en het haantjesdenken het grote godsvoorbeeld. En je ziet wat die knueters er een 
puinhoop van hebben gemaakt in de naam van god. De 200000 jaar voor het haantje was er een 
vrouwelijk god die het voor het zeggen had. Dat was iets menselijker en vrediger. Bewezen socialer 
en de mensen hadden het ook behoorlijk goed. Wat weer blijkt uit de lichaamslengte van de 
prehistorische mens.
Als zulks de plaats gaat innemen van die monotheistische moordfabrieken dan heeft het restant van 
de mensheid toch weer een mooie toekomst.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 september 2009, 21:34 uur
65-Jan Muters—We zijn het helemaal eens. Als de mensheid verdwijnt draait de aarde met alle erop 
levende soorten ongemoeid verder, en zelfs als de insecten het loodje leggen zijn wij er ook 
geweest. Ons belang voor enig voortbestaan is nihil, en als we eindelijk de mensheid durven te 
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ontmythologiseren kunnen we een start maken met inleveren, waar vergaren nu de dienst uitmaakt, 
ten koste van veel. We moeten af van al die politieke en religieuze ideologieen met al hun fictieve, 
verstarde denkbeelden met bijbehorende goden en helden, maar breng dat de soort maar eens bij. 
Wat dat betreft krijg je de Noordzee sneller in tweeen gesplitst  .

sunniva fluitsma zegt: 
donderdag 10 september 2009, 11:46 uur
In 2010 worden regels van kracht waaraan de oudere en vaak kleinere binnenvaartschepen nooit 
kunnen voldoen. Nu is in de afgelopen 20 jaar al 95% (!!) van de kleinste binnenvaartschepen 
verdwenen in Europa(schepen tot ongeveer 400 ton, gelijk aan 14 vrachtwagens per stuk, varend 
vooral in Frankrijk, Belgie en Nederland). Van de 7.000 ’spitsen’(zo heet dat type schip) 2 decennia 
geleden zijn er nog zo’n 300 over. Van de kleinere schepen, schepen tot 1500 ton, verdwijnen er per 
jaar tientallen procenten. Deze regelgeving waarbij men aan nieuwbouwregels moet voldoen met 
terugwerkende kracht is de doodsteek voor het grootste deel van de kleinere binnenvaart. Wat 
betekent dat? Dat het van deur tot deur vervoer over water onmogelijk aan het worden is. Dus dat 
ons werk overgenomen wordt door de vrachtwagen. Deze regelgeving wordt vooral een probleem 
voor de schepen tot 1500 ton. Het gaat alleen al in Nederland over ongeveer 2.000 schepen(voor 
droge ladingvervoer). Dat is samen goed voor zo’n 65.000 extra vrachtwagens op de weg.
De NRC vond de binnenvaart geen onderwerp werd mij gezegd toen ik hierover al lang geleden 
berichtte. Dat is het probleem. Tenminste….de lezer schijnt er niet in geinteresseerd te zijn….u dus! 
Het is geen onderwerp. Heeft u het gemerkt? Al die kleine schepen die al verdwenen zijn? Vast niet. 
Hoe kunt u dat merken? Maar ondertussen gaat het gewoon door en gaan we weer iets roepen over 
de consument die bewuster moet zijn en maar eens een spaarlampje in moet draaien.
Kleine schepen die verdwijnen zijn onvervangbaar is gebleken. Nieuwbouw is veel te duur. De SP 
stelt er regelmatig vragen over aan de staatssecretaris (mevrouw Huizinga) maar haar antwoorden 
getuigen van een enorm gebrek aan ….tja aan wat? Kennis….betrokkenheid….zorg….interesse…..
verantwoordelijkheid? Ik weet het niet. Ik blijf ervan overtuigd dat als men zou willen het anders 
kan. Dus kennelijk wil men dit.
Ik geloof al lang niet meer dat men werkelijk naar een meer duurzame samenleving wil. Zoals 
Huizinga zei: “de markt moet zijn werk doen” tel uit je winst als je in de file staat!!!!

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 1:05 uur
68 sunniva fluitsma – De ‘zigeuners’ te water. Wat doet men met zigeuners? De historische parallel 
met de spoorwegen is overduidelijk, die uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Inmiddels heeft 
Nederland een dominante rol verworven op het gebied van vrachtverkeer over de weg. En waar 
komen die vrachten vandaan en waar gaan ze naar toe. Welk gedeelte valt te brandmerken als 
onzinnig, puur om subsidie binnen te slepen. Vragen, kan er een antwoord op gegeven worden?
Het staat er inderdaad triest voor met de binnenscheepvaart. Ideaal transport voor bulkgoederen.
Valt niet Europees te denken? Of domineren bepaalde belangen, o.a. die van de Rotterdamse haven, 
te sterk? Misschien iets voor u om onder “Westerschelde”, Antwerpen versus Rotterdam, het debat 
over infrastructuur en transport voort te zetten?
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"Wat is de voornaamste oorzaak van de wachtlijsten in de 
jeugdzorg?"
Willem Boot zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 16:44 uur
het is vanzelfsprekend heel prettig een zondebok te zoeken voor wachtlijsten in de jeugdzorg e er 
dan met z’n allen even prettig over te gaan discussiëren. Als ik goed ben geïnformeerd, moet er 
nogal wat gebeuren voordat een kind in de jeugdzorg, en dus op de wachtlijst teecht komt.
Om die wachtlijsten te verkorten lijkt het me toch nuttig eerst te kijken naar de redenen waarom de 
jeugdzorg zo gigantisch noodzakelijk is.
Zou het niet de voorkeur verdienen als de ouders zodanig waren geëquipeerd dat zij hun kinderen 
tot verantwoordelijke mensen kunnen opvoeden?

Kortom, begin eens bij de bron, naast stil te staan bij de efficiency van de symptoombestrijding.

Tenslotte @ Carel van Eeden… verdiept u zich eerst eens in de gedachtewereld van de 
“gristenen”(!), moslims en calvinisten alvorens dergelijke simplificaties neer te pennen……..

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 19:46 uur
Ongetwijfeld is dit zo, Willem Boot (12), begin eens bij de bron.
De opkomst van de jeugdzorg, zoals kleuterdagverblijven, geeft het aan. Weinig geprivilegieerde 
ouders in erbarmelijke woonomstandigheden. Meer dan 1000 inwoners op een ha. De overheid liet 
het volledig afweten tot na de oorlog. Grote gezinnen, katholieke gezinnen. Paters en nonnen die 
zich over de kinderen ontfermden. Bestrijding van de zuigelingensterfte en de extreem hoge 
kindersterfte. Het verschijnsel ‘houmoeder’. Ja, de sociale ellende begon al vroeg.
In het katholieke Maastricht onverbrekelijk verbonden met namen als Crèche Juliana uit 1913 (door 
de Roomse rakkers gedwongen een geestelijk adviseur in dienst te nemen anders geen zusters van 
Onder de Bogen) en Fons Olterdissen (Pro Infantibus).

De historische bron. De oudste generatie die hier nog weet van heeft is praktisch uitgestorven, die 
van hun kinderen heeft er nog weet van, maar schaamt zich over dit verleden. Hun leeftijdgenoten, 
zeker die uit de bourgeoisie, ontkennen deze werkelijkheid nog steeds. Vandaar de huidige roep om 
repressie bij, laten we het maar in algemene termen vatten, de huidige jeugdcriminaliteit. Oorzaken 
verdwijnen naar de achtergrond. De overheid terug richting vroegere tijden. Classificeren. De 
trendbreuk na een zeer korte periode van iets dat op een verzorgingsstaat leek. Jan Muters (8) gaf 
het aan.
Neem de oorzaken weg en de wachtlijsten verdwijnen vanzelf. Zijn we de laatste 100 jaar wel 
zoveel wijzer geworden? Kom op feministen, laat wat van u horen! Geen symptoombestrijding, niet 
terug naar de pollepel, en zeker geen remedies uit de Angelsaksische wereld.

Carel van Eeden zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 20:07 uur
#12
Willem Boot,
ja zeker, ik heb wel gereageerd op gristelijke TROUW rubrieken, vroeger “Meer”; nu met een 
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andere naam.
Ik vind het huidige beleid, niet alleen voor ontregelde pubers, onverdragelijk.
Simplificaties?
Het is allemaal kort geformuleerd, maar onjuist?
De wreedheid tegen kinderen, het stompzinnig gelijk-hebben-met-konsekwenties is dat niet de 
praktijk van het protestantisme van CDA c.s.?
Overigens ging Calvijn nog verder: hij liet voormalige medestanders(Servet) levend verbranden.
Nog maar een klein verschil met P.H.Donner en zijn Asielzoekers.(Schipholbrand).
#9
Gloria. De ellende komt m.i. niet alleen van het feminisme,er is méér aan de hand. Als we ons 
focussen op de 16e en 17e eeuw wordt het hélemaal niks!
#11
Jan Muters:de 2e wereldoorlog is nu wel erg lang geleden, al denk ik er nog vaak aan.
Er zit niets anders op dan verder te sappelen in de 21e Eeuw!
In het jaar 2013(Republiek)wordt alles ontzettend leuk en prettig!
Dus nog even geduld!
L.E.F 1789

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 22:07 uur
18 Carel van Eeden – Het verhaal over Servet is genoegzaam bekend. Wat zegt het? Helemaal niks, 
tenminste niets over Calvijn. Hooguit over de machinaties van de macht en collaboratie, toen en nu.
Schuld aanpraten, angst, straffen. Daar begint de misdaad. Achtergronden en oorzaken verbloemen 
met een schone façade, we vinden het overal terug. Allemaal met u eens.
De mens, bestaat ie? Laten we het liever hebben over mensen met en mensen zonder macht. Over 
aanpassing en verzet. Over consumptiedwang en verheerlijken van geweld. Over het ideologisch 
karakter van Protestant en Katholiek. Over de bourgeois. De verslaving aan de ‘vrije’ wereld. 
Komen we een eind in de richting. Gaan we misschien op de eerste plaats aan kinderen denken, niet 
als objecten, en veranderen we onze optiek over onderwijs en opvoeding.

Patrick Aln zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 22:17 uur
Meer transparantie en een klokkenluiderslijn!
Jeugdzorg, een sector die qua bureaucratie en resultaten vergelijkbaar is met de Integratie industrie. 
Effectiviteit wordt er niet beloond, en volgens insiders zelfs ontmoedigd.
Fraude met wachtlijsten, geknoei met officiele rapportages en statistieken, exorbitante salarissen 
voor interims e.d. komen zo nu en dan in de media. De tentakels van politici die garant staan voor 
de aanzienlijke geldstromen richting Jeugdzorg en aanverwante sectoren (gevangeniswezen, e.d.) 
zouden eens in kaart gebracht moeten worden, op regionaal en landelijk niveau. Een 
klokkenluiderslijn voor ouders en andere betrokkenen zou ook nuttig kunnen zijn. In het belang van 
een kostbaar bezit, onze jeugd.

Chantal Craamer zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 22:29 uur
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Misschien kan er eens gedacht worden om ook andere hulporganisaties dan jeugdzorg te vergoeden, 
bijv. door eenzelfde wijze te hanteren als mensen nu een fysio kunnen inschakelen.
Ik ben integratief kindertherapeute en help kinderen en hun ouders om weer op eigen kracht verder 
te kunnen gaan na een moeilijke periode. Het is een kortdurende therapie voor kinderen van 4 – 14 
jaar en hun ouders.
Gemiddeld zijn 15 tot 20 sessies voldoende om het kind en het gezin goed op weg te helpen.
De problematieken zijn divers: rouwverwerking, echtscheidingsproblematieken, 
hechtingsproblematieken,
misbruik, mishandeling, maar ook medisch onverklaarbare buikpijn, bedplassen en omgaan met 
stoornissen zoals ADHD en Autisme.
Veelal opgelost/vooruit geholpen in korte tijd, op het moment supreme, en voor veel lagere kosten 
dan jeugdzorg.

Ik help kinderen op het moment dat zij dat nodig hebben, niet na een jaar wachttijd waardoor 
problematiek alleen maar toeneemt. Op deze wijze leren kinderen en ouders te dealen met de 
problematieken op het moment dat dit speelt. Zo hoeft het ook later in hun leven niet meer terug te 
komen.
Kun je nagaan wat dat zou schelen aan kosten: al die ouders die zichzelf nu tegenkomen met 
onverwerkte problematiek van vroeger.
En … nog belangrijker: kinderen die dat nu wel verwerken en weer vrolijk en vrij verder leven met 
ouders die ook weten hoe ze het beste met hun eigen specifieke kind kunnen omgaan. Dat voorkomt 
dat problematiek zich steeds herhaalt.

Probleem voor veel ouders is de betaling, het wordt niet vergoed.
Daarom kan ik niet alle kinderen en ouders helpen, wat ik wel graag zou willen. Pro deo doe ik het 
soms, omdat ik de noodzaak inzie en sommige mensen de gang naar/met jeugdzorg helemaal voor 
gezien houden, omdat het hen helaas niet altijd brengt wat zij nodig hebben.

Tip: Geef het vrij!

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 23:37 uur
24 Patrick Aln – Prima, prima allemaal. Hoe meer transparantie hoe beter. Vooral de 
kapitaalstromen. Banken.
En kijk eens in Limburg. Momenteel geen wachtlijsten. Misschien een andere mentaliteit, minder 
Nederlands? Waarschijnlijk niet. Meer opvang mogelijkheden, die oude kloosters, u weet wel. In de 
traditionele katholieke sfeer vloeide van oudsher meer geld richting jeugdzorg, laat de kleintjes tot 
mij komen Met een bepaald doel uiteraard. Dat is nu ook gedaan. Steeds meer sappelen.
Ook in Limburg staan de wachtlijsten er weer aan te komen. Minder geld, nog strengere selecties. 
Zullen we ons eerst en vooral toch maar liever verdiepen in de oorzaken? Die geldstromen, nou ja, 
richting enkele minkukels zijn zo opgespoord. Ach, het is ons geld, het zijn niet onze kinderen, 
nietwaar? En de politici zorgen voor al deze geldverkwisting?
In het belang van een kostbaar bezit, onze jeugd, zegt u vervolgens. De rest van uw stukje heeft 
beslist een andere teneur.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 8 september 2009, 23:44 uur
25 Chantal Craamer – Gratis reclame om mensen nog meer op kosten te jagen? Het is maar een 
vraag.
Stoornissen, ADHD, autisme. Veelal opgelost/vooruit geholpen in korte tijd. Voor veel lagere kosten 
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dan de jeugdzorg.
Is dit een vorm van boerenbedrog, voor de goedgelovige medemens? Ook maar een vraag.

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 9 september 2009, 2:04 uur
@25 Chantal Craamer

Gewoon gênant om hier aan te komen met uw reclamepagina! Had u serieus genomen als u niet uw 
naam er gekleurd op had laten staan. Schande, in één woord schande (!) dat kinderen eerst verziekt 
worden door ernstige verwaarlozing van de tweeverdienende goegemeente en als de kalfjes aan het 
verzuipen zijn de ondernemende coaches zo vriendelijk willen zijn in te springen? Overal rijzen de 
graaiende kinderwinkeltjes uit de grond en de overheid? Een domme sloerie die zich nimmer op de 
toekomst voorbereidt! Als je het intelligente moederschap doodt, dood je de wortel van de 
menselijke beschaving. Want wie zal nog spreken over een beschaafd land, waar de ouders zich 
hebben verkocht aan de poenpenose om hun kinderen na de geboorte af te stoten aan jan opvang en 
juf alleman? Nou en of Carel van Eeden is het kindonvriendelijke feminisme schuldig aan de 
martelgang die kinderen moeten gaan! Ziet u nog overdag leven in de speeltuin? Kinderenstemmen 
in en om het huis? Dit hele land lijkt op een concentratiekamp waar zelfs de jeugd geen ‘hangplek’ 
meer mag hebben. Staat de bajes voor ze klaar bij verweer. Barst het van de gehaaste ouders die 
ADHD roepen bij minste geringste! Nota bene het kind dat de alarmbel naar de ouders laat 
rinkelen… wordt niet gehoord! Tijd=geld en dáár past het kind nog nauwelijks in. Weekenddiensten 
(zgn ‘quality’time!) is waar ouders nog labiel toe bereid zijn. Dat kinderen doordeweek ook leven 
en PERSONAL aandacht nodig hebben … komt natuurlijk niet meer in de oudergemoederen op. Zo 
bekoeld heeft het feminisme de harten van de verantwoordelijke opvoeders. En wat met hen die wél 
bereid zijn eigen kinderen voltijd te coachen? Die krijgen de versleten gevleugelde volzin naar het 
hoofd geslingerd: we rijden niet meer met paard en wagen! Oftewel: achterlijk! Of dat nu over 
postkantoren gaat, zorg, vervoer, energiecentrales of kinderen opvoeden… vooruitgang betekent: 
sneltrein naar volkomen verloedering! Kinderen opgeborgen, de oudsten weggewerkt en alles 
daartussen in de ban van de mammon. Ontzielde samenleving. Zal generaties duren om de gaten in 
de harten te dichten. Er ging een sloper door het land: neoliberalisme! Met dank aan de christelijke 
recht(s)schapen hoeders en de heulende salonsocialisten. Over onopgevoed gesproken!

auagusta hermans zegt: 
woensdag 9 september 2009, 3:14 uur
Wat is de wereld toch te hoop gelopen over ” het gezin is de hoeksteen van de samenleving” en hoe 
waar blijkt het ook vandaag nog te zijn. De wereld veranderd en de hoeksteen is afgebrokkeld.Een 
andere oorzaak is dat bij alles wat misgaat, de staat de verantwoordelijkheid krijgt en het moet 
oplossen want: “daar betaal ik toch voor”.
Zelfs voor de allerjongsten zijn begrippen als:staking-demonstratie-aktie voor arme kindjes in 
Afrika al werkelijkheid geworden.Geen wonder dat ouders zich beginnen af te vragen, of het leer 
pakket wat meer richting vakkennis moet gaan en minder gericht op sociale betrokkenheid. Als 
beide ouders werken, waar ik niet tegen ben, dan is er veelal weinig tijd voor gespekken met de 
kinderen en het opbouwen van een gevoelsrelatie met de ouders, laat staan als een mix van ouders 
en kinderen steeds meer het geval is.Hoe komt het toch dat de veel verguisde homo/lesbienne 
gezinnen juist het tegendeel bewijzen? Dan het gefrustreerde gedragspatroon (het strenge 
thuisregime en de open buitenwereld) van steeds meer “import” jongeren geeft aan dat ook daar de 
hoeksteen kapot is. De jeugdzorg staat voor gigantische opgaven en blijkt in de praktijk net zo 
verdeeld in aanpak te zijn als de maatschappij zelf.Meer geld en cellen is absurd.
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Ouders en opvoeders zijn verantwoordelijk voor de chaos. Hier zeg ik niets nieuws, maar de 
versnippering in aanpak om de doelgroepen te bereiken is treurig. De minister weet het niet meer, 
durft niet doortastend op te treden, wie dan wel? Ik hoop dat hij niet met een zak geld komt voor 
een commissie die een halfjaar lang broedt op een plan van aanpak. Er zal een wettelijke regeling 
moeten komen waarbij ouders de mogelijkheid en de verplichting krijgen hun kinderen op te 
voeden.Het zal voor veel ouders moeilijk zijn omdat zij veelal onbkwaam zijn doordat het 
overgelaten is aan anderen,zij moeten opboksen tegen een jeugd gewend aan veel vrijheid, weinig 
discipline heeft en een grote mond, de computer, de economisch/financiele druk . Minister Rouvout 
heeft geen keuze: hij en de ouders zijn aan zet.NU

PS
waarom moeten nederlands in het geven van kommentaar zo vaak grof en beledigend zijn?
Vanuit australia, waar jeugd en ouderen veeeeel beleefder zijn.ah.

louis sartorius zegt: 
woensdag 9 september 2009, 4:11 uur
32 augusta hermans – Ja die hoeksteen. En wie haalt die onderuit? U geeft het zelf aan. Te weinig 
tijd voor de kinderen. En u hebt gelijk met ‘daar betaal ik toch voor’. Wat willen we, werkende 
ouders verbieden kinderen op de wereld te zetten, en als er onverhoopt toch kinderen zijn ze op de 
eerste plaats klaarstomen voor een carrière? Dan spreekt u zich tegen. Primair lijkt me de 
socialisatie van kinderen. En ze iets bijbrengen over hoe de vork werkelijk in de steel steekt, die 
arme kindertjes in Afrika bijvoorbeeld. Dan ontstaat misschien de mogelijkheid iets aan de chaos te 
doen, niet op het niveau van de jeugdzorg, maar op het niveau waar de werkelijke problemen 
liggen. Hoe onze economie functioneert, de volslagen doorgedraaide arbeidsdeling wereldwijd, de 
vernietiging van onze leefwereld. Dan groeit misschien een generatie op die anders leert denken, 
niet egoïstisch maar sociaal. Het goede voorbeeld begint al heel vroeg.
Als we eerst beginnen op jeugdzorg en onderwijs te besparen spannen we gegarandeerd het paard 
achter de wagen. Die versnippering, waar u het over heeft, valt best mee. Je moet er toch niet aan 
denken dat een aantal moeizaam opgebouwde schakels weggehaald worden. Ter geruststelling. Voor 
zover te overzien lukt de coördinatie in Limburg prima. Internet en computer zijn ook allang 
doorgedrongen op de burelen van instanties die met kinderen van doen hebben. Met het steeds weer 
rondbazuinen van incidenten schieten we niet veel op.
Laten we vooral zorgen dat kinderen weer echte vrijheid krijgen, ze leren de wereld te verkennen. 
Dat wordt hun namelijk grotendeels onthouden. En hun nieuwsgierigheid bevorderen, dat kost tijd 
en moeite.

Paul Kirchhoff zegt: 
woensdag 9 september 2009, 6:55 uur
@ Louis Sartorius,

” Die versnippering, waar u het over heeft, valt best mee. ”

Die versnippering heeft zulke belachelijke vormen aangenomen dat één van de betrokken instanties 
nu de “regie” moet nemen over de hele ploeg hulpverleners die zich met een gezin en of kind dat 
problemen heeft bemoeien.

Die versnippering was er mede oorzaak van dat een vermoord kind niet eens gemist werd.
Is dat wat u bedoelt met het valt best mee?
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Fletcher Enema zegt: 
woensdag 9 september 2009, 9:29 uur
de wachtlijsten lopen op omdat er teveel mensen zijn die behandeld moeten worden!

J v Bijsterveld zegt: 
woensdag 9 september 2009, 9:31 uur
Chantal Craamer,

Jij bent een van de oorzaken van dat jeugdzorg niet werkt. Ipv kinderen te beschermen, laten we 
therapeutjes hun favoriete bezigheidjes doen (onder het mom dat het goed voor ze is)

Het punt is dat kinderen geen enkele behoeftes hebben aan je … (I really like wat Gloria van der 
Spek je noemde maar het is een beetje te grof)

Een ander realiteit is dat iedere wetenschappelijke psycholoog (geen gz-psycholoog etc) een 
gezonde geest binnen een paar dagen meer kennis kan leren dan dat jij in vier jaar (?)denkt op te 
hebben gedaan. Afgezien dat kinderen geen behoefte aan je hebben, ben je ook nog eens gevaarlijk 
voor ze.

Bijvoorbeeld je lijst van zgn. (nep)problemen laat zien dat je denkt als een patient en absoluut niet 
in staat bent om de realiteit te zien. Je zou kinderen rustig laten zitten bij levensgevaarlijk of 
abusieve ouders.

Je hebt simpelweg een jeugdzorg nodig zonder therapeutjes (zoals jij) maar in de vorm van 
kwalitatief goede internaten. Het zou aanzienlijk goedkoper, effectiever en ethischer zijn.

Pizza Paolo zegt: 
woensdag 9 september 2009, 10:32 uur
Ik denk dat het een opeen hoping is van factoren. De pizza’s worden duurder, en worden niet 
meer goed bezorgt, dus slechte uitvoering. Alleen ik Pizza Paolo, weet hoe je pizza’s moet 
bezorgen. Want ik ben een echte pizzakoerier.

louis sartorius zegt: 
woensdag 9 september 2009, 20:50 uur
34 Paul Kirchhoff – Misschien liever een pas op de plaats wat mij betreft. Dit onderwerp is van een 
te ernstig karakter om welk hulpverleningsinstantie dan ook de zwarte piet toe te spelen. Dat kan en 
mag niet. Op andere terreinen in het leven worden ook fouten gemaakt. Dan zijn ze meestal niet zo 
desastreus of lijkt dat maar zo?
Wat laat lees ik het hoofdredactioneel commentaar. Ter overdenking:
http://weblogs.nrc.nl/commentaar/2009/09/07/als-thuis-geen-huis-is/
Er valt nog veel, heel veel aan toe te voegen, helaas.

Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 september 2009, 21:56 uur
De voornaamste oorzaak van die wachtlijsten lijkt me dat koploze kippen doordachter relaties 
aangaan dan de mens, met eeuwige trouw tot in het vriesvak. Ik moet de eerste relatie nog zien die 
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gebaseerd is op min of meer gelijkwaardige instap, dus sociaal, intellectueel, emotioneel, seksueel 
etc. etc. Welnee, we verliezen ons hoofd, en daarmee de hersens, blind inzetten bij roulette geeft 
meer zekerheid. En vervolgens ‘nemen’ ze een kind, want oma, de hond en de buurt zijn er hevig 
aan toe, waarop dat kind zich inderdaad genomen mag voelen. Maar niet getreurd, het kind gaat zo 
snel mogelijk de kennel in, want pa en moe gaan toch maar liever voor een groter huis, 
kwijlopwekkende auto en vijfde vakantie, ook wel zelfontplooiing geheten. En daar zit het kind 
dan, temidden van andere kinderen met afgeknipte navelstreng, verweesd om zich heen kijkend, 
zoekend naar een basis, naar een bloedband. Die is er niet want drukdrukdruk, met niets van belang. 
Het zal je ouder maar wezen…

louis sartorius zegt: 
woensdag 9 september 2009, 22:27 uur
Hoe goor moet je zijn om uitgerekend bij dit onderwerp een dergelijk link te zetten als 36. We zijn 
al geconfronteerd met softporno om walgelijke fotografische vergelijkingen te aanschouwen tussen 
concentratiekampen uit de nazitijd en de toestand in Gaza. En nu dit…. Schandalig.

Wieke Hoeben zegt: 
donderdag 10 september 2009, 9:11 uur
We weten nog steeds niet wat moederschap nou eigenlijk is, niet in haar werking van hormonen en 
niet in haar wisselwerking met de omgeving.

Mensen, die geen moeder kunnen worden, omdat ze man zijn of anderszins of het moederschap niet 
aangegaan zijn, ik heb daar moederschap in werking gezien.. ja, bij mannen en vrouwen zonder 
eigen kinderen, ik heb goed moederschap bij hen vòl in werking gezien. Het moederschap zou wel 
eens groter kunnen zijn, dan degeen, die draagt, baart en borstvoedt.

Ik zie ook betaalde oppassen met karren vol kinderen wandelen, ‘spelen’ en rusten in een park… ik 
zal u mijn observaties besparen, maar de conclusie bespaar ik u niet:
“Er wordt niet van uw kind gehouden, de dames zitten hun tijd uit en de kinderen, àls ze al spelen, 
spelen met een dikke ondertoon van -wachten tot het over is-; vreugdeloos, dit is overduidelijk niets 
dan: ‘betaald werk’. .”

“Maar wij zitten nu met kosten, die niet door één salaris gedekt kùnnen worden èn we hebben 
kinderen en hoe moeten we dan nu!!?”

“Rekenen en ons verenigen. Precies uitrekenen wat los kan, wat weg kan, wat onzin is, wat 
aangeleerde, gehersenspoelde flauwekulkosten zijn. Dan een keihard beroep doen op de ‘vrije’ 
mensen in de omgeving; nee, die komen niet weg met: ‘wij hebben niet voor kinderen gekozen en 
dus zijn wij vier keer zo rijk in geld en tien keer zo rijk in vrije tijd’ confronteer en schaam je niet 
om je ouderschap, laat hèn zich schamen om hun egoïsme; lok, trek, eis, verplicht hen. De kinderen 
zijn gemeenschapversterkend, dan hoort de hele gemeenschap inderdaad klaar te staan. En stem op 
partijen, die de belasting voor opvoeders beter regelt. Wàt je ook stemt, stem niet op partijen, die 
achter een uitdovende ontwikkeling van privatisering en hebzuchttraining in Amerika aanrennen.. 
hoe goed deze lui ook kunnen lullen, want dàt kunnen ze, maar u en uw gezin zijn de pisang èn 
Amerikanen kijken ondertussen naar ons, omdat wij het toch wat prettiger van oudsher geregeld 
hebben.. socialer, de Amerikanen komen allang terug van die achterlijke privatisering.. Wèg met die 
achterhaalde privatisering en hièr met een nieuwe invulling van het gemeenschapsdenken. Verder 
kunt u een deel van uw woning misschien verhuren? Voor geld wèl liefdevol op andermens’ 
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kinderen letten, totdat die mensen het ook beter geregeld hebben? Eis van de bank medewerking. 
Het gaat om de kinderen! Eist het! Zolang die gekken hun zakken met bonussen spekken, hebben ze 
ons zeker te horen! Verenigt u. Dat zogenaamde individualisme is een snotlap om u onveilig te laten 
staan en u uit te kunnen kleden, u staat er toch maar in uw eentje voor, dat woord ‘individualisme’ is 
een truuk om u machteloos te houden.. individualisme, wat valse inhoud heeft die term gekregen.. 
Het kan, mensen, kinderen weer liefdevol en zorgzaam en echt opvoeden, het kan, maar we moeten 
het wel samen willen om het neer te zetten. Praat met elkaar, communiceer met elkaar hierover; 
communicatiearmoede door te veel kletskoekherrie, communicatiearmoede is een wapen om u stil 
en lijdzaam te houden. Weet dat en bestrijdt dat door wel te communiceren over het echte werk; 
opvoeden.”
Nog een praktijk situatie;
Oppas: “ja, ze zijn gewend in het zwembad van de rand te springen.”
Ik zie de kinderen van een veel te hoog muurtje gewoon los springen en moeiteloos in de vrije val 
op hun gezichtjes gaan, hadden wij niet razendsnel ingegrepen; we stonden vanzelfsprekend ieder 
bij een kindje. Ik stuik het kindje in de beweging, eis oogcontact en leg uit en oefen het vertraagde 
‘van het muurtje afgaan’ .
Oppas; “Ja, dat is wel nodig, dan, ja, dat moet je dus even uitleggen, ja, dat is wel goed om dat even 
heel duidelijk te doen.” We kijken elkaar aan, er is wederzijds begrip en weg glimlachen.
Voor haar smaak was ik dus even onverwacht duidelijk.
Ik kies liever voor duidelijk dan voor de EHBO kist.

Mijn punt: Als we samen de kinderen gaan doen, zullen we keer op keer met elkaar de bewegelijke 
grenzen moeten bespreken. Grenzen, die per kind en per opvoeder en per situatie verschillen.. nee, 
niet eindeloos en niet om tafels, gewoon ter plekke, zoals deze overigens uitstekende oppas het 
deed.

Opvoeden? Dat doen we samen.

..en ik weet dat dat een veel te lang stuk is, maar opvoeden? Daar houd ik mijn hele leven niet meer 
mee op en ik schaam me daar niks voor, ik ben er trots op. Mooi stuk, Wieke, goed gedaan en we 
zien het voor deze ene keer door de vingers.

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 17:23 uur
54 Wieke Hoeben – “Opvoeden? Dat doen we samen.” Hoever zijn we hier nog van verwijderd? 
Heeft het verheerlijken van het moederschap zin? Nog een stap, valt te vrezen, en we gaan weer 
medailles uitdelen voor goed moederschap. En die er niet aan voldoen? De kinderen kunnen dan 
alvast naar tuchtinrichtingen en staatsopvoeding om er nuttig arbeidsvee van te maken en om er 
mee te experimenteren. O ja, de oppassen. Die zijn voor de grand chique. Nee, Wieke, er zijn 
ernstiger zaken aan de hand. En waar komt dat egoïsme vandaan, dacht u?
Door de jaren heen is er een web opgebouwd rond kinderzorg, met of zonder wetgeving. De 
consultatiebureaus, de kleuterschool (kattenschool), het verplicht onderwijs en het verbod op 
kinderarbeid. Zorg primair gericht op een gezond nageslacht voor voldoende arbeidskracht.

Altijd waren er ook mensen die zich het lot van kinderen aantrokken, kinderen van de miserabelen. 
Zonder bijbedoelingen. Een prachtig voorbeeld is in Maastricht te vinden met pater Castorius die 
zich inzette voor de Stokstraatjeugd in de tijd dat kinderen zich nog vermaakten, ondanks de bittere 
armoe, en minder oog hadden voor merkkledij dan voor elkaar zoals nu. Haaks staat de houding van 
deze pater op aanpassen en normeren. Nog een voorbeeld. Een buurtje dreigde gesloopt te worden 
met de oudste sociale woningbouw van de stad. Ditmaal in Nijmegen. Kinderen konden er nog 
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rustig op straat spelen, weliswaar onder de rook van een vermicellifabriek en de stank van een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Beetje Stokstraat. Een hechte gemeenschap. Je trof er geen mensen 
aan uit Berg en Dal, u weet uit de omgeving van Van Agt. Zelfs het buurtwerk negeerde de mensen 
en het leven in dat buurtje. Een hechte sociale buurt als asociaal bestempeld, omdat ze arm waren. 
Jaren later met een kennis er naar toe. Antropoloog. Met een rot vaart om dat buurtje heen. Weg. 
Veel te gevaarlijk in zijn ogen. Geen kennismaking met de bewoners, geen ouwe herinneringen 
ophalen.

Misschien moeten we eindelijk eens leren een onderscheid te maken tussen opgelegde structuren, 
door de overheid, ambtenaren, instanties, en de personen die werkelijk van doen hebben met 
mensen, kinderen en volwassenen, die in de miserie zitten. Die spreken een andere taal dan die van 
managers. Managers van steeds grotere instituten (denk eens aan het onderwijs) die op hun best de 
zaak runnen maar geen enkele notie hebben van wat werkelijk aan de hand is. Ze houden het 
maatschappelijk evenwicht in stand en worden uiteraard behoorlijk gehonoreerd. Terecht?

auagusta hermans zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 3:21 uur
Onder nr.32 pleitte ik, en herhaal dat, voor het terugbrengen van de verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding bij de ouders en opvoeders. De scibenten na mij gaan daaraan voorbij. Nr.33 Sartorius 
veronderstelt dat ik kinderen wil onthouden om te leren hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.Mijn 
antwoord hierop is dat: kinderen de wereld van de buitenkant kennen: armoede-overstromingen-
werkloosheid etc. maar het verlies van emotionele- en maatschappelijke waarden niet ervaren en 
ook niet kunnen beleven.Dat geldt ook voor het ontbreken van emotionele en rationele relatie met 
de ouders. Daardoor ontstaan ontwrichte persoonlijkheden die wel degelijk hulp nodig 
hebben.Jeugdzorg is daarvoor in het leven geroepen en die wil ik zeker niet opdoeken.Echter deze 
instantie kan haar eigen chaos en die van haar doelgroep niet de baas.Bovendien is men met 
symptoom-bestrijding bezig . Dat systeem , met zijn vele varianten die ook zwaar gesubsidieerd 
worden moet op de helling.Het feit dat men trots is in Limburg dat er nu ook computers op het 
bureau staan en men in den haag blij is eindelijk de 5 betrokken ministeries aan een tafel heeft is te 
triest voor woorden. Ik blijf erbij dat zwaar ingezet moet worden op de plicht voor de ouders en die 
waar nodig daarbij hulp krijgen. Anders blijft het dweilen met de kraan (en het dure water) open.

Wieke Hoeben zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 10:55 uur
@56 louis sartorius, ja, dat verschil tussen handen aan het bed en managers wordt, zover mijn 
informatie gaat, al gemaakt in het Slotervaartziekenhuis; vrijwel al die mee-eters eruit en gewoon 
terug naar de basis en het werkt.. zeggen ze.
Dus dat zou moeten kunnen op alle gebieden; ook die van de instellingen om en met 
jeugdproblematiek.
Dat ben ik met u eens.

auagusta hermans zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:17 uur
Mijn antwoord aan Wiebe(60).Ook australia heeft in de grote steden te maken met dezelfde 
problematiek als wij in nederland.Ook daar helaas voor het merendeel veroorzaakt door 
“immigranten”.Geen werk,geen perspectief etc. Uw vraag is hoe is het gesteld met het dagelijkse 

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/08/wat-is-de-voornaamste-oorzaak-van-de-wachtlijsten-in-de-jeugdzorg/#comment-71404
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/08/wat-is-de-voornaamste-oorzaak-van-de-wachtlijsten-in-de-jeugdzorg/#comment-71404
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/08/wat-is-de-voornaamste-oorzaak-van-de-wachtlijsten-in-de-jeugdzorg/#comment-71427
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/08/wat-is-de-voornaamste-oorzaak-van-de-wachtlijsten-in-de-jeugdzorg/#comment-71427
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/08/wat-is-de-voornaamste-oorzaak-van-de-wachtlijsten-in-de-jeugdzorg/#comment-71480
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/08/wat-is-de-voornaamste-oorzaak-van-de-wachtlijsten-in-de-jeugdzorg/#comment-71480


gedrags patroon van de jongeren,de geboren australiers.De basis wordt gelegd op school. Er is een 
discipline protocol, dat wordt opgesteld met de ouders.De punten zijn: relationship-selfrespect-
property and learning. Het dragen van een uniform is een must en bevordert sociale integratie in 
school en daarbuiten.Tot en met de universiteit worden docenten nimmer bij de voornaam genoemd 
hoewel dat normaal wel gebruikelijk is.Niemand is hier een nummer.Ongeacht welk beroep of 
positie men heeft in de maatschappij, ierdereen draagt een naamplaatje.Er wordt niet geduwd bij 
bus tram of trein. Behandeling in winkels is een verademing tov nederland. En als men het 
gewenste artikel niet heeft wordt ongevraagd verwezen naar een ander. Zo zijn er nog meer 
voorbeelden te geven, maar de basis ligt ongetwijfeld in de disciplinaire opvoeding op school in 
samenwerking met de ouders. En als de ouders er niets van bakken dan grijpt de school in.Waar 
zeer veel aussies ,ouders , zelf in opgevoed moeten worden zijn tafelmanieren. Maar voor mij staat 
vast dat de combinatie ouders-school en opvoeders het systeem is en dientengevolge de australische 
jeugd een grote voorsprong heeft op de nederlandse als het gaat om respect,beleefdheid en 
aanzienlijk minder kost voor counceling.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:17 uur
Auagusta Hermans – In uw antwoord aan Wieke Hoeben wordt u wat duidelijker over de 
buitenwereld, ‘immigranten’. Mevrouw, u schetst een beeld van Australië, beter de jeugd van 
Australië dat me zeer bekend voorkomt. Even de grens over en het is volkomen anders, België. 
Massaal gaan kinderen uit de regio Maastricht al naar Belgische scholen. Beter? Meer discipline, 
minder assertief, schoolser in de oude betekenis dus. Het levert resultaten op, andere dan in 
Nederland. Zijn uiteindelijk de maatschappelijke problemen anders? Dacht van niet, geweld, drugs. 
Als u over Australië spreekt, over autochtonen, migranten en de kinderen van deze groeperingen 
over welke heeft u het dan?

Om nog een misverstand uit de wereld te helpen. De essentie van elke opvoeding ligt bij de 
socialisatie van kinderen, van gezin tot school. Daarbij en niet i.p.v. wordt kennis opgedaan en 
raken ze betrokken bij wat er gaande is. Een ideaal leermodel kan zijn waarin oudere kinderen 
jongere helpen, of kinderen die wat moeilijker meekomen door pientere. Duits: durch lehren lernt 
man.

Hoe zo zijn ouders en opvoeders verantwoordelijk voor de chaos? Nogmaals welke chaos? De door 
onze samenleving geproduceerde? U heeft het op een andere manier over hetzelfde: kinderen die de 
buitenkant kennen (de wereld). Daar kun je serieus twijfels over hebben. Verlies aan emotionele en 
maatschappelijke waarden. Een wat vreemde koppeling. Eerlijk, daar komen we niet verder mee.

Mevrouw, u realiseert zich waarschijnlijk niet wat er werkelijk aan de hand is. Waarom een TIV 
(team integrale vroeghulp) nodig is en wat het doet? Of de ITB (intensieve thuisbegeleiding). En 
vele andere, allemaal met een specifiek doel. Hoe komen kinderen op een Medisch 
Kleuterdagverblijf terecht? Die wachtlijsten, een steeds strengere selectie vanwege als onzinnig te 
bestempelen beperkingen op subsidie, waardoor kinderen uit de boot (dreigen) te vallen?

Kent u zelf probleemgevallen? Gehandicapte kinderen op velerlei terrein, toestanden bij de 
kinderen thuis, hoe het toegaat bij OTS en zelfs uithuisplaatsing? Taalproblemen, geweld, drugs? 
Geen idee vermoed ik. En daarin staat u beslist niet alleen.
In een ding hebt u waarschijnlijk het gelijk volledig aan uw kant. Ja het is symptoombestrijding. 
Dat probeerde ik in mijn reacties ook duidelijk te maken. Om de werkelijke oorzaken gaat het, en 
daar wordt verdomd weinig aan gedaan. Erger het gaat steeds verder de verkeerde kant op. Onze 
maatschappij is kindonvriendelijk en we zijn het ons nauwelijks meer bewust. Dat op het conto 
schrijven van ouders (die ook maar meehobbelen in de maalstroom van deze o zo verlichte 
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maatschappij en daarom juist zo vaak te kort schieten of niet meekomen) en opvoeders (die al 
menig kind gered, ja letterlijk gered hebben) is triest en getuigt van een tekort aan invoelend 
vermogen. Om een uitdrukking te gebruiken van iemand in dit forum met vreselijk veel empathie 
en die toch wars van kinderen (krijgen) is.

Uw ironie over die computers in het Limburgse is echt misplaatst.
Nogmaals, heeft u enige notie waar het hier over gaat? Uw opmerkingen over schooluniformen en 
tafelmanieren lijken deze indruk te bevestigen. Wel zo makkelijk om een oordeel (over financiële 
stromen) te vellen.

Wieke Hoeben zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 9:50 uur
@62 louis sartorius; de onderliggende oorzaken zoekt u te benoemen.. lovenswaardig en niet 
verkeerd maar dan gaan we uit van een iedere keer “stilgezette toestand” en die benoemen we dan; 
stickerplakken, diagnose zoeken, houvast maken.. dat is in mijn, door de oude grieken beïnvloedde, 
breintje niets dan een pogen het eigen brein tegemoet te komen: en ons mensenbrein zoekt naar 
houvast en dus naar diagnoses en stickers en bevriezen van de werkelijkheid òm te kunnen 
bespreken en een rustmoment te ‘maken’ in de voortdurende beweging van de werkelijkheid.

In de werkelijkheid; als ik de Grieken mag geloven; beweegt alles. Alles. Alleen het Niets staat stil. 
Daar zitten geen woordjes in dat Niets en daar is geen voor ons te kennen taal, zoals wij talen 
bedoelen, daar is Niets, dan het Zijn zelf.
(Ik ben overigens van mening, dat het NIET NIKS is dat NIETS)

Wij, echter, als mensen, zitten in het bewegende deel van de werkelijkheid en dat is het ‘wordende’ 
deel.

Daar zit mijn bijdrage nu: Zou het kunnen zijn dat de onderwijsveranderingen een geheel nieuw 
mens te voorschijn toveren, maar dat dit nog in beweging is; dat we nog niet bij het gewenste 
eindresultaat aangekomen zijn
en dat eindresultaat zou dan moeten worden:

“een wereldburger in bewuste samenhang met al wat bewegend is, al wat wordend is (het Niets niet 
uitsluitend)”?

Dan, als wij in deze ontwikkeling zitten, van ouderwets gehoorzaam en in kleine kring geaccepteerd 
en natie-gedachte-vasthoudend naar: —} àllen zelfdenkend, àllen verantwoordelijk voor eigen 
voelen en denken en doen, dan zijn ‘kinderziektes in opvoedproblemen’ eigenlijk heel 
vanzelfsprekend, heel natuurlijk en misschien zelfs een positief (hoe ellendig ook) symptoom naar 
de vereiste verandering?.. (Vereist! We moeten wel, want het is uitsterven geblazen of dit; 
veranderen.)

En zo bezien is het hele verhaal niets dan een gezond zoekend stapje in de wording van de 
‘wereldbewuste mens’.
En zo gezien en verklaard, doen wij het beter, in al onze moeilijkheden, dan alle volkeren om ons 
heen?

Een antwoord op mijn bijdrage nu, zou kunnen zijn: “Daar, aan deze zienswijze, hebben de 
wachtlijstgezinnen niets aan!”
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Mijn antwoord daarop: “Definieer als de wiedeweerga dat moederschap!”
En zet het neer voor wat het is: GROTER dan één moeder; één persoon. Daarvanuit kan en mag 
ingrijpen op gewone gezonde manier van medemensen volgen en zo gaan we àf van dat enge: 
“Waar bemoeit u zich mee en pas op want ik klaag u aan.” Ik neem dan immers gewoon mijn ter 
plekke ontstane verantwoordelijkheid en ben weg van ”bemoeizucht en aanklaaggevaar.”

Post scriptum: ìk idealiseer het moederschap hooguit door mijn enorme verwondering voor het 
wonder van de voortplanting zelf, maar verder heb ìk van het moederschap hele oude ogen van 
gekregen en dat heeft niets met idealiseren te maken; om even op uw verzuchting het moederschap 
niet te idealiseren in te gaan.

Vriendelijk groetend en we komen er zoekend en tastend heus wel uit. Samen.

Wieke Hoeben zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 9:59 uur
Excuus voor de hier en daar missende en tevele woordjes; ik zit in een antwoord nu direct en zo 
bouw ik ‘um – stroom en dan wil dat wel eens fout gaan en ik kàn het niet blijven nakijken, want ik 
verander dan de hele tekst voor ik het weet. Rekenende op uw begrip.
Wieke Hoeben

auagusta hermans zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 15:18 uur
Heer Sartorius, dank voor uw reaktie. U geeft een hele litanie van scheefgroei. Ik ontken die niet. Ik 
ontken ook niet dat hulp geboden moet worden.Mijn verhaal verandert niet.Het hulpverlenings 
systeem moet op de helling, dat weet een ieder die in de hulpverlening werkt.Men doet in feite aan 
symptoom bestrijding.Moet ook. Maar de vraag is: waar komen al die problemen vandaan. En dan 
is mijn vaste overtuiging dat de BASIS thuis ligt.Ouders die kinderen in de wereld zetten, een groot 
goed, zijn verantwoordelijk voor de opvoeding in samenwerking met scholen.Gebeurt dat niet dan 
moet de vraag van de redaktie”hoe komen we van de wachtlijsten af” worden beantwoord met 
“nooit”. Vandaag las ik dat minister Rouvoet een nota klaar heeft met exact dezelfde 
uitgangspunten.

louis sartorius zegt: 
woensdag 16 september 2009, 2:12 uur
63 Wieke Hoeben – Echte woorden ter bezinning. Vandaar een wat verlate reactie. Het leven, de 
levenscyclus, beweging. Ruimte en tijd door ons geschapen. Gaan ze samen, onze werkelijkheid en 
het leven?
Wordt moederschap onmogelijk gemaakt, met in uw woorden de verwondering voor het wonder 
van de voortplanting?
Wat staat het wordende te wachten? Een zogenaamd individualisme zegt u, als ik het goed 
samenvat, en ik kan het alleen maar beamen. Komt die niet voort uit die onderliggende, 
maatschappelijke, oorzaken?

Een ‘toestand stilzetten’ wil men ons wel doen geloven, desnoods een eeuwige. Het is een idee-fixe. 
Levensvijandig ook. Het betekent plannen, beheersen. Edoch, een raderwerk, een machinerie die in 
beweging is gezet met een bepaald doel, mogen we veronderstellen, kan even zo goed 
levensvijandig zijn. Of is het dat zelfs in essentie. De oorlog is daar de alles overtreffende trap van. 
Ze werd zelfs bezongen, de oorlog, als de groots mogelijk reiniging. Van leven zouden we daar aan 
toe kunnen voegen.
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Terug naar de kinderen die hulp nodig hebben. Daarbij kun je niet zitten afwachten en alles op z’n 
beloop laten totdat een traag, ongecoördineerd apparaat ingrijpt. Maar allereerst komt toch de vraag, 
wie heeft weet van een noodsituatie, van welke orde is ze als ze al onderkend wordt, valt ze 
überhaupt te onderkennen?

Toch nog deze vraag, mensen die helpen, treffen die ooit blaam? Zij zijn het niet die misschien het 
beste vorm geven aan het door u gedefinieerde moederschap?

We tasten en zoeken verder. Vooral niet blijven stilzitten…
Ook met vriendelijke groet!

Wieke Hoeben zegt: 
woensdag 16 september 2009, 10:19 uur
@louis sartorius zegt:
woensdag 16 september 2009, 2:12 uur

Ja, zie ik helemaal goed: de wil om samen zaken echt aan te pakken en op te lossen ten bate van de 
probleemsituaties waar kinderen zich in bevinden, die wil is er.. in u en in mij.. onbetaald en zuiver 
en zo hoort het.

Ik vind dat we àf moeten van betaling als het om goede werken gaat. Een basisinkomen en ietsje 
erop en verder al diegene, die zichzelf willen baden in de consumptiemaatschappij; uit de buurt van 
kinderen.
Opheffen die betaalstructuren. Ze trekken handelaarsgeesten aan en een handelaarsgeest staat haaks 
op de geest van een zorgende… en is ronduit gevaarlijk in de buuurt van een opgroeiend kind; het 
geweten kàn en wordt daadwerkelijk misvormd door zo een ervaring: “Eigenlijk krijg ik geen 
aandacht en gaat het niet om mij, maar het gaat wel om mijn verwijsbrief en gegevens en ik moet 
keer op keer terugkomen.. om eigenlijk niks en zo hoort dat blijkbaar.”

Dat is fout, ziek en toekomstige maatschappij verzwakkend.

Rene de Jong zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 13:04 uur
Chantal Craamer

Praktijken als die van Chantal Craamer, lenigen de nood van ouders en kinderen die daarvoor de 
kennis, de mogelijkheden en de middelen hebben tijdig. Die ouders kiezen verstandig en gaan zo 
min mogelijk in zee met de instanties die we voor het Algemeen Nut hebben opgezet. Bij dit soort 
vrijgevestigden wordt je namelijk nog met respect behandeld, je bent daar de klant en ze bieden een 
duidelijk communiceerbare dienst. Zonder dat dit afdoet aan bevlogenheid en professionaliteit van 
opgeleide hulpverleners. En anders kies je een ander.
Bij die van het Algemeen Nut ben je overgeleverd aan de toevallige kwaliteiten van de persoon die 
je helpt en altijd in een minderwaardige positie waar men nou eenmaal makkelijk misbruik van 
macht kan maken en misverstanden in de communicatie om de hoek liggen. Daar is hulpvragen een 
zwaktebod want als je kind iets mankeert heb je het als ouder op je geweten en kom je binnen als 
gebleken onmachtig. Alsof je als ouder in staat moet worden geacht het gebroken been van je kind 
zelfstandig te constateren en te gipsen of dat er sprake is van spierverrekking die vanzelf met wat 
rust over gaat. Met die laatste constatering ben je dan weer voer voor de leerplichtambtenaar. Daar 
worden ouders nou weer niet deskundig geacht. Als je dan al niet een zorgmelding aan je broek hebt 
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omdat een gebroken been oplopen toch getuigt van ernstige nalatigheid van de ouder. En kiezen 
voor een ander is er niet bij. Als ouder ben je geen partij. Zonder deskundig aanbod ben je voer voor 
de uithuisplaatsers en gezinsvoogdij dwingelanden die je ook nog willen verplichten van hun flauwe 
aanbod, zo zo hulp en dergelijken, gebruik te maken, terwijl je kind daar ligt met een gebroken 
been, anders kun je verdwalen in jarenlange rechtsprocedures. Waarbij je dan toch maar weer zelf je 
kind moet zien te helpen, in het vrijgevestigde milieu dus.
Misschien niet handig qua reclame, maar als ouder zou ik haar toch maar in beeld houden in dit 
debat.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 12:32 uur
75 Rene de Jong – Dankzij de verwijzing van Sabine de Jong springt uw tekst in het oog. De relatie 
die ze legt tussen u en Chantal Craamer laat ik voor wat het is.

Vraag: is zorg in betere handen van non-profit instellingen of in handen van mensen die het van 
omzet moeten hebben? Brood moet op de plank, en liefst meer dan dat. Specialisten en 
hulpverleners bij gesubsidieerde instellingen hebben hier op zijn minst minder last van. Ook, wie 
controleert wie?

“Voer voor ‘uithuisplaatsers’ en gezinsvoogdij.” Waar hebt u het over? Zijn zorgmeldingen een 
overbodige zaak of zijn ze in het belang van kinderen? Het lijkt er op dat in onze maatschappij de 
rechten van ouders prevaleren boven die van het kind. Praat eens met hulpverleners in de non-profit 
sector en vraag ze naar hun ervaringen met kinderverwaarlozing en -mishandeling. Uw kijk op de 
maatschappij wordt van de weeromstuit een ander.
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"Inglourious Basterds meesterwerk of pulp fiction?"
Willem Nijmegen zegt: 
woensdag 9 september 2009, 17:57 uur
Ach, we zijn inmiddels weer honderd oorlogen verder, en over het Israelische geweld in Palestina is 
ook een aansprekende film te maken, dus waar gaat dit eigenlijk over, anders dan opgekropte haat 
die een uitweg zoekt. Zowel de daders als slachtoffers van toen zijn vrijwel uitgestorven, en het 
getuigt van weinig vergevingsgezindheid volgende generaties daarmee te belasten. Maar er is de 
zionisten veel aan gelegen het verleden warm te houden, al is het maar om zeventig jaar 
misdragingen te vergoeilijken.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 9 september 2009, 18:44 uur
“Mag dat zomaar? Kun je een groep joods-Amerikaanse soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog 
afschilderen als een bende psycho’s die zich van dezelfde bloeddorstige methoden bedienen als de 
nazi’s?”

Nee,juist zijn helden.

Maar, mag dat zomaar? kun je een groep Palstijnen die hun land en eigendommmen vededigen, 
tijdens de bezetting van hun land afschilderen als bende psycho’s en terroristen?
Ja, maar dat is wat anders, Mostafa!
Nee, niets anders, Palsstijnen zijn ook mensen met hart en ziel, net zoals de joden.

louis sartorius zegt: 
woensdag 9 september 2009, 20:05 uur
6 Mostafa Mouktafi – Tarantino. Fictie. Geweld. Kan het of niet? Het is niet aan mij besteed. Wel is 
er Hollywood, de droommachine, de herschrijver en manipulator van de geschiedenis. Goed en 
kwaad. Valt Tarantino hiervan te beschuldigen?

Mostafa, de werkelijkheid èn de waarheid, daar gaat het om, die van nu en die van het verleden. 
Ook wanneer kunnen we eens leren over onze eigen schaduw te springen. Met familie in Israël durf 
ik te zeggen, doek de veelstaterij op en maak er een groot land van in het Midden Oosten. Doe 
meteen iets aan de bezitsverhoudingen, daar draait het om. Geen verdeel en heers. Laten we in ons 
land al vast het goede voorbeeld geven. Weg met die tegenstelling autochtoon en allochtoon, om 
over erger maar niet te spreken.

Brengt Tarantino dat doel dichterbij? Maakt hij iets duidelijk over de menselijke psyche? Dat zou al 
heel wat zijn. Het beest is nog altijd springlevend. Het beest van haat en verderf. En mensen 
geloven maar al te graag in de tegenstelling van goed en kwaad. Heel overzichtelijk.

Mostafa Mouktafi zegt: 
woensdag 9 september 2009, 21:06 uur
Beste Louis,

De Zionistische Amerikkanse gemeenschap in Amerika heeft Het grote geld en dus macht., daarom 
hangt hun stem altijd in de lucht,via de media en Films.
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Elk jaar herdenken wij de joodse vervolging tijdens de Tweede Wereld oorlog.En de Eerste Wereld 
oorloog , bestaat die ook? waarom weten wij bijna niets over die oorlog? even wachen, waroom 
herdenken wij niet die Amerikkanse Atoombom die op de koppen
van de Japanners was gevallen, De slavernij uit Kenia naar Amerika moeten wij ook herdenken om 
de slavernij die nu aan de gang is bij de rijke Arabieren te bestrijden!! Srebinica verdiende geen 
excuus van de socialist Kok, ;aat staan herdenekn.
Nog even wachten, Zou het geen mooi en interessant zijn als Amerika het slachten en beroven van 
de Indiannen gaat herdenken?

Zionisten! geef ruimte ook voor anderen, alstublieft.

Wie zou het herdenken van het Slopen van Irak( Cultuur rijk land ooit was Irak, toen bestond 
Amerika niet) door het Westen niet op prijs stellen?!
Vriendelijk groet,
Mostafa.

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 0:45 uur
Tarantino brengt zeker geen mensen bij elkaar, het begrip tussen de mensen blijft juist in de lucht 
hangen door deze Trantino, de ”wraakkunst”.
Ik kijk niet naar dat soort films, vooral Wraakfilms, bah.
Niet alle Nazi-mensen Nazi’s waren, sommigen zijn gemaakt door Nazi tot een Nazi, vaak door 
angst en zwakheid, geeft het de gewone burger het op en overleeft zich aan de monster.Kijk naar die 
Taliban(Bami! broertje van Nazi) en het maken van nog meer Talibans, met dwang word je een 
Talibanist.
Films zijn mooi maar niet zulke..

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 10 september 2009, 13:52 uur
Wat voor kwelgeest moet je wel niet zijn om iemand een langzame pijnlijke dood te laten sterven? 
Uit haat naar de nazi’s? Uit haat naar je allerergste vijand? Als beesten afgeslacht worden? Zoals 
mensen zeehonden doodknuppelen? Angstige koeien stokslaan op hun laatste tocht? Hermelijntjes 
warm stropen? Levende kreeften in kokend water?

Doe niet zo moeilijk Gloria, het is maar een film…

Ja maar… voordat de film er was, was er een brein. En voordat je het weet is de werkelijkheid als 
een film. Is de film werkelijkheid. Duitsers tegen Joden. Amerikanen/Europeanen tegen Iraki’s, 
Afghanen. Joden tegen Palestijnen.

God schiep de mens een brein… en breinen bedenken scenario’s… in het oorlogsecht of voor de 
filmdoekfun. Maakt niet uit. Je bent wat je denkt. Morbide, volkomen sick die Quentin Tarantino.

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 15:11 uur
10 – Beste Mostafa, morgen is het dus 9/11. Herdenken, de cultuur van herdenken. Is het niet een 
grote farce? Eigen misdaden worden ontkend, de vernietiging van het kwade gevierd en passant 
zichzelf in die verfoeilijke traditie plaatsend. Het gaat toch elk voorstellingsvermogen te boven dat 
zeg binnen enkele minuten tot een uur Amerika waar ook ter wereld een vernietigende slag kan 
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uitdelen. Die machinerie uit welke denkwereld komt ze voort? Die van vrijheid en democratie?
Als je met iemand wilt samenleven waarmee je het niet eens bent ga je die dan eerst tot het bot 
afbranden, desnoods met fysiek geweld? Wat een samenleving… Precies dit gebeurd op het niveau 
van staten, het mogen geen oorlogen meer genoemd worden maar interventies. Taalmanipulaties 
begeleid door ideologische bezweringsformules.
De rol van de film als drager van dit agressieve cultuurgoed is essentieel. Niet voor niets mochten 
onder het mom van de Marshallhulp nog bijna uitsluitend Amerikaanse films vertoond worden in de 
bioscoop. De Amerikaanse film: het rondbazuinen van de States als het beloofde land, waar nog 
ruimte is die je niet hoeft te delen met anderen. Het solitaire leven. God’s own country. Zei God 
niet, maak de aarde onderdaan? Vooral die God, daar draait alles om, ook bij intellectuele en 
artistieke vrijheid. Ten overvloede, maat het kan nooit kwaad het nog eens te benadrukken, een 
Christelijke God.
O nee, ook Amerika is geëmancipeerd. Ook daar wordt de Joods-Christelijke nu omarmd. Ook in de 
cinema. Een boycot van de Amerikaanse film zou dat niet iets zijn om over na te denken? De 
Christenmens tref je het best in zijn portemonnaie. Wellicht het meest efficiënte en tevens 
geweldloos. Aldus op weg naar humanere samenlevingsvormen. En verlost van die ideologische 
rimram.

Olav Meijer zegt: 
donderdag 10 september 2009, 17:03 uur
“Een vette, zeer gewelddadige actiefilm over de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging” 
noemt Jan Pieter Ekker het in de Volkskrant. Bovendien gebruikt Tarantino het medium om de 
geschiedenis te “herschrijven”. En het is nog reuze grappig ook. Hmm, dat nodigt me bepaald niet 
uit om ernaar te gaan kijken.
Oorlogvoering in het algemeen, en zeker ook de Tweede Wereldoorlog, is als zodanig allerminst 
grappig, maar vreselijk en nauwelijks voorstelbaar in al haar gruwelijkheid. Daarom houd ik het 
wat dit onderwerp betreft liever op betrouwbare documentaires, historische beschrijvingen, enz. Om 
daaraan nog bizarre fantasie toe te voegen, vooral als die zich ook nog lijkt te verlustigen in 
sadisme en moord en marteling, als ware het fijne seks….. Eh nee, geef mijn portie maar aan fikkie.

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 18:01 uur
Beste Louis,

Over hypocrisie gesproken van de radicale joden.

Wilders wordt gesteunt door radicale Joodse Nederlanders,deze zijn overal, vooral in media en de 
politiek.
Wilders vezocht het Kabinet om te onderzoeken wat niet-Westerse Allochtonen Nederland kostten. 
joden zijn ook niet -Westers allochtonen, deze komen uit het Midden Oosten en lijken vaak op 
Arabieren met donkere haar en donkere ogen.Joden en Arabieren zijn Semieten.
Of hebben wij in Nederland Niet-Westerse en tweede hands Niet-Westerse allochtonen??
Maar goed, wat kost Nederland de joodse gemeenschap?
Wat kost Nederland Israel?!!!!

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 18:04 uur
Niet vergeten, ik hou van en respecteer heel erg de joden ”Joods Ander Geluid”.
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11-09? wat is dat?

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 19:08 uur
23 Olav Meijer
“Schetsen uit onwelriekende streken van zekere wereld beneden de oppervlakte der zee.” De lezer 
herinnert zich de indruk, die pater Jansens eenvoudige taal op Wouter gemaakt had. Niet geheel-en-
al ongelijk daaraan was nu z’n bevreemding over de aard der gesprekken op het kantoor.

U herkent het ongetwijfeld, Multatuli. Amsterdam, 19e eeuw. Beelden worden opgewekt. Werelden 
van verschil met het ‘herschrijven van de geschiedenis’ om over de rest maar te zwijgen. Het ene, 
literatuur prikkelt de fantasie, zet aan tot nadenken, je verder in de materie verdiepen. Foto’s, 
documentaires, idem. Film kijken is meer ondergaan, dringt op, denk ook aan het geluid of muziek. 
Hoe verwerk je zoiets, valt er nog over te praten?
Ook, zitten gelaagdheden in de film, verschillende verhaallijnen, ontregelt hij ons of niet? Voegt hij 
iets toe aan ons bewustzijn of doet hij dat juist teniet? Spreken de recensies hierover?
Hebben, vraag ik me verder af, mensen die dit maakwerk gaan bekijken ook kennis genomen van 
“Shoah”, de documentaire van Claude Lanzmann? Of ooit films van Resnais gezien?
De alles overheersende beeldcultuur lijkt onze herinneringen weg te spoelen, herinneringen 
allereerst verbonden aan verhalen. Verhalen over eigen belevenissen of overgeleverd. Vandaar de 
vraag, met welk doel worden bepaalde maakwerken geproduceerd? Gaat het alleen maar om de 
kassa te spekken? Het valt te betwijfelen.
Inderdaad, geef mijn portie maar aan fikkie!

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 19:31 uur
24/25

Beste Mostafa 11/09 (Amerikanen draaien maand en dag om) is de datum van de enige keer met 
geweld van buitenaf zijn geconfronteerd. De God der wrake heeft inmiddels huisgehouden in 
Afghanistan en Irak.

Goed dat je er over begint. Nederland is bijna altijd een immigratieland geweest. Dit feit wordt 
voortdurend genegeerd. Slechts in een korte periode na de oorlog vertrokken meer mensen dan er 
binnen kwamen. Was zelf bijna een Braziliaantje geweest en mijn vrouw een Nieuw-Zeelandse!

Praat me niet over geld, Mostafa, eigenlijk interesseert het me niet zoveel. Als ik maar fatsoenlijk 
kan leven. Lieden die daarover beginnen willen dat als argument gebruiken. Gebruiken zeker niet 
om te helpen. Maandag stond er iets over een rapport in de krant, over criminaliteit bij jongeren. 
Moet het nog lezen. Opvallend, oorverdovende stilte aan het Wildersfront. De werkelijkheid onder 
ogen zien is niet hun sterkste kant, eigenlijk willen ze die helemaal niet kennen. Dat is wat ik me 
ook afvraag over deze film. Films die de geschiedenis herschrijven. Wordt ook vaker mee geleurd in 
het forum.

Over die tweede hands. Ze zijn niet tweede hands, zo worden ze behandeld. Vroeger de Italianen, 
Ritals, in Frankrijk. Ook in Nederland of Duitsland. Toen kwamen de Spanjaarden, voor de oorlog 
had je ook nog de brave katholieke Polen. Allemaal voor het vuile werk, vooral in de mijnen.

Voor ik het vergeet. Nederlands. Nog nooit is een Amerikaanse ambassadeur in Nederland betrapt 
op beheersing van de Nederlandse taal. Typisch de houding van de werkelijke machthebber.
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louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 19:34 uur
27 – correctie, enkele woorden zijn vergeten in de eerste alinea: “…de enige keer dat Amerikanen 
met geweld van buitenaf…”

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 20:04 uur
Beste Louis,

Toen een groep zware crimininele moslims 3000 Amerikkanen hebben vermoord op 11-09, moest 
de hele Wereld meteen veranderen, ook volgens Nederland.Iedereen riep teoen: De wereld is 
veranderd.
Maar verdorrie, toen in 1995( voor 11-09!) de Serviesche radicale christenen bijna 8000 moslim 
mannen hebben vermoord, moest de Wereld blijven eruit zien hoe hij eruit zag??
Ik verstond en versta hier nog steeds een pak vla.

Zijn de Amerikanen mensen en wij tweedehands mensen? vroeg mijn lieve analfabete oma 
woedend, met haar hand op haar mond, bang dat haar kunstgebid door woede en schruuwen vliegt 
uit haar mond.

Een film over de feestende, bier zuipende Hollandse blauwe helmmen die Srebica moesten 
verdedigen tegen de Serviesche monsters, is wel had nodig, ook leuk!!!
Wie begint het?!
Sorry, ik zei maar wat!
Vriendelijke groeten.
Mostafa.

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 20:53 uur
29 – Beste Mostafa. Er waren in die tijd ook blauwhelmen in Joego-Slavië van een bepaalde stam, 
als ik me niet vergis uit Kenya. Die konden zich niet voorstellen dat blanken met hetzelfde geloof, 
Christelijk, zich onderling uitmoordden. Serviërs en Kroaten dus. Je weet waarschijnlijk ook dat de 
Amerikanen na de oorlog spijt hadden dat ze dat land aan het oostblok vergeven hadden, ondanks 
Tito. De correcties zijn inmiddels doorgevoerd, verdeel en heers. Een constante steeds: de Serviërs 
zijn hier de schuldigen, steeds. Voor de oorlog al, in de oorlog, omdat ze niet als de Kroaten 
collaboreerden met de Duitsers en nu weer. Komt dan goed uit ze ergens de schuld aan te geven. 
Alleen de vraag, is het wel zo gegaan? Ook hier is de laatste steen nog niet boven water. Denk maar 
eens aan die beruchte fake-foto’s. Wie heeft wie vermoord, wie beraamde plannen en zo kun je nog 
wel een tijdje doorgaan.

Nee, een film, laat maar. Nog meer leugens. Gewoon de waarheid proberen te achterhalen. 
Nederland was tot ruim 60 jaar geleden het grootste Moslimland van de wereld. Er is verdomd 
weinig van opgestoken, zoveel is zeker. Ook nooit een film over gemaakt, over die koloniale 
oorlogen bedoel ik. Hier steken we alles in de doofpot.

Nu we toch aan het uitweiden zijn. Ken je de muziek van het hoforkest in Marokko? Zou er graag 
een opname van hebben.

Ook vriendelijke groeten, Louis.
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Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 21:44 uur
Beste Louis,

”De waarheid proberen te achterhalen”?

Juist,duizend keer mee eens.
Maar lieve mensen, wie zou zal mag kan moet het doen?
Kofi Anan(VN!!) zei, vóór dat Bush samen met God Irak aanviel met moederbommen, dat die 
oorlog illegaal was,antwoorden sommige gelovigen christenen leiders in de stilte: én als Bush en 
God het willen, meneer Kofi?
Wij gaan ze en aanvallen en vermoorden, omdat ze in hun gedachtegoed ons willen aanvallen en 
vermoorden.
Wie mag wat zeggen? is om te beginnen, dan komt: wie mag wat onderzoeken?

De Zweedse wetenschapper en ex-hoofdinspecteur van Atoom-toestanden, zei: Saddam heeft die 
niet.Deze wordt bestempelt als een zwakke Westerse trots.

Een ding is goed bedacht: over 100 jaar, als Srebinica Weduwen(1995) allemaal dood gaan, komt 
een boekje over wat gebeurde plus of min in Srebinica.
De geschiedenis wacht altijd dat de echt getuigen van dat moment verdwenen zijn, dan gaat hij 
praten.
De geschiedenis praat natuurlijk niet, maar wat klopt nog lieve mensen?

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 16:44 uur
24-Mostafa Mouktafi—Tja, Mostafa, er was ook een tijd dat blanke christenen veronderstelden dat 
joden koosjer waren, maar enerzijds werden ze wijzer door de dagelijkse praktijk (kijk nog maar 
eens in oude, maar nog steeds actuele woordenboeken), anderzijds wordt die praktijk al zeventig 
jaar op Ubermenschliche wijze rond, in en door Israel bevestigd. Als er voor christen- en 
islamietenhaat gronden te rechtvaardigen zijn, dan voor jodenhaat eveneens. En gelet op de gang 
van zaken in Israel gedragen de Palestijnen zich nog uiterst beschaafd, vergeleken met het 
Israelische Herrenvolk.
Eergisteravond introduceerde Van Agt zijn boek ‘Een schreeuw om recht / de tragedie van het 
Palestijnse volk’ bij Pauw & Witteman. Hij stelde destijds te hebben gefaald, door zijn oren 
kritiekloos te hebben laten hangen naar de toenmalige adoratie voor dat land. Berustend op een 
schuldbesef en onwetendheid, beide inmiddels ruimschoots achterhaald, reden voor de christelijke 
Van Agt zijn visie te wijzigen, en dat kan van de notoire christenhater op dit forum gezegd noch 
verwacht worden. Toch vreemd, want waar katholieken geloven in een drie-eenheid, 
vertegenwoordigt de rabiate katholiekenhater alhier zelfs nog meerdere personen, die allen een 
eigen leven leiden, met en -voor de vorm- soms ook tegenover elkaar. Wel komen ze met elkaar een 
oneindig begrip voor islamieten overeen, vooral voor de ontaarde exemplaren. Voor de goede orde: 
ze zijn dus te herkennen aan hun Wilders-, christen- en katholiekenhaat, het negeren van vragen en 
argumenten, het ontbreken van nuances, het verleggen van accenten, het ontkennen van enige 
realiteit, het schofferen van hen niet welgevallige meningen (de meeste), en het afwijken van 
onderwerpen ten faveure van eigen stokpaardjes. Dat alles uiteraard met nicknames, want de 
goddelijke ontwerper houdt niet van openheid, al verlangt hij dat maar wat graag van anderen. Oh 
ja, hij verwijt ook graag anderen waar hij zichzelf permanent aan schuldig maakt, maar dat is dus 
om Zijn gang te kunnen gaan, waar hij andere gangen uit het oog is verloren. Zijn nieuwe creaties 
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komen doorgaans als een leeggeprikte ballon uit de lucht vallen, om zich eerst even te legitimeren, 
en gaan vervolgens op hun doel af, als man of vrouw. Dat doel betreft nooit islamieten, dus het zou 
ook een moslim kunnen zijn, grazend op Links Groen.
De militaire overmacht van Israel tegenover de machteloosheid van het Palestijnse volk, Mostafa, 
dat is de realiteit van het nu, en die is alleen maar met Palestijnse mobieltjes te filmen. Laat je dus 
geen rad voor ogen draaien met al die fruitschalen vol rottende appels en peren, maar hou altijd die 
Palestijnse boer voor ogen, die al zijn olijfbomen vernietigd zag worden voor de bouw van een 
scheidingsmuur, met instemming van de bond van hedendaagse fascisten, van joods tot CDA.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:45 uur
En, beste Mostafa, mocht je ooit in het prachtige Maastricht verzeilen, en je ziet daar een 
afgeschreven fiets rijden, bewaar dan voldoende afstand, want er zit geen licht op 

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:22 uur
Willem Nijmegen zegt:
vrijdag 11 september 2009, 17:45 uur
En, beste Mostafa, mocht je ooit in het prachtige Maastricht verzeilen, en je ziet daar een 
afgeschreven fiets rijden, bewaar dan voldoende afstand, want er zit geen licht op

O! beste Willem, zijn ze daar, bij u in de buurt, al begonnen met voor en achterspaarlampjes op 
fiets?!
Ik neem een zaklamp.

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:37 uur
Beste Willem,

De logica van Israel is: Er zijn lieve monsters en er zijn criminele monsters.
Ahmadinajade en Hamas zijn bijvoorbeeld criminele monsters en Sharon en Lieberman zijn lieve 
monsters, Volgens Israel en de Zionisten in het Westen.
Maar een monster is toch een monster?
Ik lach hier om.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 19:46 uur
Beste Mostafa, je bent, begrijp ik, tot de aai Marokkaan van het forum gepromoveerd. Of je er blij 
mee moet zijn? In Maastricht wordt massaal zonder licht gereden. Die verdomde studenten toch. 
Fiets weg, nieuwe fiets gejat. Afgeschreven dat wel.
Een ding weet ik zeker. Vertrouw nooit mensen die in de zeventiger jaren nog pal achter Israël 
stonden, politici niet en niet politici. Een pot nat. En als ze van katholieke huize zijn? Des te erger. 
Bezie Wilders en zijn kompaan Lieberman, de laatste weliswaar Rus, maar toch.
Mijn theorie: zionisten zijn nationalisten met een zelfde achtergrond als de fascisten. Ze hebben 
massaal mensen er ingeluisd. En blijven dat doen. Ken je het verhaal van de Rattenvanger van 
Hameln? Precies.
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Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 19:58 uur
Beste Louis, gétverdammer met dat geaai!
Bah, aaien.

Veronica Cramer zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:01 uur
Juist Mostafa.
Dat verhaal van aai poes, aai poes en dan een klap voor de kop stoute poes, acht ik op U niet van 
toepassing.
Ik had er verder nog wel wat sterke woorden aan willen wijden maar sinds ik weet dat een Uwer 
kinderen over Uw schouder lekker zit mee te lezen toom ik me in. Uw kind van 6 leest 
waarschijnlijk al in paragrafen. Boem. Gaat allemaal het koppie in.

Over zionisten en dergelijk gesproken. Dat is al lang over. Er is kort geleden een actie gevoerd in de 
USA gericht op Joodse jonge mensen om toch vooral te trouwen binnen de Joodse 
geloofsovertuiging. Er is in de USA al decennia lang geassimileerd. Dat viel dus helemaal niet in de 
pot bij mensen die al jaren in de echt zijn verbonden met een niet Jood.
Toen werd die actie acuut terug getrokken. Zal volgens mij in Europa niet veel anders zijn.
Het experiment om de Joden in de “diaspora” te binden, is dus mislukt.
Net als Ramadan in Rotterdam voor de Moslims, de gewone vrouw/man zal snel door hebben waar 
de werkelijke doelen liggen voor de zichzelf adverterende zogenaamde overtuiging.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:09 uur
44/45-Mostafa—Tja, Mostafa, tegen de haren instrijken is ook een vorm van aaien, het is maar een 
weet  . En het is niet aan iedereen voorbehouden te willen delen, vooral niet bij degenen die 
enkel gewend zijn te nemen. Een typisch joodse eigenschap, die in het verleden veel weerstand 
heeft gewekt. Helaas heeft de joodse gemeenschap daar geen lering uit getrokken, indachtig de 
gang van zaken in Israel, ontstaan en groot gegroeid door slechts te nemen.
Mostafa, inderdaad is een monster een monster, welke naam je hem ook geeft en in welk land hij 
ook is geboren. En al die monsters aaien kinderen, om ze later als kanonnenvlees in te zetten. Maar 
Israel heeft er wel erg veel voortgebracht, om een heel volk te kunnen knechten.
Dat van die zaklamp vind ik trouwens erg goed passen bij genoemd fietszadel. Als je die lamp tegen 
die fiets wegstreept, hou je een zak op dat zadel over 
Wist je trouwens dat Maastricht bekend staat om zijn Sfinx? Vooral vanwege de toiletpotten, dus 
goed voor een snelle afvoer  .

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 1:00 uur
Beste Veronica,

Ik las ooit( niet ver geleden) in de krant dat een Rabbijn in Nederland zei:”Trouwen met niet joods 
is zelfmoord’
Wie durft toen iets te roepen over integratie en assimilatie, op TV en in de kranten? Maar veel 
journalisten en politici praten liver met zichzelf, in de stilte natuurlijk En dat is gevaarlijk, ik ben 
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voor de openheid en waarheid, voor de vrede en vrijheid( voor iedereen die op mensen lijkt!)En 
tegen alles wat radicaal is.
Als hetzelfde een imam het roept, de hele Nederland staat op de kop.Dacht ik toen.Hier heb ik geen 
begrip voor.
Ooit zei ex-premier Kok: mensen zijn gelijk maar niet gelklijkwaardig”Teon dacht ik meteen: Hoe 
bedoeld u?? Een socialist die in de mensen ook Tomaten ziet?!Wat?
Maar goed nu blijkt dat ook socialisten van het grote geld houden.
Ze met hun Socialisme!!
Het kan ook, dat ik uit mijn nek slets.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 1:01 uur
het laatste woord, klets.

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:01 uur
#50 Mostafa.
Aan de maatstaven die U aanlegt is naar mijn mening niets mis. Klare taal.
Weet U wat er gaat gebeuren? Alle journalisten die flauwekul en drek produceren raken allemaal 
hun baan kwijt. Er blijft geen journalist meer heel, die dom genoeg is om uitsluitend in zichzelf te 
praten of voor de eigen gemeente te preken.
De krant zal dunner worden. Fijn, minder bomen tegen de vlakte.
Er blijven misschien 10 journalisten over in heel Nederland die over voldoende toewijding en 
kennis beschikken om een bepaald onderwerp volledig uit te diepen. Dan zou ex-premier Kok zeker 
een interessant onderwerp zijn.
Er komt echt een tijd dat U en ik absoluut de artikelen, geschreven door journalist
“Gijs Pieterse”, niet willen missen.
De huidige overheid en hun beslissingen bezorgen journalisten voldoende voer om te analiseren.
Ze zullen van rechts en van links komen. Mooi.

Binnenkort komen er 2 Amerikaanse generaals naar Nederland. Dat wordt dus geen theevisite.
De USA wil weg uit Afghanistan. Ze proberen anderen de aftocht te doen dekken, inclusief 
Nederlandse militairen.
Heeft U al iets gehoord over het onderzoek van de regering om uit te vinden hoe Nederland verzeilt 
raakte in Iraq? Ik niet. Over die koehandel voor de positie van Jaap de Hoop Scheffer zou ik wel 
eens willen horen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:27 uur
beste Veronica,

In mijn oog, regeert de daagelijkse kop van de Telegraaf. Als iets staat in de voorpagina van de 
Telegraaf, wordt een spoed debat gehouden, onze premier doet ook lekker mee.
Het Nederlandse volk heeft niet gestemd op de Telegraaf.
Volgens mijn lezen de politici de Telegraaf in het toillet, als ze gewekt worden s’morgens.Als iets 
die niet klopt in de voorpagina van de telegraaf staat, is de toillet altijd bij de hand.
Komt de bode smorgens met verschillende kranten in hand en wilt het op de tafel leggen voor de 
neus van een minister. Nee! bedankt, neem de Telegraaf terug die heb ik al gelezen thuis!!
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Stond ooit in de voorpagina van de Telegraaf: ”Laat ze vrij” ging over een arrestatie( bij de 
telegraaf heet het gijzeling!)van twee Telegraaf journalisten die criminele bronnen wilden niet 
veraden aan de politie.Wie is de rechter in dit land?
De Telegraaf zit ook op de stoel van de rechter, vaak als het gaat over de moslims?

Olav Meijer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 3:20 uur
@ Mostafa Mouktafi (30):

Citaat: “Een film over de feestende, bier zuipende Hollandse blauwe helmmen die Srebica moesten 
verdedigen tegen de Serviesche monsters, is wel had nodig, ook leuk!!!”

Daar zeg je wat, Mostafa. Je beschrijft een bittere realiteit, die men het liefste zou willen 
romantiseren en “herschrijven”. Net zoals al die Amerikaanse oorlogspropagandafilms, die in de 
jaren vijftig de bioscopen hier bedolven, en bv. die propagandafilm “Exodus”…..(De Joodse 
regisseur Otto Preminger veranderde het een en ander omdat het boek van Leon Uris naar zijn 
mening te anti-Arabisch was).

Olav Meijer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 3:40 uur
@ Mostafa Mouktafi (50):

Ex-premier Kok zei juist het omgekeerde: mensen zijn niet gelijk, maar wel gelijkwaardig.
En dat is volgens mij ook de juiste stelling.

louis sartorius zegt: 
donderdag 17 september 2009, 14:17 uur
Het spoor terug. Nokmim. Het Hebreewse woord voor wraak.
Wie heeft nog weet van Joodse en Arabische brigades die meegevochten hebben tegen de Duitsers? 
Vergelding speelde geen ondergeschikte rol. Tot plannen om het drinkwater te vergiftigen toe. De 
periode 1944-’46.
Een van de hoofdrolspelers uit die tijd komt aan het woord onder de naam Brenner:
http://www.konkret-verlage.de/kvv/txt.php?text=a3

Zal het maakwerk van Tarantino de ware geschiedenis overvleugelen en vernietigen? Och ja, die 
wraak nemende Joden. Ook geen lekkere jongens, heet het dan. De draai aan de werkelijkheid 
waarin propaganda uitblinkt.
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"Komt er een eind aan kwalijke bonussen-praktijken?"
Max Molenaar zegt: 
donderdag 10 september 2009, 15:53 uur
Nationaliseer financiële instellingen
Ik denk dat de wantoestanden blijven bestaan in de financiële sector, ook in Nederland.

Nationaliseer alle banken, verzekeringsbedrijven en andere financiële instellingen. Want ze 
misleiden consumenten uit eigenbelang massaal met desinformatie over financiële producten die 
vaak erg ondoorzichtig zijn. Veel consumenten die daarop vertrouwen, raken daardoor gedupeerd.

En als een commerciële bank failliet zou gaan, mede door de huidige extreme zelfverrijking van de 
directie, dan zullen de belastingbetalers nu helaas voor de kosten opdraaien.

Genationaliseerde banken kunnen volgens mij efficiënt en klantvriendelijk functioneren via 
prestatiebeloning per medwerker en per afdeling en door een onafhankelijk insituut dat de kwaliteit 
van de dienstverlening streng controleert.

Totdat financiële instellingen genationaliseerd zijn, moet de overheid uitgebreid objectieve 
consumentenvoorlichting geven over specifieke financiële producten, in samenwerking met de 
Consumentenbond.

Maak een apart ministerie van Consumentenzaken, voor het behartigen van consumentenbelangen, 
via onder andere objectieve vergelijkende warentests en gratis voorlichting aan consumenten.

Verbied reclame voor geldleningen en risicodragende beleggingen.

louis sartorius zegt: 
donderdag 10 september 2009, 20:07 uur
11 Max Molenaar – Mee eens, de enige juiste stap! Laat die Consumentenbond er alsjeblieft wel 
buiten.
Een buitengewoon interessant gegeven is ook het Islamitisch bankieren. Geen gedonder en 
oplichterij meer met rente heb ik begrepen. Jens Bos wist hierover onlangs wat te melden. In de 
gauwigheid vind ik de link niet meer. Was van CNN.

Jens Bos zegt: 
donderdag 10 september 2009, 20:40 uur
@ Louis sartorius (28) Emil Havas (27)

Hierbij de link:

http://edition.cnn.com/2009/BUSINESS/08/25/islamic.finance/index.html?iref=intlOnlyonCNN

met vriendelijke groet,

JB

(PS, even geen reactie, geen desinteresse, maar, helaas geen tijd op het moment)
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Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 20:54 uur
Beste Louis,

Het Islamitisch bankieren?
Dit is het einde!
De meeste rijke Arabieren en moslim weigeren rente aan te nemen. klinkt leuk, maar deze steken 
juist miloenen dollars in hun binnen zakken toekomstig uit grof corruptie, zwaar oplichterij, 
witwassen van geld, direct en indirect het geld van het hun Volk stellen, miljarden gaan naar de 
Buikdans en waterpijppen, drank, drugs en prostitue, kopen van minderjarige tegen verkrachting! en 
nog meer ellende. Ik praat hier uit ervaring.
Ik ben bang dat als Nederlanders gaan ZO door het leven, op basis van, religie géén rente, dan gaan 
zij net zo gdragen als ”mijn” Arabieren daar!

De kerk geeft soep elk dag voor de armen, de moskee en de synagoog koken en bakken niets, zou je 
denken!
Als Nederlandse moslim doe ik het a la Hollands, gewoon rente met twee handen omhelsen.
Maar als ik een ”een soort oplossing” bedenk kom ik zeker terug.

Ik weens u een Prettig avond,
Mostafa.

Jens Bos zegt: 
donderdag 10 september 2009, 21:25 uur
@Mostafa Mouktafi,

leuke reactie J, maar, is de houding van die “top” niet terug te voeren op immoraliteit – natuurlijk 
vooral die van een door zichzelf omhooggeworpen elite -, misschien onderbouwd door wat men op 
Westerse scholen van ons kapitalisme “geleerd” heeft en de “support” die men vaak van elders 
ontvangt? Misschien één van de redenen achter de opkomst van het salafisme?

Overigens zult u dat beter weten dan ik…ik ben daar nog nooit geweest…

In één ding moet ik u gelijk geven ik kan mij nog een geval herinneren van een bezoek uit één van 
de emiraten in de jaren ’80 door een ondernemer uit die hoek aan één van mijn eerdere werkgevers 
te Amsterdam, de desbetreffende heer moest na een prettige dis (met wijn) afgeleverd worden bij 
YY, ik bedoel maar….

Met vriendelijke groet,

JB.

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 22:00 uur
Beste Jeas Bos,

Die! verwelkomt geen rente, dat is Haram(onrein)!
Ik ook, ik bedoel maar…

Met vriendelijke groet.
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Mostafa Mouktafi.

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 22:02 uur
Het spijt mee,Beste Jens Bos, bedoelde ik.

Mostafa Mouktafi zegt: 
donderdag 10 september 2009, 22:03 uur
Ik ga toch stoppen, is mijn dag niet, dank u.

Het spijt MIJ.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 12:28 uur
Je moet toch wel onvoorstelbaar naief zijn om in deze tijd nog in ‘herenakkoorden’ te geloven. 
Hoewel, er worden wel meer goden aanbeden in volle overtuiging, dus zo vreemd is het ook weer 
niet.
Een van de belangrijkste denkfouten bij het uitkeren van bonussen is deze te koppelen aan goede 
resultaten tijdens vette jaren, want dan kan een kind de economische was doen. Er is dan geld in 
overvloed (incl. volstromende VAR-potten) om risico’s -die veelal en volautomatisch gunstig 
uitpakken- te nemen, wat weer afstraalt op de beroepsgokkers, ook bankiers geheten. Die met de 
stroom meevarende groep gokkers kan overal aan de bak, dus ook exorbitant hoge eisen worden 
moeiteloos ingewilligd. Dat zegt echter niets over hun kwaliteit, want die komt pas tot uitdrukking 
als ze tegen de stroom op moeten roeien. En daar ging het dus even mis, want niet alleen de boot 
bleek uit wrakhout te bestaan, maar de roeispanen eveneens, terwijl de roeiers zelf ook de weg kwijt 
waren. Die gang van zaken rechtvaardigt geen enkele bonus, want van al die onmisbare, geweldige 
bestuurders bleef slechts een schim over, ze vielen allemaal door de mand. Met die kwaliteit viel het 
dus wat tegen, en ook de concurrentie zat -in theorie noch praktijk- niet echt meer om ze te 
springen. In een neergaande economie blinkt dit type uit in reorganisaties, oftewel massa-ontslagen, 
bij gebrek aan creativiteit en inventiviteit. En dan blijkt dus dat ze geen enkele bonus waard zijn, 
anders dan de luchtzak waar ze op drijven. Banken hebben te veel van die cowboys in huis, op de 
Rabo na, goed voor een degelijk beleid. Het is een grof schandaal dat banken nog steeds door 
cowboys worden geleid, en zolang zal die bonuscultuur -in welke vorm dan ook- voorspelbaar 
gehandhaafd blijven.

Hugo Freutel zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 12:40 uur
Banken rekenden zich te rijk op basis van virtueel rendement van fantasievolle koppelproducten 
met gekoppelde risico’s.

Het ontbreekt banken en de financiele wereld nog steeds aan transparantie.

Als klant wil ik het risicoprofiel van mijn bank weten en de verzekerde waarde van het geld welke 
ik in vertrouwen uitleen aan mijn bank.
Als klant zou je recht moeten hebben op inzage in de bedrijfsvoeirng om te zien of je geld wel goed 
beheerd word.
Als klant ben je een kapitaalaandeelhouder van de bank en zou je inspraak moeten hebben op de 
controle en risico beheersing.
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De DNB laat genoeg steken vallen zo blijkt uit het Icesave-debacle en deze toezichthouder heeft 
kennelijk niet de ambitie, capaciteit of bevoegdheden om elke bank op de Nederlandse markt te 
controleren en klanten te waarschuwen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:02 uur
52-Hugo Freutel—Tijdens het lezen werd ik spontaan getroffen door een deja-vu-gevoel, ooit door 
mij verwoord in een verhaal. Omdat de moderator toch van huis is, zal ik het hieronder proberen te 
plaatsen, op weg naar het weekend.

Bankschroeven

‘Ik heb godsgruwelijk de pest aan jullie soort!’, schreeuwde Hij met hoofdletter zijn onvermogen 
uit, toen ik hem smeekte mijn leven een aangename wending te geven. ‘Mislukte creaties flikkeren 
we doorgaans in de hel, dus je mag blij zijn dat je nog leeft, pézen zul je!’ ‘Dank u Heer, dank u, en 
kan ik nog wat voor u doen?’ ‘Voortplanten, neuken tot je erbij neervalt, met minder dan tien 
miljard neem ik geen genoegen, dus als de sodemieter aan het werk!’ Gebiologeerd stortte ik me 
plichtsgetrouw op alle openstaande gaatjes, maar de hemeldwepende loonslavernij besloot ik 
vaarwel te zeggen. Van de tien geboden kon er wel een gemist worden. Hij had me dan wel een 
horig leven toebedacht, maar Zijn verklarende geouwehoer was ik inmiddels goed beu. Ik trok 
liever aan de hoofdbel dan aan de bijbel te moeten hangen. Hemeltergers liggen graag voor meer 
dan bruine armen in de zon. Dat vermoedde Hij met hoofdletter al, maar Zijn overtuigingskracht 
schoot nu even tekort op karakter. Dus richtte Hij Zijn pijlen maar weer op het land der blinden, 
moeiteloos te annexeren met een eeuwig leven als wisselgeld. Chocolademunten, maar ogend als 
edelmetaal, dus vol verwachting klopt ons hart. Hij kende de zwakten van zijn volgelingen –dankzij 
causaal verband- en vermeldde wijselijk niet dat het verschil tussen horig en hoerig marginaal is. 
Met zelfdenkende poppen hou je een marionettentheater immers niet draaiende. Tegenwoordige 
trendsetters worden voor minder gekruisigd. En met de zweepslag der geboden werd terloops een 
uit de hand gelopen soort in toom gehouden. Aldus viel het product te slijten, zij het voornamelijk 
aan elkaar om de voorgestane kringloop draaiende te houden. Andere soorten werden daaraan 
ondergeschikt gemaakt, terwijl de grond van hun bestaan zowel letterlijk als figuurlijk werd 
ontkend of ontkracht. Door sluwe vossen die daarnaast de passie preekten, een alom geaccepteerde 
norm. God was ongetwijfeld ondernemer, of kolonisator natuurlijk. Met toekomstvisie. Mijn 
voornemen tot vertrek stuitte dus links en rechts op nogal wat onbegrip. Of was het onvermogen? 
De aangevoerde twijfels varieerden van een duik in het ongewisse diepe tot een verwachte hel en 
verdoemenis. Maar van wieg en graf was ik inmiddels al verzekerd en daartussen liet ik me niet 
meer aegoniseren. Vrijheid, blijheid en zonder risico’s vaart niemand wel. En ach, hoe stabiel je ook 
vaart, verzuipen doe je toch, vroeg of laat. Leven is snuffelen, onderzoeken, proberen, kortom: 
bewegen. Twee stappen terug en een vooruit leidt tot souplesse, overzicht en stabiliteit. Maar 
stilstand is achteruitgang, zo maakt het ondernemende deel van de natie ons voortjagend wijs. Ook 
dat is een geloof, in het fossiele land der blinden. Daar past geen achteruitgang in, ook al is het vaak 
de enige uitgang als de vooruitgang is geblokkeerd. De authentieke loonslaaf begrijpt wat ik bedoel, 
of juist niet.

Een kennis van me had na een veertigjarig dienstverband als monteur van achteruitkijkspiegels een 
verchroomde kruiskopschroevendraaier met bijbehorende speech ontvangen. Die zag het leven dus 
áchter zich voorbijsnellen, wat beloond werd met een kruiskop. Van chroom, voor de zilverprijs was 
hij helaas te laag ingeschaald, een automatisme. En ook met het vooruitzicht op niet haperende 
robotten dienden de aandeelhouders gelikt en gelaafd. Menselijk kapitaal legt het altijd af tegen de 
geile blikken van travestiet Pecunia. Ook de symboliek droop eraf. Zijn eigen kop had veertig jaar 
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het kruis van de loonslavernij mogen dragen. De vele groeven getuigden van grote betrokkenheid 
met zijn aan zware ketenen geklonken loopbaan, zijn leven dus. Tijdens de speech slingerde de 
direkteur nog een bekvol clichés de ruimte in, dacht onderwijl aan de strakgegoten bilpartij van zijn 
secretaresse -vooral achter de copuleermachine kwam deze zo voortreffelijk uit-, krabde direct 
daarop gelukzalig glimlachend aan zijn evenbeeld en bracht een heildronk uit, daarbij nadrukkelijk 
in de spiegel kijkend. Goedkeurend, hoewel zijn airbag bij nader inzien wel erg uit het lood begon 
te zakken.

Maar ik had het inmiddels allemaal wel gezien. Herhaling is de moeder van de wetenschap. En met 
dié wetenschap kun je voor de start van een menswaardig bestaan nog maar één ding besluiten. Dus 
werp die zo innig gekoesterde koelieketenen af, zo luidde m’n motto. Het slotakkoord van een 
groeiproces dat startte uit het niets, uit alomtegenwoordige ervaring dus. Uiteindelijk vinden de 
totaal ontheemden het nog steeds normaal, want menselijk, dat na tweeduizend jaar telwerk hele 
volksstammen in alle vroegte en veelal bij donker bewekkerd en balend uit de veren springen, 
ontbijt in mitrailleurtempo naar binnen knallen, in kilometerslange rijen als in een stinkendblikken 
processie walmend het milieu lopen te verzieken, de dag door moeten brengen met veel, zoniet alles 
van hetzelfde in de vorm van een reeks geestdodende, onzinnige werkzaamheden ter meerdere eer 
en glorie van in dikke vetlagen over de kin druipende welvaartssymboliek, iets waar de van 
nagenoeg de geboorte af geconditioneerde hersenmassa’s zich in alle vrijheid nooit voor zouden 
hebben geleend, en dat voor een niet gering gedeelte onder en met lieden die ze zelf nooit 
uitgezocht zouden hebben noch uit zouden willen zoeken op basis van hun relevante kennis, waarna 
de meesten in het donker weer gefileerd naar de claustrofobie veroorzakende doorzonellende 
moeten terugkeren om aldaar afgepeigerd bij te komen, te zeuren over alles en iedereen uit dezelfde 
centrifuge, te moeten kijken naar hersendimmend buisvermaak om tenslotte met een eigen, inflatie-
onderhevige niet uit de relatietombola het nest in te moeten duiken om daarna een aantal uren 
gestrekt te gaan liggen, gehinderd door hoofdpijn ter ene of rijs- danwel gistproblemen ter andere 
zijde en dat alles dan ruim veertig jaar lang, waarna ze een hoop spitsvondig geachte lulligheid naar 
hun kop krijgen geslingerd door lieden die er geen zak van menen maar het zo overtuigend kunnen 
brengen, waarop ze met een lading flessen incluis standaard bekraste pen of wijzerplaat -die 
gelegaliseerde moordenaar van vrijheidsdrang- geacht worden huiswaarts te keren om nooit meer 
terug te komen, waarna, omdat het ze nooit geleerd is om te leven, ze zich te barsten zitten te 
vervelen, maar dit voor de omgeving trachten af te schermen door veelvuldig met eveneens 
uitgerangeerde treinstellen die in dezelfde avondzonfuik zijn beland te ontsporen, zodat de 
klaagzang op alles dat ze in hun leven hebben vervloekt zonder enig resultaat in ieder geval 
gemeenschappelijk kan worden gezongen, waarna hun inmiddels volledig uit het lood gezakte 
partnervlees met doorschijnend zilvergrijs gekrulde stofnesten op de gekrompen schedels, rimpels 
als neushoornvellen en dichtgeplamuurde kraaiepoten dezelfde boerenkool staat op te scheppen als 
die waarvan ze veertig jaar geleden in gedachten al afscheid hadden genomen, om zich daarna niet 
helemaal lekker te voelen en vroeg naar bed te gaan, waarna de wederhelften ‘s ochtends geen 
beweging meer in hun ijskoude lijven kunnen ontdekken en deze vervolgens maar in houten kratten 
laten droppen onder een laag zand, vergezeld van een of meer zwartgerande columns in het 
plaatselijk blad, waarin ze volkomen ten onrechte de hemel in worden geprezen onder de meest 
ridicule, maar o zo aansprekende lofdichten van Vondel tot Toon Hermans c.s., waarna ze niet 
alleen letterlijk tot stof vergaan, maar rap daarna ook figuurlijk tot de statische archiefstukken 
behoren.
Ziedaar het leven in notendop voor de gemiddelde loonslaaf, vroeg of laat, standaard 
geprogrammeerd door de christelijke of politieke overtuiging van gelijksoortige idioten. Kafka zou 
er zijn lippen vertwijfeld bij aflikken, Orwell wordt tot zijn ongenoegen dagelijks postuum geëerd. 
En zij? Ze noemen dat ‘leven’. Ze noemen dat ‘vrijheid’. De vrijheid van de inko- annex consu-
mens, oftewel volledige en onvoorwaardelijke overgave aan het circus der horigen, waarbij anderen 
voor hen de risico’s dragen en ze als tegenprestatie daarvoor als ledenpop behandelen. Zo begon het 
ooit en zo is het nog steeds, klemvast omarmd als uitzichtloos inzicht. Maar waar ik geacht of 
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gedwongen werd slechts te kijken, begon ik tot overmaat van ramp ook nog eens te zien. Logisch 
gevolg daarvan was dat dit leven me als een maagzuur oprispend Shell-shop-saucijzenbroodje de 
strot uit begon te hangen. Wat had ik in godsnaam te zoeken temidden van die legers 
onverbeterlijke idioten in hun glazen of stenen bunkers, die zichzelf en anderen een leven lang 
kwellen. En buiten, in de stralende zon, loopt iemand luidkeels en hartstochtelijk te zingen. En 
binnen hoor je ze denken: die is gek…..

En dat klopte inmiddels vrij aardig, na het leven van zijn keizerlijke kleren te hebben ontdaan. Want 
na enige jaren van filosoferen en discussiëren over de zin van leven kwam ik helaas -of gelukkig- 
niet verder dan steeds weer diezelfde slotsom die luidde: onzin. Zaad ontkiemt, wortelt, groeit en 
sterft af, that’s life, that’s all. Dus beter ten halve gekeerd, dan wanneer ten hele niet meer valt te 
dwalen. Maar die conclusie beleed ik bij nader inzien toch liever buiten, onder koesterende 
zonnestralen, dan binnen dankzij dubbelgestookte surrogaatwarmte. Waarom zou ik mezelf en 
anderen nog langer martelen door het stellen van schier eindeloze reeksen vragen van waarom, 
waartoe, waarvoor, waardoor en waarop dus nooit één zinnig antwoord zal kunnen worden gegeven 
omdat het benodigde bewustzijn daartoe ontbreekt -of ingekleurd is aangetast- en de toekomst per 
definitie even ongewis is als de naar behoefte vertaalde beleving van een verleden. Vissen vragen 
zich ook niet af waarom ze zwemmen, waarin kleine hersens groot blijken te zijn. Microchips 
misschien? We hebben nog een lange weg te gaan. En mensen kunnen bij gebrek aan weten slechts 
ná denken, als druppel op een gloeiende plaat. Voor-denken valt buiten hun competentie en dus zijn 
vraag en antwoord dienaangaande uitzichtloos, maar wel tijdverdrijvend. Maar na jarenlang aldus 
mijn leven op werknemersniveau te hebben verdreven werd het nu toch echt tijd voor actie. En dus 
besloot ik ontslag te nemen. Dag allemaal, vanaf nu deel ik m’n tijd zelf in, met of zonder 
knorrende maag. Weg met de loonslavernij, leve het vrije ondernemerschap! Nou ja, vrij, het kost 
natuurlijk wel een vermogen om te starten en nog meer om de gang erin te houden. Vluchten 
aasgieren dalen daarbij over je neder teneinde je tot het bot toe kaal te plukken. Ik koos voor een 
van de grotere zuigerinstallaties, de Meedenkbank. Met wie is me helaas nooit duidelijk geworden, 
want ze leverden maatwerk waar ze alleen zelf in pasten. Het gewenste geld kreeg ik daarom ook 
niet zonder slag of stoot. M’n hele doopceel werd gelicht, tal van verklaringen moesten worden 
getekend, zekerheden en borgstellingen werden links en rechts uit kasten gehaald, auto’s en 
onroerend goed werden verpand en als ik het waagde om eenmaal de limiet te overschrijden dan 
zou een vroegtijdige dood nog de beste oplossing blijken. Kortom, ja meneer Lening, nee, meneer 
Spaargeld, natuurlijk meneer Hypotheek. En zo verstreken de jaren van vrijheid-blijheid. De zaak 
liep redelijk, met het inkomen kon ik mezelf bedruipen, maar ook niet meer dan dat. Maar… ik 
deelde m’n tijd grotendeels zelf in, zocht m’n eigen mensen uit en genoot met volle teugen van het 
leven. M’n enige kruisgang betrof die naar de bank. Woekerrente en diep in het stof buigen als 
daaraan niet kon worden voldaan. Ik zag er steeds meer tegenop. De kleutertijd had ik al lang 
geleden achter me gelaten, alleen was peuterleidster Bank daar nog niet van op de hoogte, en wilde 
dat ook liever niet weten.

Tot die ene dag, ergens in mei, de postbode aanbelde met een aangetekende brief. Afkomstig van 
een notaris uit Gstaad, Zwitserland. Gstaad? Ik kon me niet herinneren daar verplichtingen te zijn 
aangegaan. Al snel bleek dat ik niets verschuldigd was, maar als enig erfgenaam van een oudoom 
zojuist bijna driekwart miljoen in de wacht had gesleept. Niet echt verkeerd dus. Sterker nog, ik 
sprong bijna letterlijk een gat door het afgebladderde plafond. Oom Leo kende ik nauwelijks, maar 
ik wist zeker dat het een fantastische kerel bij leven moest zijn geweest. Bij dood ook trouwens. 
Een week later mocht ik de cheque in ontvangst nemen: zevenhonderdvijfenveertigduizend gulden 
netto. De noodgedwongen mondspoeling Vieux maakte snel plaats voor huigstrelende Martell, ik 
paste me probleemloos aan de nieuwe situatie aan. Maar ik besloot nog tot iets anders, mijn wraak 
zou zoet zijn.
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Goedgeluimd, hoe kon het ook anders, begaf ik me de volgende dag naar de bank, de cheque veilig 
in het dichtgeknoopte overhemdzakje opgeborgen. Het bordje op mijn winkeldeur ‘Wegens 
omstandigheden geopend’ brak ik met een bevrijdend gevoel doormidden. Tot vandaag had ik altijd 
een afspraak moeten maken om de directeur te spreken te krijgen, maar dat liet ik doelbewust 
achterwege.
‘Goedemorgen, meneer Westra, kan ik u helpen?’ De standaard-glimlach van het receptiemeisje 
wekte nu eens geen wrevel op, ik lachte zelfs terug. ‘Graag, Ilse, is Lodenburg aanwezig?’ Zag ik 
het verkeerd of fronste ze even haar wenkbrauwen. ‘Menéér Lodenburg is druk bezig en wil niet 
gestoord worden, heeft u een afspraak?’ Inderdaad, Lodenburg was tot op heden voor mij altijd 
‘meneer’ geweest. Een noodgedwongen benaderening, tot vandaag dan. Die uitgebeende Caesarkop 
met die verstoorde blik boven die begrafenis-outfit had m’n humeur al veel te lang nadelig 
beïnvloed, die tijd was nu voorbij. ‘Nee, maar ik wil hem toch wel even dringend spreken’, zei ik 
doortastend. ‘Ogenblikje graag.’ Ilse vertrok naar de kamer van Lodenburg, die in de hoek van de 
ruimbemeten hal resideerde. Snel daarop keerde ze met hoogrode konen weer terug en zei: ‘Hij kan 
echt niet gestoord worden, belt u maar even voor een afspraak.’ Dat hij niet gestoord kon worden 
was me duidelijk, hij was het immers al. Lodenburg had haar kennelijk goed de les gelezen, ze 
verslikte zich bijna in haar woorden en leek nogal aangedaan. ‘Forget it’, zei ik en liep met vaste 
tred richting directiekamer. Achter me hoorde ik nog de gesmoorde stem van Ilse, die me terug 
wilde roepen, maar daar had ik geen boodschap aan. Ik opende de deur, liep naar binnen en sloot 
deze direct achter me.

Lodenburg zat aan zijn bureau achter een stapel papier en keek verstoord op. ‘Meneer Westra, wij 
hadden toch geen afspraak?’ zei hij op barse toon. ‘Inderdaad, maar daar heeft u ook niet het juiste 
geslacht voor’, zei ik. Lodenburg keek even alsof hij water zag branden, maar herstelde zich snel en 
vroeg met een flauwe glimlach ‘Wat kan ik voor u doen?’ ‘Om te beginnen een zetel aanbieden, 
zoals het een goed gastheer betaamt’, zei ik op de docerende toon van een onderwijzer die op 
vriendelijke wijze een pupil de les leest. Met opkomend vragende blik wees hij naar een stoel aan 
zijn bureau en zei ‘Neemt u plaats. Ik weet niet waarom u mij nu opeens komt bezoeken, maar het 
komt eigenlijk wel goed uit. Ik had u toch al vandaag een brief willen schrijven in verband met uw 
rekening courant-krediet. U staat momenteel in het rood voor 50. 277,23. Zoals u weet waren wij 
overeengekomen dat u tot maximum 50.000,– kon gaan. Het zou prettig zijn als u die 277,23 
meteen kon aanzuiveren’. Ik keek hem, het hoofd iets opzij buigend, taxerend aan. De blik die hij 
mij ook altijd toewierp als hij zijn positie weer eens wilde laten gelden. ‘Ja, gelukkig kan ik ook 
lezen, uw afschriften laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Zeker niet als het een debetstand 
betreft’ sprak ik, terwijl Lodenburg inmiddels behoorlijk geïrriteerd op zijn stoel zat te schuiven. 
Het was duidelijk dat hij niet gewend was op een dergelijke wijze te worden aangesproken, zeker 
niet door cliënten met debetstanden. ‘Maar daar kom ík nu even niet over praten’, vervolgde ik 
zelfbewust en met de nadruk op ‘ik’. ‘Onlangs is een oudoom van me overleden en die heeft me 
netto, dus ná aftrek van belasting, zevenhonderdvijfenveertigduizend gulden per cheque nagelaten. 
En nu zou ik….’
‘Komt dát even goed uit!’ riep Lodenburg bijna verheugd ‘Komt u maar voor de draad met die 
cheque, die storten we wel op uw rekening’. ‘Ho, ho, een beetje kalm alsjeblieft’ zei ik op 
aanmatigende toon, strekte vervolgens tergend langzaam de benen en vouwde de handen 
zelfvoldaan op m’n buik, daarbij de duimen draaiend, een geliefde bezigheid. ‘Laten we daar maar 
even mee wachten. Eerst wil ik eens met u overleggen of ik het geld überhaupt hier wel zal 
deponeren.’ Lodenburgs zuinige kruideniersmondje zakte van verbazing iets open. ‘Wat bedoelt u 
daarmee? U hebt mij indertijd verzekerd dat u slechts met ónze bank zaken zou doen.’ ‘Dat klopt’, 
zei ik ‘Ik heb nergens anders een bankrekening. Maar op de een of andere manier speelt me door 
het hoofd dat ik daar maar eens iets aan moet veranderen.’ Lodenburg op quasi verwijtende 
schoolmeesterstoon ‘Kom, kom, meneer Westra. Wij hebben u in het verleden toch altijd gesteund 
en geholpen. Dat is toch wel wat waard. Gelooft u me, die cheque kunt u het beste hier achterlaten.’ 
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‘En daarover zou ik nu eens met u willen praten.’, sprak ik belerend. ‘Ik heb een paar vragen die ik 
graag beantwoord wil zien. Mijn eerste vraag: Wat gaat u met dat geld doen?’ ‘Uiteraard zullen we 
eerst die overstand weg moeten werken’ zei Lodenburg met hoopvolle blik en vervolgde ‘Dan 
zouden we bijvoorbeeld de rest op een spaarrekening kunnen zetten, of althans een deel ervan. Nee, 
ik weet het nog beter. We annuleren die kredietfaciliteit, zetten dan een gedeelte op de lopende 
rekening en het restant op een spaarrekening.’ ‘Ik geloof dat u mij toch niet helemaal goed begrijpt’ 
zei ik ‘Wat ik wil weten is wat de bánk met mijn geld denkt te gaan doen. Toen u mij destijds de 
kredietfaciliteit verstrekte -tegen een enorm hoge rente zo u weet- wenste u een volledig 
gedocumenteerde uitleg van mijn hele doen en laten. Opleiding, inkomen, ervaring, op mijn 
neukpatroon na wilde u over alle details geïnformeerd worden. U wilde weten hoe mijn financiële 
positie was en hoe die zich in de toekomst zou gaan ontwikkelen, liefst gegarandeerd. U wilde exact 
weten wat en hoe ik u zou kunnen terugbetalen, wat ik allemaal als zekerheden aan te bieden had, 
enzovoort. Dat heb ik allemaal keurig gedaan. Daardoor zit de bank zo veilig als maar zijn kan, 
want ik moest mijn zaak, mijn huis, mijn auto en diverse andere bezittingen op papier overdragen 
als zekerheid voor het gevraagde bedrag. Daarom ga ik ervan uit dat u hetzelfde voor mij zult doen, 
zeker als ik dit aanmerkelijk grotere bedrag uit handen geef.’

Lodenburg stak een sigaar aan, maar zijn knokige vingers trilden meer dan gewoonlijk ‘Ik geloof 
niet dat ik aan zoiets kan meewerken, meneer Westra. Uw geld zou gewoon deel uitmaken van de 
algemene fondsen van de bank. En de bank zou daarmee handelen zoals ze dat altijd gedaan heeft.’ 
‘En dat is nu precies waar ik niet gerust op ben.’ Ik keek bedachtzaam naar de rand van 
Lodenburg’s bureau, laste een korte denkpauze in en vervolgde ‘Hoeveel geld heeft deze bank niet 
aan Chili geleend? En hoeveel aan Argentinië, aan Trinidad, aan Rusland en God weet wat nog 
meer voor bananenrepublieken? Onlangs las ik ergens dat -om te voorkomen dat het systeem van 
banken overal ter wereld in elkaar zakt, waardoor een groot aantal banken failliet zou gaan- aan de 
landen die ik net noemde nóg meer wordt geleend. En dat is niet alles. Banken stoppen miljarden in 
voorzieningenpotten om verliezen af te dekken. Verliezen die veel, zoniet alles te maken hebben 
met slecht management en gebrek aan inzicht bij de kredietverstrekkers, mensen zoals u dus. 
Daarom lijkt het me niet meer dan redelijk dat u mij dezelfde garanties verstrekt als ik u destijds 
heb gegeven.’

Lodenburg zat sprakeloos, wat onderuitgezakt op zijn stoel en leek behoorlijk uit zijn evenwicht 
gebracht. Deze benadering was hem geheel onbekend en genoot duidelijk niet zijn voorkeur. Nu ik 
deze slag had gewonnen werd het tijd voor een tweede offensief. Keurig verpakt, dat wel. ‘Nou ja, 
laten we dit dan maar even laten rusten. Laten we het eerst maar eens hebben over welke 
waarborgen de bank mij kan bieden.’ zei ik vergoelijkend, maar met alle troeven overtuigend in 
handen. Lodenburg met zwakke stem: ‘…De reputatie van de bank zelf…’ Dat leek me een beetje 
mager. Ik boog me iets naar hem toe, keek hem indringend aan en zei gemaakt verbaasd: ‘Van het 
hele bankconcern? Of alleen maar van dit kantoor? Ik heb dit gebouw eens goed bekeken toen ik 
hier binnenstapte. En als het inderdaad eigendom van de bank is, weet ik niet zeker of ik het wel als 
onderpand zou willen hebben. Ik moest bijna tien maal meer aan garanties meebrengen dan het 
bedrag dat me ter beschikking werd gesteld. Ik ga ervan uit dat de bank het dus volkomen normaal 
vindt wanneer ik dat nu ook van u eis. Uiteraard moet een makelaar het komen taxeren en 
vanzelfsprekend worden de kosten daarvan door de bank gedragen.’ Lodenburg keek nu alsof hij 
door een acute aanval van diarree werd overvallen, hapte naar adem en zei wanhopig: ‘Ik geloof 
toch dat u mij niet hebt begrepen, meneer Westra. Wat ik probeerde duidelijk te maken is dat de 
reputatie van onze bank meer dan voldoende waarborg biedt…’ Dat leek me wel een erg zwak 
uitgangspunt, dus ik vervolgde op pissige toon ‘Nu snap ik u toch echt niet! Ik heb een uitstekend 
lopend bedrijf met een eersteklas reputatie (lulkoek natuurlijk, maar hij zou het nu zeker niet aan 
durven vechten), maar juist ú vond mijn reputatie destijds onvoldoende garantie bieden. U 
presteerde het zelfs mij niet alleen garant te laten staan, maar ook nog een borgstelling van mijn 
vrouw en godbetert van haar moeder te eisen. Nog afgezien van wat ik eerder heb gezegd, vind ik 
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het absoluut noodzakelijk en vanzelfsprekend dat ik persoonlijke waarborgen krijg van de 
hoofddirectie, de raad van bestuur én de commissarissen van de bank!’

Lodenburg zweette inmiddels als een gemarineerde batterijkip en leek een zenuwinstorting nabij. 
‘Daar komt niets van in, meneer Westra.’ Ik besloot hem het voordeel van de twijfel te geven en zei: 
‘Als uw hoogste bazen dit niet willen doen, laten we dan eens over uw persoonlijke waarborgen 
praten, dat lijkt me niet meer dan redelijk. Ik weet dat u in een aardig huis woont en in een goede 
buurt. Ongetwijfeld zit er inmiddels een aantrekkelijke overwaarde op. Uw huis zou dus al een 
stapje in de goede richting zijn. Een tweede hypotheek misschien?’ Lodenburg leek iets te willen 
zeggen, maar de woorden bleven hem in de keel steken. Zijn gezicht begon nu paars aan te lopen. Ik 
deed alsof m’n neus bloedde en ging verder. ‘Maar goed, daar kunnen we het altijd later nog over 
hebben. U wilde mijn geld op een spaarrekening storten. Dat lijkt me een aardig idee, vooropgesteld 
dat de waarborgen voldoende zijn. Wat de rentevoet aangaat had ik gedacht aan zo’n drie procent 
boven het promessedisconto. Wat denkt u, is dat redelijk?’ Lodenburg vertwijfeld: ‘De rente staat 
momenteel op twee procent en ik zou voor u tot vier procent kunnen gaan. U moet begrijpen dat er 
een verschil moet zijn tussen de rentestand van geld dat wij als bank lenen en geld dat wij op onze 
beurt uitlenen aan anderen. Meer kunnen we echt niet vergoeden.’ ‘Dat slaat dus nergens op!’, zei ik 
resoluut. ‘U hing mij destijds een wurgende rentevoet van vijftien procent om mijn nek. Ik heb u 
toen verteld dat dat voor mij veel te hoog was. U zei toen ook dat het niet van belang was wat ík me 
kon veroorloven, maar wat de bank wilde incasseren. Zo tussen neus en lippen door liet u ook nog 
doorschemeren dat u maar éven over mijn twijfels bij het hoofdkantoor hoefde te reppen en de hele 
lening zou worden afgeblazen. Wat u mij hier vanmorgen heeft verteld, is voor mij volstrekt 
onaanvaardbaar! Geen garanties, geen waarborgen, lage rente, wat denkt u wel! Andersom heb ik 
destijds het volle pond op tafel moeten leggen in verband met dat krediet. En dat, terwijl ik een 
voorzichtig en solide zakenman ben, dat kunt u toch uit de balansen aflezen (daar was weliswaar 
fors mee gesjoemeld, maar daar had hij geen weet van).’ Lodenburg keek me aan alsof zijn 
aambeien op springen stonden en ik vervolgde: ‘Wat de bank betreft ligt dat toch duidelijk anders. 
U heeft enorme bedragen uitgeleend waar onoverzichtelijk grote risico’s aan waren en zijn 
verbonden. U heeft gigantische bedragen moeten reserveren om in evenzo grote verliezen te zien 
verdwijnen. Ik heb er absoluut geen belang bij mijn geld in twijfelachtige instellingen te steken. 
Uiteraard wens ik me daarbij volledig in te dekken, een ook bij u gebruikelijke gang van zaken. Het 
komt me voor dat u als bank geen enkele garantie kunt of wilt geven en dat u zelf geen persoonlijke 
garanties kunt of wilt opbrengen. Daarnaast hebt u zelfs nog toegegeven dat de bank geen rente op 
een door haar af te sluiten lening kan betalen tegen een rentevoet die voor de verstrekker van zo’n 
lening aanvaardbaar is. Beste kerel, waar zitten we hier eigenlijk nog over te praten?’

Lodenburg zag lijkbleek. Zijn sigaar lag afgebladderd en fijngeknepen in en rond de asbak. Zweet 
parelde in lange stromen over zijn dodemansgezicht en veroorzaakte natte plekken op de kraag van 
zijn inmiddels rouwgerande overhemd. Hij zei niets, maar duidelijk was dat hij deze oorlog op 
eigen terrein had verloren. Na jaren van intimidatie en kleinering besloot ik hem gelijk maar de 
doodsteek toe te brengen. Ik stond op, plantte voorovergebogen m’n handpalmen op de rand van 
zijn bureau, keek hem indringend en met vernietigende blik aan en zei langzaam en weloverwogen: 
‘Ik raad u aan een en ander nog eens goed te overwegen. Misschien kunt u iets voorstellen dat meer 
overeenstemt met de werkelijkheid dan wat u me tot dusverre hebt verteld. Wanneer u in staat bent 
met een realistisch voorstel te komen weet u mij te vinden. U mag me in dat geval benaderen, de 
koffie staat klaar. Wel graag van tevoren bellen, mijn tijd is kostbaar. Helaas voor u kunnen we 
vandaag geen zaken doen. Andere keer beter en het beste met u.’ Ik draaide me om en liep naar de 
deur. Bij het openen keek ik terloops nog even naar het bureau. Lodenburg zat zwaar hijgend en als 
in trance uit het raam te staren. Ik sloot de deur en liep vrolijk fluitend naar Ilse. ‘Dag schat’, zei ik 
gemeend, drukte haar spontaan een kus op de door een tekort aan zinvolle afspraken 
samengeknepen mond en stapte de deur uit, naar buiten. De lentezon scheen volop, bomen stonden 
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in bloei, een zachtgroene deken had de winter koesterend toegedekt. Vanaf vandaag zag de rest van 
mijn leven én dat van Lodenburg er anders uit, door de bank genomen.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:04 uur

PS. Het feitelijke verhaal begint ergens halverwege, dit voordat de vermoeidheid toeslaat 

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:29 uur
Het eeuwige misverstand. Kwantiteit heeft niets van doen met kwaliteit. Maar pas op, bij toename 
van de kwantiteit ontstaat vroeg of laat een kwalitatieve omslag. Ten goede of ten kwade?
Och ja, die geldbuidels. Komen altijd van pas. Hoe meer hoe beter.

Edmond V.O. Katusz zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:23 uur
Vraag
“Heeft de code uw vertrouwen? Of denkt u dat er weinig verandert?”
Antwoord
Het bancaire systeem is een legaal misdadig systeem, per definitie ombetrouwbaar.

“J v Bijsterveld zegt:
donderdag 10 september 2009, 14:55 uur
Kinderlijk: banken vallen niet om omdat bestuurders riante bonussen hebben, maar omdat op hun 
balans huizenbezitters staan die hun hypotheek niet kunnen betalen.”

1. Banken vallen niet om, maar kunnen failliet gaan. Altijd dat maar weer dat enigszins 
versluierende taalgberuik
2. Het niet kunnen betalen van de hypotheek komt doordat men nietsvermoedende mensen een rad 
voor ogen draait en hen een hypotheek laat nemen die zij zich eigenlijk niet kunnen veroorloven. 
Dit proces wordt aangedreven door het graaizuchtig naar hoge bonussen op de korte termijn 
verlangen. Draai de zaken a.u.b. niet om!

@ Nr. 59 Willem Nijmegen
H.U.L.D.E! Dreiwerf H.U.L.D.E!
(Uh, soms ietwat meer witregels, maar een kniesoor die daar op let)

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:38 uur
63-Edmond V.O. Katusz—Dank voor uw compliment! Het was eigenlijk mijn bedoeling in het 
NRC-Guinessboek voor langste teksten te belanden, en dat is geloof ik gelukt. We drinken er een 
singlemalt op!

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71584
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71584
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71596
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71596
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71637
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71637
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71801
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/10/komt-er-een-eind-aan-kwalijke-bonussen-praktijken/#comment-71801


"Vindt u het berekenen van de kosten van allochtonen 
mensonwaardig?"
Emil Havas zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 10:15 uur
Een ding is heel duidelijk: sommige Limburgers zijn een ware pest voor dit land. Ik wil de precieze 
omvang van die schade wel eens uitgemeten zien, niet enkel uitgedrukt in euro’s.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 11:41 uur
Door eerst toe te zeggen en daarna met een halfslachtige berekening te komen wek je natuurlijk wel 
de indruk iets te verbergen.
Dat ons land een enorme groep kansarmen binnen de grenzen heeft gehaald met een onevenredig 
grote impact op sociale zaken, gezondheidszorg, onderwijs en ook criminaliteit is een feit, of je dat 
nu leuk vindt of niet.
Er is niets mis met kosten in kaart brengen om goed beheer te voeren, dat moet immers ieder 
huisgezin, dus de optelsom daarvan eveneens. En als blijkt dat bepaalde kosten te hoog zijn moet je 
snijden, in dit geval grenzen stellen aan de import van kansarm, naast een -niet vrijblijvend- 
eisenpakket om van het bestaande kansarm kansrijk te maken. Als je daar geen beheer in voert ben 
je dom bezig, zoals in dit land al decennia lang het geval is. De gevolgen daarvan zien we terug in 
steeds verder afnemende kwaliteit, in alle sectoren.
De politiek weet verrekte goed waar de knelpunten zitten, maar daar spelen ze Wilders mee in de 
kaart. Het zij zo, belangrijker lijkt me toekomstige generaties van de fouten tot heden te vrijwaren, 
maar de ballen daartoe ontbreken helaas in dit kabinet.

e.starink zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 14:04 uur
De PVV begint nu met het laten berekenen wat een allochtoon kost. De allochtonen kunnen dan 
ophoepelen (als het aan Wilders ligt enkele miljoenen voor heel Europa; of waren het tientallen 
miljoenen?)
Als we dat type PVV-denken een tijdje volhouden komen achtereenvolgens aan de beurt: de AOW-
trekkers, andere uitkeringstrekkers, studenten en thuisblijvende moeders. Misschien komen we dan 
eens aan die miljoenen mensen die Wilders eruit wil schoppen.
Nederland wordt er met het PVV-denken al met al wel gezelliger op……

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 14:20 uur
Het PVV-denken is een logisch gevolg van het genegeerde Fortuyn- en Hirshi Ali-denken, en dat 
denken staat weer voor wat vele kiezers (aan)voelen, zien en weten, dus ontkennen heeft geen zin. 
De allochtonenknuffelaars alhier is er veel aan gelegen woestijnzand in de ogen te strooien, en 
behoren daarmee tot de veroorzakers en instandhouders van wat ze zelf veronderstellen tegen te 
gaan.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:00 uur
Komt aan hr. Donner! Trekt uw voorstel tot verhoging van de AOW leeftijd in want dra zal de PVV 
het gebruiken de status “buitenlander” te verlengen.
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Hun hoofden gelijk zand de banken voor ons land Vaart het schip van Staat zich werkelijk vast 
beraad
Zich in die woeste zee van smaad en laster en malheur
De tijd verstrijkt zichzelf tot ver in hunner kleur
Bruin, een ietwat rode rand en laarzen tot aan hun Kant.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:01 uur
Want de ochtend zal brengen wat de avond verschool.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:08 uur
en nu snel terug in het riool…

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:10 uur
De hamburger heeft het recht te vragen wat het broodje hem kost.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:12 uur
#38
En weer heeft de turfeiker zijn lading gelost.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:15 uur
oeps. Moet zijn
reaktie op #34 de hamburger heeft het recht te vragen wat het broodje hem kost

en op #37 En weer heeft de trufeiker zijn lading gelost

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:17 uur
en weer oeps op #40 trufeiker is natuurlijk die turfeiker. Niet dat het verschil maakt overigens.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:21 uur
dat wil zeggen te lezen #38 voor #37. Dat het verschil maakt is duidelijk.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:24 uur
Duidelijker nog Willem Nijmegen: in #39 moet je # 38 voor #37 lezen. Niet vóór maar ipv. Je kan 
het ook gewoon laten toch?

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:27 uur
En mat!

b vos zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:31 uur
@ jn de graaff (35-41):
Nog even volhouden, bijna weekend!
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Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:34 uur
Terecht werd al door diverse deelnemers aan deze discussie gezegd -of toch minstens gesuggereerd- 
dat wel degelijk de motivatie telt, welke een onderzoek, zoals nu door Wilders gevraagd, 
“aanstuurt”.

Het probleem met dergelijke en honderden andere mogelijke vragen naar bepaalde mensen, 
bevolkingsgroepen, verschijnselen, beleidsmaatregelen, rechtspraak, ideologieën, enz. enz. in een 
uiterst onbevredigende en onvolmaakte “samen”leving als de Nederlandse, is dat (als gevolg dus 
van die onvolmaaktheid) ALTIJD wel bepaalde conclusies te trekken zijn uit DAN als 
onbevredigend aan het licht komende feiten.

Stel (en de reeds bekende gegevens lijken daarop te wijzen) dat inderdaad de (financiële…) 
rekening van immigratie erg hoog is…welke beleidsmaatregelen worden daaraan dan – en hopelijk 
WEL in overeenstemming met moreelethische opvattingen die al eeuwenlang vormend en 
beschavend waren voor veel Europese samenlevingen!- gekoppeld…??
Of, wordt dan het helaas steeds dominanter groeiend moreelethisch nihilisme, dat velen in deze 
door (neo)liberaal kapitalisme geregeerde wereld min of meer ongebreideld hun egoïsme en allerlei 
daaruit voortkomende nare eigenschappen (zoals hebzucht en machtswellust) laat uitleven, dan de 
maatstaf: Wilders (maar hij niet alleen!) is daarvan immers, als voormalig VVD-er, zeer 
gecharmeerd…

Wat we dan kunnen verwachtten is perfect te zien in het “beleid” dat ons wordt opgelegd als gevolg 
van de gigantische en werkelijk met astronomische cijfers begrote kosten van de financiële crisis, 
veroorzaakt door de zelfbenoemde z.g. “elite” en hun gretig meeprofiterende slippendragers, 
alsmede al die gretig gemaakte en verblinde beursgokkers…
In plaats van daaruit rechtvaardige en verstandige lessen te trekken, worden deze door het huidige 
beleid “uit de wind gehouden” en de gevolgen op de (veelal zelf daaraan onschuldige) 
SLACHTOFFERS afgewenteld…

Daarom is solidariteit tussen mensen cruciaal en werkelijk opbouwend, ook al “voelt” dat vooral 
voor beter gesitueerden in uiterst onbevredigende “samen”levingen als de onze soms wel eens als: 
“mijn(?!) geld gebruikt voor…” (zelf in te vullen)
Niet voor niets werd deze DAAROM als eerste ondermijnd en uiteindelijk afgebroken door politiek 
gemotiveerde en door datzelfde moreelethisch nihilisme “geïnspireerde” beleidsmaatregelen.
Je kunt die “eeuwige” media-aandacht voor Wilders en ook wel andere, bewust (!!..) als 
“monomaan” afgeschilderde rechtse coryfeeën, dan ook wel degelijk zien als een evenzo lang 
voortdurende aanval op die solidariteit, vanwege aldus menigmaal gevoede gevoelens van 
ontevredenheid en ergernis…

In ieder geval kan gesteld worden dat hoofdzakelijk kortzichtige en door benepen egoïsme 
gemotiveerde berekening of, nog niet alle relevante feiten en moreelethische “insteek” kennende 
onwetendheid, zulke –en helaas in de toekomst steeds vaker voorkomende soortgelijke- vragen laat 
stellen…
Wat een schrikbeeld: een “samen”leving met steeds meer ad hoc “schuldigen” …

Harrie V.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 15:38 uur
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Willem Nijmegen.
Voor uw duidelijkheid ten overvloede en om met uw genossen nog even door te analyseren in uw 
vooronder bij het kaarslicht en inde reuk van de groene zeep.

#34 De ham-burger heeft het recht te vragen wat het broodje hem kost.
#37 En weer heeft de turfeiker zijn lading gelost.

E. van Groningen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 16:02 uur
Jarenlang hebben de multiculturisten beweert dat er (veel) immigranten nodig zijn om de kosten 
van de vergrijzing op te vangen. Nou is er een politieke partij wiens initiatief ertoe kan leiden dat er 
eindelijk helderheid over deze beweringen kan worden geschapen en nou breekt de hel los. Er is 
maar een conclusie mogelijk: Nederland wordt steeds idioter en hysterischer.

natascha adama zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 16:05 uur
Hoeveel kost een allochtoon? Een allochtoon die niet mee mag doen met een arbeidsproces of op de 
bank wordt gezet omdat men outsourced zoals in de jaren 80 massaal gebeurd is kost veel. Hier in 
Amerika werk je, zwart wit, bruin, groen of geel. Ben je goed opgeleid dan heb je legio 
mogelijkheden, minder goed opgeleid ook legio mogelijkheden. In Nederland is de er zoals Amestie 
dat uitdrukt sprake van institutionele discriminatie, dwz bedrijven verkiezen een blanke jongemand 
tussen 25-45 ipv vrouwen en allochtonen. Ik denk dat de discussie van de PVV een zinloze is omdat 
uiteindelijk de Nederlandse samenleving iets moet doen om mensen die nu niet meedoen moet 
betrekken in de samenleving, in het arbeidsproces in het politieke proces, want anders zal er niets 
veranderen. Wilders is een product van uitsluiting en als we even wachten komt er een andere gast 
uit een (allochtone) hoek aanwalsen die het belang van een andere miskende groep zal behartigen.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 16:25 uur
#46 B. Vos
And after a weekend ashore with a pure kindly whisky like old hore:
It is like a cup of easy peanuts to shut up them there donuts. Do not do the nuts! And thou shall 
become king wishdom instead. There is no hope for this on our globe with them on the wheel, from 
top to the keel. Like that Adolf once did, so lets call him there hit, to e-mind his own shit that ran 
before dawn. Beware of the pawn, be aware of the pawn.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 16:36 uur
The pawn on top of the hit.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:01 uur
J.n. de Graaf,

U bent zo langzamerhand een echt vervelende stoorzender bij veel discussies.

Maakt u er zich a.u.b. niet vanaf met het goedkope smoesje van “ironie: ”want als die zo ontaardt 
als die van u, kan het niet anders of men kan TERECHT twijfelen aan de oprechtheid van uw 
bijdrage hier: mensen met een echte boodschap uiten zich nooit ZO …
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Of, bent u bewust het NRC-forum aan het ontregelen in de heimelijke hoop van uitgelokte censuur, 
zodat alle u (en opdrachtgevers…?) onwelgevalligs een moeizamer weg moet gaan om gelezen te 
worden?

Houd a.u.b. op met deze ergerlijke onzin…

Harrie V.

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:03 uur
Zullen we van de aarde maar eens 1 land gaan maken? Met democratisch gekozen afgevaardigden 
uit alle provincies? (voorheen landen) De aarde met z’n allen eerlijk delen en woorden als kansarm 
of kansrijk uit de woordenboeken schrappen? Zo ook autochtoon en allochtoon, want hoe kunnen 
die nog bestaan in het ene grote wereldland? Niks rechts noch links, maar menselijk beschaafd. En 
in een wereldbeschaving passen geen armen en rijken, maar gelijkwaardige bewoners die allemaal 
( om te beginnen!) geboorterecht hebben op voeding, huisvesting, energie, onderwijs, zorg en 
openbaar vervoer. Dan hoeft dáár niet meer per persoon voor gesjacherd te worden, maar brengen 
we eensgezind met z’n allen op uit die ene wereldschatkist! Kunnen we eindelijk de creatieve en 
zuiver intellectuele horizonnen verleggen.
Zet IEDEREEN – na bepaalde leeftijd (vanwege integreren na de geboorte via zorgzame opvoeding 
en kundig onderwijs etc.) zich in naar eigen kunnen voor modaal, modaler, modaalst en nobody 
over de asociale top! Mogen wat mij betreft pro Deo bonussen verstrekt worden in de vorm van 
medailles of lintjes voor hen die extra hebben bijgedragen aan vruchtbare ontwikkeling die aarde, 
dier en mens in weldaad vooruit hebben geholpen. Af te lezen in de mate waarop moeder aarde niet 
meer krampachtig zucht door ongebreidelde uitholling. Legers de moordwapenen hebben 
ongevormd tot dienstbare ploegscharen. De zon met haar boordevolle energie niet langer ongebruikt 
blijft. Hersenpannen die gaan voor oprechte duurzaamheid.

Kunnen we nou eindelijk eens het feest van de gulle liefde gaan vieren op die ene aarde ipv met 
vlag, nationale volksliederen en onverdiende paleizen de geldwolven tot prooi zijn? En ja, heilige 
huisjes zullen vallen en figuren als Wilders om te gieren! Zij hebben geen poot meer om op te staan! 
Zij zullen behoren tot de primitieve underdog van een zich ontwikkelende mensheid die er schoon 
genoeg van heeft onder het gebulder van in naam van de kwien en al die andere kwibici onze 
broeders en zusters om het leven te helpen. Waar zijn we mee bezig geweest? De wereld is geen 
moer opgeschoten: van slavernij naar moderne slavernij! Van Afrikanen, naar Joden bij Moslims 
beland! VOC-ers en hun nederige dienaars! Wat een achterlijke wereld! Volk waar is uw hart? Laat 
het weer kloppen voor de aarde en ál haar bewoners en STA op voor een wereld waar voor iedereen 
plaats is. Ongeacht kleur, religie, non-religie en alles wat leeft in de harten der sapiens. Evolueren 
heet zoiets ipv geslacht tot geslacht rondjes draaien onder het juk van de poenmaffia die met vlag en 
wimpel over het (in hún lodderogen!!) ‘klootjesvolk’ wil blijven heersen. Gun elkaar de 
Islamitische moskee, de Joodse tempel en de Christelijke kerk met wel of niet doekjes, pruikjes, 
petjes of hoedjes. Leef en laat onderling vreugde leven! Zet in voor het feest van de liefde en rust 
niet eerder voordat de aarde sociaal, menselijk en voor iedereen bewoonbaar is en NIEMAND meer 
honger lijdt! Pas dan kunnen we zeggen dat we geleefd hebben, met hart en ziel. En rust u bij 
afscheid in vrede!

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:09 uur
Dots and lots that’s what they are called: the pawn on the hit as creepy like shit. And all the 
mountains will bow and the valleys will grow until the Moon is besides grown and theire masters 
are thrown in a deep darking sky with stars shining a goodbye, a truly farewell as soon as they go 
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bye roaddown to hell. To warn is like stirring milk pastured to silk. But butter is makes, a word 
only, it takes. And the butter will be bitter for souer.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:12 uur
56-Natascha Adama—Welk type allochtoon bedoelt u? Het type dat zichzelf sociaal en 
arbeidstechnisch uitschakelt voor de markt om vervolgens in een al even zelfverkozen 
slachtofferschap te vervallen, of het type dat van onderwijs, aanpakken en integreren weet? Dat 
laatste type komt namelijk in ons land doorgaans even makkelijk aan de bak als in Amerika, en een 
onwillige allochtoon heeft daar al evenmin iets te zoeken als hier, dus die kan beter in eigen land 
blijven. Als Nederlanders naar elders emigreren, dan hebben ze zich -waar dan ook- maar aan te 
passen aan de daar heersende mores, en dat is waar het hier o.a. aan ontbreekt, naast tal van andere, 
integratie belemmerende factoren.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:13 uur
#61 ach Harry V. Vergeten dat uw partij zo in 86 voorstelde de migranten uit Marokko een 
oprotpremie te geven? Wilt u er ook bij optellen zeker. Wie ontregelt wat? Dat is dat.

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:13 uur
De vraag of de aanwezigheid en vestiging van allochtonen de Nederlandse samenleving of 
economie nu iets heeft opgeleverd of gekost heeft, is op zich, puur financieel, niet oninteressant. De 
immigratie bestaat in Nederland nu zo een 35 jaar. Het is een wel zeer complexe zaak te berekenen 
wat de kosten versus de opbrengsten zijn. Daarbij vast houdend aan de wetenschap dat de 
immigratie is gestart ter versterking van het Nederlandse bedrijfsleven. (dus ook de vraag wat het 
Nederlandse bedrijfsleven heeft verdient aan de immigratie, en dat ten koste van de algemene 
middelen, is mee te nemen.)

Daar het gebruikelijk is in Nederland te rekenen en te herberekenen met betrekking tot groepen 
binnen de samenleving en economie, denk maar aan de diverse regelingen binnen het sociaal bestel 
of zoiets als de hypotheekaftrek, zijn berekeningen m.b.t. immigratie op zich dan ook niet echt 
verwerpelijk. Daarbij dient begrepen te worden dat er immigratie is vanuit vele delen van de wereld 
en vanuit vele nationaliteiten en culturen. En daar begint het probleem al voor zowel de PVV als 
voor die partijen die zich tegen dit soort berekeningen uiten. Immers er is altijd weer sprake van die 
allesoverheersende anti Islam en dus anti religieuze en anti multiculturele component. Daarmee is 
de discussie bij voorbaat al zwaar vervuild. En maakt ook de PVV zelf, de vraag uiterst verdacht. 
Waar de anderen natuurlijk maar al te graag op inspringen. En voorbijgaand aan de uitslagen, die 
altijd ruimte zullen laten tot diverse interpretaties, is er natuurlijk toch een voorzet nodig wat te 
doen met de uitkomsten van al die, op zichzelf, geldverslindende en onvolledige berekeningen. (zijn 
Turken duurder dan Chinezen? En leveren Christelijke Turken meer op dan Islamitische Turken?, 
Moeten de Molukkers meegenomen worden in de berekeningen (Als gevolg van Nederlandse 
schreeuwers hier beland en daarna kostelijk geschoffeerd)

Hier maakt de PVV weer de zelfde, nu al klassieke fout. Men wil weten wat immigratie kost (of 
oplevert) maar men geeft niet aan wat men met die uitkomst aanwil. De PVV heeft een sterk 
vermoeden dat de immigratie meer kost dan oplevert. Maar vertaald die uitkomsten (inmiddels 
vanzelfsprekend) niet naar heldere oplossingen voor de onderliggende culturele problemen.
De winst van de berekeningen en uitslagen ligt dus niet in de uitkomst, maar moet liggen in een 
vertaling naar andere invloeden op de Nederlandse samenleving. Hetgeen slechts kan leiden tot 
pijnlijk kromme redeneringen en wangedrochten. Het kwalijke in de voorstellen en vragen van de 
PVV ligt dus in het onbegrip en de werkelijk bestaande ‘achterlijke’ politieke kennis en opvoeding 
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van de Nederlandse burger. Die denkt (op voorspraak van de PVV) ‘winst’ te doen door geld ‘over 
te houden’ bij het weren (of wegzenden) van immigranten.

Denk daarbij maar eens aan die jongeman uit het Oost-Groningse, die in een documentaire aangeeft 
dat als de immigratie zo veel meer kost dan oplevert, er dus een reden is voor de PVV te stemmen. 
Daarbij geeft hij direct wel aan wat er met de ‘winst’ van een terugdringen van de immigratie(kost) 
zou moeten gebeuren. Hij ziet zijn (al vier jaar lopende) bijstanduitkering dan graag direct met 100 
euro netto verhoogd. (Kan je beter aan mij geven en het ‘achterlijke’ is gelegen in het feit dat hij 
echt meent te weten dat de PVV hem die 100 ook werkelijk zal geven).

Het is voor zover ik weet alleen in Nederland dat de regering en volksvertegenwoordiging zich 
gelegen laat aan dit soort onzinnige, tijdrovende en geldverslindende vragen, gedachtespinsels en 
niets zeggende berekeningen. Het is te hopen dat de Nederlandse burger zich realiseert, dat de PVV 
hem hier niets meer brengt dan een versterking van dat onbegrepen culturele (en niet financiële) 
onbehagen. Met de bedoeling stemmen te winnen. Waarom er zovele zijn die er met ‘open ogen’ 
inlopen is een veel belangrijker vraag dan zoeken naar het uitkomstenplaatje van de Nederlandse 
Deep Thought.

jn de graaff zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:15 uur
#61 Harry V: H. Arrivé?

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:16 uur
Overwegingen tijdens het strijken.

Slaven en gastarbeiders, wat is het verschil? Allebei een economisch goed. Allebei niet best 
behandeld. Slechts de kostenfactor telde. Waar, menselijke waar.

Allochtonen? Nederlandse staatsburgers of Chinezen, Russen of Brazilianen? Of gaat het om 
Moslims en niet Moslims?

Gastvrijheid? Wordt rekening gehouden met een niet genode gast of houden we de deur gesloten?

Welke lasten bezorgen en berokkenen we, als individueel persoon, de gemeenschap en welke 
prestatie leveren we die de gemeenschap ten goede komt?

Ten behoeve van wat worden oorlogen gevoerd? Om goedkoop autootje te rijden en te vliegen naar 
zonnige paradijsjes? Wat kost ons dat en wie worden er vermoord voor de benodigde brandstof?

Maken we onderscheid tussen mensen op grond van huidkleur, status, geloof, taal?

Is geld belangrijker dan mensen?

Stelselmatig als de fascistische club ter sprake komt steken in dit forum een aantal lieden hun kop 
boven het maaiveld uit. Ze zeggen zeer begaan te zijn met de medemens, over veel invoelend 
vermogen te beschikken, stellen abjecte persoonlijke vragen, spreken over criminaliteit alsof dat 
een absoluut begrip is, kortom, geen argumenten. Ze zeggen zeer begaan te zijn met ons land. 
Spreken over gezwellen verwijderen, als het over mensen gaat, en in een moeite door over 
castreren. Heren onder elkaar. Leer het forum kennen en u weet waar u niets van te verwachten 
hebt. Mensen met een zeer speciale ethiek. Ze verkondigen de roep om een groot leider in tijden dat 
het fascisme de kop op steekt. Hun namen? U herkent ze beslist. Wat hebben ze te verbergen?
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Het is, zoals het altijd is geweest, de kans-rijken tegen de kans-armen. Geven we die kans-rijken 
nog een kans op beterschap of mieteren we ze meteen de grens over, of met de woorden van de 
roerganger van genoemde club meteen in zee? Dat getuigt misschien van goed beheer en oplossen 
van knelpunten. Met dit soort lieden ga je zeker geen discussie aan. En de ballen afsnijden? Veel te 
bloederig. Zo geborneerd ben ik wel.

Katholieke jongetjes leerden al vroeg: “Wie met pek omgaat wordt er mee besmet”. Daar houden 
we ons maar aan.

Patrick Faas zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:28 uur
Eens met Emil Haval #1.

Heel veel katholieken in Holland stammen af van gastarbeiders die in de loop van de 17de en 18de 
eeuw naar Holland gehaald zijn uit de ‘achterlijke’ soevereiniteitslanden (Brabant en Limburg) om 
in het rijke Holland als gastarbeiders te werken. Zonder deze katholieke arbeiders had de 
protestantse (en deel ook joodse) elite zich nooit zo kunnen verrijken. Maar de katholieke arbeiders 
veroorzaakten verschrikkelijk veel overlast, oa door grootschalig alcoholisme. Lees de verslagen 
van de schepenbanken uit de 17de en 18de eeuw er maar op na.

Als Napoleon gelijke burgerrechten voor iedereen introduceert, komt er een einde aan de 
misdragingen van het katholieke tuig. Door de burgerrechten gaan ze zich ook als burgers gedragen. 
Veel katholieke families in Holland, die het eerder niet gelukt was om kapitaal op de bouwen, 
beginnen geld te verdienen en de katholieken willen nu hun eigen kerken bouwen. Daartegen is nog 
veel verzet. Katholieke kerken in het protestantse Holland? Dat kan toch niet? Dat staat toch niet?

Inmiddels staan hier vele katholieke kerken en de afstammelingen van de Limburgse en Brabantse 
arbeiders voelen zich helemaal thuis in het protestantse Holland. Fijn zo, best zo, maar ze moeten 
niet gaan zeuren over moslims. Herinner je eigen geschiedenis, papen.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:34 uur
1 Emil Havas – Hoe verwijder je ze?

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 17:41 uur
70 Patrick Faas – Allez, allez. Het Hollandse tuig in Limburg, meer speciaal in Zuid-Limburg, nog 
’specialer’ in Maastricht dan? Ook in vorige eeuwen. En wat dacht u van de carboonkolonisatie? 
Ook toen al gastarbeiders, Polen, Tsjechen, Italianen, Serviërs. En Hollandse kolonialen. Heeft 
allemaal maar zeer zijdelings met geloof van doen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:05 uur
Ja! graag wil ik, als niet-Westerse Nederlander!!, weten wat niet-Westerse Nederlanders kosten, 
maar gelijk kappen gelijk monieken, zeggen Nederlanders.
Joden zijn semieten en komen uit het Midden Oosten,dat is een feit.Echte joden hebben ook als 
Arabieren donker haar en donker ogen, deze zijn absoluut geen Westerse christenen!
Vergeet niet om de Joodse gemeenschap ook mee te tellen als niet Westerse Allochtonen.
Wat kost Nederland Israel, via de Joodse gemeenschap in Nederland.Er zijn ook joodse kinderen en 
volwassen die naar Israel gaan voor een paar jaar om daar mee te ”vechten” en te Werken, naast de 
joden in Israel.
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Vergeet niet dat Wilders, de vervanger van Hirsi en nog wat! wordt juist gesteunt door de Joodse 
gemeenscahp in Nederland.
Ze willen toch het weten, wat ik kost. Nou, geef en voorbeeld en begin bij je zelf.
Succes.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:42 uur
66 gerritsma rene – Waarom zo veel woorden besteden om onzinnige en verwerpelijke vragen te 
weerleggen? De beweegredenen van een dergelijke club om dat soort vragen te stellen, daar moeten 
we het over hebben. Het wij-zij verhaal. In de tachtiger jaren heette het: “Zij nemen onze banen 
weg”, hoe onzinnig ook. En nu: “De profiteurs, de criminelen, etc. etc.” De door u geciteerde 
Groninger met zijn achterlijke uitspraak is alles zeggend.
Nogmaals, de politieke agenda van en de obstructie van onze democratie door deze club is het 
wezenlijke. Let op hoe bepaalde keffertjes weer gaan blaffen!

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:48 uur
Wat heeft het slopen van Irak, Arabiesche land, Nederland gekost? Irak is het begin van de 
sevilisatie! lees je geschiedenis.
Voor Amerika kost hen Irak falliet, Crisis na crisis….
De Wapensindustrie van de Zionisten in Amerika is de enige die met breed glimlach de wereld uit 
lacht over de criis.Amen, zeggen ze in de stilte.

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:49 uur
Cevilisation, bedoeld eik

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:55 uur
Ik ken ook joden die 2 en 3 jaar hier wonnen, zijn die ook puur Hollanders? kaaskoppen?!
Geef een antwoord: wat kosten de Nederlanders van Joodse( israel) afkomst Nederland?!

Jens Bos zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 18:56 uur
@Louis Sartorius (79)

en het grappige is degenen die de banen wegroven, …die autochtone Nederlanders wel zouden 
willen doen…. moeten we echt in andere hoek zoeken, de geo/macro economische kwestie.

met vriendelijke groet,

JB

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 19:02 uur
Italianen die hier ooit kwamen wonnen en werken, werden door Nederlanders als Mafialieden en 
Spaghetti-vreters genoemd, terwijl Nederlanders van hun lekker en goedkoop Pizza;s genieten.
Zijn de Italianen ook geen Westerse? dom? allemaal?
Daarom spreken de Italianen geen Nederlands terwijl ze 40 en 50 jaar hier wonnen.Deze denken: 
Degroeten met je superieur gevoelens! ik blijf de Pizza’s met mijn Italiaans bakken.Nederlands 
moeten ook Italiaans spreken in de Italiaans restauraten!! Slimme Italianen.In jou land moet je met 
hem Italiaans spreken.
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T vd Werf zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 19:06 uur
Mostafa, als allochtone Nederlander (is een Fries dus ook volgens sommigen) vindt ik het een 
onzinnig verhaal om de kosten van wie dan ook uit te rekenen.
Want dan moet je ook de opbrengsten van buitenlandse werknemers meerekenen, en dan heb ik het 
niet alleen over de schoonmaker met tulband.

We kennen allemaal de niet-Europese voetballers, topmannen uit amerika, en noem maar op.
Afgelopen week nog met een (Joodse) inwoner van Israel gesproken, terwijl hij voor zijn werk in 
Nederland was.

Dat geld wat hem betaald wordt, hoe boek je dat?

En mijn uurtarief voor een klus in midden Turkije, waar valt dat volgens vriend Wilders onder?

Degene die het over de Katholieken in Holland heeft, vergeet even dat er een groep Hollanders was, 
aan wie het oorspronkelijke katholieke geloof ontzegd werd, en die na Napoleon (Dankzij oa 
Thorbecke) weer uit de schuilkerken mochten komen.

Net zoals er in Kosovo nog Christenen zijn, die hun geloof behouden hebben, ondanks de vroegere 
Turkse bezettingen.

En de Christelijke Irakezen dan?
Onder welk type plaatje gaat Wilders die plakken?

Of ga je net als Israel, gewoon buldozeren, om de “eigen” geloofsgenoten wat ruimte te geven in je 
“eigen” land?

Ik vindt dat Wilders nog steeds een enorm stomme vraag gesteld heeft, die hooguit door vd Laan 
wat ongelukkig beantwoord is.

Een mens is geen getal, en zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten.

Gustave Claessens zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 19:44 uur
@ jn de graaff,
Doet u mij een lol en hoepel op!

MODERATOR kunt u enige aandacht schenken aan deze zielige griefer?

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 19:54 uur
Gustave Claessens,

De schoonmaakdienst van het NRC is momenteel op vakantie, dus ze komen hier niet langs om het 
vuile mee te nemen en ergens anders te deponeren.
Dus, doe uw neus dicht als u hier last van stank heeft!

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:01 uur
79 louis sartorius zegt
Waarom zo veel woorden besteden om onzinnige en verwerpelijke vragen te weerleggen? De 
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beweegredenen van een dergelijke club om dat soort vragen te stellen, daar moeten we het over 
hebben. Het wij-zij verhaal.

Beste Louis,

Mogelijk gebruik ik veel woorden. Maar het is mijn stellige indruk, dat een snel groeiend deel van 
de Nederlandse bevolking (allochtoon en autochtoon) steeds minder woorden gebruikt om nuance 
(en bij regelmaat zeer bewust) te (ver)mijden.

Mijn visie op GW en zijn PVV is wel duidelijk denk ik.

En ik schaam mij werkelijk voor de ‘achterlijke’ Nederlanders die zich zo makkelijk voor het 
karretje van de ‘keffertjes’ laten spannen. Want daar ligt natuurlijk wel de werkelijke oorzaak van 
dit soort onzinnige vragen en electorale(!) rekenwerkjes. Maar alleen ‘keffertje’ (kaffertje?) roepen, 
draagt nu eenmaal niet bij aan de dialoog.

(daarnaast wil ik ook nog wat lol hebben aan het geschrijf hier, dus een woordje meer kost niets 
meer)

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:29 uur
Mostafa Mouktafi

Mostafa,
Ik waardeer uw bijdragen altijd en lees ze vaak met veel plezier maar,

Ga nu astublieft eens schrijven over mensen in plaats van Joden, Italianen en dergelijke. Op deze 
manier blijft u zelf ook altijd ‘die Marokkaan’. Capice ?

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:32 uur
Aissati,

U kunt ieder geval goed voetballen, bravo! ik kijk met plaisir naar u, u heeft talent.
Nee Mostafa! dat is mijn broer.
Maak het niet uit, alle Assati’s kunnen goed voetballen!

Pretig Ramadan.
Mostafa, oude Voetballer, eerste divisie in Marokko, jaren 80, ik verdiende als premie daar: een 
voetbal schoen, 150 euro per maand, zak mel en 3 kippen per maand. In Nederland verdiend de 
echte Aissati 1 bus vol Euro’s per dag!

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:38 uur
#32 Willem Nijmegen

Uw aangehaalde ‘Volksempfinden’ (Gesudes Volksempfinden?) roept toch vraagtekens op. Wat doet 
u toch steeds naar die ‘buik’ luisteren, waar u enig verstand ogenschijnlijk niet ontbeert?

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:47 uur
Rene Gerritsma,
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”De joodse gemeenscahp steunt Wilders”, ”Wilders brengt bezoek bij de Nederlandse Ambassade, 
volgens de AIVD” Stond in alle kranten.
Nedferlandse joodse journalisten schrijven ook heel veel over moslims en Marokkanen, ik herken 
ze aan de naam, had en heb ook joodse vrienden en ik ben niet dom.
Nu hebben wij het over Wilders, vind u het raar dat ik de Joodse gemeenschap hier haal.
U weet het zeker, ik walg van alle soort extremisme, ook de extremiste joden en extremiste homo’s 
die andere homo’s met AIDS besmatten.
Nederlanders durven niets te zeggen over joden, terwijl zj overvol lopen met opmerkingen en 
meningen over de nederlandse joden en het joodse volk, komt door de schaamte en het veraad 
tijdens de Tweede Wereld oorlog.Ik niet, Marokkanen hebben juist in die tijd juist een schuil plek 
gegeven aan de Marokkanse joden en de gevluchte joden.Ik ben zo trots op deze bijzonder 
geschiedenis. Ik mag alles zeggen,ja! U bent als Nederlander heel voorzichtig,ik kan het best 
voorstellen!
Dank u.

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:48 uur
Mostafa, even een geintje

150 euro en 3 kippen per maand. Dat is op een seizoen pak en beet 24 kippen. 150 euro lijkt mij 
goed voor zeker twee vruchtbare hanen. Op dertig jaar is dat een serieuze legbatterij. Zijn op Funda 
heden ten dage een 2,9 miljoen euro waard. Maar ja, je zal die kippen hebben opgegeten? Niets 
Hollands is u vreemd 

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:49 uur
bij de Israilische Ambassade, bedoelde ik.

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 20:55 uur
Mostafa,

Je mag alles zeggen en schrijven hoor. Van mijn moeders kant heet ik Kinsbergen. Joods. Dus ik 
ken die geschiedenis wel. Van dichtbij mag ik wel zeggen.

Joden, Marokkanen, Turken, Italianen, Duitsers, Mexicanen? Wie was slecht of beter en op welk 
moment in de menselijke geschiedenis? Draagt niet bij aan de helderheid van de discussie hier 
meneer Moektafi. Capice?

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:03 uur
Gerritsma rene (@105),

Iets (nagenoeg altijd juiste intuitie…) zegt mij dat Koos den Boer helemaal niet de door u 
gesuggereerde “kansloosheid” belichaamt, INTEGENDEEL, en daarom dient deze zich des te meer 
te schamen voor zijn –ook irrationele…- egoïsme…

Ik heb al jaren de indruk dat –in tegenstelling tot wat “de media” vaak beweren- partijen als die van 
Wilders heel veel aanhang weten te werven bij juist degenen die in allerlei opzichten het minst met 
de problematiek van de immigratie worden geconfronteerd., maar die wel altijd ikgericht, onsolidair 
en zeer materialistisch portemoneebewust zijn als de samenleving een terecht beroep op hen moet 
doen…

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71570
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71570
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71571
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71571
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71572
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71572
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71574
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-mensonwaardig/#comment-71574


Door de slachtoffers van (neo)liberalisme aanbiddende politici als VVD-ers, CDA-ers (en helaas 
OOK PVDA-ers) en last but not least, Wilders, ook nog eens het etiket op te plakken van massaal 
op Wilders te stemmen, trap je deze mensen nog meer naar beneden, zonder daadwerkelijk iets voor 
ze te doen…
…En dat is VOORAL voor de “portemoneebewusten” natuurlijk ook de bedoeling, immers: zij 
hebben altijd en in alle omstandigheden het “perfecte” argument dat ze “natuurlijk wel geld over 
hebben voor de echte probleemgevallen”… de vaststelling wie dat zijn is natuurlijk WEL ter (zeer 
exclusieve, eenzijdige en kortzichtige…) beoordeling aan hen…

Harrie V.

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:12 uur
Si o cappito, senior Gerritsma,maar laat mij, alstublieft,weten wat maakt de discussie hier donker en 
niets draagt aan de helderheid?
Grazzé mille.

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:29 uur
56-E. van Groningen—Uw conclusie kan ik hartgrondig delen! Als we dat nu eens als uitgangspunt 
nemen voor hervormingen, dan schiet de kogel eindelijk eens in de loop, waar hij thuishoort.

Emil Havas zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:42 uur
@. 100 Gustave Claessens

De graaff maakt prachtige dada poezie, erin houden hoor!

Willem Nijmegen zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 21:48 uur
109-Rene Gerritsma—Liefde gaat door de maag, vandaar mijn luisterende oor, eveneens naar al wat 
daar rommelt. Uw laatste zinsnede laat ik overigens graag aan u, waar ik de waarde van ons 
nationale verstand -en daar maak ik immers deel van uit- op ver onder AP taxeer. Maar let wel: wat 
u in de buik meent aan te treffen zou bij nadere diagnose best wel eens vanuit hart en hoofd kunnen 
komen, al dan niet vermalen. Aan u de schone taak om de uitwerpselen te analyseren, waar ik liever 
inwerp, singlemalt en van boven 

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:08 uur
Beste Willem Nijmegen,

U chirurgicale post naar de heer Gerritsma trok mijn aandacht en geef ik u een chirurgicale 
gelijk.Maag, buik, hart en hoofd.
Volgens mijn, deze 4 organen comuniseren onderling beter, luid en duidelijk dan de mensen onder 
elkaar!

Vriendelijke groten.
Mostafa mouktafi.

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:09 uur
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sorry,ik begon met, Uw en niet U…

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:10 uur
Willem Nijmegen

Liefde gaat door de maag. Uw liefde voor single malts deel ik. Maar een werkelijk ‘te veel’ levert 
zo nu en dan hoodpijnen en maagstoornissen op. En dan blijft er niets anders dan dunne uitlopen. 
Dat is toch best te vermijden. Daar u samen met meneer van Groningen de vergrijzing zelf gaat 
opvangen. En daar is dan wel meer nodig dan een gezellig glas samen. U zal de eigen kont moeten 
afvegen. Die ’schone taak’ van u valt dus in uw eigen hand. Of in die van meneer van Groningen 
natuurlijk.

Maar laten we er nu nog maar een nemen. (Oban is een mooie) Op uw gezondheid (tot in de lengte 
der jaren)

Moestafa

Het gaat hier toch niet over de tegenstelling Jood-Islamiet wel? Er zo van alles bijhalen is niet 
verhelderend meen ik.

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:17 uur
Vrijmans

Blijf vooral genieten van uw door God gegeven intuitie (vrijwel altijd juist). Overigens deel ik in 
grote lijnen uw indruk(ken).

gerritsma rene zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:24 uur
Moestafa Moktafi,

Kijk het nog even na; organen zijn ?

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:58 uur
Ok, Heer Gerretsma, 2 organen en 2 van de 3 delen van het lichaam….goed zo.
U let op de kleintjes.
Heel jammer.

T vd Werf zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 0:01 uur
Ik blijf het jammer vinden, dat er gekeken wordt naar het geloof als oorzaak van “onze” geldzorgen.

Ik ken goede, en slechte Joden, goede en slechte gereformeerden, goede en slechte moslims, goede 
en slechte katholieken.
Enzovoorts.

Met een goede jood ga ik rustig om.
Net zo goed als met een goede islamiet.
tegen de een durf ik rustig te zeggen dat de ander ook aan mijn tafel mag zitten.
Om die reden, staat bij mij een extremistische nederlander (Atheist, Grefo, Katho of wat dan ook) 
op een veel lager nivo dan “de allochtoon”.
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Wat een immigrant (of tijdelijke werknemer) in Nederland oplevert vindt ik niet van belang.

Als ik ga vragen wat je Opa of oma oplevert, vindt iedereen dat ook een belachelijke vraag.
Ik wil nu dus als antwoord op Geert zijn vraag, direct weten wat zijn grootouders financieel nog 
toevoegen aan onze samenleving.
Als hij van een willekeurige allochtoon dit mag weten, zie ik geen bezwaar in het stellen van die 
vraag aan hem.

Ondanks dat ik ernstige problemen heb met het gedrag van enkele Joden in de Gaza strook, ga ik 
rustig te midden van vele zakelijke contacten, een ontspannen gesprek aan, met een Joodse inwoner 
van die streek.
En durf dan met hem ook over Gaza te praten.
Net zo goed als ik met Mohammed over de hoofddoekjes, Varkensvlees, en alcohol praat.

Ik vindt de actie van GW, een trap in eigen kloten.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 0:07 uur
Kost wat het kost, wij zijn geen Sardintjes en wij lijken ook niet op elkaar, de Niet Westerse 
Nederlanders, met andere woorden, de moslims.
Een opblaaspop, de kunst-achtig vervangster van een mooie vrouw voor mannen tijdens de nood, 
die kost geld, eurootje of 800.
Een Nederlandse Marokkaan militair is gesneuveld in Afghanistaan, ik ben zo trots op die jonge 
man.
In mijn oog is die soldaat onbetaalbaar.
Dank u.

j jantzen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 1:24 uur
Op 26 mei 2009 werd gemeld door o.a. Trouw:
”Allochtonen guller dan autochtonen
Voor het eerst is het geefgedrag van allochtonen onderzocht. Wat blijkt? Allochtonen geven meer 
weg dan autochtonen.
Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Afghanen en Turken geven per jaar 200 euro meer weg dan 
autochtonen. Allochtonen schonken in 2007 gemiddeld 600 euro, de overige Nederlanders 400 euro.
Dit blijkt uit onderzoek van de werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit in 
opdracht van NCDO. “

Is dit iets anders dan “een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro”?
Ik heb Minister van der Laan toen niet horen protesteren, noch een van de afkerigen van de door de 
PVV gevraagde rekensom. Dat heet dan selectief winkelen.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:10 uur
Tvd Werf, Mostafa Mouktafi en j jantzen – Is u ook niet iets anders opgevallen, namelijk het 
volgende. In een andere discussie gaat het over hulp aan kinderen en jongeren. Het vaak grote 
verschil in de zorg voor kinderen tussen, laten we ze voor het gemak maar zo noemen, traditionele 
Nederlanders en de nieuwe lichting, oorspronkelijk uit een andere cultuur, is dat niet frappant?
Afgezien van problemen met kinderen en ouders uit rampgebieden ontbreekt deze nieuwe lichting 
bijna compleet in het zorgcircuit als het gaat over onze allerjongsten. Op die leeftijd tot 4 à 6 jaar 
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wordt de basis gelegd voor het toekomstige leven. Wat later fout gaat kan nog altijd gecorrigeerd 
worden, wat voordien heeft plaatsgevonden nauwelijks. Juist onder die ‘nieuwe lichting’ is 
praktisch geen sprake van mishandeling, geen eetproblemen, geen ontwikkelingsachterstand. 
Hooguit taalachterstand m.b.t. het Nederlands. Hoe zou dat komen? Ik denk dat ik het antwoord 
weet. Beschaving, aandacht voor de essentiële dingen in het leven, nog niet door en door 
geïnfecteerd met een opgelegd normenpatroon waarin het eigen ik tot maat der dingen verheven is.
Denkt u met me mee? Hier zou wel eens een belangrijke sleutel kunnen liggen voor een 
maatschappelijke ontwikkeling in een richting die de samenleving meer ten goede komt.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:30 uur
Een aanvulling op het vorige onder 139.
Bij de post trof ik het volgende aan, over opvoeding gesproken:

Parabel van twee Wolven

Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.
‘Binnen in me is een gevecht gaande’, zegt hij tegen de jongen.

‘Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht.
Hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid,
Zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens,
valse trotst, superioriteit en ego.
De andere wolf is goed. Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte,
Nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, medegevoel, vrijgevigheid,
Waarheid, compassie en geloof.

Binnen in jou woedt de zelfde strijd en datzelfde geldt voor ieder mens.
De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan
zijn grootvader: ‘Welke wolf zal het gevecht winnen?’ De oude Cherokee
glimlacht en antwoordt eenvoudig: ‘Degene die je voedt.’

Met dank aan Morticia

jn de graaff zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 9:47 uur
De PVV heeft meermalen na kritiek beweerd dat zij het niet op alle Moslims hebben voorzien maar 
(in staat zijn te) onderscheiden tussen goeien en slechten. Maar met dit plan om de kosten van de 
Islamitische immigratie in Nederland te berekenen laten zij wederom zien dat zij wel een anti Islam 
partij zijn.
Stel dat de werkeloosheidscijfers nog verder stijgen. Het ligt voor de hand dat de werkeloosheid 
onder de Islamieten dan meervoudig zal toenemen (last in first out). Dan nemen de kosten voor 
uitkeringen aan mensen met die achtergrond ook toe. Zoals alle neo-fascistische partijen floreert die 
van Wilders op crisis en stemmingmakerij.
Nu al is er diskriminatie op de arbeidsmarkt. Veelvuldig de gevallen dat jongeren met een 
Islamitische naam de sollicitatieronde niet verder komen dan een brief terwijl met een Hollandse 
naam geschreven zij wel uitgenodigd werden voor een gesprek. Zou Wilders zuiver op de graad 
wezen te willen berekenen wat Islamieten aan uitkeringen kosten, dan zou hij dus zijn onderzoek 
anders
definieren en het niet de kosten van Islamieten noemen maar de kosten van diskriminatie.
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Ook is er een aantoonbaar verband tussen uitsluiting en ziekte, uitsluiting en aggressiviteit. Dus die 
kosten zijn alllemaal het gevolg van de diskriminatie die Wilders en co praktiseren.

Wilhelm Dammeyer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 11:27 uur
@146 jn de graaff
“Zoals alle neo-fascistische partijen floreert die van Wilders op crisis en stemmingmakerij.”
Dat klopt met die toevoeging dat alle partijen crisis aangrijpen en stemmingmakerij niet schuwen. 
Het label neo-fascistisch is ook ‘n vorm van stemmingmakerij. Wilders lijkt echter wat succesvoller 
te zijn, hoewel de duurzaamheid van dat succes nog geenszins bewezen is en mij onaannemelijk 
lijkt.

jn de graaff zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 12:33 uur
149 Willem Dammeyer.
Dat een zodanige betiteling de stemming beinvloedt lijkt mij ook wel ja. Maar ik stuur er niet 
bewsut op aan. Niet alleen ik ben al heel wat jaren bezig aan te tonen dat Wilders en co. tot die 
politieke stroming behoren. Er is al meermalen voorgesteld Wilders om deze politiek juridisch te 
vervolgen. Elke keer als dat dreigt komt hij met het weerwoord dat hij niet alle Islamieten over één 
kam scheert. Zoals Hitler ook opmerkte dat hij Joodse vrienden had.
Het voorstel de kosten van Islamitische migranten te berekenen bewijst echter weer eens dat hij wel 
degelijk tot die politieke stroming hoort. Afschuwelijk omdat het nogal flauw is eerst die migranten 
van de arbeidsmarkt te diskrimineren om vervolgens uit te willen rekenen wat zij aan uitkeringen 
kosten.
Maar u hebt gelijk. Termen als communist, liberaal, christen enzovoorts enzovoorts roepen wel eens 
gevoelens op.
Ik heriner me uit een eerdere ronde dat Janmaat een proces aan zijn broek kreeg om zijn wat toen 
veelvuldig genoemd werd zijn fascistische politiek. Zoals hier en daar al eens opgemerkt gaat 
Wilders nogal wat verder dan Janmaat destijds maar weet hij nog steeds aan vervolging te 
ontkomen en wat de kritici van Janmaat in die dagen nog wel openlijk mochten zeggen kan het nu 
t.a.v. Wilders eigenlijk al niet meer.
Het zal u verbazen, maar zelf vond ik Janmaat zelf niet fascistisch, wel ultra nationalistisch en daar 
is toch een verschil tussen. Ik ken ook nationalisten die wars van fascisme zijn. Waar fascisten in de 
praktijk niet nationalistisch zijn, maar internationaal opereren. Wilders ook. Hij legt graag kontakt 
met fascisten in Israel. Jeruzalem is voor hem een podium, net als Den Haag om met zijn 
generaliserende oppositie tegen onze demokratie, kwaad bloed te zetten bij ons en bij de Islamieten.

Ik, met mijn oppositie tegen deze oppositie ben al meerder malen op deze site voor rioolrat 
uitgemaakt. Jammer voor hen, maar het doet me niks, ook niet als zijnde stemmingmakerij.

Neem nu bijvoorbeeld Willem Nijmegen die deze site veelvuldig gebruikt om protestanten te 
bashen. Zijn oprispingen staan op de mijne tegen deze bashing ongeveer als 1 tot 10. Toch doet hij 
een oproep aan de redaktie mij te weren van de site. WN is een Wildersfan.

En zo gaat het dus. Zelf alle rechten genieten en als men niet wil wat hij, Wilders en co, willen ten 
onrechte klagen dat er een cordon is en wie ertegen in gaat de toegang tot het platform voor 
meningsuiting proberen te verbieden.

Straks is de Perscombinatie van zijn genossen. Dat belooft niet veel goeds. Een protestantse en een 
liberale krant komen dan in handen van een Jezuiet, een lid van een orde die indertijd is opgericht 
om beide de nek om te draaien.
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jn de graaff zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:08 uur
Dit laatste moet ik nuanceren omdat ten tijde van de cotrareformatie nog geen liberale stroming als 
zodanig was natuurlijk. De pauselijke brief tegen het libaralisme kwam veel later. Maar afgezien 
daarvan waren er ook toen wel degelijk liberalen. En zij werden ook wel degelijk aangepakt door de 
Paus via zijn keizer van Habsburg. Het middelwas toen het belastingstelsel dat de landsadel alhier 
ruineerde en de steden bevoordeelde. De landadel was liberaal te noemen. En de steden vielen 
onder het gezag van de bisschop. Maar zoals zo vaak leidde het er uiteindelijk toe dat men het toch 
voor de kiezen kreeg toen de opkomende burgerij, de koopmansstand, machtiger werd en de Keizer 
nadat de landadel geruineerd was (De strijd tussen de Schieringers en Vetkopers oftwel de 
praemonsters en de cisters
speelde zich overigens niet alleen hier af maar ook in Italië) zijn centjes bij hén probeerde weg te 
halen en het land zich verenigde tegen die dictator die duizenden tegenstanders middels zijn 
inquisitie uit de weg liet ruimen.

Jens Bos zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:16 uur
@ Jn de Graaff (153) Gelukkig weer eens een bijdrage met echte inhoud….ik dacht even dat alles 
verzand was in chaos, maar…kennelijk niet.

Ben het overigens niet eens met uw positivisme over Janmaat, maar ….meningen mogen 
verschillen…ik ben cosmopoliet.

Ik heb een absolute aversie tegen alles waar Wilders voor staat, vooral omdat we door, daar serieuze 
aandacht aan te moeten besteden, afgeleid worden van het aanpakken van de ware schuldigen aan 
de afbraak van de sociale cohesie in dit land en Europa (VS)…het “vrije” Westen….

Inderdaad uw laatste zin, maak ik mij ook ernstig zorgen over, voor de rest, mijn mening, de 
democratie is veel te slap geworden.

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:18 uur
PS, ook met het terugdraaien van goede ontwikkelingen binnen de geloofsbelevenis, na de 
introductie van oecumene, heb ik nogal wat moeite. Ik geloof dat dat niet bepaald constructief 
werkt.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:32 uur
Het leven van de Palastijnse kinderen en bejaarden in Gaza kost volgens Wilders en Israel niets.
Moeten wij zulke boekhouders vertrouwen om hier te gaak rekenen wat mensen kosten?
Hi hi hi hi…

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 18:37 uur
Wat heeft de illegale oorlog in Irak Nederland gekost? wat heeft de opsporing van Bin Laden, leven 
of dood, tot nu toe Nederland gekost?
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Wat heeft Bush Nederland gekost? hoeveel mensenleven en geld kostte ons Bush?
Wat heeft Israel, makers van Wilders, Nederland gekost?

Joop Remmé zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 19:23 uur
beste Mostafa Mouktafi± Uw suggestie dat Nederlandse Joden allochtonen zouden zijn is grievend 
en zorgwekkend. Het doet mij toch wel meteen denken aan het antisemitisme onder Islamitische 
allochtonen een teken dat zij onvoldoende geïntegreerd zijn om tot deze samenleving te behoren.

Wilhelm Dammeyer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:47 uur
@169 jn de graaff
Ik reageerde bij @157 slechts op uw argumentatie al daar weergegeven. Deze was aantoonbaar 
onjuist. Uw aanvullende argumentatie straalt wel ontwikkeling en eruditie uit, doch is in mijn 
perceptie toch vooral mist genererend.
Meer principiëler vind ik het ongewenst dat mensen zich op basis van hun afkomst, gedrag of wat 
dan ook moeten rechtvaardigen aan ’n hersenspinsel, ’n centrale macht.
De centrale macht heeft royaal ongedekte cheques uitgeschreven, rechten noemt men dat, het totaal 
van de rechten heet verzorgingsstaat. Het volk is niet verteld dat de rechten slechts ingewilligd 
kunnen worden indien bij anderen, zo nodig met geweld, het gevraagde gehaald kan worden. Het is 
dan ook niet vreemd dat mensen gaan “boekhouden”, wat levert me dat op, en hebben anderen meer 
“rendement”. Zo krijg je de niet aflatende speurtocht naar groepen met ’n te hoog “rendement”. 
Allochtonen zijn ’n makkelijke groep, goed herkenbaar en ondanks heftige pogingen tot 
ontkenningen van u, zijn deelgroepen uiteraard wel degelijk netto gebruikers. Daar blijft het niet bij, 
sterker andere groepen zijn al geoormerkt, rokers, drinkers, snoepers, snackers etc.
De argumentatie is immer gelijk, ’n vorm van bijziend en statisch boekhouden. De rechtvaardiging 
is “de betaler bepaalt”, niettegenstaande het feit dat de overheid niet betaalt, doch de benodigde 
middelen bij andere burgers weghaalt. Zo zijn wij verworden tot slaaf van ’n orgaan welke zelf 
niets produceert doch slechts op basis van een geweldsmonopolie herverdeelt en dit in stand houdt 
door verdeel en heers politiek.
Om de machine draaiende te houden is een constante groei van consumptie en productie nodig, met 
uiteraard vernietigende effecten op menselijk kapitaal en natuurlijke hulpbronnen. Extravagante 
geldschepping faciliteert de illusie, crisis communiceert de onhoudbaarheid van het systeem.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:36 uur
Joop Remmé zegt:
zaterdag 12 september 2009, 19:23 uur
beste Mostafa Mouktafi± Uw suggestie dat Nederlandse Joden allochtonen zouden zijn is grievend 
en zorgwekkend. Het doet mij toch wel meteen denken aan het antisemitisme onder Islamitische 
allochtonen een teken dat zij onvoldoende geïntegreerd zijn om tot deze samenleving te behoren.

Waarom heet ik allochtoon ? Niet_Westerse Allochtoon?
De Islamieten? wij zijn ook Nederlanders zoals u, die uit Frankrijk of Israel toekomstig zijn?
Een lieve ex-collega , Simon.
Simon was een Marokkanse jood en die toevallig ook uit Casablanca komt.Simon had geimmigreet 
naar Israel en heeft ook de Israelische Nationaliteit.Simon werd verliefd op een Nederlandse vrouw 
in Isarel, Simon was met haar getrouwd en vier jar woond in Nederland, toen.Hij had ook de 
Nederlandse Nationaliteit.Mijn ex-collega had 3 paspoorten.
Simon voelde allochtoon toen, wel iemand met veel liefde, eerlijk, houdt van Marokko, Israel en 
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was heel gelukkig dat hij in dit land woond.
Ik kon met hem gezellig Marokkaasn praten, zo veel gelachen, ook over zijn 3 Nationaliteiten als 
wij over 1 paspoort, één loyaliteit het hadden.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:55 uur
176 – Wilhelm Dammeyer – Laten we het nu eens niet hebben over wel of niet juiste argumentatie. 
En wie zou zulks moeten beoordelen? Iemand uit Berg en Dal?

Kunt u het eens zijn met wat Hanneke van der Meer schreef in een ander blog, het ging over de 
kroonprins:

Misschien geldt voor ons allemaal de spreuk: “Neem de mensen zoals ze zijn, er zijn geen 
anderen”.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:50 uur
Het is duidelijk: Wilders wil de immigratie van nog meer Moslims stoppen. Dat willen heel veel 
landgenoten die hun wijken zien verpauperen en last hebben van criminele Moslim jongeren ook.

Het gaat niet om het ras, maar om het geloof dat minachting en haat jegens de z.g. “ongelovigen” 
oproept omdat ze geen Moslim zijn. Daar zijn al zoveel voorbeelden van gegeven. Denk aan de 
haatpreken in de moskee en de anti-autochtonen indoctrinatie op moslim scholen. Dat zijn helaas 
toch goed gedocumenteerde feiten? Ik begrijp niet waarom dat gebagatelliseerd of ontkend moet 
worden.

Intussen wordt Wilders’ leven bedreigd door geloofsfanaten met lange tenen. En ik vraag me soms 
wel eens af of iemand die tegen Wilders is de Koran ooit heeft gelezen. En ik bedoel niet die 
gekuiste versie, maar een de versies de Moslims zelf lezen. Je kan ze zo online lezen.

Als Wilders iets zou overkomen, heeft iedereen die hem demoniseert er schuld aan. En diegenen die 
zeggen dat hij het uitlokt met zijn uitspraken vinden dus net als sommige Moslims dat als iemand 
iets zegt wat je niet bevalt hij de dood verdient! Over moorddadige chantage om je de mond te 
snoeren gesproken!

Zoals Pim Fortuin zei: “Als mij iets gebeurt…”
http://www.youtube.com/watch?v=vbcuyUVb-nY

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:56 uur
Correctie: Pim Fortuyn.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:02 uur
L.Langeweg,

Is dat ook een manier van beschaafde discusseren?
In China zeker? of toch in Iran?
Iraniseer, Somaliseer en Chineesseer dit mooie land niet.
Mamma mia, wat een toestand in Marokko, sorry, in Nederland.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:23 uur
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179 L. Langeweg – Dat was iedereen al duidelijk, van die Wilders.
U zegt ras. Vandaag is Maastricht 65 jaar geleden bevrijd van de bruine horden, om ze maar eens zo 
te noemen. En van wat we hoopten rassenwaan. Dat is één.
Twee. Indoctrineren met geloof. De rampzalige gevolgen van katholieke indoctrinatie zijn nog 
dagelijks in dit forum te lezen. Wat dacht u? Dries van Agt, wordt in deze kolommen aanbevolen. 
De drie van Breda, Menten, onderduiken in een klooster om hemelse raad te vragen. Welke 
poppenkast hebben we al niet moeten verdragen. En dat was een minister, later zelfs premier.
Drie. Wilders is een groter gevaar voor een geciviliseerde samenleving dan omgekeerd een paar 
idioten kunnen zijn. Dat hij daarmee gevaar loopt? Denk daar eens over na. Beveiliging? Komt hem 
bijzonder goed uit, zoals het zich laat aanzien.
Vier. De Koran. Bijzonder interessant. Duidelijke conceptie, niet dat ratjetoe dat als bijbel door het 
leven gaat. Nooit gehoord van gekuiste versies van de bijbel? Lees het Hooglied. Een meesterwerk, 
ontbreekt in gekuiste versies.
Vijf. Bij voorbaat ben ik dus nu schuldig aan een eventuele moord op Wilders. Kan het 
fascistischer?

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:27 uur
@Mostafa Mouktafi

Nee, iemand zo bedreigen met de dood dat hij in eigen land moet onderduiken voor allochtonen en 
niet op straat kan lopen zonder lijfwachten, dát is “beschaaft discussiëren”!

Gisteren liet imam Fawaz Njeid de vrouwen in ons land nog weten dat ze maar beter een hoofddoek 
moeten gaan dragen als ze niet verkracht willen worden (door Moslims).
Weer over chantage gesproken!

Wat een uitmuntend voorbeeld van “beschaaft discussiëren”!

En dan vindt u het onlogisch dat zoveel autochtonen op Wilders stemmen? Helemaal met reacties 
als de uwe.

Wat is er volgens u overigens mis met mijn manier van discussiëren? Ik geef toe dat de feiten die ik 
noem niet erg plezierig voor Moslims zijn, en zeker niet “beschaaft”. Maar ik kan er niets aan doen 
dat die feiten helaas zo onbeschaafd zijn.

Persoonlijk heb ik niets tegen Moslims. Ik kan prima met ze omgaan. Maar wat zou ik graag willen 
dat ze op z’n minst de hun geloof zouden moderniseren en aanpassen aan de normen en waarden 
van ons land…

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:48 uur
Meneer L. Langeweg,

Normen en waarden? dat soort verhalen horen toch alleen in de kerk!
Als Imam Fawaz iets uit zijn kop haald die niet klopt, is het niet de schuld van uw buurman, toch?
Daar gaat het om, samen met de moslims aan de slag om alle extremieten te bestrijden, maar 
bestrijden van wilders is ook brood nodig, net zoals het bestrijden van Janmaat, de anti-joden.
een ding zeker: Nederlandse moslims zijn ook mensen net zoals u, uw bovenbuurvrouw en ik.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:59 uur
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@Louis Sartorius

Daar gaan we weer: Wilders vergelijken met Hitler. Alsof Wilders ook maar één Moslim wil doden. 
Hij wil hooguit de immigratie stoppen, en criminele Moslims naar het land waar ze ook staatsburger 
van zijn sturen. Evenals diegenen die hier het afhakken van handen en stenigen van vrouwen 
voorstaan, oftewel de sharia willen invoeren. Verder niets.

Maar er zijn Moslims die hèm wèl willen doden.

Ik heb discussies gehad met Moslims die vonden dat als hun fiets zou worden gestolen, de hand van 
die man of vrouw er afgesneden zou moeten worden. En dat als hun vrouw hen eens ontrouw was, 
ze zeker gestenigd zou moeten worden. Een zeer “beschaafde discussie” was dat.

Als ik Moslim was en me een beetje had ingeburgerd en ingeleefd in het denken van Nederland, 
dan zou ik me door Wilders totaal niet bedreigd voelen. En er zijn daarom gelukkig ook Moslims 
die juist om die reden op hem stemmen.

En alsof Katholieken vandaag de dag nog die oude geboden uit de Bijbel willen uitvoeren en dat 
preken in de Kerk… Maar imams doen dat wel wat betreft de Koran en de Ahadith. En zo’n door 
die ideeën geïndoctrineerde steeds groeiende groep mensen willen wij graag zien uitbreiden in 
Nederland.
Enkel een masochist…

Wat mij betreft, laat de Moslim die hier al woont volkomen met rust zolang hij het leven van de 
autochtonen niet nastaat en toont oprecht actief mee te doen aan de maatschappij. De rest heeft hier 
niets te zoeken op kosten van de hardwerkende belastingbetalers. Inclusief de hardwerkende 
belasingbetalende Moslims. Vandaar dat er onder hen ook aantallen zijn die het met Wilders eens 
zijn en op hem stemmen.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 3:09 uur
@Mostafa Mouktafi

Waarom vindt u dat Wilders “bestreden” moet worden? Omdat hij tegen Moslim fraudeurs, 
criminelen en de invoering van de wrede archaïsche sharia is?

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 3:39 uur
185 L. Langeweg – Waar s.v.p. maak ik die vergelijking? U hebt het over ‘ras’. Dat is voor mij alles 
zeggend.

En een discussie over de Islam, Boeddhisme of wat dan ook, is onzinnig. Alles kan aangetoond of 
ontkend worden. En bovenal, religies zijn sociaal en cultureel verbonden met een maatschappij. Wij 
proberen ons al eeuwen te ontworstelen aan de Christelijke, vermoedelijk de meest gewelddadige 
van allemaal. Welke kennis bezit u over het katholicisme bijvoorbeeld? Personages die zich 
beroepen op Joods-Christelijke waarden zouden gemeden moeten worden als de duivel met het 
wijwater pleegt te doen. Om in de terminologie te blijven.

Overigens, denkt u werkelijk dat u bij Arabieren, Perzen, Afghanen, Turken, Indonesiërs, met 
idioten van doen hebt, met godsdienstfanaten? Die indruk valt wel te krijgen over de VS, God’s 
own country. Daar hoor je de beschaafde Wilders en zijn aanhang niet over. “Dead a moslim for 
Christ” wordt op moskeeën in Irak gekliederd door de bevrijders van dat land.
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Echt meneer of mevrouw Langeweg, voordat u ter beschuldiging met de vinger wijst moet u eerst 
eens de keerzijde van de medaille bekijken. Het gaat hier echt niet over de optie weg met ons. Dat is 
baarlijke nonsens. Fascistische praat kun je dat noemen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 4:00 uur
L. Langeweg zegt:
zondag 13 september 2009, 3:09 uur
@Mostafa Mouktafi

Waarom vindt u dat Wilders “bestreden” moet worden? Omdat hij tegen Moslim fraudeurs, 
criminelen en de invoering van de wrede archaïsche sharia is?

Antwoord,
Nee, omdat hij tegen Islam en moslims is en wilde ooit militairen naar een paar klotte Marokkaanen 
in Breda toe sturen, volgens Wilders mogen zij ook op hun knie gaat schieten.
Mijn vraag aan u: A_Wat vond u van Janmaat(CD), de anti-joden.
B- Vind u het nog steeds gek dat de joodse gemeenschap in Nederland toen, Janmaat had juridisch 
vaak aangeklaagt?
C-Trouwens, waneer komt wilders voor de rechter?
Het was toch de bedoeleing, volgens het laatste nieuws over die zaak.
Graag uw antwoord.
Dank u.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 6:19 uur
#175 Joop Remne.
Links denkt over het algemeen in collektief da’s waar. Maar ook niet altijd. Zo was het noodwetje 
van Drees betreffende de latere AOW na de oorlog niet voor de rijken. En onder Vermeend is een 
heel stuk sociale zekerheid en belastingen geindividualiseerd.
Maar of dat denken in termen van collektieven hetzelfde is als etiketten plakken? Een etiket heeft in 
dit verband toch vooral een negatieve lading. En Wilders bedoeling is duidelijk. Hij vermoedt dat 
niet-Westerse allochtonen veel kosten en weinig opleveren en wil daarom zo een onderzoek.

En wat de vakbond doet is toch ook gedaan in het vermeende belang van de werknemers? En is dat 
dan een etiketje plakken? Ik heb geen Zegswijzen der Nederlandse Taal in huis, maar daar staat vast 
wel iets over de stemming van het woord in.

Ik heb zelf jarenlang niet op banen gesolliciteerd als in de vacature stond dat bepaalde groepen de 
voorkeur hadden bgg. Dat doe je uit solidariteit wel.

#176 Wilhelm Dammyer.
Rechten als ongedekte cheques. U maakt het wel heel sterk nu. Duidelijk is wel dat u moeite hebt 
met de verzorgingsstaat. Ik niet zo. Ik betaal graag belasting en giften als dat goed wordt besteed 
aan hen die wat minder mee kunnen. ‘Extravagante geldschepping’. Er verdwijnt ook nogal wat 
kapitaal momenteel in de rook van een wat extravagante vorm van neoliberalisme. Verschoonde u 
als zuigeling zelf uw luier? Dat doet een crisis toch vanuit uw optiek?
Het is ook nooit goed. Tijdens groei roepen dat de overheid zich nergens mee mag bemoeien en dan 
tijdens krimp aankloppen voor steun.
En wat er tegen mijn redenatie is zie ik niet terug in uw woorden. Lekker makkelijk toch. En aan 
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roken en die andere zaken die u aanhaalt, kan je wat doen. Je kan daarentegen niet van de ene dag 
op de andere goed opgeleid wezen. Of niet meer gediskrimineerd wezen. Of niet meer ziek. En ook 
daar valt nog wel wat te zeggen. Hoeveel accijns zit er wel niet op tabak? Als er ook maar een 
kwartje per pakje voor bij zou zitten zouden alle medische kosten voor rookziekten zijn betaald. 
Bovendien als roker, snoeper, snacker en drinker etc. word je niet geregistreerd. Wilders dwingt via 
zijn plan ook een etnische registratie af. Van dat soort plannen zijn we principieel niet gediend.

#185. L. Langeweg.
Oh wil hij geen Moslims doden! Hij wilde het leger op kinderen nog afsturen. In Gouda. Om ze 
neer te knallen. Knieschoten.
En op #183 “Persoonlijk heb ik niets tegen Moslims maar…”
Daar spreekt u zichzelf toch zo flagrant tegen en generaliseert u er heftig op los. Er is nog meer 
tegenspraak. U zegt de Sharia wreed en archaies te vinden maar wilt wel Islamitische 
wetsovertreders naar die landen sturen.

Koos den Boer zegt: 
zondag 13 september 2009, 8:57 uur
Mostafa Mouktafi zegt:
zondag 13 september 2009, 0:36 uur

U begrijpt het nog steeds niet! hdet is een kultuurstrijd tussen de westerse wijze van samenleven en 
een islamitische. Nou, de westerse wijze van samenleven hebben wij moeizaam totstand gebracht 
door ons te emanciperen van een achterlijek godsdienst en nu zouden wij moeten dulden weer terug 
te moeten vallen door in alles met hoe wij leven rekening te houden met zo iets retarderends als het 
islamitisch geloof dat een veel grote greep op het samenleven van mensen heeft dan bij oins thans 
protestantisme in welke vorm ook. Wilders komt met een kiezen of delen plan.: dus aanpasswen of 
wegwezen. Dus u mag kiezen!

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 10:18 uur
@louis sartorius

“Het gaat niet om het ras, maar om het geloof dat minachting en haat jegens de z.g. “ongelovigen” 
oproept omdat ze geen Moslim zijn.”

Daarmee trachtte ik duidelijk te maken dat het niets met een of ander ras te maken heeft. Enkel met 
een geloof.

Overigens bedoelde ik met “gekuiste versie” de laatste Nederlandse vertaling die de “scherpe 
wrede” kantjes van de originele Koran tekst heeft afgeschuurd.
En het Bijbelse Hooglied is een gelijkenis van de hereniging van de ziel met God. Het heeft niets 
met fysieke seks te maken. Mystici hebben daar uitgebreid over geschreven.

En u heeft volkomen gelijk dat “gelovigen” van alle soorten vergissingen maken.
Wie het ook is die niet begrijpt dat een God Die Liefde is (volgens de Bijbel) en een Allah Die de 
Barmhartigheid Zelf is (volgens de Koran) ook maar íets anders wil dan dat Zijn schepselen elkaar 
liefhebben en barmhartigheid betonen gelooft iets wat tegen zijn of haar eigen religie gaat. Die 
heeft het helaas nog niet begrepen.
Maar wat niet is kan gelukkig nog komen… want ons geweten vindt moreel de Liefde en 
Barmhartigheid ook de allerhoogste Idealen. Al zit dat bewustzijn in velen van ons nogal begraven 
onder een laag stoffelijkheid.
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Het woord “religie” betekent letterlijk “her-verbinding”. Ons allerhoogste morele Ideaal maakt ons 
duidelijk via het geweten Wiens Ideaal dat in werkelijkheid is dat we hebben. Wie dat heeft als wij. 
En Wie we daarom allemaal in werkelijkheid zijn achter deze door ons moreel verre van Ideaal 
gevonden menselijke verschijningen…

Een mysticus -Augustinus- schreef dat het “doden” van de ongelovige betekent dat je jezelf van een 
ongelovige in een gelovige verandert. Dan is de ongelovige die je daarvoor was “dood”, en ben je 
als een nieuw wezen tot leven gekomen, want je bewustzijn is totaal veranderd.
Over “stenigen” zegt hij dat het gaat over het werpen van harde pijnlijk aankomende 
beschuldigende gedachten naar iemand -inclusief naar jezelf.

Verder zegt hij dat geloven een activiteit is die in iemand plaatsvindt. En dat er een groot verschil is 
tussen iemand geloven en ín iemand geloven. Daarom kunnen we b.v. Paulus wel geloven, maar 
niet ín Paulus geloven, omdat we Paulus niet zijn, schrijft hij. Maar we kunnen wel ín God 
geloven…

Over het gebod elkaar lief te hebben zegt hij dat het niet gaat om elkaar lief te hebben als mensen, 
maar als goden. Hij gebruikte het Latijnse woord “dii”: “goden”.

“Wie zichzelf kent, kent zijn Heer.” is een bekende gezegde onder de meer erudiete Moslims.

Dit zijn de inzichten die tot ware vrede tussen de mensen zullen leiden, en niets anders.

@Mostafa Mouktafi

Bovenstaande legt mijn gedachtegang hopelijk duidelijk genoeg uit als antwoord op uw vragen.
(En Wilders is gedaagd op 20 januari 2010 voor de rechtbank in Amsterdam te verschijnen.)

@jn de graaff

Wilder had het over schieten op kniën om voetbal hooligans te stoppen. En helemaal niet over 
doden. Dat schieten doet de politie trouwens toch al, en meestal ook niet om te doden… en hij 
wilde militairen enkel naar Gouda sturen om met hun aanwezigheid als bewakers het bedreigen van 
buschauffeurs te stoppen. Niet om kinderen dood te schieten.

Wat ik hierboven schreef zie ik als de enige uiteindelijke oplossing; het ons bewust worden van Wie 
we allemaal in werkelijkheid zijn. Anders zullen we elkaar nooit echt respecteren, laat staan 
liefhebben.

Mensen die de sharia hier willen invoeren sturen naar landen waar de sharia al wordt uitgevoerd is 
inderdaad een bijna ironische straf. Zwarte humor. Koekje van eigen deeg geven noemen we dat…
Het feit dat u dat wreed zou vinden toont aan dat u de sharia wreed vindt. Gelijk heeft u.

Maar het sturen van mensen die de sharia hier willen invoeren naar die landen zou wel effectief zijn 
om die krankzinnige wens naar de invoering van de volledige sharia hier snel af te laten sterven… 
Dan zou er ook niemand meer naar een sharia land hoeven te worden gestuurd, want sharia lovers 
zouden er hier dan al snel niet meer zijn. Dan maar liever de wetten van de “ongelovigen” zal men 
terecht denken… : D

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 10:42 uur
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PS:
Intussen is dit een collectieve droom -vaak nog een nachtmerrie- als een “virtual reality”.
Het is hoog tijd geworden daaruit te ontwaken tot Wie we in werkelijkheid godzijdank ècht zijn.

Hier is een mooie video die aantoont dat dit inderdaad een “virtual reality” is. Onderbewust weten 
we dat ook wel. Vandaar het succes van “The Matrix”.
Deze video heet “Perception- The reality beyond matter”:
-”http://www.youtube.com/watch?v=AqnEGu8VF8Y

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 10:46 uur
Ik vondt het een onfrisse vraagstelling, las er snel overheen en heb er daarna eigenlijk nooit meer 
naar gekeken. Moet je even horen:
Bent U het, PVV of niet , eens met Frits.
Heeft de burgerij er recht op de kosten van allochtonen te kennen.
Stel dat we de kosten precies weten, hoe moeten we die informatie dan gebruiken.
Zal dat alles leiden tot een negatief beeld over willekeurige, individuele allochtonen.

Ik heb, hoogst uitzonderlijk voor mij, de reacties niet doorgenomen. De vragen stinken aan alle 
kanten en leiden de argeloze forumdeelnemer regelrecht in de val.
De vraagsteller is of een inventieve droplul met een zomerbaantje bij het NRC, niks te verliezen.
Of een vuige manipulant van goede huize. Mocht Rob Wijnberg de vragen hebben samengesteld 
NRC, wees dan op Uw hoede voor dit specimen.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:35 uur
Wilhelm Dammeyer (@176),

U wilt in uw laatste zin toch niet beweren dat criminele geldschepping uit het niets (en uitsluitend 
ten gunste van een (toenemend) aantal geldcriminelen en gewetenloze beursspeculanten) nodig is 
ten behoeve van het instandhouden van een verzorgingsstaat…??

Die criminele geldschepping werkt die juist tegen, –al was het maar omdat deze een uitvloeisel is 
van moreelethisch nihilistisch (neo)liberaal kapitalisme dat immers wars is van broodnodige en 
fatsoenlijke regelgeving op het gebied van geld- en kapitaalverkeer.
En dat (neo)liberalisme heeft ook nog eens geen boodschap aan een fatsoenlijke verzorgingsstaat.

In feite wordt die verzorgingsstaat dus op 2 fronten aangevallen:
1) Vanwege de aan (neo)liberalisme inherente afkeer daarvan en
2) Ook nog eens door voortdurende –en uiteindelijk en tenslotte gigantische- geldontwaarding, die 
voor grote groepen mensen en DUS zeker voor die verzorgingstaat een doodsteek zou kunnen 
betekenen: je ziet nu al in de discussies over de a.s. miljoenennota dat men spreekt van gigantische 
bezuinigingen, ook al wordt de hoofdmoot daarvan (nog even ??) uitgesteld.
En…die verzorgingstaat is al –geheel in lijn met (neo)liberale wensen- verregaand afgebroken, 
zodat de vraag terecht is wat er uiteindelijk nog van over blijft.

Werkelijke een ergerlijke gotspe: enorm toegenomen menselijke vernuft dat o.a. grote en effectieve 
productiviteitsstijging en efficiëntie mogelijk maakt en TEGELIJKERTIJD een steeds verder 
toenemende armoede van grote groepen burgers: dit kan uitsluitend uitgelegd worden als vanwege 
de criminele onwil van een betrekkelijk kleine groep om hun kolossaal toegenomen (en 
GESTOLEN!!!!) rijkdom op een fatsoenlijke manier te delen.
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U ziet: hoe je het ook wendt of keert: ALTIJD is een moreelethische bezinning en ALLEREERST 
(!!) daarop gebouwde goede wet- en regelgeving nodig, ALVORENS een sociaaleconomisch 
systeem, van welke signatuur dan ook, kan worden ingericht.
(En…de keus is DAN echt niet zo groot…)

Dus…??

Harrie V.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:40 uur
Koos den Boer,

Aanpassen of wegwezen?
Bent u de eigenaar van Nederland?
Kunt zich legitimeren?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:43 uur
L Langeweg,

Wat is uw mening over Janmaat?
Terecht dat hij werd bestijden door Joodse Nederlanders?
Gewoon vragen waar u niets wilde zeggen!
Jammer of prober het nog één keer.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:05 uur
Het duurt te lang meneer Langeweg.

Wat vindt u van Janmaat? en vindt u het terecht was dat hij werd bestrijden, ook met taarten met 
slagroom, door de Joodse gemeenschap in Nederland?

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:25 uur
@Mostafa Mouktafi

Ik weet weinig over Janmaat. Ik woonde tot enkele jaren terug eerst 9 jaar in Amerika en daarna 19 
jaar in de bergen van Mexico met de Indianen, een geestelijk pad volgend.

Maar wat ik hierboven postte over Wie we in allemaal werkelijkheid zijn, geldt dus ook voor 
Janmaat. Net als voor u. En iedereen. In vergelijking met waar we vandaan komen is het “leven” op 
aarde nog een hel.

Het dagelijkse nieuws van de verschrikkingen en het enorme menselijke lijden over de hele wereld 
maakt dat toch wel duidelijk voor wie de zaak objectief ziet.

Maar het is ook een toneelstuk waarin fijne -goede- en nare -slechte- rolmodellen op het toneel 
komen. Om ons er aan te herinneren wat we moreel goedkeuren, en wat niet, om ons zo ook hier 
weer te herinneren Wie we godzijdank ècht zijn.
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Voor het gemak -en omdat hij echt de moeite waard is om te zien- hier nogmaals de links naar de 
“virtual reality” video (de eerste 2 delen zijn geloof ik samengevoegd en volgen automatisch op 
elkaar. Het 3e -laatste- deel staat op 2e de onderste link:

http://www.youtube.com/watch?
v=Wz9_98SAruM&feature=PlayList&p=C708A0C6C4D4068F&index=0&playnext=1

http://www.youtube.com/watch?
v=oaYNiNNFbTk&feature=PlayList&p=C708A0C6C4D4068F&playnext=1&playnext_from=PL&
index=2

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:36 uur
Ik weet nu waarom sommige Nederlanders willen de Zondag afschaffen.Deze willen van de 
Zondag, als rustdag, een roddeldag van maken. Lees en geniet hier boven, dames en heren.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:45 uur
@Mostafa Mouktafi

Het feit dat u slecht spreken over de naaste -roddelen- moreel afkeurt bewijst dat u het niet eens 
bent met het mentaal “stenigen” van een ander. U vindt dat liefdeloos. En iedereen vindt dat diep in 
z’n hart ook niet lief. Noch van zichzelf, noch van een ander. Het lijkt ons niets, omdat we in 
werkelijkheid “Iets” -Iemand- heel anders zijn…

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:52 uur
PS: “Zon”dag symboliseert de dag van de verlichting. Men wordt ge”zon”d door de innerlijke Zon -
Bron van het innerlijke inzicht. Het licht -bewustzijn- dat elk mens verlicht.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:25 uur
Langeweg,

Geef antwoord, man!!!

Wat vind u van Janmaat?
Terecht dat hij werd bestrijden door de Joodse genmeenschap?

Of moet ik hier een hele lange weg te lopen voor dat u een antwoord geeft op mijn vraag.

Wilhelm Dammeyer zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:05 uur
@197 Harrie Vrijmans
Jazeker, de relatie tussen verzorgingsstaat en geldschepping is niet vergezocht. Zo zal het niet 
toevallig zijn dat de toename van de overheidsschuld de afgelopen 40 jaar correleert met de opbouw 
van de verzorgingsstaat en de groei van de centrale bureaucratie. Inmiddels is een breed scala aan 
materiële en immateriële diensten toegevoegd aan het voorzieningenniveau. De kosten van dit 
pakket zijn “gesocialiseerd”. Begrip voor beperktheden en eindigheden kent het systeem niet. Dit 
leidt tot mateloosheid, ongebreidelde consumptie (en productie). Zo neemt de burger nu ook grotere 
risico’s, als het mis gaat zijn de kosten voor ’n ander. Wat ooit begon als intermenselijke solidariteit 
is verworden tot anonieme administratieve solidariteit, gemanaged door uitdijende bureaucratieën.
Gelijkertijd is de burger onafhankelijker geworden van oudere instituties als gezin, familie, kerk en 
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locale gemeenschappen. Met die grotere onafhankelijkheid zijn ook de hierbij horende ethische 
waarden sterk verwaterd (vlijt, matigheid, eerlijkheid, solidariteit, broederschap,dienstbaarheid, 
opoffering en wederkerigheid).
Een systeem dus welke rücksichtsloze consumptie en narcisme bevordert en hierdoor ook inherent 
inflatoir is. Een inflatoir systeem bevordert lenen t.o.v. sparen. Met het westerse fractioneel 
bankieren systeem leidt dit tot grote geldschepping. En omdat financieren met vreemd vermogen in 
een inflatoir systeem aantrekkelijker is dan met eigen vermogen, groeien organisaties met 
makkelijkere toegang tot kapitaalmarkten harder. Zo zitten we met mega bedrijven en mega banken, 
de hele financiële business er omheen en uiteraard alle toezichthoudende bureaucratieën. De burger 
doet ook mee aan dit spel en is massaal schulden aangegaan voor eigen woning bezit. Verruiming 
van criteria en overheidsgaranties hebben dit effect nog versterkt. Zo zit half Nederland of meer 
vast aan rente en aflossingsverplichtingen, ook net die groep overigens waar de 
belastingopbrengsten vandaan moeten komen.
Paradoxaal levert een systeem met de nobele intentie tot sociale rechtvaardigheid exact het 
omgekeerde op.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:10 uur
@Mostafa Mouktafi

Beste vriend, ik meen het dat ik tot voor kort 19 jaar in de bergen van Mexico woonde. In mijn 
huisje van leem had ik geen elektriciteit. TV had ik dus ook niet. En er was de eerste jaren nog geen 
een telefoon in het dorpje, laat staan Internet. Dat is er in vele afgelegen dorpjes daar nog steeds 
niet. En dat had ik ook niet

Ik heb begrepen dat Janmaat een soort voorganger van Wilders was. Net als Pim Fortuyn. Ik heb 
wel video’s gezien waarin Fortuyn met taarten met uitwerpselen werd besmeurt. Over Janmaat weet 
ik dat niet.

Als u mij tot een veroordeling van Janmaat wil verleiden, dan spijt het me u teleur te moeten 
stellen.
Het was voor God-Allah een hele onplezierige rol het “leven” -eigenlijk meer een dood- hier als 
Janmaat en Pim Fortuyn te vervullen. Of zou u het prettig vinden hier geboren te worden als 
Janmaat of Fortuyn en hun karakter en ervaringen te ondergaan als de uwe?
Maar Wie u echt bent was daar toe bereid als hen. Al was het maar om anderen hier te leren wat hun 
morele Ideaal niet is, en wat dat dan wèl is. En Wie ze daarom werkelijk zijn onder deze Zelf-
bewustzijn dodende vermomming.
Zonder contrast geen onderscheid.

Als u niet volledig in alle opzichten blij met uzelf bent, komt dat omdat u zich vergelijkt met uw 
Ideaal, en u uzelf in vergelijking daarmee niet ideaal vindt.
Niemand anders dan Diegene Die dat Ideaal Zelf is zou zo reageren onder de indruk maar een mens 
te zijn.

We kunnen ons onderbewuste ongenoegen met onszelf wel op anderen projecteren, maar enkel ons 
onze Identiteit herinneren geeft vrede. Want daardoor herinner je je de Identiteit van anderen ook.
Dat is een hele verlichting… je voelt je dan niet moreel verplicht meer jezelf en anderen te 
veroordelen.
En bent vrij jezelf en je naasten volledig lief te hebben en te respecteren voor Wie je zelf bent, en je 
naaste in werkelijkheid ook zijn.

Dit is de énige ware integratie die zal werken…
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L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:24 uur
Mostafa, u wilt mij in werkelijkheid niet verleiden to kwaadspreken over Janmaat. U heeft zelf net 
gepost dat u roddelen maar niets vindt, en zonde van de zondag. Dat komt uit uw hart.

Wat u wel wil is mij aansporen me te herinneren Wie we echt zijn. Omdat u wilt dat ik gelukkig 
ben. En iets van dat blijmakende inzicht met anderen deel.

U bent nog steeds Wie u echt bent. Vandaar uw hulp aan mij. Ten bate van iedereen die dit leest.
Mijn oprechte dank daarvoor.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:28 uur
Langeweg,

Wie is Fortuyn?
Die profesor, die volgens Peter de Vries( misdaad journalist) en het Programma zembla, 
Marokkanse minderjarigen had verkracht en seksuelle mishandelde?
die Volgens zijn vriend en politicus Mat Herben Coke gebruikte?
Of had u het over de Nederlander van ooit?!
Jij met je taarten.

Trouwens, wat vindt u van Janmaat die zei constant: ”Nederland is voor Nederlanders”?

Natuurlijk Fortyun was geen racist, zeker niet.
Liever hij als premier dan Balkenende,uit mijn hart praat ik nu.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:39 uur
Langeweg,

U vond het wettelijk bestrijden van Wilders raar, omdat ik het zei in een reactie.Maar op mijn vraag 
of ook Janmaat moest bestrijden worden, liep u vaak weg.
Nogmaals het artikel van de Grondwet 137 c zegt: een individu die groep mensen beledigd is 
strafbaar”
Hebben wij hier een kaasboer of een Marokkanse slager voor nodig om het artikel uit te leggen? Is 
dat zo moeilijk?
Vraag aan een kind van 5 jaar en zeg tegen hem alles wat Wilders over Marokkanen en moslims zei. 
Zeker Schrikt dat kind 3 meters naar achteren en zegt: Die is gevaarlijk, die is gevaarlijk….help! 
zijn jullie mensen zo??!!Zou het kindje tegen u gaan zeggen.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:09 uur
L. Langeweg.
Heeft Augustines dat echt geschreven dat je verandert van een ongelovige in een gelovige zodra je 
een ongelovige doodt? Nee hé? De ongelovige in jezelf doden bedoeld hij toch zeker?

En neemt aan dat ik u niet wilde kwetsen u op tegenspraak te wijzen.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:15 uur
Wilhelm Dammeyer (@207),
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Ik bedien me nu van een ooit uit de Volkskrant (van 30 sept. 1995) geknipt grafiekje:
De overheidsschuld was volgens dit grafiekje in het tijdvak 1975 t/m 1995 het LAAGST tijdens de 
regeerperiode van het kabinet Den Uyl…!!:
Aan het begin van zijn bewind bedroeg de overheidsschuld zo’n 45 % van het Bruto Binnenlands 
Produkt, aflopend naar ong. 42 % tegen het einde van zijn kabinetsperiode.

De navolgende kabinetten (van Agt 1, 2 en 3 en daarna vooral de 3 opeenvolgende kabinetten 
Lubbers) laten een gigantische stijging zien van de overheidsschuld:
Bedroeg deze -aan het begin van “van Agt 1”- nog ong. 43 %, deze verdubbelde bijna tot ong. 84 % 
van het bruto binnenlands product aan het einde van de periode Lubbers…
Het is daarom des te verbijsterender en HONDSBRUTAAL om desondanks telkens weer met de 
leugen te komen van “Sinterklaas Den Uyl”.
De voornaamste reden van de enorme stijging van de overheidsschuld -onder CDA auspiciën dus!- 
waren de gigantische belastingcadeautjes aan de beter gesitueerden, rijken en bedrijven, alsmede 
het toekennen van ettelijke miljarden guldens, (in de vorm van tal van subsidies die oorspronkelijk 
voor de minder bedeelden waren bedoeld) aan mensen die deze tegemoetkomingen helemaal niet 
nodig hadden.
Daardoor was tientallen jaren de belastingopbrengst veel te gering om OOK noodzakelijke 
overheidsuitgaven te doen en moest door de staat veel meer geld geleend worden dan gebruikelijk.
Overigens, wie kochten/kopen die gegarandeerde staatsobligaties met een gegarandeerd, risicoloos 
en aantrekkelijk rendement…? (NIET de minder bedeelden en armen, maar nogal wat beter 
gesitueerden en rijken die ook zo nog eens profiteerden/profiteren van de extreem toegenomen 
staatsschuld.
Voor hen sneed/snijdt het mes hier zeer voordelig aan 2 kanten…

Je kunt dus met veel meer recht zeggen dat van Agt en Lubbers Sinterklaas speelden voor de beter 
gesitueerden en rijken en tegelijkertijd DAARVOOR de sociale zekerheid afbraken.

Dus, ONDANKS die gigantische stijging van de overheidsschuld, werd de verzorgingsstaat 
stelselmatig afgebroken….
Al met al kan gesteld worden dat de afgelopen 25 jaar vooral de beter gesitueerden en echte rijken 
werden vetgemest, geheel in overeenstemming met (neo)liberaal beleid dat zelfs geen enkel 
bezwaar ziet in het stelselmatig en gigantisch verhogen van de staatsschuld om die vetmesting te 
bewerkstelligen.

Ook nu weer is de stellige verwachting dat de kosten van de crisis (vele tientallen miljarden, 
geschonken aan bedenkelijke banken, schimmige profiteurs en andere figuren met een notoir 
criminele inslag) wederom verhaald gaan worden op een al jaren uitgeknepen bevolking…

Het wordt werkelijk tijd dat de mensen hier eens wakker worden en niet aflatend fel daartegen 
protesteren.!

Harrie V.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:35 uur
@Mostafa Mouktafi

Stel dat er een vrijwilliger werden gevraagd een ongelukkigmakende rol te spelen in een toneelstuk. 
Ter deducatie van de toeschouwers. En dat die vrijwilliger zich volkomen zou identificeren met zijn 
handelingen en karakter op dat toneel. Zou u dan niet een held zijn uzelf als vrijwilliger aan te 
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bieden voor zo’n zware rotrol? Zou u bereid zijn het leven van Janmaat te beleven van geboorte tot 
dood? Zou u dat blij maken?

God was daar toe bereid. Al betekende het de hel beleven voor Hem. En ik zeg u dat u die God bent 
Die daartoe bereid was.

En als u tegen een kindje zou zeggen: “Ik wil er voor zorgen je geen narigheid zal ondervinden van 
een enkele andere kindjes die je willen bestelen en pijn doen. Want ik zal ze uit je buurt houden. De 
andere kindertjes uit diezelfde groep die je niets zullen doen mogen natuurlijk blijven, zodat jullie 
fijn samen kunnen spelen als je dat wil.”
Wat denkt u dat zo’n kindje tegen u zou zeggen?

Maar aangezien u niemand wil opstoken tegen een ander -uitstekend overigens- ga ik hier niemand 
beschuldigen van wat dan ook. Want dat is -zoals via de bovengeplaatste links naar de video “The 
Reality Beyond Matter” overtuigend wordt aantoont- oordelen naar het gedroomde uiterlijk. Alsof 
ik u tegenkwam in mijn droom waarin ik u en mijzelf als kakkerlakken zou ervaren, om u dan voor 
kakkerlak uit te maken, helemaal vergetend wie u in werkelijkheid bent…

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:36 uur
“deducatie” moet zijn “educatie.”

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:39 uur
Wilhelm Dammeyer,

En wat hebben de profiteurs met die gigantische hoeveelheden geld vervolgens gedaan…??
Meestal hebzuchtig belegd in allerlei schimmige financiële “producten” en dan ook nog eens in het 
buitenland (kapitaalvlucht naar vooral Amerika…)
Tegelijkertijd werden door bedrijven de opgestreken subsidiemiljarden gebruikt voor het afbreken 
van goede en bevredigende werkgelegenheid hier om dit werk vervolgens naar lagelonenlanden 
over te plaatsen: werkelijk absurd en ten hemel schreiend.
Zo konden/kunnen ze ook nog eens een steeds armer wordende werkende bevolking voortdurend 
chanteren met het eeuwige “de loonkosten zijn hier veel te hoog” en het bijna eeuwige geroep om 
loonmatiging en nog eens loonmatiging.
Dat die matiging niet gold en geld voor de z.g. “toppers”, weten we inmiddels maar al te goed: tal 
van werkelijk verbijsterende en ergerlijke voorbeelden daarvan zijn inmiddels bekend geworden…
…En nog steeds zijn daartegen geen ECHT hout snijdende maatregelen getroffen…

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:56 uur
correctie Harrie Vrijmans (@216), 6e regel van onderen:
…geld… moet zijn: …geldt…

Harrie V.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:01 uur
@jn de graaff
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Uiteraard bedoelde Augustinus dat het “doden” van de ongelovige de ongelovige die je zelf bent 
doden door een gelovige te worden. Dat heeft u goed begrepen.

Hij noemt het symbolische voorbeeld van de stad Ninivé. God had Jonas de opdracht gegeven tegen 
diens inwoners te profeteren dat Hij die stad in 40 dagen zou “omkeren”. Oftewel vernietigen.
Toen na die 40 dagen die stad er nog stond, en alle inwoners nog leefden, beklaagde Jonas zich er 
over met God dat hij nu als valse profeet voor joker stond.
Maar zegt Augustinus, dat was niet zo. Want intussen waren alle inwoners gelovigen geworden, dus 
in die zin was de ongelovige stad omgekeerd en zelfs vernietigd. Want die was nu een gelovige stad 
geworden, en waren alle ongelovige inwoners “gedood”, want die bestonden niet meer; ze waren 
allen in gelovigen veranderd. Zonder dat er ook maar een steen van Ninivé was gevallen, of ook 
maar één haar van de inwoners was gekrenkt.

God had hen “gedood” door hen Zichzelf te geven als Identiteit. Door de in vergelijking met het 
Zijne miserabele zelf-bewustzijn te vervangen met Zijn Godzalige Zelfbewustzijn. Met andere 
woorden, Hij was tot Zichzelf gekomen in hen als zij.

Zo zijn als die verhalen in de heilige schriften als geestelijke gelijkenissen bedoeld… Niets is 
bedoeld letterlijk te worden genomen. Want zoals iemand later schreef: “De letter doodt, maar de 
geest maakt levend.”

Hopelijk beginnen Joden, Christenen, en Moslims dit spoedig te begrijpen.

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:10 uur
Mijn excuses, weer een vergissinkje:
De eerste zin moet zijn: “Uiteraard bedoelde Augustinus met het “doden” van de ongelovige de 
ongelovige die je zelf bent doden door een gelovige te worden.”

Wat houdt dat geloven in God dan volgens de mystici in? Dat je gelooft dat God je zo lief heeft dat 
Hij niet wilde dat je minder blij met jezelf zou zijn dan Hij dat is met Zichzelf. En dat Hij het 
daarvoor is Die hier nu verschijnt als degene die dit leest.
En als iedereen die u in deze wereld ziet.

Wilhelm Dammeyer zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:42 uur
@216 Harrie Vrijmans
Inderdaad, wat u zegt, perverse resultaten van een pervers systeem.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:09 uur
Langeweg, Interessert me geen bal over hoe u over andere onderwerpen denkt, ik wacht op uw 
antwoord, want u was begonnen met…

Wat vind u van Janmaat?
Terecht dat de joodse gemeenschap hem had hard bestrijdt??
Wat is het verschiel tussen Janmaat, Hitler en Wilders?
Simpel vragen hoor.
Dank u.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 22:09 uur
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Janmaat, wilders en de meningsuiting.

Als je iets zegt tegen de joden, ben je per definitie ant-jood en het is strafbaar.Terecht.
Hetzelfde zeggen over de moslims is een meningsuiting. Hier wil mijn Oma perse een verklaring.

Leon de Winter, bekende schrijver en journalist, Nedserlander en trotse Jood.Leon procedeerde al 
jaren tegen Theo van Googh weigens zijn anti-joods getoetter.Leon de Winter vind nu dat molims 
niet moeten zeuren als ze gediscrimineert worden en voelen.

Maar Harry de Winter(familie) van ”Joods Ander geluid” waar ik uit mijn hart respecteer denkt 
heeeel iets anders dan Leon, als het gaat over discrimineren en kleineren van de Nederlandse 
moslims.

Janmaat moest bestrijden worden, met de Wet, ja zeker.
Maar waarom wilders niet?
Vallen de Nederlandse moslims onder de Somalische Grondwet of toch onder de Nederlandse?

L. Langeweg zegt: 
zondag 13 september 2009, 23:53 uur
@Mostafa Mouktafi

U heeft het over anti-iemand zijn, en de strafbaarheid daarvan.

Dus eigenlijk over het niet respecteren van een ander, en de straf daarvoor. U vraagt mij me uit te 
spreken tegen enige mensen. Dus anti-hen te zijn.

De straf van het menselijke oordeel is dat je dan niet ontkomt aan de volgende zelf-veroordeling:

“Ik ben maar een onvolmaakt mens, lid van een ras roofdieren, de gevaarlijkste die we kennen. Niet 
alleen leef ik van de dood van andere dieren die minder slim zijn dan ik, want ik eet stukken van 
hun lichaam nadat ik ze daarvoor heb gedood of laten doden, of gebruik op z’n minst stukken van 
hun huid om m’n voeten comfort te geven. Maar ik ben zelfs een lid van een ras dat miljoenen 
leden van zichzelf onderling heeft gedoodt in oorlogen. Het is zeker dat op z’n minst mijn 
voorouders anderen hebben vermoord, en wie weet hoe ik zèlf in een bepaalde situatie zou reageren 
om m’n mensdierlijke leven te verdedigen. Daarnaast ben ik verre van volmaakt in vele andere 
opzichten, en maak ik vaak vergissingen. Ik heb mijzelf dingen zien doen die ik moreel niet 
volmaakt van mezelf vindt, en doe dat vaak nog, en dat is nog maar zwakjes uitgedrukt. In 
vergelijking met mijn morele Ideaal ben ik een verachtelijke verschrikking.”

Dit is de prijs -de straf- die we betalen door een ander ergens van te beschuldigen. Want als die 
ander maar een mensdier is, ben je dat zelf dan niet?

Het feit dat we onze menselijke natuur moreel niet volmaakt vinden bewijst dat we Iemand anders 
zijn. Dit geldt voor iedereen.

Deze wereld is een illusie, een fata-morgana. Maar het heeft ons wel ons originele bewustzijn 
gekost hier als mensdier te verschijnen. In die zin hebben we allemaal ons leven gegeven voor een 
ander. En die “ander” zijn we als deze zo gecreëerde zelf-bewustzijnen.

Om het geluk van onze ware Identiteit met anderen te delen, waren we bereid onszelf 
binnenstebuiten, ondersteboven, en achterste voren te keren. En onszelf als een mens-roofdier te 
ervaren dat ons originele Zelf-bewustzijn levend zou verslinden. En ons zou laten denken dat we 
dat mensdier waren.
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Dit is de betekenis van de kruisiging, en het leven geven voor een naaste. Het is volbracht.
Nu de opstanding nog; het ons herinneren Wie we nog steeds echt zijn ondanks onze verschijning in 
deze nachtmerrie.

Zolang dit ware Zelf-bewustzijn niet is doorgedrongen tot ons, zal waar respect voor onszelf en 
elkaar uitgesloten zijn.

De enige “schuld” die we hebben -en dat geldt ook voor iedereen zonder uitzondering- is dat we om 
Wie we in werkelijkheid zijn begraven in deze vermomming, we ons Zelf en elkaar verschuldigd 
zijn onze ware Identiteit te (h)erkennen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:10 uur
Langeweg,L. Langeweg zegt:
zondag 13 september 2009, 23:53 uur
@Mostafa Mouktafi

U heeft het over anti-iemand zijn, en de strafbaarheid daarvan.

”Dus eigenlijk over het niet respecteren van een ander, en de straf daarvoor.”

Dat is uw conclusie en alstublief wil ik niets mee te maken hebben.Zo! u kan ook conclusies voor 
anderen bedenken?!
De kracht van de discussie is Kort, duidelijk en krachtig, laat mij iets leren van u.Ik las ex-
analfabeet(in het Nederlands!).
Denk even na.

L. Langeweg zegt: 
maandag 14 september 2009, 2:11 uur
@Mostafa Mouktafi

Te laat! U heeft er alles mee te maken wat ik door uw volhouden met u en anderen heb kunnen 
delen. En waarvan ik daarom zelf ook geniet.

Nogmaals dank voor uw inspirerende, behulpzame, aanmoedigende aanleidingen!

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 7:49 uur
Langeweg,

Slaan en tegelijk bedanken bestaat ook!

doubledutch zegt: 
maandag 14 september 2009, 11:52 uur
@Langeweg & Mouktafi: Kunt u alstublieft e-mail-adressen uitwisselen om uw “discussie” te 
vervolgen.

L. Langeweg zegt: 
maandag 14 september 2009, 11:57 uur
@Mostafa Mouktafi
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Laat u niet wijsmaken dat u een oprecht compliment niet in gratie mag ontvangen. En ook niet dat 
ik u zou “slaan” met mijn dank aan u voor uw goed bedoelde aanleidingen -zoals ook deze weer 
van u.

Het gaat om het motief; of het uiteindelijk goed bedoeld is of niet. Uw motief is goed. Het mijne 
ook. Daarmee hebben we één en dezelfde bedoeling; elkaar helpen gelukkiger te worden.

Nogmaals mijn oprechte dank. Als u dat als “slaan” interpreteert geef ik u hier openlijk geen dank 
meer. Maar dat ik u toch terecht dankbaar ben in m’n hart blijft.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 13:50 uur
doubledutch zegt:
maandag 14 september 2009, 11:52 uur
@Langeweg & Mouktafi: Kunt u alstublieft e-mail-adressen uitwisselen om uw “discussie” te 
vervolgen.

Jij mag hier niet reageren en helemaal niet bij de hand doen. Volgens NRC regels, moet je met je 
naam en achternaam discusieren en niet uit een vere donkere hoek.

L. Langeweg zegt: 
maandag 14 september 2009, 13:53 uur
@doubledutch

Bedankt voor het bevestigen van de juistheid van een gevoel dat ik had: dat ik wat ik wilde zeggen 
al volledig genoeg gezegd heb, en nu vrij ben me geheel aan het fijne lezen en schouwen 
(contemplatie) te wijden.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 13:56 uur
Langeweg,

Vindt u het gezellig om alleen met Moslims boeven te spreken.Kent u geen normaal moslims?
Trouwnes! maakt u ook zorgen over de blonde Onderwerld, de zware criminelen?
Maakt u ook zorgen over de Extreem-rechts blonde jongeren, die door de politie zware wapens in 
hun had getroffen.
Zoek balance, aardig criminelen bestaan niet, ook als u heilig er in gelooft.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 13:58 uur
Zware wapens werden getroffen door de politie in hun huizen, bedoelde ik. vindt u het niet eng? de 
heer Langeweg.

L. Langeweg zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:27 uur
@Mostafa Mouktafi

Gezien uw naam, was ik onder de indruk dat u in deze wereld als Moslim verschijnt. En ik had geen 
idee of u een criminele Moslim was -of was geweest- of niet.

Zoals u ziet bleef ik constant trouw aan wat ik door enkele persoonlijke ervaringen weet Wie u in 
werkelijkheid bent achter uw menselijke verschijning. En zo ga ik ook om met mensen waarvan ik 
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weet dat ze mensen hebben vermoord. En zou dat ook doen met hen op het moment dat ik op het 
punt zou staan door hen gedood zou worden…

Als ik door mijn leven te geven zou kunnen voorkomen dat een iemand een ander zou doden, dan 
zou ik voor het mes of de loop van het vuurwapen springen. Dat weet ik uit ervaring. De aanslag 
stopte daardoor gelukkig onmiddellijk, anders las u deze woorden hier nu niet.

Mensen die zoals ik een klinische dood ervaring hebben beleeft zijn niet bang meer voor de dood. 
En hebben een totaal andere kijk op de dingen gekregen.

Nogmaals, u heeft u leven al gegeven door hier als mens te verschijnen, want u ervaart uw ware 
Identiteit niet meer. In die zin bent u nu dood. Net als iedereen die ervaart slechts een mens te zijn.

Voor mij bestaan er daarom eigenlijk geen misdadigers meer. Noch Jood, noch Christen, nog 
Moslim, nog atheïst. Iedereen is de onsterfelijke God in menselijke verschijning. Je kán niemand 
niet echt doden, en niemand kan u doden. Enkel uw vermomming, die u dan achterlaat als een ouwe 
jas.

Kijkt en luistert u eens naar deze vrouw die weet waar ik het over heb, net als alle anderen die het 
ook mee hebben gemaakt:

http://pauwenwitteman.vara.nl/Archief-detail.113.0.html?
&tx_ttnewspointer=9&tx_ttnewstt_news=1831&tx_ttnewsbackPid=111&cHash=04ce582b97

L. Langeweg zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:40 uur
Met excuses, ik zie net dat bovenstaande link naar de uitzending van P&W niet meer werkt.
Maar hier is dezelfde uitzending van P&W met die vrouw die dood was en weer terug kwam wel te 
zien:

http://www.youtube.com/watch?v=hwTXGFDDDLA&eurl=http://www.stenoomen.nl/blog/59/
Pim_van_Lommel%3A_eindeloos_bewustzijn.htm

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:34 uur
langeweg, jij hebt een hele lange weg nog te gaan om de menselijkheid te vinden.
Jij spaart jou vrienden en kennisen en zeurt jij over de moslims criminelen?
Jij praat trouwens als een priester die iedereen houdt die geen christen is.Want zo gaat het ook bij de 
chistenen exrtemisten.
De joden werden hier vermoord door Christenen, door je geloofsgenoten en niet door de moslims.
Was jij ooit een drugsdeler? hoeren loper? sekshopeigenaar? weet ik ook niet!

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:36 uur
Een priester die iedereen haat die geen christen is, En maar lachen!!zo bedoelde ik(244)

L. Langeweg zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:28 uur
Het doet me leed dat u nog steeds denkt dat ik Moslims haat terwijl ik u enkel vriendelijke 
complimenten en dank heb gegeven.

Ik heb zelfs herhaaldelijk gezegd dat u voor mij Allah bent Die hier nu als u verschijnt.
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Als u dat geen compliment zou vinden aan uw adres, zou u geen hoge dunk van Allah hebben. Maar 
een grotere eer kan ik u niet geven.

Aad J. de Beijer zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:32 uur
Onder verwijzing naar de kolom v. Prof. Smalhout v. Zaterdag jl. in de Telegraaf : Er bestaat 
blijkbaar een een geheim convenant dat in Juni 1975 in Straatsburg is opgesteld in naam van de 
gehele Europ.Gemeenschap, Uit angst, dat de oliecrisis v.1973 zich zou kunnen herhalen beloofde 
de toenmalige EEG de arabische immigratie actief te zullen bevorderen. Dit convenant staat bekend 
onder de leuze: Óil for immigration’opgesteld door de EAD (Euro-Arab dialoog m. hoofdkantoor in 
Parijs. Met dit convenant werd in feite de islamisering van Europa verzekerd. Wie doet er wat aan 
om dit te stoppen? Wie is bereid om ons westerse leefpatroon te redden? Obama is hiervoor geen 
garantie.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 0:39 uur
247 Aad J. de Beijer – Laat a.u.b. in dit verband “Prof.”, bijna even lachwekkend als “Ir.” voor de 
naam van een voetbalverslaggever. Een geheim convenant. En die betrouwbare bron heeft er weet 
van? Merkwaardig. De Islamisering van Europa. Wat een nonsens. Ons westers leefpatroon, 
moslims uitmoorden om aan de olie te komen, zult u bedoelen. Ook twee wereldoorlogen om 
gevoerd, om die olie. Valt zeker niet in de Telegraaf te lezen. Nog altijd een collabokrantje. Vies 
krantje, en daar citeert u uit. Ga eens eerst nadenken en uitzoeken, zou ik zeggen. Luiheid van geest 
en gemakzucht en domheid heeft ons al meer dan voldoende narigheid bezorgd.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 0:40 uur
correctie: weglaten dus, dat ‘prof’.

L. Langeweg zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 10:09 uur
Voor wie de Volkskrant wèl vertrouwt, hier staat de officiële inhoud van de Resolutie van 
Straatsburg (1975), een overeenkomst tussen Europa en de OPEC landen. Een van de meerdere 
overeenkomsten is de volgende:

“The Association calls on European governments to improve legal regulations concerning the 
freedom of travel and the protection of the basic rights of immigrant workers in Europe which 
should be equivelant to those of citizens of the countries concerned.”

http://www.vkblog.nl/bericht/277457/
Olie_in_ruil_voor_moslim_immigratie,_kan_Bert_Koenders_hier_uitleg_over_geven

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 17:36 uur
251 L. Langeweg – De Volkskrant? U bedoelt een weblog van die krant. Misschien een discussie 
waard. Niet over dat ‘geheim convenant’, maar over olie, energie en kapitalisme. Veel duidelijker 
om inzicht te verkrijgen. Valse profeten genoeg. Helaas.

L. Langeweg zegt: 
woensdag 16 september 2009, 10:25 uur
Ik neem aan dat u weet dat er veel uitvinders bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe 
energiebronnen. Daaronder zijn vele ingenieurs op allerlei gebied.
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Er zijn een aantal eerder ontwikkelde uitvindingen op dit gebied door bepaalde interesse groepen 
tegengehouden. Ik ken zo’n geval persoonlijk. Het gaat om een Mexicaanse ingenieur in 
elektriciteit -Aureliano Horta Zanabria- die een circuit ontwikkelde dat zichzelf via een proces 
omzet in elektrische stroom. Diens massa vermindert dus, maar omdat er een enorme hoeveelheid 
energie in een minuscuul beetje massa zit, zou je op b.v. een chip een hele tijd en een auto kunnen 
laten rijden voordat het microcircuit zichzelf heeft opgeconsumeerd. Dat heeft hij al praktisch 
aangetoond met werkende prototypen.

Maar omdat Mexico een olieproducent is… om het kort te houden: op een dag zei hij tegen mij: “Ik 
ben wel bereid mijn eigen leven er voor te geven om mijn uitvinding aan de mensheid te schenken, 
maar ik offer het leven van mijn familie er niet voor op. Zolang ik leef zal het publiek mijn werk 
niet benutten” eindigde hij een beetje triest.

Maar het is enkel een kwestie van tijd dat er iets net zo praktisch en effectiefs door iemand op het 
Internet wordt gezet -mogelijk anoniem- dat zo eenvoudig is dat elke knutselaar het zelf kan maken, 
zodat het niet tegengehouden kan worden. Want genoemde uitvinding vereist wel een 
gespecialiseerde fabricage methode -het maken van chips en toebehoren. En de uitvinder is bekend 
-evenals zijn familie- bij de regering van zijn land die hij oorspronkelijk benaderde om zijn 
uitvinding aan het Mexicaanse volk te geven. Hij had in het begin zelfs contact met PEMEX -het 
staats-oliebedrijf- om van hen hulp te krijgen bij het ontwikkelen van zijn uitvinding. 
(Verbazingwekkend hoe iemand zó intelligent en tegelijkertijd ook zo naïef kan zijn. Maar zo is het 
vaak in ontwikkelingslanden.)

Intussen werkt hij door aan een reeks verwante ontwikkelingen en uitvindingen, met de hoop dat 
eens in de toekomst zijn werk toch ten goede van de mensheid zal komen.
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"Hoofddoekverbod op scholen in Nederland?"
Tim Ewald zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 22:27 uur
80 % van de stemmers lijkt het wel wat, zo’n hoofddoekverbod.

Menen die mensen dat je de wereld kunt verbeteren door symbolen te verbieden? Wat voor 
verbetering is dat, die de persoonlijke vrijheid zonder enige noodzaak maar weer beknot?

Noem mij het land waar een liberale krant nog genoeg liberale lezers heeft om de “liberté” te 
kunnen ervaren. Mon dieu! Ayez pitié…

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 23:09 uur
Zo!! daar gaan wij weer, terug naar de hoofddoek.
En dat heet allemaal Westerse discussie.Maar goed,

Wie had ooit Maria, de moeder van Jezus, op die mooie beelde en schilderijen, overal terwereld, 
zonder hoofddoek ooit gezien, liegt.
Droeg Maria de hoofddoek met dwang van haar lieve vader?
Burka is wat anders en vooral in het Westen. Ik noem het altijd een lopende tent.

Ines zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 23:32 uur
De motivatie voor het verbod was duidelijk: het ontstaan van sociale dwang op scholen om een 
hoofddoek te dragen. De Belgen staan volkomen in hun recht met het hoofddoekverbod. Het is een 
slechte zaak dat meiden zich gedwongen voelen een hoofddoek te dragen omdat ze er anders door 
klasgenoten op aan gekeken worden. Het zal me niet verbazen als deze discussie in NL ook gaat 
spelen, op scholen waar een meerderheid aan moslims is.

L Draoui zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 23:50 uur
Als sociale dwang de reden is, waarom dan geen uniform? Of is de sociale drang om sexy gekleed 
te gaan voor meisjes (en bepaalde houding naar het andere geslacht) minder erg dan de sociale 
drang om een hoofddoek te dragen?

Mostafa Mouktafi zegt: 
vrijdag 11 september 2009, 23:54 uur
Ines, Nou! dat komt ook goed uit hoor, het RAGO moet ook het heilige pruik verbieden, van de 
joodse orthodoxe vrouwen, die moeten van de religie en haar man het hoofd kaal scheren en een 
heilige pruik op.
Ja Mostafa! maar bij deze vrouwen gaat het pas gebeuren als zij getrouwd zijn.
Juist, ik snap hier niets van.
Trouwens, heeft een moslim vrouw het recht om een hoofddoek dragen als zij kanker heeft?
Jaaaaa ..Mostafa!
Hier snap ik ook niets van.
Dank u.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:57 uur
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 “Droeg Maria de hoofddoek met dwang van haar lieve vader?”
Opborrelende Vragen.
”Heeft Maria echt geleefd? Nergens wetenschappelijk of archeologisch bewijs te vinden.
De beeldhouw- en/of schilderkunst geeft geen uitsluitsel in deze aangezien geen kunstenaar ons 
bekend ooit Maria heeft gekend of aanschouwd. Is derhalve niet te gebruiken bij uw bewijsvoering. 
Kortom een zinloze vraag”

U gelooft ook niet in de echte Wetenschappelijk in de kunst van toen, die hebben voor u de 
geschiedenis gespaart, eerst werd de geschiedenis getekend, geschilderd, gehakt en geboetseert,dan 
kwam u toen met dat pen en papier. Zware werk was het en soms doet de hele familie mee, jaren 
lang, om een beeld of een schilderij te maken voor uw en mijn geschiedenis als mens van de Aard.

Ga naar Italie, Firence bijvoorbeeld, en kijk goed naar die erme mooie beelden van marmmer, 
eeuwen oud.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 2:58 uur
Het wetenschap in de kunst, bedoelde ik.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 3:49 uur
Beste Mostafa – Navid Kermani, een Duitse schrijver is het duur te staan gekomen omdat hij een 
beschouwing had gewijd aan de “Kruisiging” van Guido Reni te zien in Lucina. Een storm van 
protest van o zo verdraagzame katholieken over hun symbool.
Kermani vindt dit gebruik van de kruisiging godslastering en idolatrie.
Hier het artikel (helaas in het Duits) uit NZZ Online:

Bildansichten: Warum hast du uns verlassen?
Guido Renis «Kreuzigung»
Von Navid Kermani

Aus Versehen stieg ich genau vor der Kirche San Lorenzo in Lucina aus dem Bus, der mir zum 
ersten Mal in Rom nicht vor der Nase abgefahren war, so glücklich hatte der Tag bereits begonnen. 
Wie ich mich auf der Karte orientierte, empfahl mir der Kunstreiseführer einen Blick auf die 
«Kreuzigung» von Guido Reni, die eines seiner Meisterwerke sei. Ich konnte mich an kein anderes 
Meisterwerk Renis erinnern, assoziierte nur Andachtskarten, Amen, Antipode Caravaggios, aber 
dankbarer sollte ich dem Kunstreiseführer selten sein.
Als Nachdruck hat das Gemälde immer noch etwas von einem Andachtsbild, wie es die Zigeuner 
vor den Kirchen für fünfzig Cent verkaufen, als gewaltige Leinwand auf dem Hochaltar der 
Barockkirche, wo es schwarz-goldene Säulen, ein Plüschvorhang, dicke Engel und elektrische 
Kerzen umrahmen, ist Renis «Kreuzigung» ein Aufruhr, gerade indem es der Verklärung des 
Schmerzes widerspricht. Gewiss stösst mir die Lust, die katholische Darstellungen seit der 
Renaissance an Jesu Leiden haben, auch deshalb so auf, weil ich es von der Schia kenne und nicht 
kenne. Ich kenne es, weil das Martyrium dort genauso exzessiv bis hin zum Pornografischen 
zelebriert wird, und ich kenne es nicht, weil genau dieser Aspekt der Schia in Grossvaters Glauben, 
der mehr als jeder andere Bezugspunkt meine eigene religiöse Erziehung bestimmt hat, wie ich bei 
der Lektüre seiner Memoiren feststelle, keine Rolle spielte, ja als Volks- und Aberglauben abgelehnt 
wurde, der die Menschen davon abbringe, die Welt zu verbessern, statt nur ihren Zustand zu 
beklagen.
Kreuzen gegenüber bin ich prinzipiell negativ eingestellt. Nicht, dass ich die Menschen, die zum 
Kreuz beten, weniger respektiere als andere betende Menschen. Es ist kein Vorwurf. Es ist eine 
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Absage. Gerade weil ich ernst nehme, was es darstellt, lehne ich das Kreuz rundherum ab. Nebenbei 
finde ich die Hypostasierung des Schmerzes barbarisch, körperfeindlich, ein Undank gegenüber der 
Schöpfung, über die wir uns freuen, die wir geniessen sollen, auf dass wir den Schöpfer erkennen. 
Ich kann im Herzen verstehen, warum Judentum und Islam die Kreuzigung ablehnen. Sie tun es ja 
höflich, viel zu höflich, wie mir manchmal erscheint, wenn ich Christen die Trinität erklären höre 
und die Wiederauferstehung und dass Jesus für unsere Sünden gestorben sei. Der Koran sagt, dass 
ein anderer gekreuzigt worden sei. Jesus sei entkommen. Für mich formuliere ich die Ablehnung 
der Kreuzestheologie drastischer: Gotteslästerung und Idolatrie. Meine Tochter früher in der Kirche 
zu wissen, wo sie als Grundschülerin gelegentlich die Fürbitte las, weil sie so gut lesen konnte und 
so eitel war, auf jeder Bühne stehen zu wollen, selbst wenn sie dafür eine Stunde früher aufstehen 
musste, meine Tochter unterm Kreuz zu wissen, war unangenehm. Natürlich sagte ich nichts, 
schliesslich ist man liberal. Eingegriffen habe ich nur bei der Messe zur Einschulung, als die Kinder 
Hostien essen sollten, gleich welchen Glaubens. Da wünschte ich mir, die Kirche sei weniger 
liberal.
Wenn solche Vorgänge für mich nur Kindereien wären, hätte sie sich auch bekreuzigen können. Für 
mich aber ist das Kreuz ein Symbol, das ich theologisch nicht akzeptieren kann, akzeptieren für 
mich, meine ich, für die Erziehung meiner Kinder. Andere mögen glauben, was immer sie wollen; 
ich weiss es ja nicht besser. Ich jedoch, wenn ich in der Kirche bete, was ich tue, gebe acht, niemals 
zum Kreuz zu beten. Und nun sass ich vor dem Altarbild Guido Renis in der Kirche San Lorenzo in 
Lucina und fand den Anblick so berückend, so voller Segen, dass ich am liebsten nicht mehr 
aufgestanden wäre. Erstmals dachte ich: Ich – nicht nur: man –, ich könnte an ein Kreuz glauben.
Reni verklärt nicht den Schmerz, den er nicht zeigt. Ihm gelingt, was andere Jesusdarstellungen 
behaupten: Er führt das Leiden aus dem Körperlichen ins Metaphysische über. Sein Jesus hat keine 
Wunden, keine Abzeichen der Striemen und Hiebe, ist schlank, aber nicht abgemagert. Selbst wo 
seine Hände und Füsse ans Kreuz genagelt sind, fliesst kein Blut. Wären die Nägel nicht, es sähe 
aus, als breite er die Hände zum Gebet aus. Er blickt in den Himmel, die Iris aus dem Weiss des 
Auges beinah verschwunden: Schau her, scheint er zu rufen. Nicht nur: Schau auf mich, sondern: 
Schau auf die Erde, schau auf uns. Jesus leidet nicht, wie es die christliche Ideologie will, um Gott 
zu entlasten, Jesus klagt an: Nicht, warum hast du mich, nein, warum hast du uns verlassen?
Die Landschaft ist christianisiert, so dass nicht die Menschen geschieden sind in Tätervolk und 
Opfervolk wie im Neuen Testament, sondern Himmel und Erde, Gott und die Menschen. Der 
Totenkopf am Kreuz deutet darauf hin, dass hier schon andere gestorben sind; die zeitgenössisch 
gekleideten Spaziergänger in verdüsterter italienischer Landschaft geben zu verstehen, dass auch 
jetzt gestorben wird; die Häuser im Hintergrund mit der Kuppel, die der Petersdom sein könnte, 
weisen auf die Stadt, aus welcher der Gekreuzigte zu stammen scheint. Dieser Jesus ist nicht Sohn 
Gottes und nicht einmal sein Gesandter. Gerade weil sein Schmerz kein körperlicher ist, nicht Folge 
denkbar schlimmster, also ungewöhnlicher, unmenschlicher Folterungen, stirbt dieser Jesus 
stellvertretend für die Menschen, für alle Menschen, ist er jeder Tote, jederzeit, an jedem Ort. Sein 
Blick ist der letzte vor der Wiederauferstehung, auf die er nicht zu hoffen scheint.
 
Der Schriftsteller Navid Kermani, geb. 1967, lebt in Köln. 2007 erschien bei Ammann sein Roman 
«Kurzmitteilung». Im vergangenen Jahr war Kermani Stipendiat der Villa Massimo in Rom.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 4:02 uur
Beste Louis, wilt u het alstublieft in het Chinees vertalen?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 4:14 uur

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-71653
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-71653
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-71654
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-71654


Beste Louis, Godslastering?
U als Atheist, vind u ook ”Atheismelastering” een belachelijk iets, toch?
Ik vind dat mesnen die zeggen:

Je moet denken zoals als ik, geloof waar ik gelooof en draag kleiding wat ik voor je leuk vind, is 
een Talibaan-achtig gedrag.Niets meer en niets minder.
Atheisten moeten ook menselijke en democraat zijn, net zoals veel gelovigen.
Het is niet per definitie dat een atheist de enige die weet hoe mensen moeten leven.
Het respect is iets om met anderen te delen en niet voor je zelf alléén, als mens met hart, ziel en 
hersenen.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 4:23 uur
Beste Mostafa, tja Duits. Eigenlijk een beetje Nederlands. Die talen is me wat. Weet je, er is 
misschien het laatste jaar geen artikel over geloof verschenen dat zoveel heeft losgemaakt als juist 
dit stuk. Het levert een prachtige kijk op vanuit een Moslim achtergrond naar het Christendom. Met 
veel respect. Ik wilde het al langer onder de aandacht brengen om de gemoederen wat te bedaren. 
Omdat het in dit blog weer over die vreselijke tegenstellingen gaat, het onbegrip en ook over 
symbolen dacht ik n.a.v. jouw bijdragen over kunst het hier te plaatsen. Je opvatting over 
wetenschap en kunst sluiten nauw aan bij het artikel.

Hoe dit op te lossen? Vertalen kan wel, maar hier? Denk er eens over na. En hopelijk doe ik er een 
paar mensen toch een plezier mee.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 4:56 uur
Beste Louis, Nee, Nederlands is vol Frans, honderden woorden zijn Frans.
Frans is mijn vader taal, schijf en spreek rijdelijk spaans, gestudeert in Marokko als tweede taal, en 
Arabisch natuurlijk.ik heb nooit Nederland op school geleerd, alleen via kranten en TV.
alles wat ik weet over Duits en Duitsers is dat ze de zwaarste lekker bier hebben, erger dan de 
Belgische.
Vriendelijk groeten.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 4:58 uur
Beste Mostafa. U hebt gelijk, dat zou ook belachelijk zijn, denk ik. Alleen ik ben geen atheïst, maar 
daar gaat het niet om.

Mensen iets opleggen dat gebeurd elke dag weer, of we het willen of niet. En waarom gebeurd dat? 
Soms met de beste bedoelingen, denk aan kinderen. Vaak om mensen te gebruiken of misbruiken, 
ze in het gareel te houden. Om dat te bewerkstelligen wordt geïndoctrineerd. Niet alleen via politiek 
en godsdienst. Denk maar eens aan de reclame. Het verschrikkelijke is nu juist dat niets menselijks 
ons vreemd is, ook dat indoctrineren niet. Is daarom een houding van je afvragen, ook de keerzijde 
van de medaille bekijken niet een veel betere? En duidelijk stellen welke waarden je verdedigd. 
Tegen geweld, tegen discriminatie, noem maar op. Inderdaad, respect voor anderen en bedenken 
hoe die ander tot zijn in jouw ogen kwalijke opvatting is gekomen. En daar over praten.

Je kunt je overigens zelfs afvragen wanneer zijn we eigenlijk vrij… Misschien wel het grootste 
waandenkbeeld, die gepropageerde vrijheid. Heel vaak samengaand met weinig respect.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 5:03 uur
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Beste Mostafa, Belgen hebben lekkere recepten met bier. Maar nu ga ik toch echt het bed in. Salut!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 5:06 uur
Louis,

Ik ben geen gelovige en ik ben geen atheist en ik zeg niet waar ik in en niet in geloof.Nada over 
mij!
Het is toch geen gezicht?
Ja! beste Louis, alleen over anderen iets zeggen en denken? maar anderen moeten niets zeggen, 
denken en weten waar u zit?!
Halve discussie heet het, in het Duits!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 5:08 uur
Ik doe het met u mee, beste Louis.
Bon nuit!

jn de graaff zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 11:04 uur
Je mag wel een poging doen het Islamitisch hoofddoekje te verbieden maar dan moet je wel een 
stropdas omdoen hoor anders kom je er niet in. De oplossing: iedereen vrijwillig alle kleren enzo 
uit. Lang leve het nudisme.
Maar nu even serieus. De Belgen willen denk ik met dit verbod proberen de dwang op meisjes en 
vrouwen die seculier over straat willen doen afnemen. Op zich lijkt me dat waar er sprake is van 
groepsdruk dat zeker in de pedagogische setting die het onderwijs is onderwerp van grote 
bezorgdheid wezen kan. Je ziet toch niet gaarne als docent dat leuke lieve begaafde kind psychisch 
gemolesteerd worden door politieke types met wat voor als hen religioze symbolen gelden. Dat zie 
je al zo vaak op tv in de fundamentalistische landen gebeuren.
Dus hoewel ik niet tegen het hoofddoekje als zodanig ben als symbool waar dan ook voor, wel ben 
ik tegen de verplichting ervan.
Het lijkt me dat de Belgen de intentie dat zij niks hebben tegen een religioos symbool maar de 
groepsdwang niet kunnen accepteren dat, als dat de intentie is, goed moeten doorcommuniceren. 
Met of zonder stropdas dan hé zulle. Zo niet dan krijg je geheid bij toch al vaak wat psychotische 
mensen geheid weer een negatieve reaktie en kom je van de drup in de regen.

Paul Lookman zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 12:22 uur
Voor de opiniemakers op dit forum is het misschien interessant om eens te kijken wat de Vlaamse 
kwaliteitskrant De Standaard te vertellen heeft over “De hoofdzaak”.

U vindt een interessant artikel (waar ik mij van harte bij aansluit) op http://www.standaard.be/
Artikel/Detail.aspx?artikelId=OR2ET4H4. Let vooral op gehalte en achtergrond van de 
ondertekenaars. En op de reacties op het artikel.

L Draoui zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 12:54 uur
Hoeveel van de mensen die hier hebben gereageerd kennen daadwerkelijk moslima’s die een 
hoofddoek dragen? Volgens mij veel te weinig. Hoe kun je dan een mening geven over de 
onderdrukking etc als je niet uit eerste hand weet wat dit betekent voor een moslima zelf.
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Dat sommige bedekte moslims zo’n grote druk hebben uitgeoefend op niet bedekte moslims is niet 
goed te praten. Zelfs vanuit islamitisch persperctief. Maar wat jammer is, zoals ik al eerder aangaf 
is dat groepsdruk overal voorkomt en daar wordt helemaal aan voorbij gegaan. De islam is een 
onderwerp wat de belangstelling heeft met zo’n beslissing krijg je ook de publieke opinie mee. Wat 
ook jammer is dat dit niet wordt gezien als een geisoleerde case, want de reden is die groepsdruk, 
toch. Maar nu gaat het over het verbod op de hoofddoek omdat men het daar niet mee eens is en ik 
ben bang dat dit over gaat waaien naar nl en dat het dan ook ingevoerd gaat worden, ook al heeft nl 
niet of veel minder temaken met de sitiatie die in Belgie speelde.

L Draoui zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 12:59 uur
Nog iets wat ik wilde zeggen om duidelijk te maken hoe snel men een mening vormt over sommige 
zaken. Bij P&W is 1 importbruid aan het woord geweest. Haar situatie was inderdaad uitermate 
slecht. Nu worden alle importbruiden ter discussie gesteld en probeert men nog meer te doen om 
maar vooral gene vrouwen uit het buitenland te kunnen huwen. Men gaat ghelemaal vorbij aan de 
vele gevallen waar het wel goed is gegaan en rekent af op de enkele gevallen waarbij het niet goed 
is gegaan.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:19 uur
Ik hoorde ooit een seksschop eigenaar tegen een klant zeggen: ”Die Allochtonen moetnen 
integreren en onze normen en waarden goed leren kennen’
Ja! ja, jaaaa, ze moeten integreren, Zei die klant, terwijl hij een neppe vagina, die had net gekocht, 
in zijn binnenzak stak en een opblaspop begon te aaien.
Ik zei meteen in de stilte : Nee hoor meneer, dank u. wil niets van u weten, over uw normen en 
waarden.

Ines zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:30 uur
@ 58. Inderdaad, Islamitische mannen gaan nooit naar de hoeren. lol
Liever een opblaaspop dan dat ze vrouwen lastig vallen. Hoe vaak er wel niet een islamitische man 
is geweest die zijn hand op mijn been legde ed. Want ik draag geen hoofddoek, dus zal ik wel geen 
fatsoenlijke vrouw zijn, toch? Ik lok het zelf uit, door geen ‘kuise kleding’ te dragen!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:49 uur
Ines, wat vind, bijvoorbeeld, u van een grote dikke Westerse vibrator( Tarzan)?
Ik hoor dat veel westerse vrouwen een zo ding hebben of ligt hij in hun schoudetas of onder de 
kussen.
Ik vind het smerig.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:50 uur
In reactie op dat hoofddoekverbod en een gelijksoortige oproep van Femke Halsema stelt imam 
Sheik Fawaz Jneid van de As-Soennah moskee in Den Haag dat ‘het dragen van een hoofddoek 
voorkomt dat vrouwen worden verkracht’. Omdat de westerse man niet gewend is hoofddoekloze 
vrouwen te verkrachten, stelt de imam zijn geloofsgenoten dus als potentiële verkrachters voor, 
waarvan akte. Tevens draait imam de zaak om, en verlegt de schuld van die mannen zonder blikken 
of blozen naar de vrouwen (waarmee en passent zij bewezen dat de koran discrimineert), waar hij 
verzuimt die mannen van een stalen peniskoker met hangslot en alarminstallatie te voorzien. Imam 
waant zich kennelijk in Saoedie Arabië, en daar moet hij ook zo snel mogelijk naartoe worden 
gezonden.
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L Draoui zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 13:54 uur
@Willem Nijmegen

Kunt u de conclusies die u hierboven heeft beschreven hier even citeren? Ik heb namelijk sterk de 
indruk dat dit uw conclusies zijn en dat hij dit niet heeft gezegd en ook niet zo heeft bedoelt.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:04 uur
Liever een hoofddoek dan een zwaainde reetveter van de nudisten in de klas, op de straat, tijdens 
fietsen, op het werk. Voor de neus van haar vader en moeder thuis zwaait dat ding ook. Lekker dan.
En dat heet allemaal mode.

Janneke van der Veer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:24 uur
@68. Meneer de Graaff, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, en voel me als vrouw echt niet op mijn 
gemak tussen al die hoofdoekjes. U bent een man, dus wilt u mij eens uitleggen waarom u vind dat 
vrouwen wel en mannen geen symbolen hoeven te dragen.

gerritsma rene zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:38 uur
57 Mostafa Mouktafi zegt:
zaterdag 12 september 2009, 13:05 uur
Gerritsma Rene,

Vind u het dragen van een zichbare Reetveter Westerse Mode?

Mostafa

Eerlijk gezegd ben ik slecht op de hoogte van mode. Zeker als het die voor vrouwen betreft. Of die 
nu westers of uit een ander deel van de wereld afkomstig zijn.
Net als u herken ik die momenten waarop een vrouw, gelijk een man, door de knieen gaat en een 
belangrijk deel van het achterwerk toont. Dit omdat die heupbroek (of die andere broek, die tot 
heupbroek verworden is) schijnbaar ruimer is dan goed passend.
Het is zo dat veel vrouwen een string (uw reetveter) dragen. Naar ik meen te weten omdat dat die de 
vrouwelijke vorm zonder ‘zichtbare randen’ onder de strakke bovenkleding toont.
Voor mij is de aantrekking of afschuw eerder bepaald door de vorm van het vrouwelijke achterwerk. 
Mooi is mooi en lelijk is lelijk nietwaar. Waarbij best is vast te stellen dat over schoonheid (smaak) 
moeilijk te twisten valt.
Als een van mijn medewerksters haar veter toont, wijs ik haar daar wel even op. Voor haar. Mij 
brengt het niet echt van mijn stuk. Maar ik vertel haar ook dat haar bloes niet aansluit, of haar rok 
scheef hangt. Ik wijs haar er graag op dat ze vol haar of pluizen gaat. Meestal waarderen ze dat wel. 
Zeg ze ook dat ik die pumps heel mooi vind of dat die jas haar goed staat.
Er zijn vrouwen in mijn team die een hoofddoek dragen. Soms in stemmig zwart, soms in prachtige 
kleuren. Het is geen belemmering voor haar werk, dus die doek mag ze dragen. Zoals haar collega 
een nietsverhullend bovenstukje draagt of een wat erg korte rok. Ieder moet maar dragen wat hij/zij 
wil. Liefst wel zonder aanstoot te geven aan een ander.
Wordt het ‘te gek’ zeg ik dat. Maar ’sexy’ mag. Dat is een keuze die de vrouw zelf moet maken.
Persoonlijk houd ik van een wat meer klassieke stijl, een mooi hakje, een fraai rokje, een bloesje en 
een jasje. Gelakte nageltjes zie ik graag en een bescheiden make-up is mooi. Ik zie een vrouw graag 
vrouwelijk. Een hoofdoek doet daar wat mij betreft niets aan af. Een mooie vrouw is en blijft een 
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mooie vrouw. Een mooie vrouw weet meestal van mode. Met of zonder doek of veter. En netjes is 
netjes, en bewust een sterk sexuele nadruk leggen is niet zo netjes. En minder aantrekkelijk. Voor 
mij dan.

Het gaat bij mode om een uiting van eigenheid. Stijlvol of niet. Dat maakt elke vrouw zelf uit. Zoals 
je vrouwen niet moet willen dwingen een hoofddoek te dragen, moet je ze niet dwingen een 
reetveter te kiezen. Waardering en afkeuring wordt bepaald door de omstandigheid, het gezelschap 
en het doel van de bijeenkomst.
Mijn Mexicaanse vriendin kleedt zich anders voor haar werk dan voor een feestje. Dan is ze meer 
sexy. If you got it show it, zegt ze. Haar boezem is haar ‘little extra’. Dus een mooi uitgesneden 
bloes vindt ze prettig. Wie ben ik om daar mijn afkeuring aan te geven.
Thuis draag ik graag een Marokkaans djellaba. Mooie jurk zeggen sommige van mijn vrienden. Ja, 
mooi, en zit heerlijk (vrij klokkespel). Komt er bezoek, draag ik een goed zittend ondergoed. Ik 
kom er niet mee buiten, dat is ook weer waar.

Uw vraag zo naar behoren beantwoord? Mooi zo.

Frits B zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:39 uur
Ter ondersteuning van Gerritsma René: http://www.knack.be/nieuws/belgie/hoofddoek-in-hele-
gemeenschapsonderwijs-verboden/site72-section24-article39316.html

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:53 uur
Gerritsma Rene,

U als man, wat vind u van het naakfietsen in het openbaar? Aapjes achtig gedag, vind ik.
Nou, geef mij liever die Marokkanse djalaba.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:54 uur
Naaktfietsen, bedoele ik.

jn de graaff zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 15:35 uur
#64
Zoals iemand al eens terecht opmerkte gebruikt Willem Nijmegen nu een argument dat tegen zijn 
opvattingen over Islamitische vrouwen en hoofdoekjes in een eerdere ronde over deze kwestie werd 
ingebracht. Die persoon probeerde toen de diskussie zuiver te houden. Een tevergeefse poging.
Innhoudelijk dan:
De Imam draait de zaak niet om. Hij ziet het probleem. Hij geeft de vrouwen niet de schuld. Hij 
zegt heel duidelijk dat er onder zijn geloofsgenoten mannen zijn die pepperhot worden als zij 
vrouwenharen zien. De Imam is zich heel wel ervan bewust dat dit niet okee is.
En in plaats van de Islam bij te staan zich uit deze mise en ritus te bevrijden stelt WN het zo voor: 
omdat X niet is a, is Y wel b. Willem N wat had je vroeger op wiskunde want je logika is 
abominabel. Bewijs ons dan eerst dat zX is niet zXX maar Y. Zelfs zXX = Y is al moeilijk hard te 
maken zeker als je begint met X en Y respektievelijk de westerse man en de islamitische man.

Ik geef toe dat het hels vervelend voor u moet zijn dat ik u zo op het huis zit maar een 
chromotypische XY kombinatie als u moet daar toch inhaerent tegen kunnen. Dat ik zo nu en dan 
cumulutatief door uw dak zak ligt niet aan mijn relatieve zwaarte maar aan de gebrekkige 
constructie van het dak. Maar ook mijn kompliment want het beton van uw vloer is keihard. En 
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koud, zoooo vreselijk koud. Waar is toch die goeie ouwe Roomse warmte van hoe meer zielen hoe 
meer vreugde gebleven? Die we in de jaren zestig nog wel naar hen zagen toestromen? Oudere 
Moslims hebben mij bevestigd dat uw kerkje hen opving in die eerste dagen dat zij hier op hun 
ouwe schoenen en vierdehands kledij aankwamen.

gerritsma rene zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 15:45 uur
75 Mostafa

Een dertig jaar geleden werd het voor vrouwen opeens geen probleem meer om topless te zonnen. 
‘Mooie’, maar ook ‘lelijke’ vrouwen lieten opeens hun borsten voluit aan de zon. Natuurlijk leuk 
om eens naar te kijken, maar na enige tijd is het nieuwe eraf en ‘zie’ je het niet meer. Vroeger 
hadden ze schaamhaar, tegenwoordig scheren meer en meer zich helemaal glad.
Wat is mooier? (of lekkerder?)

Naaktfietsen? Heb ik nog niet mogen beleven. Als ik er morgen een voorbij zie komen (hopenlijk 
een vrouw)zal mijn oordeel mede afhangen van de vormen die ik zie. Want mooier is lekkerder. 
Eerlijk is eerlijk.

gerritsma rene zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 15:58 uur
78 JN de Graaff zegt: — Willem Nijmegen

Persoonlijk, meneer de Graaff (of is het mevrouw?) denk ik dat Willem Nijmegen houdt van een 
goed glas en plezier beleeft aan de deelname aan zeer diverse discussies. Daarbij wil hij nog wel 
eens wat kort door de bocht gaan. Niet in de laatste plaats om een reactie uit te lokken. Daarbij is de 
mate van (uw) ergenis bepalend voor de decibels in zijn lachen.

Niet erg consequent, met een op PVV en GW leest geschoeide baldadigheid. Hij immiteert GW 
graag.

Ik kan het onmogelijk met meneer Nijmegen eens zijn. Zijn bijdragen zijn regelmatig 
tenenkrommend. Maar ik meen te weten dat het met hem zo een vaart niet loopt. Reageren is altijd 
goed, maar probeer er niet een al te serieuze zaak van te maken. Dat is aan meneer Nijmegen niet 
besteed. Jammer wel, maar zo is het.

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:13 uur
86-Rene Gerritsma—Dank, dank voor uw bezorgdheid, maar ik kan mezelf prima redden, voel me 
aan geen enkele partij of religie gebonden, doe niet aan imitaties maar tracht altijd mezelf te blijven, 
en kan alleen maar hopen dat zoiets ook bij anderen het geval is, maar moet helaas vaak het 
tegendeel signaleren. Gaat u rustig verder met de behandeling van wat zich JN de Graaff noemt…

Willem Nijmegen zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:17 uur
78-JN de Graaff (annex Louis Sartorius / Alphonse Scaf / Paul Lookman / Hanneke van der Meer 
etc.)—Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte bent u als een met 
Stalinistische peroxide gehersenspoeld anarchist (het is allemaal de schuld van het kapitaal / is het 
hiet oorlog?) annex islamitisch anuskruiper al geruime tijd bezig het forum te ontwrichten met 
postings die kant noch wal raken, maar enkel bedoeld zijn een u onwelgevallig onderwerp of al 
even onwelkome reacties daarop in uw kwalijk riekende modder te baden. Ik geloof niet dat een 
dergelijke dubieuze instap de bedoeling van een discussieforum is.
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Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is Louis Seveke helemaal niet 
vermoord, maar ergens in een villa ondergedoken teneinde aan zowel zijn eveneens 
hersengespoelde mede-regelneukers (daartussen troffen ze nooit iets aan, van menselijke 
gedragingen hadden ze geen kaas gegeten, tot one flew over…) als aan een batterij homohatende 
islamieten te ontsnappen.
Zoals iemand (wie / wanneer / waar?) al eens terecht opmerkte is de kliniek waaruit u bent ontsnapt 
al jarenlang bezig een waardig vervanger voor u te zoeken, maar is het voor hen buitengewoon 
moeilijk nog een tweede exemplaar met een dergelijke combinatie van wanen, hallucinaties, 
onlogische gedachtenpatronen, anhedonie, affectvervlakking, hebefrenie en paranoia te vinden, dus 
ze zitten daar met smart op u te wachten.
Zoals iemand eveneens terecht opmerkte is alleen het tweede punt onjuist.

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 18:08 uur
Er heeft mij wel eens een man benaderd terwijl ik in een Noord Afrikaans land voor een etalage 
stond te kijken naar de waren.
Ik had geen hoofddoek om en was blond en vrij.
Ik was voor die man dus vrijlopend wild.
Toen hij dicht genoeg bij was verstapte ik me zomaar, met mijn volle 60 kilo’s op zijn voet.
Verwarring, excuses van mijn kant. Ik naar het hotel, hij waarschijnlijk met z’n voet naar z’n 
Moeder.
Het is absoluut idioot dat vrouwen zich moeten inpakken met wat dan ook omdat ze anders de 
geilheid van mannen stimuleren. Laat maar zitten mannen. Er is niet zoiets als een onbeschermd
deel van de bevolking, zonder hoofddoek, waar Uw fisieke overmacht bestaat. Wanneer U zich 
crimineel gedraagt zullen we U weten te vinden.
In Canada kreeg ik les in recht van een vrouw met een hoofddoek. Dat snapte ik niet want het was 
helemaal niet koud in het lokaal. Bad hair day maybe? Toen vertelde ze dat ze Joods was.
Weer opgelost. Zat ik niet mee.
Over school uniformen. Ik zie die meisjes uit de bus komen. Ze hebben de tailleband van hun rok 
dan al driemaal omgedraaid en staan bijna in hun kruis
met of zonder g-string te kijk. De broek van de knullen hangt 20 cm onder de taille zodat de
“plumbers crack” zichtbaar is. Allemaal wanneer ze worden vrijgelaten uit school.
De bescheidenheid over edele delen zit er niet diep in. Thuis gaat de rok waarschijnlijk weer 
omlaag en de broek omhoog.
Het lijkt mij belangrijker kinderen de kans te geven hun eigen comfortabele bestaan bij elkaar te 
denken door zichzelf te leren kennen en nooit achter de meute aan te hollen. Dat is niet nodig om 
een gelukkig mens te worden.

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 18:21 uur
Aanvulling op #103.
Mijn 60 kilo stond op een naadhak. Au!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 18:24 uur
Beste Veronica,
Ik heb genoten en geleert van uw laatste reactie hier, zonder theater en leugens.
Bedankt en prettig avond.
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louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:12 uur
115 – Hebe?

Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:16 uur
Mostafa.
Dat gaat wel over, dat ver-amerikaniseren (wat een woord).
Er zijn meer dan genoeg mensen tussen nul en veertig die daarmee al lang geleden hebben 
afgedaan.
In een land als Nederland, zeer gericht op individualisme, wordt veel ruzie gemaakt omdat we 
allemaal met de ellebogen tegen elkaar staan.
Wat dat aangaat kunnen we misschien nog iets leren van de Joden.
Die gaan na het onderzoeken van het oude testament en daarover heftig te discussieren toch maar 
samen aan tafel zitten om “gefillte fish” te eten al dan niet met koshere wijn.
Ik zie wel wat in de oproep van Patrick Faas.
Gaat er misschien een frisse wind waaien. Wees niet bevreesd. Foute Mulla’s en Islamitiese 
extremisten hebben we snel door. Hoeven we niet eens Arabisch voor te leren.
Vrouwen uit Noord-Afrikaanse landen hebben al belangrijke posities in Nederland en de rest zit 
zich te barsten te studeren. Haar bijdrage is hard nodig.
Wat het mannelijke Noord-Afrikaanse deel van het Nederlandse deel van de bevolking leert op 
school?
Geen idee. Een ding is zeker, spieren en intimidatie zullen het niet winnen.
Eremoord ook niet. U gaat gewoon de bak in, voor zeer lange tijd.

Jan France zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:19 uur
Mostafa Mouktafi
In vele opmerkingen van u gaat het over sex of met sexualiteit verwante zaken en heeft u negatieve 
opmerkingen over Joden. Verder is uw kennis van de nederlandse taal na 17 jaar in Nederland 
erbarmelijke slecht. Dit bij elkaar gevoegd geeft van u bij mij het beeld van een matig geïntegreerde 
buitenlander, die niet weet om te gaan met de in Nederland gebruikelijke omgangsvormen.
Overigens krijg ik sterk de indruk dat u helemaal niet uit een islamitisch land komt en dat uw 
taalfouten bewust gemaakt worden.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:37 uur
134 Jan France – Tegenvraag. Bent u al aangepast in Frankrijk? Aan de Sarkozy-norm? Hoe staat 
het met uw Frans? Bent u bewapend?
Zo maar wat vragen. Uiterst onbeleefde vragen in Frankrijk. U begrijpt?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:38 uur
Jan France,

Uw reactie 134, als dat heet, in het Nederlands, een bijdraag ben ik een pak-vla.

Patrick Faas zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:58 uur
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@ 134 Jan France
Wie denkt u wel niet dat u bent om zomaar aan iemands integriteit te twijfelen? En verder alleen 
maar beledigingen?

De reputatie van de heer Mouktafi loopt er geen schade door op, slechts uw reputatie.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:08 uur
Beste Veronica,

Weer een reactie waar ik veel van leer, nummer 134.
Mee eens of niet mee eens is niet van toepassing bij mij, eerlijk is eerlijk, anders komen wij nooit 
een stap voor.
Nogmaals bedankt voor uw mooie bijdraag.

Hier is mijn cadeau voor u, voor dit avond, een Marokkanse mop.

In een restaurant in dat Noord-Afrakaanse land zatten gasten aan hun tafels te eten, één gast had 
honger( deze is halve-arm!)) en bestelde een bord vol ”lenzen-zware soep” en brood, meer 
niet.Tegen over hem aan de tafel zatten twee in pakken met glimmende stropdassen mannen, en die 
met bestek,Bufstuk met patat en lekker salade aan het eten waren, er lag op tafel ook iets van wijn 
of zo!
De arme-man zat met zijn zeus heel diep in dat bord en at met zijn linker hand.Een oplettende uit 
een pak gestoken hoofd zei tegen die arme man: Hallo!!je moet niet eten met je linkere hand, het is 
niet goed!! Waarom ? vroeg die arma-man.
Omdat, anders, eet ook de duivel met je mee!!
OH! meneer de Stropdas, de duivel is niet gek, de duivel zal voor geen goud die Bufstuk die voor 
uw neus ligt, ooit vervagen met mijn lenzen-soep.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:39 uur
138 – Beste Mostafa, even als stoorzender. “Bufstuk” is het Maastrichts voor biefstuk! Zo zie je 
maar weer. Mestreechs staat korter bij het Frans. Wat let je?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:59 uur
Beste Louis, Nog erger, voor een ex-ober!
Hier kun u twee dingen concluderen: Het Frans vergeten, 20 jaar geen Frans gesproken, niets.
Of Mostafa, gooit maar wat.
Ik noemd het een klotte fout.U mag kiezen!

Groeten voor alle lieve Mestreechs-ers.
Ik zeg ook dat ze daar gelijk hebben, biefstuk moest klinken in de oor als ”bierstuk”, ”biervlees” 
goed voor de reclame.Nu is het Frans te belangrijk. ja! rode wij past beter bij vlees,zeggen ze. Maar 
wie zegt dat? dat weet nog niemad, wel een Franse.

Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:03 uur
Over die dubbele fiets van GroenLinks.
Je kunt metaforisch ook zeggen dat het de dubbele betekenis is van groen.
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groen=eco
groen=islam

Als islam zijn eigen partij heeftm neemt die de kleur groen misschien helemaal over. Dan blijft GL 
natuurlijk ook groen, maar misschien met een regenboogje in de vlag.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:12 uur
Mostafa.
De duivel eet al zo lang ik leef met mij mee, bijna helemaal linkshandig. Alleen alles wat mij is 
aangeleerd zoals schrijven en breien gebeurt rechts.
Vraag mij niet een mes of schaar rechtshandig te hanteren. Dat wordt een bloedbad.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:19 uur
Pratchtig omschijft met leuk humor, beste Patrick Faas.Tuuuuurlijk gelachen!
Ook knal als een Red-Buul, je word meteen wakker van,wordt nog mooier, want het Zaterdag 
avond.
Een lekker gratis borrel, mag je ook noemen, mag bij een discussie, juist is brood nodig in deze 
moeilijke en onvriendelijke tijd.

Mensen hebben altijd mensen nodig om elkaar te begrijpen, mijn avond-poef-cadeau voor u!
Vind u hem mooi? van harte.
Toch Niets, dan wens ik u een prettig nacht en straks lekker slapen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:27 uur
Veronica Cramer zegt:
zondag 13 september 2009, 1:12 uur
Mostafa.
De duivel eet al zo lang ik leef met mij mee, bijna helemaal linkshandig. Alleen alles wat mij is 
aangeleerd zoals schrijven en breien gebeurt rechts.
Vraag mij niet een mes of schaar rechtshandig te hanteren. Dat wordt een bloedbad.

Ik kan met mijn twee voeten voetballen en met mijn recher voet doe ik alles, mijn dochter vanaf de 
geboorte, alles doet met haar linkse hand, ik liet en laat haar vrij,ik weet dat is is met hand en 
hersenen te maken heeft. juist vink ik het mooi, bij mijn dochter, en ik steun haar ook in de prektijk, 
ook tegen mijn vrouw uitgelegd.
Mensen die linkshandig zijn intelligenter dan rechtshandig, zeggen ze en dat klopt volgens mij ook.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:28 uur
En met mijn rechter hand doe ik alles..
Correctie.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:37 uur
Jan France.
Mostafa Mouktafi is tot zover de enige moslim die het de moeite waard vindt om ons deel te doen 
zijn van zijn mening.
Dat zou ik nooit voor elkaar krijgen wanneer ik naar Marokko of Japan zou emigreren. Ook niet na 
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17 jaren.
Ook niet in gebrekkig Arabisch of Japans.
U wel?
Maakt U zich geen zorgen dit forum weet precies wat Mostafa bedoelt. We kennen hem al een 
poosje wederzijds.

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 13 september 2009, 4:24 uur
@115 Willem Nijmegen

U vergeet nog 1 die mede ontsprongen is uit het veelstemmige brein van Sartorius: onze allochtoon! 
Hoe kan een mens een forum domineren en voortdurend in gesprek blijven met zichzelf? Door zich 
allerlei ‘figuren’ aan te meten en daarvoor niets schroomt. Bijna ziekelijke neiging zich hier 
dominant te willen manifesteren door al de stemmen in zijn hoofd te laten opdraven. Iedere dag 
zodra ‘Sartorius’weer verschijnt, rolt de rest ook op rij meegaand mee uit zijn brein tot in de 
kleinste uurtjes. De manier waarop hij Moustafa Moktafi laat opdraven is ronduit gênant! De 
‘allochtoon‘ wordt steeds ordinairder en onderhoudt zich alleen met zijn andere hersenspinsels. 
Vrouwtje van der Meer is weer in de kast gestopt en Cramer mag voorlopig blijven. Voor iedereen 
die een beetje slim is en oplet(!) wordt duidelijk met wat voor verschijnsel we hier van doen 
hebben… een ernstig psychisch gestoord geval.
Laten we maar hopen dat de NRC haar moderators weer inzet, zodat de boel hier niet meer uit de 
hand loopt! Het ergst denkbare medicijn voor Scaf alias Sartorius, alias zijn hele eigen rest! Een 
grotere straf is er niet voor hem… geen gehoor meer te geven aan zijn veelstemmerij die hem 
zichzelf op milde manier her en der laat tegenspreken, maar zich meestal op de eigen ijdele borst 
laat slaan. Ik reageer allang niet meer op Sartorius en zijn rare figuren!

@134 Jan France

Dat heeft u goed gezien! Die ‘taalfouten’ vallen nou juist zo door de mand!! Maar dat niet alleen. 
Heel ‘Sartorius’ en zijn schijnfiguren slaan inmiddels een modderfiguur. Het peil zakt gigantisch en 
komt de ware aap uit de mouw. En dat is maar goed ook!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 4:54 uur
Gloria van der Spek,

Als iemand de taal kan goed schrijven en lezen betekend niet per definite dat hij of zij heeft iets te 
zeggen.Janmaat kon ook uitstekend Nederlands schrijven en lezen.Wat wat zei hij allemaal? 
gewoon afval en vuil, in mijn oog.
Kijk nar uw lege comnentaar hier, klagen en nog eens klagen.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 8:09 uur
Gloria.
Ik Sattorius? Die kilometers verder ligt? WN vergat goeie ouwe Frankie Lenzen nog. Die 
professoort momenteel alleen en eenzaam nog bij de VK. Nee hoor alleen mezullef. Er is er maar 
één van en die schrijft aleen onder zijn doopnaam.
En WN heeft allang weer een nieuwe vriendin hoor in zijn vooronder. Toe, ga alsjeblieft naar bed. 
Al die zalfjes die je straks weer nodig zult hebben.

#115
Uw mening over Louis Seveke zegt wel weer genoeg WN.
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Smakeloos.
En het truucje te stellen dat ik Sartorius zou zijn is wel erg doorzichtig.

Aan de andere kant maak ik me wel wat ongerust over u. Zo erg hebt u het hier nog niet eerder 
gebracht. Gaat het wel goed met u? Ik zal me voortaan daarom bij u wat hoogachtender opstellen. 
En om te beginnen nu met de vraag: hoe komt u toch aan al die praatjes? Ik weet het. Het viel me 
spontaan in. Als baaihaai bent u een koudbloedig wezen. U moet heftig heen en weer bewegen om 
warm te blijven.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 9:05 uur
#85 Hanneke van der Meer.
Ik zag uw vraag pas net omdat WN naar zichzelf begint te verwijzen en ik het even voor hem uit 
wilde zoeken welke # en # en # op elkaar volgen. Het gaat geloof ik momenteel niet echt goed met 
hem. Hij ziet zogezegd spoken met uw welnemen. Meer eerst u.
Op #68 en daarvóór staat een reaktie van L. Draoui.
Mijn mening erover staat op #50 #52 en #83. Ik
ben niet tegen hooddoekjes als zodanig. Wat mij betreft mogen mannen ze dragen. Ook 
Islamitische.
Kara Ben Nemsi, de held van de woestijn droeg er
ook één en de Arabieren dragen ze ook. Dus.
Niks mis mee.Gezellig.
Waar voor mij de pedagogisch nog werkbare
grens ligt is als op een school, maar ook elders
hoofddoekjes verplicht worden of verboden en in dit geval omdat ze verpicht worden door de 
groepsdruk
ben ik voor een verbod. Klinkt wat raar natuurlijk. Eerst ben ik tegen een verbod en omdat ze 
verplicht zijn ben ik voor. Maar waarom staat dus al onder genoemde nummers. Hier ook weer 
trouwens.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 9:55 uur
jn de graaff.
Met de haaibaai en die vent die spoken ziet zijn we allang vertrouwd. Valt niets van te vrezen.

Jan France zegt: 
zondag 13 september 2009, 10:11 uur
135 Louis Sartorius
In antwoord op uw vragen: Ja ik pas mij in Frankrijk aan aan de daar geldende omgangsvormen. 
Mijn Frans is uitstekend; wat u met wapens bedoelt ontgaat mij volledig maar ik heb geen wapens 
als u daar tenminste pistolen e.d mee bedoelt. Begrijp ook niet waarom deze vragen onbeleefd zijn 
in Frankrijk. Maar ja ik woon er ook pas 9 jaar.
136 Mostafa Mouktafi
Uw geeft zelden antwoord op een vraag, maar komt meestal met een nietszeggend commentaar . 
Zoals nu.
137 Patrick Faas
Het ontgaat u schijnbaar dat in een land als Nederland een vrijheid van meningsuiting en gedachten 
bestaat. De steeds weer sexsueel getinte opmerkingen van de heer Mouktafi zijn voor mij een uiting 
van puberaal gedrag. De te vele NAAR MIJN MENING vaak gezochte fouten geven MIJ de indruk 
dat er iemand anders achter deze commentaren staat. Als u dat beledigend vindt, het zij zo. Maar als 
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ik als ik al steun krijg van # 147 Gloria vd Spek, waar ik het nooit mee eens ben en zij niet met mij, 
dan begin ik werkelijk te geloven dat ik nog gelijk heb ook. Kijkt u eens naar het commentaar op 
#148 Plotseling bijna zonder taalfouten !!!
#146 Veronica Kramer
En dat betwijfel ik nu of hij uit een islamitisch land komt. Er komen hier ook mensen uit Iran, Irak 
Somalie etc etc Velen daarvan spreken uitstekend Nederlands en dat u na 17 jaar in een land uw 
mening niet kan of wil geven is uw zaak. Ik zou dat wel doen
Maar ik ben blij dat dit forum ( u spreekt voor velen ??) hem wel begrijpt. Ik heb zo mijn twijfels en 
ook dat mag in Nederland voor zover ik weet.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:14 uur
156-Jan France—Hou er maar ernstig rekening mee dat een aantal inzenders hier uit een en 
dezelfde (autonoom / anarchistische / extreem linkse) koker komt. Ik heb er al eerdere enkelen 
genoemd, maar het zijn er meer. Ze duiken steeds weer bij en met elkaar op, ook tot diep in de 
nacht, kijk maar eens bij ‘Troonopvolger’ nrs. 255 – 268. Nieuwe namen (zoals Hanneke van der 
Meer) dartelen eerst even nietszeggend rond, om zich vervolgens met de hele ‘groep’ te storten op 
hen onwelgevallige meningen, vooral als het Wilders en problematiek rond islamieten betreft. Soms 
gaan de creaties met elkaar in discussie, met zogenaamd tegengestelde meningen, maar dat is om de 
aandacht af te leiden. Het zou goed zijn als NRC daar eens met de bezem doorheen zou gaan, te 
beginnen met al die fake-hotmail(e.a.)adressen. Dus verplicht aanmelden via een providor, dus 
scheelt weer een aantal vervuilers, ook al zijn ze tot een of enkelen te herleiden.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:19 uur
Jan France,

uw reactie 156 is en teken van leeg is leeg en op is op.Verhaaltjes om hoofdpijn van te krijgen.

Mrpurple zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:20 uur
@ Mostafa Mouktafi

Wat ben jij een vervelende reageerder. Je frustreert, mijn inziens, dit forum. Het ontgaat me wat je 
mening is. 1 onderwerp wordt niet langer aangehouden dan je arrogante oneliners. Iedereen kan 
schreeuwen en jij bent een van die schreeuwers.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:25 uur
”Beschaafde Nederlanders” vallen mij aan over mij taal en niet over wat ik zeg.
Is dat niet smerig?

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:27 uur
156—-In vervolg-Providor moet natuurlijk provider zijn. En wat Mostafa Mouktafi betreft heeft u 
vermoedelijk ook gelijk, want ook die heb ik wel eens perfect Nederlands zien opvoeren, kennelijk 
was de poppenspeler toen even een draad kwijt.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:29 uur
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Mrpurple zegt:
zondag 13 september 2009, 11:20 uur
@ Mostafa Mouktafi

Wat ben jij een vervelende reageerder. Je frustreert, mijn inziens, dit forum. Het ontgaat me wat je 
mening is. 1 onderwerp wordt niet langer aangehouden dan je arrogante oneliners. Iedereen kan 
schreeuwen en jij bent een van die schreeuwers

Ook lege reactie.
Wat voor antwoord wilt u dat ik hier geef?
Geen idee.
Wat een absolutisten zeg.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:32 uur
Willem Nijmegen zegt:
zondag 13 september 2009, 11:27 uur
156—-In vervolg-Providor moet natuurlijk provider zijn. En wat Mostafa Mouktafi betreft heeft u 
vermoedelijk ook gelijk, want ook die heb ik wel eens perfect Nederlands zien opvoeren, kennelijk 
was de poppenspeler toen even een draad kwijt

Allemaal uw fantasie man! verzien nog ééntje.
U heeft toch een mooie fantasie machine bij de hand?

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:38 uur
147-Gloria van der Spek—U slaat de spijker op zijn kop! Het is onvoorstelbaar wat hier op het 
forum door een (anoniem) figuur in en met vele gedaanten wordt gemanipuleerd, maar gelet op de 
vele rode draden en de wijze van opvoeren moet het toch voor de NRC-redactie mogelijk zijn dit 
een halt toe te roepen, willen ze het forum nog een beetje serieus nemen. Ook verder ben ik het 
volledig met uw reactie eens, en negeren van dat handeltje is het beste.

Mrpurple zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:38 uur
@ Mousaka Poeftati

Het komt puberaal over. Je ontkent alles wat over jouw gesproken wordt, je geeft geen antwoorden 
op vragen die je gesteld worden, je bent overal tegen, je projecteert op anderen, blijft niet bij het 
discussie punt, en weet gewoon niet wanneer je op moet houden. Jij bent een treiterende puber.

Heb je door dat ik jou serieuzer neem dan jij heel de discussie ?

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:44 uur
149(anoniem)—Van de doden niets dan goeds, maar zo’n lekker mannetje was Louis Seveke niet. 
En ook hier kwam de kogel van het door u geadoreerde extreem links, maar nu viel het even tegen, 
nietwaar.
Smakeloos? Ach, valt reuze mee als je ziet hoe christenen en katholieken hier worden 
onderuitgehaald, dus van gewenning zou toch sprake moeten zijn.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:53 uur
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Mrpurple zegt:
zondag 13 september 2009, 11:38 uur
@ Mousaka Poeftati

Het komt puberaal over. Je ontkent alles wat over jouw gesproken wordt, je geeft geen antwoorden 
op vragen die je gesteld worden, je bent overal tegen, je projecteert op anderen, blijft niet bij het 
discussie punt, en weet gewoon niet wanneer je op moet houden. Jij bent een treiterende puber.

Zie u het wel, u heeft geen vragen, alleen maar klagen, zeuren, zanieken en beleidigen.

Dames en heren, als deze Mr een vraag geeft geef ik een antwoord.
Of zit de kater nog in de weg, net Zaterdag avond achter de rug natuurlijk.
Wat een boormachine zeg, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:54 uur
En mijn naam helemaal anders schrijven is een teken dat u vol respect bent!!!
Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Of zaagt u liever? Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

maria zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:14 uur
Over de tradities gesproken: vroeger waren de tradities ook belangrijk maar de godsdienst was in 
elk geval nooit belangrijker dan de tradities.Hier wordt de godsdienst steeds belangrijker, dus dit 
klopt niet.Ook zonder godsdienst en zonder koran school( die vroeger helemaal niet was) 
HADDEN DE MENSEN ZICH GOED KUNNEN REDDEN. En de extremistische arabische 
landen geven aan andere landen veel geld om voor moskeen bouwen en een godsdienst te krijgen 
die helemaal niet bij ze past.Bijv de Tsjesjenen zijn nooit godsdienstfanaten geweest, ook de 
Afganen niet, maar nu wel, ze moeten wel het is opgelegdt.
Bij somige islamitische landen de islamisme past helemaal niet bij het volk, en hier in het westen 
ook niet.Maar als wij de Godsdienst hier overaal toelaten belanden wij straks in het Middeleeuwen. 
De echte SOCIALISTISCHE regeringen zijn atheistisch.
Dat is PRIMA ZO.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:32 uur
Maria,
Bestrijd de radicale moskeeen, radicale moslims, hersenspoeles en vergeet niet de rotte 
Marokkannen te bestrijden, maar vergeet niet dat de realiteit ook u dwigd wilders te bestrijden die 
groep mensen schoffeert en kleineert.Ook extreem-rechts moet je ze ook bestrijden, met de wet en 
niet met je normen en waarden.
Art 137 c van de Nederlandse Grondwet zegt: Een individu die groep mensen beledigd is een 
misdrijf en strafbaar”.
Moeten wij aan de Grondwet houden of aan uw geroddel?
Maria!

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:49 uur
Postings t/m 176:
Mostafa Mouktafi: 50
Patric Faas: 11
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Louis Sartorius: 7
JN de Graaff: 6
Veronica Cramer: 5
Olav Meijer: 3
L. Draoui (wie?): 5
Paul Lookman: 1
Totaal 88 van aantoonbaar links, grotendeels uit dezelfde koker.

Hanneke van der Meer zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:50 uur
Mevrouw van der Meer voelt zich gelukkig niet in de kast gestopt, maar heeft eindelijk het 
spreekwoord begrepen. “Spreken is zilver (zelfs al is het wel zuiver en tactisch), maar zwijgen is 
goud”.
Hoe moeilijk dat ook is bij zo’n forum. Blijf het waarschijnlijk ook niet zo lang meer volgen. De 
verhouding van reacties waarvan je wat van leert is ruim onvoldoende om met die grofheid in 
aanraking te blijven komen. Ik word er alleen ook maar valser van.
Strijd voortzetten doe ik niet. Ik zou niet weten waarom.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:55 uur
Willem Nijmegen.

Bedankt voor de bloemen! ik deed ook mijn best hoor, 55!

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:58 uur
132, 147 etc. etc. – Comment disait-il encore?
“Les Fêtes d’Hébé” (Les Talents lyriques)…?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:04 uur
Trouwen Willem, het ging over mij, het onderwerp hier!! ik dacht: Ik doe het zelf voor dat mensen 
hier gaan voor mij denken en alles zeggen.
Maar het schijnt dat sommige Nederlanders liever over je graag willen praten en niet met je willen 
praten.Dat doet Ahmadinajafaratabagade van Iran ook.
Hi hi hi hi …

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:04 uur
#161 Willem Nijmegen. Echt ik ken geen mens privé hier en kom hier alleen als mezelf. U ziet ze 
nu echt vliegen en nu moet u meer aan uzelf gaan denken en niet meer reageren op kritiek want u 
gaat nu alle oppositie tegen uw pennevruchten als één persoon zien. Zo wekt u thans de indruk. Dat 
ligt toch gevaarlijk dicht tegen een psychose aan. Wat als straks blijkt dat Gloria u in de steek laat? 
Wie weet is zij wel dezelfe als Sartorius toch. Nee, u bent zo begeest dat u mijn geschrijf aan 
Sartorius toeschrijft. Ook omgekeerd. En dan vergeet u er nog heel wat. Maak het u gemakkelijk! 
Het is niet zowat de halve site die het niet met u eens is op bvb uw Wildersstandpunt, nee het is 
allemaal maar één persoon. Als dat het is wat u overeind houdt be my guest.
Het zal u als pip toch niet onduidelijk zijn dat uw standpunten reakties oproepen? Terwijl u met 
stijlfiguren graag mag chargeren. En zoals ik al lang geleden zei heeft de NRC naam en adres en 
ben daarbij ook betaald abbonnee. En u?
Lekker soppes voor noppes? En dan om in één klap van alle oppositie af te wezen stellen dat het 
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maar één persoon is die van u wegmoet? Is er één die u vraagt te vertrekken? Het is wel erg 
doorzichtig. Stel dat u gelijk hebt en dat al die namen die u noemt één persoon zijn. Dan weet de 
redaktie dat toch en u kent het statuut toch? Dus is het iets anders.
Ik diskussieer hier wel met meer Wildersaanhangers. We geven elkaar natuurlijk niet gelijk als we 
dat niet oprecht menen maar elkaar voordragen voor verwijderen is nog niet gebeurd. Zo komt het 
debat verder. Tegengesteld maar toch één. Die verzoeken tot verwijdering komen altijd van uw kant 
en nu hebt u Gloria luid en duidelijk aan uw kant.
Vind u het vreemd dat bijvoorbeeld na uw plattitudes tegen Oranje daar kritiek op komt? Dat ik van 
u dan een cartoon maak? Hoge bomen vangen wind. Zo een belangrijk man als u kan er toch wel 
tegen?

Jean France: U begint ook al achterdochtig te worden.
Ik vind dhr Mostafa’s taalgebruik best leuk. Als ie dat expres doet is het kunst. En als het u verveelt, 
nou leest het dan niet. En moet u zich voorstellen dat indien de oproep gevolg vind het hier 
helemaal leuk gaat worden.
Maar zoals hij zelf al zei lezen ze deze site wel maar reageren niet mogelijk uit angst. Straks zeggen 
ze nog uit verlegenheid de invitatie naast zich neer te leggen: “Rare Mostafa, hij kan met de honden 
praten en ze verstaan”. Waarvan waf.
Ik hoop dat bijvoorbeeld dhr. Marcous hier eens zijn licht willen laten schijnen over een onderwerp. 
Vind ik een interessante. Een blinkende parel.

Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:06 uur
@#161 Willem Nijmegen. U schrijft: “Soms gaan de creaties met elkaar in discussie, met 
zogenaamd tegengestelde meningen, maar dat is om de aandacht af te leiden.”

Aandacht afleiden? Lachen! Ja hoor, er is hier sprake van een samenzwering van autonome, linkse 
anarchisten. Zijn die samenzweerders helemaal ongeorganiseerd? Of worden ze aangestuurd door 
de Bilderberggroep? Of door de internationale joodse samenzwering?

Trouwens, ik weet niet of u het opzettelijk gebruikt, maar het woord ‘islamieten’ is niet PC. 
‘Moslims’ kan wel, ‘Mohammedanen’ ook en ‘islamitisch’ is tevens toegestaan, maar ‘islamieten’ is 
niet zo netjes. Ik wijs u hierop, niet zozeer vanuit politiek oogpunt, als wel ten bate van beschaafde 
etiquette.

@Mostafa Mouktafi,
Wat een surrealistische zondag. Nu wordt u aangevallen op gebrek aan taalfouten. Zonder 
taalfouten geloven de xenofoben niet meer dat u een echte Marokkaan bent. Het is ook nooit goed! 
Zeer merkwaardig die overdreven achterdocht, maar we hebben een spreekwoord voor dit soort 
situaties: zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:24 uur
@Patrick Faas

Goed bedoelt, denk ik, maar Mohammedanen kan echt niet. Daarmee wordt geinsinueerd dat 
moslims Mohammed aanbidden, maar dat is niet het geval. Mohammed was een profeet en moslims 
aanbidden Allah (Arabisch voor God, maar dat wist u waarschijnlijk al)

Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:30 uur
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@184. L. Draoui,
OK dat is hiermee dan opgetekend. Ik had mijn informatie van een Nederlandse imam, maar dat 
gesprek was al 20 jaar geleden. De term ‘Mohammedanen’ hoor ik eigenlijk nooit, ‘islamieten’ des 
te meer.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:39 uur
De forum-ontregelaar(s) is (zijn) op alle fronten ergerlijk, zeer luidruchtig en mogelijk destructief 
bezig, waarschijnlijk in overeenstemming met een vooraf bepaalde strategie.
Wie de schoen past, trekke hem aan…

Vreselijk, dat vrijheid zo achterbaks misbruikt wordt…

Harrie V.

Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:40 uur
@184. L. Draoui
Om het even met u oneens te zijn en zo de aandacht af te leiden van ons complot. Nee, ‘Allah’ is 
niet Arabisch voor ‘god.’ Het is de persoonlijke naam van God. Kijk maar naar de geloofsbelijdenis:
“…Iela ha, iela Allah…”
Er is maar één god (iela), de god (iela) Allah.
Meestal wordt het terecht vertaald met: …er is maar één god en Zijn naam is Allah…
Volgens joden en christenen is de naam van God “Jahweh,” maar dat wil niet zeggen dat we het niet 
over dezelfde god hebben.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:54 uur
Patrick Faas, het klopt,want de Christenen Chinezen noemen hun God ook in het Chinees, maar 
daarmee bedoelen zij dezelfde God in het Nederlands of ”Dieu” in het Frans, ”Dios” in het Spaans 
of ”Dio” in het Italiaans.
Inderdaad is God ook Allah heet.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:07 uur
150 jn de graaf – Voor de zuiverheid van de discussie, nou ja. Janneke van der Veer onder 85 is toch 
niet de lieve Hanneke uit het ‘potdeksel debat’? Of vergis ik me? Zie 178…
Een surrealistisch feest, om Patrick Faas te parafraseren!
Maar pas op. De rattenvanger van Hameln en zijn engelbewaarder slapen kennelijk nooit. En u kent 
het boekje van Mao nog? Besmeurd krijgt rood al snel een vieze bruinachtige kleur. Inhoudelijk 
wordt een dergelijke bevuiling een onpasselijke en verderfelijke ideologie, erger dan het origineel. 
Dat resultaat, daar zitten we nu mee opgescheept. Hoe komen we er van af, in het groot en in het 
klein?

Janneke van der Veer zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:17 uur
@68 Meneer de Graaff, u heeft nog geen antwoort op mijn vraag bij 85 gegeven, zout u dat alsnog 
willen doen?
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Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:18 uur
@184. L. Draoui & @ 188 Mostafa Mouktafi,
Met enige schaamte (omdat het buiten het discussieonderwerp valt, niet omdat ik iets moet 
toegeven) geef ik toe: Arabisch sprekende christenen noemen de christelijke Heilige Drie-eenheid; 
“Allah.” Theologisch vind ik dat niet helemaal strak, en vóór de komst van islam gebruikte geen 
christen die naam, maar het is wel handig voor proleemloze communicatie in de Arabische wereld.

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:03 uur
@191

Spraken ze voor de komst van de islam dan Arabisch in Egypte?

Janneke van der Veer zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:17 uur
186-Harrie Vrijmans—Jazeker, daar zit wel degelijk een strategie achter. Ze kapen met zijn allen 
een thema (zie ook ‘Wilders’ hiervoor) door er een schier eindeloze reeks niet terzake doende of 
mis- dan wel afleidende reacties op los te laten, in de hoop dat anderdenkende meningen het 
zwijgen er maar toe doen, of het veld ruimen. Dat laatste heb ik al diverse malen zien gebeuren, 
mensen kunnen hun tijd wel beter besteden. Uiteindelijk staan ze vooral voor eigen parochie te 
preken, en daarmee is het doel bereikt, en kan het forum als slijpsteen ter ziele. Bij 
islamgerelateerde onderwerpen is dit norm, elders komt u ze zelden tegen, daar is geen eer aan te 
behalen. Het wordt dus tijd dat NRC ingrijpt, en anders kunnen ze dit forum beter opdoeken, net als 
met die hoofden gebeurt waar geen kritiek op geuit mag worden.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:18 uur
Nee, in Egypt, voor de Islam, spraken ze daar gebarentaal.Daarom ging het goed met de 
Wetenschap, Kunst, Piramide en creativiteit.De meeste bewoners van waren daar Joden.
Het ging met de mensenheid pas slecht toen de mensen begonnen te praten.
Zulen wij van een gebarentaal een moderne taal van maken? lieve mensen!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:19 uur
mensheid, zullen. correctie.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:21 uur
#190 Janneke van der Veer.
Op #150 staat ie al een tijdje. Maar op #68 staat dhr. Draoui. Dus is er enige verwarring.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:18 uur
Dat hoofddoekverbod is volkomen correct, en zou het eveneens moeten zijn voor eenieder die 
vrouwenrechten hoog in het vaandel heeft. Dat een religie dergelijke idioterie voor heet te schrijven 
-in ieder geval als interpretatie misbruikt- zegt al voldoende over zowel impact als kwaliteit ervan. 
En we zijn hier niet in het Rifgebergte, terwijl de ezels als vervoermiddel ook al geruime tijd 
geleden hebben afgedaan. Toegegeven, sinds die tijd nemen ze vaak plaats in discussiefora, ook 
namens het Rifgebergte.
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jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:23 uur
#183 Patrick Faas
Laat ik nou net een tijd geleden ergens gelezen te hebben dat het woord Moslim hen niet echt lekker 
klinkt en het woord Islamiet wel? Het woord Islam komt in de Koran voor. Het betekent overgave 
aan Allah.
Mohammeddaan betekent eenvoudig weg
“aanhangers van de leer van Mohammed” zoals Buddhisten “de leer van Bhudda” en Christenen 
“de leer van Christus”.
Waar het woord Moslim voor staat weet ik niet maar zou het wel willen weten. Een opzetje dan 
maar:
Van Muslim en dat van Musselman en dat van Mosoelman? Mosoel is een stad in Irak bekend om 
de mosoelline, een katoenen stof die door de karavanen werd vervoerd naar de verre markten langs 
de routes.

#189 Louis Sattorius.
Waarom vraagt u het haar zelf niet? Bent u niet mans genoeg? En uw “kent u dat nog” is insinuatief. 
Zijn wij ouwe jongens krentenbood? Dacht het niet. Ik heb alleen daarom al nooit iets met Mao 
gehad omdat ie niet kon politiek pingpongen. En het netje hing te hoog. Dus verder dan wat 
medelijden op afstand met hem kwam ik niet.
Aanhangers van Mao liepen bij de SP en de CPN rond. PSP stemmers zag je er niet bij. Wist u dat 
niet?

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:52 uur
Ik blijf erbij: dat hoofddoekverbod is volkomen correct, en zou het eveneens moeten zijn voor 
eenieder die vrouwenrechten hoog in het vaandel heeft. Dat een religie dergelijke idioterie voor heet 
te schrijven -in ieder geval als interpretatie misbruikt- zegt al voldoende over zowel impact als 
kwaliteit ervan. En we zijn hier niet in het Rifgebergte, terwijl de ezels als vervoermiddel ook al 
geruime tijd geleden hebben afgedaan. Toegegeven, sinds die tijd nemen ze vaak plaats in 
discussiefora, ook namens het Rifgebergte.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:06 uur
Ordevoorstel.
Er zijn hier mensen die anderen willen weren en die dat niet willen. Begrijp ik het goed als de 
weerders zich beroepen op het recht van vrijheid van meningsuiting, Wildersfans zijn, anti Oranje, 
en de anderen van ontregeling en erger beschuldigen en duidelijk met elkaar overleggen wat te doen 
en alle anderen die het niet met hen eens zijn op één hoop gooien met als summum de psychotische 
Willem N die denkt dat al die mensen één persoon is?
Het lijkt de echte maatschappij wel. Of zo’n trendy tv stuk waarin mensen anderen weg mogen 
stemmen.
Omdat je psychoten tot op zekere hoogte de ruimte geven moet wil ik de weerders voorstellen open 
en demokratische verkiezingen te houden en een diplomaat te benoemen die dan met de niet willen 
weerders op titel overlegt wat te doen uit deze toestand te komen. Dat praat wat makkelijker. Zij 
denken zoals gezegd dat al die oppositie tegen hun denkbeelden, hoewel zij hén niet verwijderen 
willen, uit de koker komt van één persoon. Dan spreekt op dit thema dus ieder voor de ene en de 
ene aan de andere zijde voor ieder en dat debatteert wat gemakkelijker in 1 op 1. Het voordeel is dat 
ze dan ook onmiddelijk zullen merken dat het niet 1 persoon is.
Maar dit is dan een ordevoorstel van iemand die geen verwijderen wil en zal het dus waarschijnlijk 
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niet bij hen halen omdat ik Willem N al hoor zeggen “eerst wegwezen en dan pas praten”.
Wat hebben die lui van Wilders enzo toch steeds anderen te willen deporteren.

Gustave Claessens zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:33 uur
#208,de graaff,
U kunt er anders zelf ook wat van met uw melige postings.

Was het gisteren bonte avond in de Bijlmerbajes?
Het woord psychoot is een kwalificatie die alleen gesteld kan worden na persoonlijke observatie 
van een daartoe opgeleid persoon.
Laat u niet op de kast zetten door Willem uit Nimwegen.
Probeer eens een komische noot en laat die witte uit Limbabwe lekker stuiteren.

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:33 uur
@Willem Nijmegen

Is het geen vrouwenrecht om zelf een keuze te mogen maken. Ook al kiezen ze voor iets wat in 
JOUW ogen vrouwonvriendelijk is. Blijkbaar interpreteren veel van die vrouwen het zelf anders.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:49 uur
210—Klopt, als ze die keuze ook zelf mogen maken, maar bij hoofddoekjes wordt die vooral van 
achter de gulp van de moslims gemaakt, vandaar.

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:54 uur
Dat is niet altijd het geval. Ik durf zelfs te zeggen dat dit tegenwoordig nog maar mondjes maat 
gebeurt. Het zijn vaak toch echt de dames zelf die hier voor kiezen. En ook al zou het in een aantal 
gevallen onder dwang gaan, moeten dan al die vrouwen die er zelf voor kiezen onder lijden?

Aad zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:55 uur
@L Draoui

Zojuist zag ik nog een paar kinderen van een jaar of zeven, vergezeld door hun vader, met een 
hoofddoek lopen.
Ga uw sprookjes over vrije keuze toch ergens anders verkopen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:59 uur
212-Dan bent u verrekte slecht geinformeerd, of hoort enkel wat u horen wilt. Maar als ik moslima 
was, dan haalde ik dat doekje van mijn hoofd, en bond het dermate vast om het allesbepalende lid 
van betreffende moslim dat alleen afvallen nog optie zou zijn. Informeer eens bij Hirshi Ali, die 
helpt u wel uit de wensdroom.

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:02 uur
Misschien kwamen ze wel uit de moskee en hebben ze die gedragen uit respect. Misschien willen 
die kinderen dat zelf. Kinderen hebben namelijk de neiging om hun ouders te kopieren. Als de 
moeder op naaldhakken liep met enekort rokje, dan zouden de kinderen dat willen dragen. Kinderen 
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zijn namelijk allemaal hetzelfde, en zullen hun ouders als voorbeeld nemen en dat gedrag kopieren. 
Of die kinderen nu moslim zijn of niet.

Hoe dan ook, kinderen zullen de normen en waardne mee krijgen van de ouders, moslim of niet. En 
over het algemeen wil elke ouder het beste voor zijn of haar kind. Wat dat beste nu precies is, daar 
zijn blijkbaar verschillende meningen over.

Trouwens, zijn niet de meeste mode-ontwerpers mannen? Zijn niet de meeste top-marketeers 
mannen? Is het dan niet zo dat ook de Westerse mode voor de vrouw bepaald wordt door de man? 
En wordt het gedrag en beeld van de vrouw dan niet bepaald door een man?

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:04 uur
@314

Ik ben zelf moslima en ken heel veel moslima’s, en geen haar  op mijn hoofd die er over denkt 
om mijn hoofdoek af te doen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:10 uur
Aad, jij noemde de hoofddoek dwang, ik noem het opvoeding, en dat hoeft niet a la jou manieren, 
de opvoeding.
Of komt jij in mijn huis mijn kinderen opvoeden?! want alleen jij die weet wat goed en wat slecht 
voor het kind? weet wat opvoeding betekend?
Nou als ik jou was, had wel druk gemaakt over het maken en spreiden van kinderporno films.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:10 uur
216-Sterkte dan, ook voor de toekomst (314). Dat u mij echter als potentieel verkrachter inschat stel 
ik minder op prijs, dat kunt u toch maar beter op de plaats van herkomst doen.

Willem Nijmegen zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:21 uur
215-Korte rokjes en naaldhakken vertegenwoordigen geen religie, en religies hadden we voor de 
komst van de moslims juist de deur uit gedaan. Als vrouwen met korte rokjes en naaldhakken de 
moskee in mogen krijgt u van mij gelijk.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:23 uur
L Draoui zegt:
zondag 13 september 2009, 18:04 uur
@314

”Ik ben zelf moslima en ken heel veel moslima’s, en geen haar  op mijn hoofd die er over denkt 
om mijn hoofdoek af te doen.”

Zo! dat zijn de Nederlandse moslima’s, waar ik veel respect voor heb. Luid en duidelijk en correct 
taal.

..En geen haar op mijn hoofd die er over denkt om mijn hoofddoek af te doen” Gelijk heeft u.
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De orthodoxe joodse vrouwen die een heilige pruik dragen denken ook zoiets over hun heilige 
pruik.Alleen het is andersom: Orthodoxe joodse vrouwen zeggen: er komt geen haar terug om mijn 
hoofd en zou mijn pruik voor geen echtte haartje willen ruilen.
De Non doet haar hoofddoek ook niet af.

Mevrouw Draoui,ik wens u een prettig Ramadan.

Geachte babbelaars,
U bent bang van de Islamiseren, maar betekend niet dat u mij moet Christenisren of Jodseren, laat 
staan atheiseren.
Ik respect ze allemaal, maar u moet mij ook, anders heb ik geen respect voor u.

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:51 uur
209 U bent al net zo ordinair.
De achtenswaardige NRC als vast platform voor van vet uitgezakte opblubbers van bejaarde Neo-
skins die mensen die hen kritiseren de toegang willen verbieden. Verkopen die handel. Zo snel 
mogelijk en gewoon op internet verder gaan en met het ebook. Ik groet álle fijne oprecht betrokken 
en bezorgde mensen die ik hier heb ontmoet. Er zijn wel betere sites over de issues van de MCS dan 
dit potdeksel voor onwelvoeglijke politiek en onwetenswaardigheden gebruikte Forum. Maar 
gevolgd zal het blijven worden. Tot ze ons weer zullen auslosen. Maar dat duurt nog wel even.

” …na observatie van een daartoe opgeleid persoon” SIC !! Dus u stelt dat een opgeleid persoon 
moet worden geobserveerd om te bepalen of Willem Nijmegen aan een psychose lijdt. Alsjemenou. 
Lachwekkend.

En u beschuldigt Maria op #192 van Goddienstwaanzin om déze tekst en wil haar verwijderen? 
Iemand willen verwijderen van een publiek forum om een onderscheid buiten de GW is een 
schending van art 1 GW en het artikel van het meningsuitingrecht uit de GW. U hebt het recht om te 
zwijgen.

Avé Maria. Een groet en een dikke zoen om je appél.

L Draoui zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:20 uur
@Maria 192

Als het klopt wat u zegt, hoe komt het dan toch dat al die Arabieren die hun eigen taal zo goed 
kende massaal moslim werden? En hoe komt het dat de islam in pure vorm al 1400 jaar bestaat? 
Zoals u wel zult weten is de Koran die we nu kennen, nog steeds dezelfde en in al die jaren niet 
veranderd. Hoe komt het dan dat de islam nog steeds groeit en volgens sommige zelfs de snelst 
groeiende religie is en vooraql in het rijke Westen? Dat is dan toch geen slechte prestatie voor 
iemands hersenspinsels.

Aad zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:26 uur
L Draoui

Goed, laten we het dan eens over een andere boeg gooien.
Als u vrije keuze zo hoog in het vaandel in heeft staan, respecteert u dan ook de keuze van de 
RAGO om geen religieuze symbolen toe te staan.
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Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:31 uur
@ L Draoui
re #193: Nee, maar op het Arabisch schiereiland sprak men wel Arabisch en daar woonden 
Arabische christenen in de tijd van Mohammed. Toch?

U schrijft (#210): “Is het geen vrouwenrecht om zelf een keuze te mogen maken. Ook al kiezen ze 
voor iets wat in JOUW ogen vrouwonvriendelijk is. Blijkbaar interpreteren veel van die vrouwen 
het zelf anders.”

Dank. Die opmerking had deze discussie nodig. Vooral waardevol is de opmerking uit de mond van 
een moslima zelve. Al dat kinderachtige gelul over ‘peer pressure’ op kinderspeelplaatsjes. Ik kan 
wel duizend dingen bedenken, waarin kinderen elkaar nadoen. Gaan we die allemaal verbieden? 
Natuurlijk kiezen moslima’s zelf of ze een hoofddoek dragen of niet.

Ik zou die dames wel eens willen zien die Jan Neckers noemt als zijn eerste punt in reactie 19. Die 
moslima’s op de Belgische televisie, die blij zijn dat ze geen keus meer hebben.

Patrick Faas zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:41 uur
218 Willem Nijmegen.
Verkrachter? Hoe kunt u zo laag zinken? Ik dacht dat u netjes opgevoed was. Ik verwijs u naar mijn 
eerdere opmerking hierover in #125 derde alinea van het hoofdstukje TRADITIE.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 20:20 uur
Patrick Faas, Draoui betekent in het Marokkaans de Zwart. Mevrouw de Zwart zou heel mooi zijn 
en klinkt niet vreemd in de Hollandse oor. De Zwart is een Nederlandse woord en naam en zij is 
ook Nederlandse.
Maar over namen mag ik niet gaan knoeien nattuurlijk!

Vriedelijke groet.
Mostafa Mouktafi.

Jens Bos zegt: 
zondag 13 september 2009, 20:53 uur
@ Jn de Graaf (208)

Iedereen mag mee doen, maar ik vind wel dat discipline vereist is en dat men, met argumentatie 
voor of tegen, bij de les moet blijven.

In algemene zin: die argumentatie mag ook uit andere disciplines dan het behandelde onderwerp 
geput worden…de wereld zit nu eenmaal redelijk complex in elkaar…maar wel uitleg waarom de 
gebruikte link wordt gelegd.

met vriendelijke groet,

JB

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 21:45 uur
#235 Jens Bos
“Iedereen mag meedoen”. Wat een gezwets. Verstandige mensen gaan hier weg omdat Willem 

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72055
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72055
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72057
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72057
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72066
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72066
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72077
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72077
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72088
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72088


Nijmegen van de losse broek en zijn katholieke de protestanten, islamitische en linkse mensen 
bashende en deporterende genossen de boel hier domineren. Blijft u hier maar hangen ankerbol. Uw 
schootsteek zal de voorslag nog missen.
Ze zitten in de plotter en er verandert niks dat dat de KNA op safebye gaat. Ze bleken nog niet 
bestand tegen enige golfslag van het praaien. Ha.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 22:32 uur
Jen Bos,

Het is de schuld van de Uitvinder van het woord”allochtoon”. Vanaf hier begonnen de ellende in 
Nederland.
Wie had dat woord uitgevonden? en op welke bedoelingen is dat woord gebaseert?
Delen van mensen heet het, in mijn logica, maar de logica van die uitvinder moet nog onderzocht 
worden.
Wat een mooie leven zou zijn in Nedreland zonder dat enge woord.Dan waren wij allemaal 
Nederlanders, de Nederlandse Grondwet is voor ons allemaal.
Nederland gaf ooit een voorbeeld voor Democratie en vrijheid voor de hele wereld, is een feit.

Gustave Claessens zegt: 
zondag 13 september 2009, 22:36 uur
@ graaff, Wie is hier nu serieus bezig?

# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:01 uur

Want de ochtend zal brengen wat de avond verschool.
# Willem Nijmegen zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:08 uur

en nu snel terug in het riool…
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:10 uur

De hamburger heeft het recht te vragen wat het broodje hem kost.
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:12 uur

#38
En weer heeft de turfeiker zijn lading gelost.
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:15 uur

oeps. Moet zijn
reaktie op #34 de hamburger heeft het recht te vragen wat het broodje hem kost

en op #37 En weer heeft de trufeiker zijn lading gelost
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:17 uur
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en weer oeps op #40 trufeiker is natuurlijk die turfeiker. Niet dat het verschil maakt overigens.
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:21 uur

dat wil zeggen te lezen #38 voor #37. Dat het verschil maakt is duidelijk.
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:24 uur

Duidelijker nog Willem Nijmegen: in #39 moet je # 38 voor #37 lezen. Niet vóór maar ipv. Je kan 
het ook gewoon laten toch?
# jn de graaff zegt:
vrijdag 11 september 2009, 15:27 uur

En mat!

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 23:05 uur
205 jn de graaff – Jammer dat u het forum de afgelopen weken niet voldoende gevolgd hebt. Over 
dat rode boekje van Mao dus. Waar denkt u dat die uitspraak onder 189 op slaat. Van een ding kunt 
u verzekerd zijn, we hebben meer gemeen dan misschien lijkt. Onze politieke voorkeuren met name 
en onze afkeer van politieke ezels. Of zijn het fanatici?

Wist u van het verbod op het dragen van een broek, voor de duidelijkheid een pantalon, vroeger 
voor katholieke meisjes? Wel zo handig om onder de rokjes van die meiden te komen, zolang de 
pastoor het maar niet zag. Viel ook kortelings hier te lezen. Ter verduidelijking. Uit dezelfde bron 
als dat rode boekje.
Uit wederom diezelfde bron worden ook zigeuners met veel empathie ten tonele gevoerd. Vaak 
katholiek, die zigeuners, maar cultureel van andere snit dan de Hollandse. Blote borsten hebben 
voor die mensen geen erotische betekenis, blote benen daarentegen wel.

Kledingvoorschriften voor mannen? Je moet bij de bron beginnen. Bij vulgaire kerels geobsedeerd 
als ze zijn van het woord gulp. Welke kleding? De Arabische? Lijkt sowieso meer geciviliseerd en 
oogt nog mooier ook.

Nog een weetje. In Venlo, de startbasis van Wilders, is de xenofobische term 
“kopjesdoekenmensen” van kracht. Een voorspelbare reactie van het angstige volk. Historische 
continuïteit, voeger het rijdende en varende volk, nu…
Rattenvangers alom.

Wel eens van Hébé gehoord?

A.Schipper zegt: 
zondag 13 september 2009, 23:55 uur
Geachte Webmaster/Moderator van de NRC discussies,

Verschillende mensen hebben er al op gewezen dat ene Mostafa Mouktafi deze en andere discussies 
ernstig verstoort. Hij bewandelt vele zijpaden die er totaal niet toe doen en dit alles veelal in 
onbegrijpelijk Nederlands. Ik zou u willen vragen om hem een ban te geven of hem er heel 
duidelijk op te wijzen dat hij zich tot het onderwerp dient te beperken en zijn bijdragen 
begrijpelijker dient te maken. Al die discussies die door hem worden gedomineerd, verzanden. 
Helaas vind ik deze discussies daardoor niet meer interessant en zal, als u dit gedrag blijft tolereren, 
deze discussies niet meer -kunnen- lezen. Hopelijk zult u deze persoon niet positief discrimineren 

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72103
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72103
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72111
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72111


en hem daarom maar gewoon zijn gang laten gaan. Ik vermoed dat u iemand met een andere, niet 
moslim aandoende naam, reeds de mond gesnoerd zou hebben. Met vriendelijke dank en hopend op 
normale discussies in het vervolg, A.Schipper.

Veronica Cramer zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:29 uur
#177 Willem Nijmegen
Prachtige pei in the sky. Erin trappen doe ik niet.

U veroordeelt een persoon voor het uiten van linkse denkbeelden en wel 5 keer in mijn geval.

Wordt ik dan verondersteld Uw opinie te bevestigen of niet? Mag ik aan U bewijzen dat ik niet de 
persoon ben waarvan U heeft aangenomen dat ik ben?
Zoiets heet in in rechtszaak “achterstevoren bewijslast”. Is vast een heel deftig woord voor.

Ben wel benieuwd wie erin trapt.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:39 uur
Geachte Schipper, anderen zeggen van niet.
Lees alles of niets.Het laatste woord aan het NRC.Anders begin een Nationale Forum.
Als het NRC iets aan mij zullen vragen, doe ik het.Het is hun huis, open ook voor mij, als 
Nderlandse moslim, eerlijk en duidelijk, vind ik.
Taal heeft niets te maken met wat iemand zegt.
Alles Namens de meningsuiting!

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:53 uur
252 A. Schipper – Blij dat er ook lezers zijn en niet alleen scribenten. Verre familie? Kunstschilder? 
Enfin, van je familie moet je het hebben.
Waarom? Niemand, bijna niemand hoor ik over vuilspuiterij die niet weg gemodereerd wordt. Ook 
u niet. Kan een link naar een pornosite wel en kunnen de bijdragen van Mostafa Mouktafi niet? 
Over kledij gesproken, porno. Het westers beschavingsideaal?

Zie die bijdragen van Mostafa als het zout in de pap. De omschrijving zout is beslist positief 
bedoeld. Soms een beetje teveel van het goede. Maar wie maakt dat uit?

Anders wordt het als een tweetal personen en hun volgelingen denken de dienst uit te maken en in 
hun onnozele domheid menen onwelgevallige reacties de mond te moeten snoeren. Een 
Wilderiaanse of zo u wilt fascistische strategie. Niet verwonderlijk, een PVV-SP kongsi van 
Roomse huize voor het geval u vorige discussies gemist heeft. Zonder een enkele beschavende rem 
orakelen ze dat het een lieve lust is. Ook zij krijgen alle ruimte hun bruine vuilnis te spuien. Zelfs 
van een tot onpasselijkheid stemmende lengte.
Vanwaar dan die eenzijdige kritiek op Mostafa? Bent u xenofoob? Acht u zich, net als dat edele 
duo, verheven boven andersdenkenden? Hebt u het ooit opgenomen voor gediscrimineerde mensen? 
Geen vragen om in het forum te beantwoorden, maar ter overdenking.

Een ding wordt duidelijk dankzij de huidige vorm van modereren. Een scheiding tussen tolerant en 
intolerant vindt plaats. Een louterende werking.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 1:48 uur
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254 – Het loopt inmiddels de spuigaten uit. En u bent de kop van jut. Zoals het er voorstaat zijn we 
voorlopig nog niet klaar met potdekselen. Zullen we eens het aantal woorden gaan tellen i.p.v. het 
aantal bijdragen?

Kleding en mode is een mooi onderwerp. Weet u waar we het gebruik van de cravate, stropdas, aan 
te danken hebben? De naam is afgeleid van Kroatisch. Waarom houden we er aan vast?
Hoofddeksels. Vroeger droegen hier mannen altijd een hoed of een pet. En dan de baret… Vrouwen 
zonder hoofdbedekking waren zeker tot in de vijftiger jaren ondenkbaar. Ook zo iets geks. Vrouwen 
hoeven nooit hun hoofdbedekking af te nemen bij het betreden van een kerk, mannen zijn het 
verplicht. Hoe zou dat nu weer komen? Zijn vrouwen mindere schepsels dan mannen?
En dan al die kouwe drukte over doekjes. Hebben we echt niets beters te doen? De 
wereldproblematiek terug gebracht tot een hoofddoekje.

Olav Meijer zegt: 
maandag 14 september 2009, 2:43 uur
@ Willem van Nijmegen (177):

Citaat:
“Postings t/m 176:
Mostafa Mouktafi: 50
Patric Faas: 11
Louis Sartorius: 7
JN de Graaff: 6
Veronica Cramer: 5
Olav Meijer: 3
L. Draoui (wie?): 5
Paul Lookman: 1
Totaal 88 van aantoonbaar links, grotendeels uit dezelfde koker”

Met stijgende verbazing heb ik uw conspiratietheorieën (en die van Gloria van der Spek) hier 
gelezen. U maakt zich nu toch wel volslagen belachelijk.
“Grotendeels uit een en dezelfde koker”!
Laat ik u uit de droom helpen: voor mij bestaat maar één koker, en wel die met mijn eigen naam 
erop! Alle anderen ken ik niet persoonlijk (en met bv. Veronica Cramer ben ik het nogal eens niet 
eens), dus waar haalt u die onzin helemaal vandaan? Omdat het min of meer links klinkt? Dan kan 
dan ik wel een karrenvracht aan “rechtse” namen noemen, met wie u “dus” een verbond hebt, dan 
wel die alle pseudoniemen van u zouden moeten zijn!
In één woord: ridicuul!

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 14 september 2009, 3:13 uur
Om maar weer even te constateren: daar gaat ie weer op rij! Je vraagt je af hoe hij die stemmen in 
zijn hoofd eens gaat leren beheersen? De Sartoriusfamilie in de verdediging met argumentatie die 
niemand zal verbazen… altijd na-mekkeren and never forget! Let op hoe hij met de zijnen bij ieder 
bericht zijn kwallerige beetjes onder water geeft. Voor alle duidelijkheid Sartorius: u bent met de 
uwen zwaar door de mand gevallen. Uw appels vallen nu eenmaal niet ver van de boom.
Moet mij wel van het hart dat ik uw jn de Graaff op dit forum zal missen. Met hem pakte u zichzelf 
tenminste nog aan! Met uw ‘allochtoon’ gaat u écht op de bek. Was het nou maar dat goede fouten 
worden gemaakt door uw Mostafa Mouktafi, maar dat is u niet gelukt. Uw ijdelheid verraadt u! Te 
‘dure’ woorden bij té ‘domme’ fouten. Fake all fake! Neem nou uw Cramer: zij trapt er niet in? Ach 
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ja, u dacht de zaak om te draaien? Wie trappen er niet in? Mensen die u niet naar de mond praten en 
exact weten hoe u dáár mee omgaat! Ook hierbij kon uwer ijdeler gekrentheid zich niet bedwingen 
en dat lezen we terug in zowat ieder bericht: Katholiek en Wilders. Ofwel: Gloria en Willem! Dáár 
heeft u uw giftige pijlen op gezet. Zielig, onbeschaafd en veelal ordinair. Afgezien van het feit dat u 
hier geen enkele concurrentie van wie dan ook tolereert. Laat stáán van een vrouw! U bent zo 
vrouwonvriendelijk als de neetjes en de vrouwen die u uit uw brein schudt zijn niet bepaald de 
slimste. Stelt u voor!! Dát mag alleen zijne hoogwaardigheidsbekleder alias Louis Sartorius alias 
Alphonse Scaf zijn in de persoon van meneer de Maastrichter ‘Star’. In die ‘zon’ overschaduwt u 
uw zelven door ze nederig onder u te houden en ze ‘vrijuit’ te geven rond uw hoofdpersoon in de 
vorm van onbenullige australian nighttalk en decadente ‘allochtone’ sleeptalk. Heb een beetje 
RESPECT voor moslims! Om over vrouwtje van der Meer maar niet te preken: het naïve verwarde 
typje. Sartorius laat u nakijken! Of pak de zaak slimmer aan. Maar geloof me, dát gaat u niet 
redden. Dit ‘typje’ ruikt u op afstand in al uw gedaanten. Kwestie van goed lezen en het (S)kafse 
van het korense te scheiden. Tja. En dát… voor een vrouw!

Onnodig te vermelden dat ik het met A. Schipper eens ben. Al die geestesmuisjes over the top 
paaldansen nu de kat van huis is? Er zijn grenzen.

To the point:
Dat hoofddoekverbod: absurd! Slechte move van België. En zie hoe Moslims steeds verder in de 
hoek worden gedreven. Kunnen we wel met z’n allen?

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 14 september 2009, 3:26 uur
Olav Meijer? Niet in mijn rijtje hoor! Daar ken ik u al veel te lang voor gezien ‘ons’ weblog van 
destijds. Misschien over ‘grotendeels’ heen gelezen? Maar goed, ik kan niet spreken voor Willem 
Nijmegen. Wel voor mijzelf en ik zeg u: u hoort ‘daar’ niet bij thuis. Sure! Met groet.

Olav Meijer zegt: 
maandag 14 september 2009, 3:53 uur
@ Gloria van der Spek (260):

OK, dank voor de reactie.

Daarnaast blijf ik me toch erover verwonderen dat je met zoveel stelligheid spreekt over zo vele 
“alter ego’s” van één persoon. Zelf heb ik er geen analyse van gemaakt, maar toch…..

Wieke Hoeben zegt: 
maandag 14 september 2009, 8:53 uur
òf op de redactie van dit forum :”We hebben helemaal zat van die eeuwige zelfde reactanten.. we 
gaan het forum opblazen, maar hoe doen we dat? … we laten de vaste reactanten het opblazen zelf 
doen èn we sparen een moderator uit.”

òf het wordt echt tijd voor een volgende discussie en wel eentje over echte en aangenomen 
identiteiten, zowel op het web als daarbuiten (bent u zichzelf nog als u goed integreert in de huidige 
tijd en wat blijft er van uw persoonsbeleven over na het aannemen van veel webpersoonlijkheden?) 
en de NRC medewerkers hebben in hun wijsheid besloten de nood tot deze discussie, hier door de 
mensen zelf aan te laten tonen.

òf het NRC is op sterven na dood.

Er wordt hier iets uitgevochten, wat al heel lang ziekt, discussies ondermijnt… wie .. waarom?
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Wieke Hoeben zegt: 
maandag 14 september 2009, 8:55 uur
Is dit ondermijnende gedrag ook deel van onze samenleving buiten het web? Wie, waarom?

Gustave Claessens zegt: 
maandag 14 september 2009, 10:16 uur
@ 253,

Ik heb eerder de graaff (m/v) verzocht zijn/haar melige praatjes niet meer te posten. Verder was daar 
meneer of mevrouw van Leeuwen die zelfs een secretaresse opvoerde!
(dus niets zelf durfde te zeggen)
En dan heb ik het alleen nog maar over de vorm van de hier gedropte postings.
Mostafa heeft een heel goede inbreng, deed u dat maar.
Van mij mag iedereen zijn hobby beoefenen, met elke opvatting kun je oud worden. Maar dwing 
niet een ander mee te doen.

Lisa de Wit zegt: 
maandag 14 september 2009, 12:15 uur
Wat een gedoe over mogelijke kongsi’s op dit discussieforum. Komt dat gedoe voort uit dezelfde 
angst voor moslims en de ‘linkse kerk’? Lijkt er wel veel op.

De bijdragen van Louis Sartorius lees ik met veel plezier. Ze zijn prettig geschreven en hij vertelt 
vaak iets extra’s als bonus. Wat betreft Mostafa Mouktafi … een onsje minder mag het van mij 
soms wel zijn. Daarnaast heb ik geen enkel probleem met zijn Nederlands. Veel bijdragen van 
anderen zijn nauwelijks leesbaar door de enorme lappen tekst zonder een witregel. Zo heeft 
iedereen wat.

Het lijkt me wel komisch als één iemand van alles schrijft. Dat past wel bij het nietszeggende 
onderwerp van deze discussie.

jn de graaff zegt: 
maandag 14 september 2009, 14:11 uur
Gloria
Jammer dat u niet wat vaker uw politieke motivatie verkondigt op deze site, dat het allemaal gericht 
is tegen een samenzwering van de Joden en dat u dat een bindend motief is u te verbinden met WN 
e.a. Al zegt men het u duizend en één keer in dromen per nacht dat ik helemaal niets van doen heb 
met niet mijn maar mogelijk uw kompaan Sartorius, juist daarom zult u van die doorzichtige truuc 
gebruik blijven maken. Mij hebt u er echt niet mee. U bedrijft na zeer terecht inhoudelijk op uw gat 
te zijn gevallen ook al tijden geen propaganda meer voor de SP. Teruggefloten? Braaf meiske hoor.

Jens Bos.
Er zullen in de toekomst wel meer mensen ermee ophouden de Wildersfamilie en potentiele fans 
proberen te overtuigen dat waar zij mee bezig zijn niet goed zit. Waarschijnlijk zullen zij dat zien 
als winst. En juichen zoals u. Maar als oprechte en terechte kritiek stopt verliest men meer dan men 
aan stemmen weet te vergaren.
Het is overduidelijk geconstateerd dat de Wildersfans hun oppositie hier willen laten verwijderen. 
Zo zullen zij straks ook in de Kamer doen. Behalve met hen die bijvoorbeeld ook tegen Oranje zijn 
zo is ook gebleken.
Het is mijn goed recht niet meer met die matrozen van het kwaad te diskussieren in dit vooronder 
dat zij als de hunne beschouwen.
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Kwartiermeester. Geef ze een borrel van me ten afscheid.

Paul Lookman zegt: 
maandag 14 september 2009, 15:00 uur
Ook met haar #261 zal Gloria van der Spek niet de hoofdprijs in de wacht slepen. Zij draagt immers 
bij aan wat zij – overigens ten onrechte – Louis Sartorius verwijt: dat “de vrouwen die hij uit zijn 
brein schudt” niet bepaald de slimste zijn. Want zeg nu zelf, mevrouw Van der Spek, getuigt het van 
gezond verstand om persoonlijke aanvallen te lanceren op een serieus debat als het onderhavige?

Een ernstig antwoord op de vraagstelling heb ik van u nog niet gezien. Anders dan: “absurd!” 
Krijgen wij nog een onderbouwde verhandeling van u te zien? Of verdwijnt u straks “geruisloos” 
van het forum, zoals dat kennelijk ook al met haar “kompaan” die onder het pseudoniem Willem 
van Nijmegen schuil gaat het geval is?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 15:28 uur
@278 Paul Lookman Welk serieus debat bedoeld u? Wat ik hier zie zijn enkel vergeefse pogingen 
van u met eeen groepje geestverwanten om iedereen zwart te maken die het niet met hun linkse 
radicale idealen eens is. En hoe anoniem bent u zelf meneer ‘Lookman’, net zo anoniem als meneer 
Scaf alias meneer Sartorius? Waar woont u, wat is uw adres en telefonnnummer? Als u dat geeft zal 
ik het kontroleren, en tot dan bent u net zo anoniem als degene die u dat verwijt. en uw oordeel over 
Willem van Nijmegen slaat ook al nergens op, u probeert hem aleen verdacht te maken, lekker 
diertje bent u hoor!

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 14 september 2009, 15:48 uur
”Lookman” (@278),

Erg onwaarachtig om, in plaats van de dreigende discussiewanorde te bekritiseren, een der 
boodschappers daarover verwijten te maken…

Harrie V.

Paul Lookman zegt: 
maandag 14 september 2009, 15:56 uur
Janneke van der Veer (#280) heeft maar 28 minuten nodig gehad om haar antwoord te formuleren. 
Dat lijkt mij ook niet erg verstandig. Bezint eer ge begint… Moeten wij dan toch geloven in de 
stelling die Gloria van der Spek aan Louis Sartorius toedicht: “de vrouwen die hij uit zijn brein 
schudt zijn niet bepaald de slimste”? Verwart u niet “in debat gaan met” met “zwart maken”? Gaat u 
eens in op de bijdrage(n) die ik op dit forum heb geplaatst? Graag met argumenten onderbouwd. Als 
u dat doet ga ik graag met u in debat. Zoals met eender wie die correct debatteert.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:04 uur
@283 veel loos geklets, maar nu nog uw antwoord op mijn vraag, nmeneer of mevrouw Lookman, 
of is het mischien toch Sartorius of… Graag dus even uw echte naam en adres hier vermelden, dan 
kan ik kontroleren of u de waarheid spreekt.

Paul Lookman zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:17 uur
Janneke van der Veer (#280) heeft nu maar 10 minuten nodig gehad. Ze gaat erop vooruit. In 
reactiesnelheid. Maar in vernuft?
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Zo, u wilt mijn privégegevens weten. Toe maar! Op een discussieforum als dit overschrijdt u 
daarmee de privacywetgeving. Zoals elkeen die de NRC “Basissite” ontvangt zijn mijn authentieke 
gegevens bekend bij NRC. Dat moet voor u voldoende zijn. Hebt u verder nog vragen?

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:23 uur
Paul Lookman zegt:
maandag 14 september 2009, 15:56 uur
Janneke van der Veer (#280) heeft maar 28 minuten nodig gehad om haar antwoord te formuleren.

Ik vermoed dat die M(i)vrouw kan niet lezen en schrijven, hoort bij 250 000 analfabte Holanders?
Heeft altijd ruim tijd nodig om te reageren ,. maar dan moet haar zoon naast even gaan zitten.
Deze Liep vaak weg als ik iets vroeg, maar zij kan heel goed zagen en boren. brrrrrrrrrrrrr

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:35 uur
@279 H de Rijke

Had ik dit verhaal destijds al niet eerder van u gelezen, Ton Hollander? U kunt zich nu wel rijk 
rekenen door wéér met uw riedels de Koran voor ‘achterlijk’ uit te maken, maar blijkbaar snapt u 
niets van beeldspraak waar ook de Bijbel zich nogal eens van bedient.
Vergeet u niet dat pas de vorige paus, Nicolaus Copernicus ruiterlijk heeft gerehabiliteerd. Al die 
tijd in de veronderstelling geweest dat de zon om de aarde draaide… de aarde als centrum van het 
heelal. En dat moest vooral zo blijven. Copernicus’ grote werk: “De revolutionibus orbium 
coelestium” waar hij zijn theorie verdedigde dat de zon het middelpunt van het zonnestelsel is, dat 
de planeten zich daaromheen bewegen en dat de aarde om haar as wentelt, werd door de RK Kerk 
verboden verklaard.
Idem Galilei Galileo werd hiervoor door de kerkelijke overheid veroordeeld en gedwongen deze 
leer openlijk af te vallen.
Ook gelezen in Openbaring dat een beest uit de zee opkomt met 10 horens en 7 koppen? En dat gaat 
u letterlijk nemen? Dan mist u toch echt de diepgang van de metafoor en zo zal e.e.a. in de Koran 
vast en zeker bedoeld zijn. Dat de zon ondergaat in een modderpoel geeft aan de grootte van de 
‘modderpoel’ zoals in de Bijbel is verwoord:
“Het graf en het dodenrijk werden in de poel van vuur gegooid. Dat is de tweede dood. Als iemands 
naam niet in het levensboek stond, werd hij in de poel van vuur gegooid”. (Openbaring 20: 14-15)
Allemaal metaforen om aan te geven hoe de wereld en haar heelal zucht naar verlossing. De grote 
poel is alom! De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde zullen niet meer zijn:
“De stad had geen zon- of maanlicht nodig, want zij werd verlicht door de schittering van God en 
het “Lam haar lamp.”( Openbaring 21:23)

U moet eens weten hoe christenen elkaar om de oren slaan en van ‘de ander’ zeggen dat hun geloof 
ongelovig is! Volgens mij bent u een atheïst en weet niets van christelijke fundamentalistische 
kringen. Als gelovige weet ik maar al te goed dat merendeel christenen geen SP durven stemmen! 
Zij stemmen liefst CDA, vanwege domweg de C. Niet beseffende dat juist die (VO)C-partijen de 
wereld naar de neoliberale knoppen helpen! Christelijker dan de SP kan in mijn ogen een partij niet 
zijn! Hoe zij tegenover hoofddoekjes staan weet ik eigenlijk niet. Ik vind dat de hoofddoek iemands 
(gelovig) recht is, zoals ik het recht neem een kruisje om mijn hals te dragen. Mijn oma en mijn 
moeder droegen veelal shawls om het hoofd bij iedere kerkgang. Ook nog niet eens zo héél lang 
geleden hoor! In Spanje en Italië doet men dit nog dagelijks.
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Ook bij u weer duidelijk: met aliassen wordt gegooid! Wie is nog waar? Ik gebruik alleen en 
uitsluitend mijn échte voornaam en achternaam. Meer helden op het weblog?

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:42 uur
Pardon: het aanhalingsteken voor Lam moet weg.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:52 uur
@288 Maar meneer Looktorius, hoe komt u daar nou toch bij? Moet ik dan voor elke reaksie een 
half uur wachten? En hoe kan ik nu weten dat u geen pseumodien gebruikt, terwijl u dat wel 
anderen verwijt. Als u gaat verwijten moet u zelf natuurlijk wel recht in de leer zijn, anders staat dat 
zo gek. Begrijpt u het een beetje?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 16:56 uur
@289 Wat bedoelt u nou met analfabte Hollanders? Anaal gefopte Hollanders? En ik heb geen zoon 
hoor, alleen maar wat winkeldochters. Heeft u een dhz-zaak met al die zagen en boren?

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:03 uur
Gloria van der Spek zegt:
maandag 14 september 2009, 16:35 uur
@279 H de Rijke
”
Had ik dit verhaal destijds al niet eerder van u gelezen, Ton Hollander? U kunt zich nu wel rijk 
rekenen door wéér met uw riedels de Koran voor ‘achterlijk’ uit te maken”

Schaam je niet Rijk arme?
Loop je hier te knoeien met je eigen identiteit?
Is dat Hollands?
Ik ben bang dat jij Ahmadinajde bent?
Weg hier, met tulban!
Jij bent betrapt op heterdaad, op verdenking van onbeschoft gedrag en een poging tot ons in de 
maling nemen!! zwaar misrdijf vind ik.
U verdiend een levenslang als straf om nooit iets te zenden via de lucht!
IK ga een advocaat voor je regelen, toch doe ik het niet, zoek het maar lekker zelf uit.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:17 uur
@298 meneer Mouktafi waar bemoeid u zich eigenlijk mee? Ik zie hier duizenden reaksies van u in 
het koeterwaals, waar u ook nog eens helemaal niets word gevraagd. Als u dat nou eens afleert komt 
dat het lezen ten goede, en de diskusie eveneens.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:25 uur

259 – Beste Mostafa, de nummering klopt niet meer helemaal! Het stukje was aan u gericht.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:25 uur
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275 – jn de graaff – Gaat u nu ook al mee in de waandenkbeelden van die twee dwazen, fanatici, of 
zoals u zegt psychoten? Uw bijdragen in de discussie over het uitdiepen van de Westerschelde met 
veel plezier gevolgd. U hoort hier boven te staan.
De bijdragen van vandaag overziend hebben ‘ze’ nieuwe pijlen op hun boog. In uw reactie op Jens 
Bos wijst u er op hoe fascistische of fascistoïde mensen te werk gaan. Ook de parallelle discussies 
brengen hier meer klaarheid over. Om over die van uit het verleden maar helemaal te zwijgen.
Mijn overtuiging, het bruine beest slaapt nooit en weet perfect zijn slachtoffers te kiezen. Doet u 
mij een lol. Reageer iets minder overhaast. Dan had u vast mijn opmerking over het rode boekje 
begrepen. Ze sloeg op het Nijmeegse in de zeventiger jaren. Katholieke jongetjes en meisjes die van 
hun geloof afvielen. Hoe ondervang je dat? Een specimen uit die tijd waart hier rond en ziet spoken. 
Komt met verdrongen waar op de proppen. Duidelijk?

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:32 uur
Janneke van der Veer zegt:
maandag 14 september 2009, 17:17 uur
@298 meneer Mouktafi waar bemoeid u zich eigenlijk mee? Ik zie hier duizenden reaksies van u in 
het koeterwaals, waar u ook nog eens helemaal niets word gevraagd. Als u dat nou eens afleert komt 
dat het lezen ten goede, en de diskusie eveneens

Niet boos worden hoor, ik zei wat ik dacht.
Mag het wel in dit land? of is dat alleen toegestaan voor blonde Nederlanders en mensen die niets te 
vertellen hebben zoals jij?

Ik voer vaak 4 of 5 discussies tergelijk, kun je ook het doen met je blond haar? met je taal? met je 
superieur gevoel?!!

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 17:45 uur
280 Janneke van der Veer – Mag ik de vrijheid nemen op uw reactie te reageren? Expliciet noemt u 
immers mijn naam. Vergis ik me als ik zeg dat uw naam nog nooit eerder in dit forum gevallen is 
buiten deze discussie dan?
Uw eerste reactie onder 85: “@68. Meneer de Graaff, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, en voel me 
als vrouw echt niet op mijn gemak tussen al die hoofdoekjes. U bent een man, dus wilt u mij eens 
uitleggen waarom u vind dat vrouwen wel en mannen geen symbolen hoeven te dragen.”
De bekende klaagzang dus, vergelijkbaar met die van de “kopdoekjesmensen” in Venlo.
In 190 wijs ik er jn de graaff op dat hij u verwart met Hanneke van der Meer. Slechts twee letters, 
maar werelden van verschil gezien uw vervolg onder 191 (waarin u absurde taalfouten maakt, 
taalfouten die de inmiddels u welbekende Mostafa zwaar aangerekend worden): “@68 Meneer de 
Graaff, u heeft nog geen antwoort op mijn vraag bij 85 gegeven, zout u dat alsnog willen doen?”. U 
vervolgt uw tocht met 195: “186-Harrie Vrijmans—Jazeker, daar zit wel degelijk een strategie 
achter. Ze kapen met zijn allen een thema (zie ook ‘Wilders’ hiervoor) door er een schier eindeloze 
reeks niet terzake doende of mis- dan wel afleidende reacties op los te laten, in de hoop dat 
anderdenkende meningen het zwijgen er maar toe doen, of het veld ruimen. Dat laatste heb ik al 
diverse malen zien gebeuren, mensen kunnen hun tijd wel beter besteden. Uiteindelijk staan ze 
vooral voor eigen parochie te preken, en daarmee is het doel bereikt, en kan het forum als slijpsteen 
ter ziele. Bij islamgerelateerde onderwerpen is dit norm, elders komt u ze zelden tegen, daar is geen 
eer aan te behalen. Het wordt dus tijd dat NRC ingrijpt, en anders kunnen ze dit forum beter 
opdoeken, net als met die hoofden gebeurt waar geen kritiek op geuit mag worden.” Hierop reageert 
Jens Bos met: “Janneke van der Veer (194) – Was me ook al opgevallen, werd er ook wat moe van, 
maar u heeft absoluut gelijk we moeten doorgaan, …zolang het nog kan, in deze verdomde neo-
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liberale wereld, waar alleen het geld telt (mogelijke overname door de “TELERAAF”)uiteindelijk 
IS het dezelfde tactiek zoals dor de NSDAP toegepast!”.
Van uw zegetocht inmiddels overtuigd en als klap op de vuurpijl uw reactie op Paul Lookman 
wederom in een toon die kenners van dit forum kenners van dit forum bekend in de oren klinkt: 
“@278 Paul Lookman Welk serieus debat bedoeld u? Wat ik hier zie zijn enkel vergeefse pogingen 
van u met eeen groepje geestverwanten om iedereen zwart te maken die het niet met hun linkse 
radicale idealen eens is. En hoe anoniem bent u zelf meneer ‘Lookman’, net zo anoniem als meneer 
Scaf alias meneer Sartorius? Waar woont u, wat is uw adres en telefonnnummer? Als u dat geeft zal 
ik het kontroleren, en tot dan bent u net zo anoniem als degene die u dat verwijt. en uw oordeel over 
Willem van Nijmegen slaat ook al nergens op, u probeert hem aleen verdacht te maken, lekker 
diertje bent u hoor!”

De rest van uw inbreng valt makkelijk terug te lezen. U bent gast in dit forum. Zoals wij allen. Uw 
houding is er een van ik kom wel eens even orde op zaken stellen. Wat matigt u zich aan? Is dit het 
beschavingspeil waaraan steeds gerefereerd wordt door Wilderianen? Met name die van Berg en 
Dal? Erg doorzichtig dit spelletje. Tot slot. en niet onbelangrijk. Autoritair ingestelde personen 
roepen bij twijfel, angst, onzekerheid om de sterke man. Hier dus de moderator. Daar wordt door de 
ware fascist op gespeculeerd. Waarvan acte.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:11 uur
@304 Meneer Mouktafi u mag gerust zeggen wat u denkt hoor, maar in de rede vallen is niet zo 
netjes als twee mense met elkaar aan het praten zijn. Dat noemen ze hier beschaving, maar ik weet 
natuurlijk niet hoe ze dat bij u noemen. Nu lijkt het net alsof u anderen hun mening niet gunt, en dat 
zal toch hopelijk niet waar zijn, nietwaar. En verder rekent u mij van alles toe, ook al niet zo netjes, 
ik noem u toch ook niet zo raar.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:14 uur
@306 Meneer Sartorius, ik begrijp echt niet wat u bedoeld, wilt u het nog eens uitleggen, u bent een 
beetje heetgebakkerd geloof ik.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:16 uur
Janneke van der Veer,

Hier noemen ze het ook een trucje, jou reactie 307.
Zilig zitten lopen te doen met je woordjes , zodat Nederlanders zeggen :kijk ze praat normaal maar 
die Mostafa niet, maar ik hoop dat ze je in de gaten hadden en hebben.
Kijk wat jij tegen mij gisteren zei, en toen nam je de benen.
Over beschaving gesprokenb.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:18 uur
Nee, zo schrijf je zielig, vooral als het over van der Veer gaat.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:25 uur
Janneke van der Veer zegt:
maandag 14 september 2009, 18:14 uur
@306 Meneer Sartorius, ik begrijp echt niet wat u bedoeld”
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Janneke van der Veer zegt:
maandag 14 september 2009, 16:56 uur
@289 Wat bedoelt u nou met analfabte Hollanders?

Reactie:
Janneke, waneer ga je wel iemand begrijpen?
Spreken ze hier Chinees of Cambodjaans?
Bijna had ik jou uitgelachen, maar goed….

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:26 uur
@309 Meneer Mouktafi, ik praat zals ik praat, net als u, en daar hoort u mij niets over zegge, maar 
een grapje kan toch geen kwaad. En verder zou ik het aardig van u vinden als u mijn vraag 
beantwoordt.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:46 uur
Welke vraag? Janneke!
Dat is weer een trucje hoor! hele grove trucje!!

betekend : dames en heren! mostafa geeft geen antwoord!!juist jij gaf gisteren geen antwoord, 
terwijl jij mij met leugens had bekogelde.
Geef antwoord? hi hi hi wat een trucje.
Ga je weer nog ééntje verzinnen?!
Succes.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:55 uur
@313 Meneer Mouktafi, waarom denkt u toch steeds aan truucjes? ik vraag u alleen waarom u 
steeds opnieuw antwoord op vragen waarbij u niets word gevraagt. Zo kan ik ook wel duizend 
berichtjes plaatsen, maar wat schieten we daar nou mee op? Het is niet zo netjes u overal mee te 
bemoeien, dus waarom doet u dat nou?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 18:58 uur
@315 U bent trouwens wel snel met oordelen, mischien wel te snel, want mensen moet ook eten en 
hebben nog veel meer te doen dan aan de pc te zitten.

Gustave Claessens zegt: 
maandag 14 september 2009, 19:38 uur
Hier bij de dorpspomp worden vragen gesteld die bij Cluedo niet zouden misstaan. Wat een 
paranoia. Het is bijna het echte leven!
Het scenario is al geschreven, de personen, in volgorde van opkomst, zijn vergeten wat ze moeten 
zeggen, wachten op hun claus.
Morgen is het Prinsjesdag. Mogelijk werpt dat licht in de duisternis.
Applaus volgt, daarna de feestelijkheden. geniet.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 19:46 uur
308 Beste Janneke, U noemt mij een lekker diertje. De hormonen beginnen op te spelen, beetje heet 
noemen ze dat. Kunt u me via de NRC mailen? Ben beslist niet vies van een avontuurtje.
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ps: voeg een fotootje bij! Geen hoefddoekje s.v.p., liefst een beetje gewaagd. U/je begrijpt me wel.
Toch niet vies van een pijprokend iemand, vanwege de smaak bedoel ik?

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 19:56 uur
@322 meneer Sartorius, u bent geloof ik een beetje de weg kwijt, want ik heb meneer Lookman een 
lekker diertje genoemd. Of is dat een tweelingbroer van u en zitten jullie samen aan de pc?

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:01 uur
Janneke,

Draagt u een reetveter? een draadje als slipje?
Zoja! weg met dat ding, dan komen wat leuke verhalen uit je hoofd.
Over de hoofddoek en Nederlandse kleding gesproken!!

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:14 uur
@325 Meneer Mouktafi, u geeft nog steeds geen antwoord op mijn vragen, zo lastig zijn ze toch 
niet? En wat moet ik nou met zo’n rare opmerking van u, dat slaat toch nergens op. ik wacht nog 
steeds op uw antwoorden of toelichting bij 299, 307 en 316…

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:15 uur
322 – Wat een teleurstelling, niet ik, maar Paul Lookman is bedoeld. Stom, stom! Toch hou ik voor 
de zekerheid mijn uitnodiging staande. Veel liefs!

Jan France zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:24 uur
# 166 Willem van Nijmegen.
Leuk voor mij dat uw ongeveer dezelfde gedachte hebt over de zgn Mostafa.
# 182 JN de Graaff
Dat de heer Mostafa niets is wat hij pretendeert te zijn is mij volledig duidelijk. Hij kan nl ook 
volledig foutloos zijn commentaar geven. Ik ben niet achterdochtig maar zie niet in waarom hij zo 
idioot meent zich te moeten gedragen. Als dit forum serieus wil zijn , zijn zijn bijdragen 
bedroevend . Als u een komedie wilt : prima maar doe dat dan ergens anders. Er zijn gelukkig 
meerdere commentatoren die de bijdrage van Mostafa een aanfluiting vinden . En in een democratie 
mag dit ook.
Wat mij verbaast is dat velen hier een andersdenkende ongeveer tot geestelijk debiel verklaren. Niet 
op argumenten maar op het feit dat je anders durft te denken wordt je hier afgerekend. Ik weet niet 
tot welke politieke kleur deze mensen behoren , maar in ieder geval niet tot de mijne.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:04 uur
330 Jan France – Een opvallende hardnekkigheid legt u aan de dag. Aan een zaak hebt u zich beslist 
aangepast in Frankrijk. In het dwaze geloof aan ‘complotten’. Voor het overige vermoed ik dat 
Mostafa meer civilisatie in zijn ene pink heeft dan u als geheel persoon. En gezien zijn Nederlands 
zal zijn Frans van een veel rijker kaliber zijn dan het uwe. U voldoet, zoveel is zeker, aan de 
Sarkozy-norm. U begreep de opmerking over wapens niet? Als u een oordeel wilt vellen over 
scribenten raad ik u aan eens wat beter de bijdragen bij te houden, dan had u ze zeker begrepen.
Andersdenkenden voor debiel verklaren? Je moet maar durven. Waar staat dat ergens? En u heeft 
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het over zich idioot gedragen…
Uw democratie begrip, ook zoiets. Voorstander van een geleide democratie veronderstel ik maar 
even. Uw bijdrage kan de toets der kritiek niet doorstaan, helaas. Een welgemeende raad, probeer 
eens na te denken, lees alle bijdragen nog eens zorgvuldig door. Een tocht door het forum van de 
afgelopen maanden doet zelfs wonderen, of gelooft u niet in wonderen?

jn de graaff zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:09 uur
Louis Sartorius
Met weinig plezier maar grote inzet heb ik hier en eerder getracht te voorkomen dat velen net als 
die Nijmeegse jeugd in de jaren 60 achter een gevaarlijk man aan gaan hobbelen. Ik ben niet bekend 
met de Nijmeegse politieke cultuur uit die dagen en het zou onzinnig zijn om zonder dit en wellicht 
een bredere kennis eromtrend een relatie te leggen tussen hun confessioneel achtergrond en hun 
politieke keuze voor het systeem van Mao Zedong en kon dus ook niet vermoeden dat u zo een 
relatie legde. Maar nu u het zegt. Ik kan van veel protestantse bekenden wel zeggen dat zij geen 
relatie hadden aan diens politiek al zullen velen wel gewetenen dat er in China veel mis was en er 
dus wel een revolutie van komen zou met een dictatuur als gevolg. Dus mogelijk is er een verband 
tussen religioze overtuiging en die keuze. Interessant.
Het verklaart mogelijk ook waarom de SP zo gecharmeerd was van die man toen ze al bij de CPN 
inzagen dat het een dictator was.

Wel heb ik uitgelegd wat mijn intentie was hier mij te mengen in de thematiek behorende bij 
Wilders en wel zijn argumenten beschouwend voorleggen aan hen die in hem geloven ter oplossing 
van een kwestie waarvan wij ons met grote zorg afvragen hoe dit nu verder zal gaan.

Eerlijk gezegd verwacht ik bijvoorbeeld niet dat hij in januari door de rechtbank veroordeeld zal 
worden en niet omdat hij een uitstekende advokaat heeft maar omdat de aanklacht erg zwak is. 
Aanzetten tot heeft hij direkt en openlijk nooit gedaan. Het OM zal nog een zware klus krijgen zker 
met zo een topadvokaat.
Janmaat werd indertijd voor erger neergezet hoewel die m.i. een heilige was vergeleken bij Wilders 
en veroordeeld.

Met het nodige cynisme: we zijn er kennelijk in tolerantie op vooruit gegaan.

U stelt dat ik meega in de denkbeelden van hen die oppositie tegen hun leer van deze site willen 
verbieden? Om dat soort opmerkingen hr. Sattorius denk ik ook dat het goed is als ik mijn pogingen 
beeindig. Als het volk Wilders wil per sé dan rest me niets anders dan me hier eruit terug te trekken 
en te denken aan dat schone lied van Lennaert Nijgh
” En dan heb ik nog wat mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben 
wil die mag ze komen halen vooral jonge mensen vinden ze nog fijn “.

Een tijdje geleden al werd me geadviseerd niet meer te diskussieren met de Wildersfans. Ik denk nu 
ook dat dat dat goed advies is. Er zijn betere plaatsen dat dit.

Er zijn mensen die geemigreerd zijn uit angst dat het conflict tussen de twee partijen uit de hand zal 
lopen.

mw. Daoui
Groepsdruk is nog geen intentionele dwang.
En zelfs als er geen enkele groepsdruk is neigen mensen zich te conformeren aan wat op dat 
moment in is. Maar het doel van het onderwijs is nu juist dat mensen zelfstandig worden. Zelf 
keuzes leren maken.

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72345
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72345


Individuen worden. Dus kunnen kíezen voor een hoofddoek als ze dat op basis van eigen keuze 
willen.

En dat voorbeeld vanuit Somalié was wel erg heftig ja. Maar elke dag worden bijvoorbeeld in Iran 
vrouwen lastig gevallen omdat zij die zelfbeschikking willen. Zij claimen geen recht dat de 
vrouwen die wel een hoofbedekking dragen tekort doet. Zij dwingen die vrouwen niet hun 
hoofddoek af te doen. Het is omgekeerd het geval, de dwang komt vanuit die fundamentalistische 
hoek.

Er is ook in Belgié geen mens die uwen hoofdoek op straat en elders verbiedt. Maar in het 
onderwijs wil men het niet.

Dat een zich emanciperende groep in kleding van die emancipatie uitdrukking geeft is heel 
universeel. Dat dat een politiek statement is ook. Maar ik begrijp het zelf niet in dit geval want 
nergens in het Westen wordt u gedwongen niet meer Islamitisch te zijn. U mag hier uw geloof 
belijden dit in tegenstelling tot veel Islamitische landen waar andersgelovigen dikwijls ernstig 
worden vervolgd. Vindt u het daarom vreemd dat de mensen die hier al eeuwen wonen het liever 
zien gaan dan komen zeker als hen berichten bereiken dat er sprake is van fundamentalisering?

Ik ben vaak in Cassa Blanca geweest en ook in andere Islamitische plaatsen en landen al is dat nu al 
wel weer enige jaren geleden. Hoe het er nu is weet ik dus niet.
Maar nergens zag ik toen zoveel hoofdoekjes onder meisjes en jonge vrouwen als hier thans. Dat 
emigranten dikwijls een stevige orientatie hebben op de fundamentals uit het land van oorsprong is 
een bekend verschijnsel.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:11 uur
@322 en 327-Meneer Sartorius, van uw seksistische opmerkingen ben ik niet gedient. Ik mag toch 
hopen dat u niet zo’n vies oud mannetje bent, waar islamitische meisjes juist die hoofdoekjes aan te 
danken hebben. Als u nog een keer van die rare toespelingen maakt dien ik een klacht in.

Janneke van der Veer zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:21 uur
@326-Meneer Mouktafi bent u gevlucht voor de antwoorden? En ook van uw vieze praatjes ben ik 
niet gediend. Om uw eigen woorden van 315 te herhalen: Mouktafi schaamt zeer en liep weg.

Paul Lookman zegt: 
maandag 14 september 2009, 21:50 uur
@Janneke van der Veer.
U die zich zo dapper in het strijdgewoel begeeft om die weerloze Gloria van der Spek te 
verdedigen. U die mij – en een aantal anderen – vervolgens het etiket “linkse extremist” opplakt en 
mij dreigend om mijn persoonlijke gegevens vraagt. Wat draagt dat alles bij aan het debat?

U die “in debat gaan met” met “zwart maken” verwart. Die weigert in te gaan op mijn reactie op de 
vraagstelling van de NRC-redactie. En daar zelf ook geen enkel betoog aan wijdt. U die vervolgens 
Mostafa Mouktafi vragen stelt en herhaaldelijk “eist” dat hij die beantwoordt. Maar die zelf elk 
debat uit de weg gaat. Kunt u eens uitleggen waar u mee bezig bent?

jn de graaff zegt: 
maandag 14 september 2009, 22:20 uur
Jan France
Nou, ik heb soms wel
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enige achtertocht van de curieuze schrijfstijl van de columnist Mostava maar vind het ook dikwijls 
vol humor al lijkt het me wel toe dat hij veel hooi op de vork neemt. En als het me niet ligt lees ik 
het niet. Het lijkt me een triest geval die tussen twee culturen stuk zit te gaan. Mogelijk heeft hij 
eerder negatieve reaktie gekregen op spellingsfouten waar men hem en de inhoud negeerde. Hij 
schreef een jaar geleen veel op de site van de Volkkrant maar geen mens reageerde. Sneu.

Jens Bos.
Dat u geen Wildersfan bent is duidelijk. Ik ook niet.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 22:21 uur
336 – Beste Janneke, Pardon, als ik u voor het hoofd gestoten heb. Komt misschien door het 
Wilderssfeertje dat jammer genoeg steeds weer in ons geliefde forum de kop op steekt. Al gauw 
gaat het, u hebt het gemerkt, niet meer over het onderwerp of/en symbolen (wat ik door mijn 
bijdrage over Kermani al in het begin probeerde te voorkomen) maar over sex en sexisme.
Ze kweken angst, die Wildersfanaten. een angst, die ik bij uw eerste bijdrage proefde. De angst voor 
de andere, voor het onbekende. Veelal zijn mensen die slecht geïnformeerd zijn een makkelijke 
prooi. Wilders hanteert daarom simplistische formules, of anders, hij heeft het gat in de politieke 
markt gevonden om macht te veroveren. Het gaat hem niet om mensen, alleen om stemmen. Als u 
dat eenmaal doorheeft is al veel gewonnen. Er zijn zelfs mensen die zich beroepen op intelligentie 
of een sterk geloof in de Verlosser Jezus en toch geïnfecteerd zijn geraakt door de opvattingen van 
Wilders. Dat zijn de gevaarlijkste zo te zien. Onfrisse methodes worden gehanteerd om hun zin 
door te zetten. “Kaltstellen” heet dat in beruchte nazi-taal. Laat u daardoor niet meeslepen, blijf 
vooral u zelf, bewaar uw identiteit. Hebt respect voor u zelf, dan ondervindt u beslist ook respect bij 
de voor u blijkbaar onbekende groep met hoofddoekjes. Het contact leggen gaat veel makkelijker 
dan u denkt. Ze zijn voor onze begrippen ongekend gastvrij. Barrières slopen daar gaat het om, niet 
afstand scheppen. We hebben ze in het verleden toch als onze gasten verwelkomd. Hoe zag dat 
welkom eruit? En, echt, u leest het bij Mostafa steeds weer, geen haat, geen natrappen, maar 
dankbaarheid. Zouden wij dat allemaal gepikt hebben?
Veronderstelt u nu nog dat ik mogelijk een vies oud mannetje ben? Wel moet ik bekennen dat ik, 
toen ik jaren geleden door Allel aan zijn vrouw werd voorgesteld, totaal van de kaart was door de 
verblindende schoonheid en gratie van die vrouw. Een mooiere vrouw was voor mij niet denkbaar. 
En knappe kinderen dat ze hadden…
Overweegt u desondanks toch een aanklacht in te dienen? Indien ja, waar als ik vragen mag.

ps: Wat vond u van dat Duitse artikel onder 31? Heeft u weet van Hebe/Hébé?

Paul Lookman zegt: 
maandag 14 september 2009, 22:37 uur
@Louis Sartorius
“Barrières slopen daar gaat het om, niet afstand scheppen”.

Het is me uit het hart gegrepen…

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 23:53 uur
344 – Beste Paul Lookman. Grenzen. Op gevaar af, het persoonlijke wordt met de regelmaat van de 
klok afgestraft in het forum (internetcultuur?), het volgende. Gisteren in de Haspengouw, de 
fruittuin van België. Praktisch alle fruit wordt geëxporteerd naar Rusland zonder een spoortje van 
bestrijdingsmiddelen. Hoopgevend. Vlakbij de grens en onbekend. Onze gids, een bevriend leraar, 
vertelde over recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. weinig hoopvol. Nieuwe grenzen, 
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barrières, worden opgetrokken tussen kinderen, intensieve toetsen. En de kwaliteit van ons 
onderwijs? Aan goed vakmanschap gaat het ons zeker ontbreken. In België is men verstandiger.

Grenzeloos intussen de vanuit Amerika geïmporteerde strijd tussen wij en zij, beter de grenzen 
tussen wij en zij worden verschoven. Ruimtelijk en menselijk. Ook in België. Ons land speelt 
nadrukkelijk in deze strijd mee, militair en ideologisch. Chefideoloog: Wilders.

Zijn de kaarten definitief geschud, kunnen we het in gang gezette proces stoppen of ten goede 
omkeren? Kan een marginaal forum een bijdrage leveren? Als de inschatting juist is, maken we op 
dit moment op deze plek een leermoment mee hoe fascisme functioneert. De woordkeuze lijkt 
overdreven, maar de reactie van jn de graaff onder 335 heeft me geraakt. De schaal is klein, de 
impact zal niet geweldig zijn, maar als we ons in dit forum al de mond laten snoeren, de moed 
opgeven, het terrein aan een nieuwe kloon van fascisme overlaten, wat dan als het er werkelijk op 
aan komt? Ook Wilders discussieert nauwelijks, maar ontregelt, breekt af. Waar ligt de grens tot 
wanneer je met mensen van het kaliber Wilders in discussie kunt gaan? Toch niet als zij de agenda 
bepalen waaronder, dan is de grens niet alleen die van betamelijkheid overschreden. Anderen 
noemen dat zeer onjuist een cordon sanitaire. Precies een term die niet ver af staat of deze zelfs dekt 
van wat Wilders & co voorstaan. De agenda en de regels bepalen we gezamenlijk of niet. Dat heet 
democratie.

Voor alle duidelijkheid. Wie een kuil graaft, kan er zelf in donderen. Dat is goed zo. Benieuwd wie 
in de val meegesleurd wordt. Zal dat bij Wilders lukken?

Dorothée Monteil zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 0:12 uur
Wat een oeverloos getreutel in de marge op dit forum.
In het kader van de Vrijheid van Meningsuiting kunt u nu lezen, dat ik achter reacties sta van
Ton de Hollander 13 sept.2009 21:51 en
H.de Rijke 14 sept. 2009 11:17 etc.

” HOOFDDOEKVERBOD OP SCHOLEN IN NEDERLAND?”.

Omdat voor velen met mij “de hoofdhaar bedekkende doek” voor de vrouw altijd een symbool zal 
blijven van een onderdrukkende godsdienst, met name de islam, moet deze hoofddoek van 
hogerhand op scholen verboden worden.

Godsdienst hoort niet op scholen thuis. Alle leerlingen zijn gelijk, ongeacht hun godsdienst.
Wat iemand in zijn vrije tijd of achter de voordeur doet met religie, dat is zijn /haar zaak.

Recentelijk zijn wij ,dank zij onze God en Allah vrezende politici, via imam Fawaz Njeid van de 
As-Soenah moskee in den Haag voor de zoveelste keer geconfronteerd met de uitwassen van een 
geperverteerde islamitische “sex”cultuur.
Hij schrijft:”HOOFDDOEK VOORKOMT VERKRACHTING”.
We realiseren ons, dat het hier gaat om de islam, een achterlijke onderdrukkende woestijn 
godsdienst, die sinds het jaar 700 over de wereld rondwaart. En overal probeert vaste voet aan de 
grond te krijgen.
Voor onze overheden ” Een ver van mijn bed show”.
Voor een weldenkende burger “naast de deur”.

Het schrijven van de imam is een reactie op een uitlating van Femke Halsema van Groen Links:” Ik 
geloof niet dat welke God dan ook eisen aan kleding stelt. Dat zijn de mannen geweest, die het 
geloof uitleggen. Ik zie het liefst elke vrouw in Nederland hoofddoekloos en volstrekt vrij”.
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Met het schrijven van deze immam worden DE UNIVERSELE RECHTEN VAN DE MENS, MET 
NAME DIE VAN DE VROUW, VERKRACHT”.
We hebben lang op de uitspraak van Femke Halsema moeten wachten.
Beter laat dan nooit.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 0:23 uur
345 Dorothée Monteil – “Oeverloos geleuter in de marge”. Mag ik, als regelmatig deelnemer aan 
dit forum, weten waar u uw uitspraak op baseert?

Godsdienst hoort niet op scholen thuis, stelt u pats boem. Al 100 jaar zucht dit land onder de 
verworvenheden van de zuilen. Sinds wanneer verheft u uw stem daartegen?

Alle leerlingen zijn gelijk ongeacht hun godsdienst, zegt u verder. Sinds wanneer, als ik vragen 
mag?

Paul Lookman zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 5:39 uur
@Louis Sartorius
Maakt Nederland zich niet teveel zorgen over het fenomeen Geert Wilders? Want Wilders bedrijft 
geen politiek. De PVV is in essentie een single issue partij. En schaart zich daarmee op één lijn met 
het Vlaams Belang (Blok). Die de kiezer onder de campagne-slogan “Dit is ONS land” tracht wijs 
te maken dat alle problemen zijn opgelost als de mosliminwijkelingen terug naar “hun land“ zijn, of 
Belgjes zijn geworden. In het gareel.

In België is het Vlaams Belang over zijn hoogtepunt heen, al of niet dankzij het cordon sanitaire. 
De partij heeft het nooit tot regeringsverantwoordelijkheid gebracht. Omdat men in een coalitie nu 
eenmaal concessies moet doen. En na gedane zaken de kiezer in de ogen moet kijken. Men kiest dus 
voor de eeuwige oppositie.

In Nederland zal het ook zo gaan. Welke partij wil met Wilders regeren? Daarom moet de politiek 
(en ook de media) overgaan tot de orde van de dag. Niet voortdurend ingaan op de uitdaging van de 
PVV. Laat Wilders toch niet continu de agenda bepalen. De standpunten zijn bekend. De PVV zou 
misschien 27 Kamerzetels halen op 150. En daarmee de grootste minderheidspartij van Nederland 
worden. Totdat de erosie toeslaat. Het verschijnsel vanzelf uitdooft.

Ton Hollander zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 8:15 uur
@louis sartorius maandag 14 september 2009, 22:21 uur

De aanhang van Wilders zijn niet bang voor het onbekende. Velen wonen al jaren in wijken met 
steeds meer Moslims. Ze weten dus uit eigen ervaring waar ze het over hebben. Velen zijn niet voor 
niets uit de wijk gevlucht waar ze jarenlang gewoond hebben.

De Justitiële jeugdinrichting zijn voor 1 derde gevuld met jongeren van Marokkaanse afkomst. De 
klachten die zij over deze jongeren hebben blijken dus volkomen terecht te zijn.

Uit de integratienota 2007-2011 “Zorg dat je erbij hoort!” blijken jongeren van Marokkaanse 
afkomst vrijwel alle verkeerde lijstjes aan te voeren (overlast, schooluitval, werkloosheid, 
uitkeringsafhankelijkheid, criminaliteit enz.). Ook dit toont aan dat de aanhangers van Wilders 
gelijk hebben.
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Uit de rapporten “Rechtshandhaving en Criminaliteit …” blijkt dat de criminaliteit de laatste jaren 
onze samenleving meer dan 30 miljard Euro kost. Achter dit immense bedrag gaat een hoop ellende 
schuil die jaarlijks over ons land wordt uitgestort. De ruime meerderheid van onze gevangenen zijn 
allochtonen. Het is niet voor niets dat de aanhang van Wilders van mening is dat hier veel harder 
tegen opgetreden moet worden.

Het waren de bedrijven die vroegen of ze gastarbeiders hierheen mochten halen. Uit het boek 
“Binnen zonder kloppen” blijkt dat de gastarbeiders bedoeld waren om de lonen van de gewone 
arbeiders laag te kunnen houden. Er was niet voor niets veel kritiek op de komst van gastarbeiders. 
Hoewel hier toch al grote woningnood was mochten de gastarbeiders toch hun gezin hierheen halen. 
Heel veel jonge stellen hebben daardoor jaren extra moeten wachten op geschikte woonruimte.
Iedereen die kritiek had op de komst en de aanwezigheid van gastarbeiders werd echter de mond 
gesnoerd door critici weg te zetten als zijnde racisten en fascisten. De “gastarbeiders” zijn dus niet 
hier omdat de Nederlandse bevolking daar om gevraagd heeft.

Ook U probeert misbruik te maken van dezelfde smerige tactiek. Omdat de Jonden vlak voor en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vreselijk dingen zijn aangedaan hebben wij niet het recht om ons te 
verzetten tegen het gedrag van aanhangers van de Islam. Iedereen die de Islamitische wereld kent 
weet dat er grote overeenkomsten zijn tussen de regimes in deze landen en het nazi-regime. Verzet 
tegen de Islam is dus te vergelijken met verzet tegen de nazi’s.

gerritsma rene zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 9:38 uur
Hollander

–Het waren de bedrijven die vroegen of ze gastarbeiders hierheen mochten halen–

Turkse bedrijven?, Marokkaanse bedrijven? Of Nederlandse bedrijven, met Nederlandse 
bewindvoerders die in Nederland graag geld verdienden.

–De “gastarbeiders” zijn dus niet hier omdat de Nederlandse bevolking daar om gevraagd heeft–

Nederlandse bedrijven, Nederlandse bewindvoerders, onlosmakelijk onderdeel van de Nederlandse 
bevolking. Nederlandse winst op basis van democratische Nederlandse besluitvorming.

–Iedereen die kritiek had op de komst en de aanwezigheid van gastarbeiders werd echter de mond 
gesnoerd door critici weg te zetten als zijnde racisten en fascisten–

Nee, want niemand had kritiek toen die mensen hier naar toe kwamen. Die is er pas later gekomen. 
(Toen er geen winst meer ‘inzat’)
Jammer genoeg gaan veel mensen met uw soort kritiek voorbij aan een zekere complexiteit. 
(bijvoorbeeld, hoe is de positie van de allochtoon ontstaan en gegroeid door de jaren heen?) Mede 
en niet onbelangrijk, het werk van Nederlanders.

–Omdat de Jonden vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog vreselijk dingen zijn aangedaan 
hebben wij niet het recht om ons te verzetten tegen het gedrag van aanhangers van de Islam–

Nee, dat recht hebt u wel. Maar als u daarbij gebruikt maakt van regelrechte discriminatie, 
stigmatisering en generalisaties, mag u daarop wel worden gewezen.

–Iedereen die de Islamitische wereld kent weet dat er grote overeenkomsten zijn tussen de regimes 
in deze landen en het nazi-regime. Verzet tegen de Islam is dus te vergelijken met verzet tegen de 
nazi’s.–
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Hier blijkt dat u werkelijk geen kennis hebt van de Islamitische wereld, noch van de wereld in de 
Nazi-tijd. Onvergelijkbare zaken die werkelijk helemaal niets met elkaar van doen hebben !!

–Verzet tegen de Islam is dus te vergelijken met verzet tegen de nazi’s–

Absoluut, met respect, volledige waanzin. Historisch en politiek volstrekte onzin.

Maakt u hier gebruik van een ’smerige’ tactiek? Die u een ander verwijt. Wilt u een erkende ‘held’ 
spelen? Niet doen. Het ontkracht uw bezwaren, uw argumenten en uw verhaal.

gerritsma rene zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 10:06 uur
349 # Paul Lookman

Het Vlaams Belang, voorheen het Vlaams Blok is geen one-issue partij en is dat ook nooit geweest. 
De Belgische politiek is historisch, constitutioneel en in de dagelijkse praktijk niet vergelijkbaar 
met de Nederlandse.

Hooguit zijn er enige paralellen te vinden op de wijze waarop de voorlieden van pvv en VB zich in 
de pers over ‘vreemdelingen’ hebben geuit.

Maar het VB is een democratische partij, geen beweging zoals de pvv. En heeft een veel ruimere 
keuze aan politieke programmadelen. Het VB en ‘het eigen volk’ is tegenwoordig meer gericht op 
de afscheiding van Vlaanderen als een zelfstandige staat (en het einde van Belgie), dan dat er 
gezinspeeld wordt op het verwijderen van moslims. (59% van de mensen in de grote Vlaamse 
steden erkennen de positieve bijdrage van andere culturen (waaronder de Nederlandse) in hun 
leefomgeving !)

Wel hoop ik gelijk u, en verwacht ook, dat die ‘erosie’ inderdaad vat zal hebben op Wilders en zijn 
beweging. En dat het ‘verschijnsel’ zal uitdoven. Overigens is daarbij het best te begrijpen dat daar 
mogelijk tientallen jaren mee gemoeid zullen zijn.

Dorothée Monteil zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 11:52 uur
Louis Sartorius @ 15 sept. 2009 0:23
In een Rechtsstaat met volledige Scheiding van Kerk en Staat hoort godsdienst niet thuis op 
scholen.
Met een God en Allah vrezende regering als -op dit moment- in Nederland is het een en ander nog 
niet mogelijk.
Wellicht na 2011.
Dan zullen allen, leerlingen, autochtonen en allochtonen, gelovig of ongelovig, vrouwen en 
mannen, u en ik voor de WET gelijk zijn.
We zullen de dag prijzen.

Rene Aarsman @ 15 sept. 2009 7:12
Ondanks uw vermeende verbod op dit fora te verschijnen wil ik u bij deze complimenteren.
U levert me daar op de vroege morgen een geniaal in elkaar gefrutselde tekst af. Wauw!

Ik meen in alle beleefdheid te constateren, dat mijn reactie echter “on the topic” was en met feiten 
gestaafd. En daar gaat op deze fora om, dacht u niet?
Jammer genoeg kan ik niet hetzelfde van u zeggen.
Leest u eens wat ik aan de heer Sartorius hierboven schreef. Dat geldt ook voor u.

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72395
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72395
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72415
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72415


Goedendag mijnheer AARSman en..”NOMEN EST OMEN”.

Jan France zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 12:08 uur
# 334 Heer Satorius.
Complotten ? Ik kan me niet herinneren het woord zelfs maar gebruikt te hebben; laat staan dat ik 
ze vermoed. Dat ik de heer M.M. niet geloof te zijn wat hij pretendeert te zijn heeft niets met 
complotten te maken, maar met gezond verstand gebruiken. Mede gezien het feit dat schijnbaar nog 
al wat mensen op dit forum onder verschillende namen schijnen te werken.( soms denk ik dat ook 
maar heb er geen bewijzen voor, maar in dit geval is het te gek dat hij de ene keer in een brabbel 
Nederlands schrijft en op een ander forum( miljoenennota plotseling zonder taalfouten in het 
Nederlands kan schrijven). “Gezien zijn Nederlands zal zijn Frans van een beter kaliber zijn dan het 
mijne”. U kent hem schijnbaar goed; mij kent u niet maar u vindt wel dat u deze conclusie kan 
trekken. Ik noem dat vooringenomenheid.
De Sarkozy norm zal wel een Nederlandse uitvinding zijn want ik heb er hier nog nooit van 
gehoord, maar dat kan ook aan mij liggen.
Dan komt u met de opmerking dat de heer M.M. meer cultuur in zijn pink zou gebben dan ik als 
oersoon. Waar haaklt u die wijsheid vandaan ? Kent u mij ? of kent U de geer M.M. soms 
persoonlijk?? Als ik het niet begrijp over wapens kunt het mij misschien uitleggen u begon erover 
en ik ben niet altijd in staat dagen achter mijn computer te zitten om alles bij te houden. U 
schijnbaar wel.
Mijn opmerking over debiel verklaren geldt voor die categorie mensen die een ieder die het niet met 
hun ideeen eens op hun persoon worden afgerekend en niet op hun afwijkende mening met 
argumenten. Zoals u mij en anderen bijvoorbeeld behandelt. En onder democratie o.a. versta ik dat 
een ieder een mening mag hebben en dat een ander die maar heeft te respecteren.
En dat u mijn bijdrage de toets der kritiek niet vindt doorstaan zegt mij meer over het gebrek aan 
argumenten naar mij toe van u, dan dat ik daar inhoudelijk op in kan gaan want u heeft geen 
argumenten .Verder getuigen met name de laatste zinnen in uw “betoog” van een verregaande 
zelfgenoegzaamheid, want “uw is de waarheid en de enige waarheid”, lijkt het wel; en anders 
denkenden moeten maar eens nadenken en meer lezen. Hoe ongelofelijk arrogant moet je zijn om 
zoiets te durven schrijven.
Ik heb geprobeerd uw aantijgingen aan mijn persoon met argumenten te weerleggen, maar denk niet 
dat ik daar in geslaagd ben. Het zij zo.
Gezien de vele reacties in dit forum die niets meer te maken hadden met de vraag over 
hoofddoekjes, is dit mijn laatste bijdrage hierin.

Rene Aarsman zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 13:37 uur
@356

Mevrouw Monteil, wat geeft u zich prachtig bloot. In uw eerdere artikel bepaalt u voor iedere 
moslima in Nederland dat zij gedwongen wordt om een hoofddoek te dragen. Door de Islam, door 
een imam, door hun echtgenoot. Is het ooit wel eens in uw hoofdje opgekomen om te bedenken dat 
de enigen die hier tegen in opstand kunnen en mogen komen de moslima’s zelf zijn? Onze 
maatschappij is gebaseerd op individuele vrijheid, dus ook op de vrijheid om op religieuze gronden 
hoofdbedekking te dragen.
Leest u de bijdragen van mevrouw Muslimowic wel eens? Of doet u dat bij voorbaat niet omdat zij 
gedwongen is om dit soort meningen te schrijven door mannen?
Helaas vrees ik dat ieder schrijven dat niet uw mening onderschrijft op redelijk botte wijze wordt 
afgeserveerd. Maar goed, daar kunt u ook niets aan doen, niet iedereen wordt met een helder 
verstand geboren.
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jn de graaff zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 14:44 uur
Dorothée Monteil
Echt heel o.k. dat u ageert tegen onderdrukking van vrouwen. Maar is het niet wat zwak te stellen 
dat de hoofddoek voor ú het symbool van onderdrukking is en het daarom verboden moet worden? 
Straks zijn rokken in uw ogen daar symbolen van en zo komt er steeds meer bij. Bovendien wat 
schieten we ermee op als de symbolen verdwijnen maar de structuur blijft bestaan?

Een voorbeeld. Halverwege de jaren 80 intervieuwden een collega en ik een boerin in Drenthe over 
de stand van de emancipatie in de landbouw. De man en de vrouw hadden de taken verdeeld de 
boerderij draaiende te houden. Het was hun beider eigendom. Zoals u weet droegen de vrouwen in 
Drenthe nog niet zolang geleden hoofdoekjes. Nu zie je ze zelden meer dan als folklore.
Nou denk je dan: dat is dus gepiept. Maar. Als deze boerin naar de bank ging om een lening af te 
sluiten kon dat niet omdat alleen haar man mocht ondertekenen.

Waar het m.i. om gaat nu is dat er meisjes zijn met Islamitische roots die gedwongen worden door 
hun direkte omgevening zo een doek te dragen. En niet alleen dat. Kwalijk. En de inzet in Belgié is 
niet een hoofdoekjesverbod maar een dwangverbod.

Dat u godsdienst op scholen weg wilt hebben is uw recht. Maar laten we ook deze lijn eens 
doortrekken. Dan ook alle politiek eruit en er mag ook geen onderricht meer gegeven worden in de 
leer van Einstein bijvoorbeeld want dat is ook bijkans een religie. Alle sport eruit want clubliefde 
neemt ook dikwijls religioze vormen aan. Geen geschiedenis meer want dat is ook dikwijls meer 
een ideologisch verhaal dan een objektieve kwak feiten.

Onafhankelijk denkende mensen afleveren is volgens mij één van de kerndoelen van het onderwijs. 
Dat u zich zo uit bewijst dat het werkt. U hebt een mening, u kunt die uitdragen, u kunt u 
onderbouwen, u laat zich de lat niet dwingen. Prima toch?

Dorothée Monteil zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 15:27 uur
Rene Aarsman 15-sept. 2009 13:37
Uw positief discriminerende eerste zin doet mij blozen. Inderdaad, ik mag er wezen.
On the topic:
Niets zou ons liever zijn dan dat de moslima’s zelf in opstand zouden komen tegen het dragen van 
“de hun hoofdhaar bedekkende” doek als onderdrukkend symbool van de islam.
Als die meisjes zich bewust worden van hun individuele vrijheid, die zij in Nederland genieten, dan 
zullen ze dat ook zeker doen. Morgen, volgende maand of later. Het zal hun integratie bevorderen.
Bovendien weet iedere vrouw, dat heur haar voor een groot deel haar schoonheid bepaalt.
Aan de bovenbeschreven bewustwording werken wij – malgré tout – mee met onze bijdragen op dit 
forum.
De een met een helder verstand en ik – och arme – als ‘het domme blondje’.
Adieu, Monsieur Aarsman.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 16:27 uur
358 Jan France – U weet, de jacht is geliefd in Frankrijk. Nederlanders in Frankrijk nemen in hun 
aanpassingsdrang dat wel eens te letterlijk en schieten op elk levend wezen, ook op mensen. Hun 
familie in het Berg en Dalse oefenen deze oerdrift uit in fora als deze. Intelligent als ze zijn wanen 
ze zich Jip. De glorificatie van hun heldendom verleent Janneke. En dat is goed zo. De wereld ziet 
er weer uit zoals ze deze zich in hun jonge jaren hadden voorgesteld.
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Meneer France, als u het beschaafd vindt indirect op een persoon te reageren en zijn of haar 
integriteit in twijfel te trekken, van iemand wiens opvattingen overduidelijk niet stroken met de 
uwe, neem ik de vrijheid die houding onbeschoft te noemen. Een ernstig vergrijp binnen de Franse 
civilisatie. U weet, die aangepaste Nederlanders in Frankrijk, soms als plaag gezien. Mij zult u niet 
horen over zelfgenoegzaam…

Over de Sarkozy-norm heb ik me al in het verleden voldoende geuit. Ook in relatie met 
hoofddoekjes en integratie. Betogen om een beetje achter het mechanisme van macht te komen, niet 
om een “waarheid en de enige waarheid” te verkondigen. Een verfoeilijke houding. Een Wilders 
houding.

Je kon er donder op zeggen dat Mostafa Mouktafi op zijn Hollands of Gelders onder geschoffeld 
zou worden. Liefst ver beneden het maaiveld. Adolf zei het al “wo kommen wir hin”, iedereen heeft 
zo zijn goede Jood. Zo Mostafa, plots wordt hij letterlijk geaaid. U kunt het nalezen. Op zijn Jips.
Het vervolg is bekend. Je kunt het ook anders uitdrukken. Lukt het niet rechtsom, dan zeker 
linksom. Voor de duidelijkheid: de kongsi SP-PVV, waarvan we in dit forum de prelude mogen 
beleven.

U is kennelijk veel ontgaan in dit forum. Bijvoorbeeld een gedachtewisseling over het Nederlands 
Dictee en taalfouten, gezien de insinuaties heel wel binnen de orde van het forum, waarbij Mostafa 
het volgende schreef:

zondag 13 september 2009, 3:47 uur
Beste Louis, met de pen heb ik meer controle op mijn Nederlands, ik tik sinds kort, altijd met de 
pen gedaan en kreeg vaak mijn taal en opbouwen van zinnen rijdelijk onder controle.
Ik tik ook heel snel en dat is mijn zwakke punt, met pen genieten juist van schrijven en kwam alles 
bijna goed.Mijn stukken in die tijd werden in alle Nationale kranten verplaatst.
Maar goed ik zal uw advies goed gebruiken.
Natuurlijk, ik houd van eerlijk en duidelijk.
In deze discussie kaartte Mostafa onder het aspect van symboliek (hoofddoekjes) de relatie tussen 
kunst en wetenschap aan. Gereageerd heb ik toen met een artikel van Kermani. Niet voor niets. Zie 
de al jaren woedende strijd om het kruisbeeld in Beierse klaslokalen. En, maar dat kunt u 
teruglezen.
In uw betoog staat een alles verhelderende zin, misschien onderwerp voor een discussie over “Net-
etiquette”? “Mijn opmerking over debiel verklaren geldt voor die categorie mensen die een ieder 
die het niet met hun ideeen eens op hun persoon worden afgerekend en niet op hun afwijkende 
mening met argumenten. Zoals u mij en anderen bijvoorbeeld behandelt. En onder democratie o.a. 
versta ik dat een ieder een mening mag hebben en dat een ander die maar heeft te respecteren.”
U voelt zich slecht behandeld en mij arrogant. Draai het eens om, meneer France. Wat dan? Lees, 
meneer France, voordat u met oordelen komt. Anders heeft discussiëren weinig zin. In mijn optie 
heeft ook deze reactie met (on)verdraagzaamheid van doen. Zeer wel passend binnen het thema 
‘hoofddoekjes’.
ps: U bent ‘Widerhohlungstäter”? Miljoenennota en Mostafa…

L Draoui zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 16:35 uur
#361

Zeer duidelijk dat u zelf geen moslima kent. De meeste die zich nu juist bedekken zijn of hier 
geboren en getogen of gewoon autochtoon. Wij weten dat we hier in Nederland vrij zijn om onze 
bedekking af te doen. Maar toch kiezen we er juist voor om deze te dragen.
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Jan Muters zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 17:58 uur
352 , 351 en louis
Beste kerel. Niet de islamregimes lijken op de nazi’s maar de nazi’s zelf. Ik bedoel de NAZI’s en 
het NAZI gedachtengoed. Ik doel hiermee op: “Der National Zionistischer Gedanke, dem Volke das 
Reicht der Staat”.
Wat wil het geval. In 1907 hebben Balfour en Rothschildt afgesproken dat er een Joods thuisland 
zou komen in Israel. ( Balfour kreeg poen van Rotschild zodat hij nog wat loopgravenoorlogje kon 
spelen ( evenals later ook Hitler met Rothschildtgeld is bekostigd) In 1936 is daar nog een soort 
parlementaire commissie overheengegaan en een van de aanwezigen bij de Balfour Rothschildt 
babbel was Churchil ( die dopejunk die in WO II nog wat gestoeid heeft met de duitsers) Churchill 
zei dat er was afgesproken dat er met de Palestijnen hetzelfde moest gebeuren als met de 
Amerikaanse Indianen. Ethnische zuivering dus. En vanaf 1947 zijn de Übersemitische National 
Zionisten bezig met een ethnische zuivering. Terechte kritiek op deze genocide wordt meestal 
gepareerd met de beschuldiging van anti semitisme. Deze visie wordt verstrekt door het feit dat de 
Übersemiten wereldwijd een onebenredige invloed/macht hebben op de internationale media. 
Daarom zal Hollywood ook nooit een objectieve visie kunnen verfilmen over de wandaden van de 
Übersemiten tov. de Untersemiten.
Maar voorlopig doen de Übersemiten met de Untersemiten hetzelfde wat de witrussen balten 
oekrainers en de Duitsers in de jaren 1941 – 1945 met de joden deden. Goed opgelet.

Meestal krijg ik na een zulke oprisping het commentaar dat ik een anti semiet ben. Dat ben ik graag 
in dit geval en in het verlengde van mensen als Hayo Meyer, Morgenthau en Dries van Agt. Met 
name Finelstein is redelijk fel en eerlijk. Door de National Zionisten is hij al tot landverrader en 
Unterjude verklaard. Want hij mag als jood Israel niet meer binnen.
Persoonlijk had ik achteraf gezien wel liever gehaad dat het Oostfront nog een of anderhalf jaar had 
gehouden. En ik denk dat Rothschild ook best wel van die niet gewenste “Ostjuden”afwilde 
alvorens het Joodse thuisland op te starten. Ik sta daarin dus niet alleen.
Dit ter informatie.
En als iemand met een tod op zijn/haar kop wil lopen of zondag gezellig de hele dag NIET TV 
kijken en bijbel lezen of ter katholieke karke snoeppapier gaat eten of een gewone satanmis wil 
houden, is dat zijn haar probleem. Het is en blijft eenNon Issue dat erbij is getrokken toen het 
militair industrieel complex een nieuwe vijand nodig had na de sovjets. Dat werden de islamitische 
terroristen. Die zitten namelijk op een bult olie en dat scheelt

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 18:53 uur
351 Ton Hollander – Springt u voor Janneke in de bres? Haar ‘ervaringen’ lijken me op een speciale 
wijze relevant. Om te begrijpen hoe ze tot haar opvattingen en formuleringen komt? Lees ze eens 
achter elkaar. Onbevooroordeeld. Nuttig voor een open en eerlijke discussie.
‘Kaltstellen’. Zeer juist, fascistische taal, nazi-taal, nazi-tactiek. Wie hanteert er in dit forum een 
soortgelijke tactiek dacht u?

jn de graaff zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 19:45 uur
Jan Muters
Iemand die tegen de verdrijving van de Palestijnen is is nog geen anti-semiet. Maar je moet met zo 
een opvatting wel opletten wie je vrienden worden.
Citaat: “Dat ben ik dan graag in zo een geval”. Lijkt mij uit te leggen als: “Als men dat dan vindt 
dan moet men dat maar zo vinden”. Maar ook dan nog klinkt het enorm griezelig in de oren. Als 
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iemand die het beu is ervoor versleten te worden en keer op keer daartegen heeft geprotesteerd 
tevergeefs. Triest.

Gustave Claessens zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 20:40 uur
@ 348, # j jantzen zegt:
dinsdag 15 september 2009, 3:27 uur

Een ding is wel duidelijk gezien de overvloed aan reacties die het losmaakt! De islam wordt door 
velen gezien als een probleem!

Weer een die of dyslectisch is of gewoon niet lezen kan.
De meeste postings hier gaan over iets heel anders!
Dat u, meneer of mevrouw jantzen die niet doorheeft…
Lieve meneer of mevrouw, begint u gewoon nog es helemaal bovenaan. Dan praten we verder.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 21:30 uur
358-Jan France—Graag uw attentie voor de 2e alinea van 362, en daarna de 1e alinea, waarmee zij 
bewezen dat de hogepriester / forumdirecteur zichzelf onbeschoft vindt, en dat wil ik beslist niet 
tegenspreken. Vive la France, ik vertrek naar Nice!

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 23:08 uur
@300 H de Rijke

Hoe weet ik wat bij u bekend is, alias de Rijke, alias Hollander? Als ik u lees hoor ik een mens die 
van a naar b geholpen moet worden. Dus leek het mij goed u even uit te leggen hoe men vroeger 
dacht over het ‘centrum’ van ons zonnestelsel. Nu komt u weer met ‘de platte aarde’ van de 
Koran… nogal logisch!! Sinds Columbus erachter kwam dat hij niet met boot en al van de aarde 
afdonderde bij nadering van de horizon… die alsmaar even ver weg bleek… wist de mensheid ook 
weer een onsje meer. Tot aan Amerika toe. Hèhè, bleek de aarde niet plat te zijn maar rond. Hebben 
we het onafhankelijke klassieke werkelijkheidsmodel deeltjes en golvend naar kwantums 
waarschijnlijkheidsmodel kunnen evolueren tot aan de theory of everything! Nee, God dobbelt niet!
Uw mechanische afkeer van Moslims verdient een opknapbeurt. Wees vooral niet te zeker van 
uzelf. Niets staat op zich. Zet uw kleinste materiedeeltjes in voor een vreedzame wereld en dan 
komt(!) er ook een vreedzame wereld. Zolang u uw ‘sfeer’ blijft bezoedelen met afkeer van 
Moslims zult u krijgen wat u hebben wilt. Waarlijk: een mens is wat hij denkt en wordt op zijn 
wenken bediend…
Gek dat uw wereld er anders uitziet dan de mijne?

@358 Jan France

De toorn van de ongenaakbare god Sartorius is over u gekomen. En zijn trouwe volgelingen grazen 
hem gedwee naar de mond. Trek het u niet aan. Er zijn ergere dingen dan ‘bediend’ te worden door 
de ongenadige veelspuier met 10 horens en 7 koppen. Hem in zijn rancunesop gaar laten koken lijkt 
mij de beste remedie.
Ook ik volg uw wijs besluit op dit forum te laten voor wat het is. Ontmaskerd met hoofddoekjes 
kunnen we wel zeggen… OP naar betere tijden.
Dank aan de NRC dat er geboend is en de schuttingtalers zijn ingebonden. Fijn, dat er weer vanouds 
gemodereerd wordt. Dat heb je met volk dat niet met vrijheid kan omgaan… waardoor de goeden 
moeten lijden onder de slechten. Zoals dat alsmaar gaat…

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72487
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72487
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72494
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72494
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72501
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comment-72501


H de Rijke zegt: 
woensdag 16 september 2009, 13:20 uur
@Gloria van der Spek 15 september 2009, 23:08 uur

In Uw reactie probeert U de suggestie te wekken dat ik en Ton Hollander dezelfde personen zijn. Ik 
begrijp niet waarom ik naast mijn eigen naam nog en andere naam zou moeten of willen gebruiken.

Ik kan me niet aan de indruk ontrekken dat U deze suggestie alleen maar probeert te wekken om 
mijn reacties of die van Ton Hollander in doorzichtige poging in een kwaad daglicht te stellen of op 
z’n minst onderuit te halen.

In mijn vorige reactie heb ik volgens mij voldoende duidelijk gemaakt waarom ik het van belang 
vind om melding te maken van het grote aantal fouten die er in de Koran staan. Volgens de Islam 
zou de tekst die in de Koran staat door God via een engel aan Mohammed gegeven zijn. Als dat 
waar zou zijn dan moeten er in de Koran geen fouten staan. Hieruit blijkt dat de Islam op drijfzand 
is gebaseerd.

Uw pogingen om de inhoud van de Koran te verdedigen door op de eventuele fouten in “heilige 
boeken” van andere religies te wijzen maken Uw argumenten echt niet sterker.

H. Yücel zegt: 
woensdag 23 september 2009, 23:42 uur
Nou meneer Nijhof, het is inderdaad veel eenvoudiger dan mensen het laten lijken.
Wat bedoelt u overigens met conflictgebieden? Als er in NL een integratieprobleem is, allochtonen 
die in een isolement leven of die ’straatterroristen’ waar we bijna dagelijks over kunnen lezen dan is 
dat niet aan mij te wijten, noch aan mijn hoofddoek. Ik spreek de taal goed en ik draai goed mee in 
de samenleving. Ook ik erger mij zoals een ieder aan deze problemen in de samenleving.
Maar zou u mij eens willen vertellen wat het nut zou kunnen zijn van een dergelijk verbod? Wat zou 
het mij opleveren, of u?

Ik ben blij dat er in Nederland helemaal speciaal voor de nudisten een naaktstand, camping enz. 
enz. is waar ze zich lekker kunnen uitleven in hun nakie.

U begrijpt denk ik wel dat mijn hoofddoek voortvloeit vanuit mijn godsdienst en ik wil deze dan 
ook in alle vrijheid, met een beroep op mijn grondrechten dragen. Als het in Nederland toegestaan 
zou zijn voor de nudisten om naakt boodschappen te doen of te studeren dan ben ik degene die zich 
zal moeten aanpassen.
Dus ik stap de lift in met een nudie erin of wacht netjes op de volgende. Voor dat delegatielid uit 
Nieuw Guinea maak ik dezelfde overweging. Van mij mag hij z’n peniskoker omdoen.

Turkije is inderdaad het herkomstland van mijn ouders. Zoals ik eerder duidelijk maakte vind ik een 
gebod net zo schandelijk als een verbod. Turkije valt dan inderdaad af. Lief dat u meedenkt. Nu 
hopen voor mij dat het niet zover komt.

Veronica Cramer zegt: 
donderdag 24 september 2009, 4:57 uur
Johan Nijhof.
Laten we het maar overlaten aan H.Yucel waar ze met haar hoofddoekje naar toe gaat, compleet met 
haar persoonlijke vrijheid.

Lui die naakt de lift ingaan met of zonder peniskoker zou ik gewoon doorwaaien, net als de bus 
wanneer het het verkeerde nummer eraan komt.
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Leuk geprobeert Joan Nijhof.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 0:51 uur
411 – Anders gezegd, Veronica, zullen we de maatschappelijke regels, normen, eens op de kop 
zetten. Aldus: “alles is toegestaan, behalve dat wat uitdrukkelijk verboden is”.
Wat moet uitdrukkelijk verboden worden? Datgene dat medemensen schade toebrengt. Gif in het 
eten, pokkeherrie, dat soort dingen. En het dragen van wapentuig. Als je het zo beziet staan dat 
rookverbod, blaastesten voor voetgangers, hoofddoekjesverbod, vingerafdrukken, cameratoezicht, 
opslaan van dataverkeer, en, en, in een misselijkmakende traditie, een traditie van harte ondersteund 
door de vrijheidspartij van Wilders. Vrijheid, welke vrijheid?

louis sartorius zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 15:22 uur
De Antwerpse universiteit en hogescholen hebben geen plannen om een hoofddoekenverbod in te 
voeren. ‘We moeten de moslima’s steunen in hun strijd voor vrouwenrechten.’ Dit valt vandaag in 
De Standaard te lezen onder de kop: ‘Moslima’s steunen in hun strijd’ n.a.v. de opening van het 
academiejaar.

Het bericht vervolgt:

Ook aan de hogescholen en de universiteit van Antwerpen zitten er enkele jonge vrouwen van 
allochtone herkomst. Sommigen dragen een hoofddoek, anderen niet. ‘Tot nu is er in geen enkele 
instelling van onze associatie een probleem gemaakt over de hoofddoek’, zei professor Walter 
Nonneman gisteren bij de opening van het academiejaar in Antwerpen.
Nonneman is de voorzitter van de Antwerpse associatie. Hij kant zich fel tegen het 
hoofddoekenverbod in de scholen van het gemeenschapsonderwijs in Antwerpen. ‘Daardoor wordt 
de moslima’s het recht op onderwijs ontzegd’, zei hij tijdens een vlammend betoog. Hij haalde 
daarbij fel uit naar ‘de onruststoker’ Filip Dewinter van het Vlaams Belang.
Jonge moslima’s zijn volgens Nonneman verstandig en mondig genoeg om zelf te beslissen of ze al 
dan niet een hoofddoek dragen. ‘Denkt u nu echt dat ze dat allemaal doen omdat ze onder druk 
worden gezet door radicalen, door hun ouders, broers of vaders? We kunnen dat alleen maar weten 
door met die vrouwen te praten.’

Verder commentaar overbodig, dunkt me.

Patrick Faas zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 20:17 uur
@416 H. Yücel. Dat u wel welkom zou zijn (omdat we u persoonlijk spreken), maar andere 
moslims niet, is inderdaad een zeer beangstigende gedachte. Hitler klaagde erover dat zijn 
aanhangers wel meewerkten aan de algemene Joden*vernietiging, maar voortdurend om 
uitzonderingen vroegen voor de Joden die zij persoonlijk kenden. Inderdaad dus, mevrouw Yücel, 
er spreekt absoluut geen fijn of veilig sentiment uit “U niet, maar anderen wel.”

*Joden met een hoofdletter in dit geval, omdat we het over de etnische definitie hebben en niet de 
religieuze.

@417 Louis Sartorius.
Dank voor dit bericht. ‘We moeten de moslima’s steunen in hun strijd voor vrouwenrechten.’ Lang 
leve de academicus, die dit zei namens de Belgische onderwijsinstellingen, in verdediging van de 
vrije keuze.
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"Moet politiek bedrijven à la Wilders de nieuwe norm 
worden?"
Allereerst een samenvatting van het begin van de discussie die naderhand grotendeels 
wegemodereerd (weggecensureerd?) werd. Zie voor het overige:  http://weblogs.nrc.nl/discussie/
2009/09/12/moet-politiek-bedrijven-a-la-wilders-de-nieuwe-norm-zijn/  

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 14:12 uur
Wilders en zijn onzichbare vriendjes die hem hebben gemaakt, willen graag Nederland Israeliseren.
Nederlanders kijken naar en zeggen niets.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 15:09 uur
Wilders vindt Lieberman van Israel top, menselijk en politicus met verstand en wijsheid.
Nou, dat weet u het nu wat wilders en zijn joodse radicale vrienden naar toen willen.

Israeliseren van Nederland. radicale Nederlandse Joden durven het niet zelf te doen, maar ze duwen 
wel een domme Indo naar voor, zoals was gebeurt met een domme Somalische dame Hirsi Ali, zelf 
makers!!!

Echte Hollandesr gedragen niet zo raar, radicale joden hier gebruiken zwakke domme niet-
Hollanders van origine.
Een ding is zeker: De radicale joodse gemeenschap in Nederland is onzichbaar en slim, wel heel erg 
actief tegen de moslims in Nederland.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 16:38 uur
Geef mij liever het onmenselijke Balkenende VOC-mentaliteit trots, dan halve trotse niet-Hollander 
Wilders-mentaliteit a la Israel.

Willem Boot zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:00 uur
Zou ik de heer Mostafa Mouktafi mogen verzoeken zich enigszins tot het discussie-onderwerp te 
beperken in plaats van hier zijn volstrekt oninteressante privé-oorlog te voeren?
Wellicht is hij er niet van op de hoogte, dat de verzuiling hier sedert de jaren zeventig grotendeels is 
geslecht en dat menigeen die niet graag ziet terugkeren?

Gustave Claessens zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:35 uur
Wat als ‘theatraal’ moge overkomen, zoals daar is de gebleekte lokken van de ‘Mozart van Venlo’, 
de holle rethoriek zonder enige inhoud, het verongelijkte gedrag, de gespeelde paranoia, het is er en 
het wordt gehonoreerd. Stemmers die zich hierin herkennen stemmen op GW.

Ik rangschik dit soort drama op het nivo van Mega Mindy en Kabouter Plop.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 17:41 uur
Willem Boot,
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Mijn hersenen zit niet in uw hoofd en gelukkig maar.
En wie bent u om te gaan hier zeggen wat anderen wel en niet mogen zeggen? de prive oorlog zit 
alleen tussen uw oren vast, zo te zien.Ik ben voor vrede en tegen monsters.
De oorlog waar u over had die Israel voert tegen de Zwakke burgers in hun land trok niet uew 
aandacht? ik voer hier discussie met u als moslim, op mijn manier en taal capaciteieten!
Juist, wees blij dat ik het doen, anderen durven het niet, ook hoogopgeleide moslims.

gerritsma rene zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 18:48 uur
17# Mostafa Moektafi
–
Juist, wees blij dat ik het doen, anderen durven het niet, ook hoogopgeleide moslims.
–

Wilt u eens uitleggen wat daaraan ten grondslag ligt. Hoe komt het dat Moslims zich niet willen 
uitspreken op deze pagina’s. Waarom durven zij niet?

Leo Lewin zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 20:58 uur
Uitstekend dat de heer Mostafi Mouktafi aan de discussies op dit forum deelneemt. Logisch dat hij 
bezwaren heeft tegen de politiek van Israël,veel daarvan is ook onverdedigbaar. Begrijpelijk dat hij 
zich ook keert tegen mensen in Nederland die Israël steunen. Jammer alleen de toon waarop hij over 
Joden spreekt, die toon maakt zijn betoog niet sterker.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 22:36 uur
Geachte Hoogopgeleide Nederlanders van Marokkaanse afkomst,

Ik ben een halve-hoogopgeleide Nederlander van Marokkanse afkomst, ben 47 jaar en woon in 
Nederland bijna 17 jaar.
Ik boetseert al een tijdje verhalen en opmerkingen met mijn Nederlands tot een begrijppelijk 
boodschap, lukt het niet altijd, maar vaak begrijpen de mensen wat ik bedoel en dat is De 
belangrijkste.

U, als van Marokkaanse origine, moslim en hoogopgeleid, waarom alle die stilte? wat is met u aan 
de hand? u lees zekker alles en u heeft zeker een mening, maar waarom kiest u voor”zoek maar het 
zelf uit”ik steek mijn kop nog één keer in een volle bord couscous, rest interreseert mij niet”
Er wordt over u gesproken,over wie u bent, uw religie, cultuur, metaliteit en loyaliteit.
Mijn mening over uw afwezigheid is dat u voelt Te groot, te belangrijk of Te alles Wetend.Niet raar, 
want het hoort bij mijn cultuur, ook bij hoogopgeleiden. Maar dat is ook radicaal denken.

Kom op en sta op, u heeft hier, ook bij het NRC, kansen om eerlijk te discusseren met 
Nederlanders. Wat wilt u nog meer, hoogheid? laat zien dat u ook van Nederland houdt en maak 
Nederalnders rusttiger over dat GeIslamisering van Nederland.Dat is hun enige zorg, 
begrijppelijk.Word erger als u niets zegt.
Ze en ik wachten heel graag op u, wij willen het graag van u weten: wat u met uw vrienden en 
echtgenoot thuis zeggen en denken over alle actualiteiten, vooral over moslims en Marokkanen.
zeg mij niet dat u thuis een mondkap draagt.
Ramadan Karim.

Mostfa Mouktafi
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Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 22:36 uur
Geachte Hoogopgeleide Nederlanders van Marokkaanse afkomst,

Ik ben een halve-hoogopgeleide Nederlander van Marokkanse afkomst, ben 47 jaar en woon in 
Nederland bijna 17 jaar.
Ik boetseert al een tijdje verhalen en opmerkingen met mijn Nederlands tot een begrijppelijk 
boodschap, lukt het niet altijd, maar vaak begrijpen de mensen wat ik bedoel en dat is De 
belangrijkste.

U, als van Marokkaanse origine, moslim en hoogopgeleid, waarom alle die stilte? wat is met u aan 
de hand? u lees zekker alles en u heeft zeker een mening, maar waarom kiest u voor”zoek maar het 
zelf uit”ik steek mijn kop nog één keer in een volle bord couscous, rest interreseert mij niet”
Er wordt over u gesproken,over wie u bent, uw religie, cultuur, metaliteit en loyaliteit.
Mijn mening over uw afwezigheid is dat u voelt Te groot, te belangrijk of Te alles Wetend.Niet raar, 
want het hoort bij mijn cultuur, ook bij hoogopgeleiden. Maar dat is ook radicaal denken.

Kom op en sta op, u heeft hier, ook bij het NRC, kansen om eerlijk te discusseren met 
Nederlanders. Wat wilt u nog meer, hoogheid? laat zien dat u ook van Nederland houdt en maak 
Nederalnders rusttiger over dat GeIslamisering van Nederland.Dat is hun enige zorg, 
begrijppelijk.Word erger als u niets zegt.
Ze en ik wachten heel graag op u, wij willen het graag van u weten: wat u met uw vrienden en 
echtgenoot thuis zeggen en denken over alle actualiteiten, vooral over moslims en Marokkanen.
zeg mij niet dat u thuis een mondkap draagt.
Ramadan Karim.

Mostfa Mouktafi

jn de graaff zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 22:31 uur
Mostafa Mouktafi
U hebt zekers wel gelijk met uw opmerking dat er goed en slecht gedrag is, overal ter wereld en in 
iedereen en het zal niet leuk zijn voor u zoveel kritiek te krijgen en ook vanuit enige hoogte. Trekt 
het u niet aan dan op een gezonde manier denk ik dan. Er zijn ook mensen die u graag lezen al is 
men het natuurlijk niet altijd met u eens. Het is niet bepaald een mooi voorbeeld van integratie 
alhier dat niet meer Islamieten op deze site reageren, zeker als het zo is dat zij om welke reden dan 
ook het niet aandurven. Van elkanders opvattingen kennis nemen is gezond ook al leidt dat wel eens 
tot twist. Mogelijk zijn ze wel wijzer dan wij en zien geen heil in diskussies die vaak zo oeverloos 
zijn als de Roaring Fourties. Dat kunnen we hebben toch?
Vrede zij met u en uw profeet. Gaat het goed met uw vasten? Krijgt u geen razende honger van al 
het geschrijf?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 22:36 uur
Geachte Hoogopgeleide Nederlanders van Marokkaanse afkomst,

Ik ben een halve-hoogopgeleide Nederlander van Marokkanse afkomst, ben 47 jaar en woon in 
Nederland bijna 17 jaar.
Ik boetseert al een tijdje verhalen en opmerkingen met mijn Nederlands tot een begrijppelijk 
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boodschap, lukt het niet altijd, maar vaak begrijpen de mensen wat ik bedoel en dat is De 
belangrijkste.

U, als van Marokkaanse origine, moslim en hoogopgeleid, waarom alle die stilte? wat is met u aan 
de hand? u lees zekker alles en u heeft zeker een mening, maar waarom kiest u voor”zoek maar het 
zelf uit”ik steek mijn kop nog één keer in een volle bord couscous, rest interreseert mij niet”
Er wordt over u gesproken,over wie u bent, uw religie, cultuur, metaliteit en loyaliteit.
Mijn mening over uw afwezigheid is dat u voelt Te groot, te belangrijk of Te alles Wetend.Niet raar, 
want het hoort bij mijn cultuur, ook bij hoogopgeleiden. Maar dat is ook radicaal denken.

Kom op en sta op, u heeft hier, ook bij het NRC, kansen om eerlijk te discusseren met 
Nederlanders. Wat wilt u nog meer, hoogheid? laat zien dat u ook van Nederland houdt en maak 
Nederalnders rusttiger over dat GeIslamisering van Nederland.Dat is hun enige zorg, 
begrijppelijk.Word erger als u niets zegt.
Ze en ik wachten heel graag op u, wij willen het graag van u weten: wat u met uw vrienden en 
echtgenoot thuis zeggen en denken over alle actualiteiten, vooral over moslims en Marokkanen.
zeg mij niet dat u thuis een mondkap draagt.
Ramadan Karim.

Mostfa Mouktafi

Mostafa Mouktafi zegt: 
zaterdag 12 september 2009, 23:03 uur
JN de Graaff,

Gaat goed hoor met Ramadan,Dank u, vooral in dit trek-Nederland( wij kennen hier geen honger , 
alleen trek, een beentje honger voelen is niet erg, als je ziek bent mag je wel comsumeren!!

wat vind ik van een zo dag?: Nou, met eten gaat het, drinken is moeilijk, geen koffie is een drama, 
maar toch…

Vriendelijke groet.
Mostafa Mouktafi

E v.Leeuwen zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:24 uur
Mijn secretaresse vroeg:
‘Kan iemand de analfabeet AB-Nederlands aan het verstand peuteren.
Niets is erger dan onwetenheid om het maar zacht uit te drukken, VWO zal ie wel niet hebben ‘.
Hier volgen enkele vd bloemlezingen door haar uitgekozen:

‘…Wilders, maak van Nederland geen kleine Israel…’
.
‘…Nederlanders kijken naar en zeggen niets…’
.
‘…Nou, dat weet u het nu wat wilders en zijn joodse radicale vrienden naar toen willen…’
.
‘…Echte Hollandesr gedragen niet zo raar, radicale joden hier gebruiken zwakke domme niet-
Hollanders van origine…’.
.
‘…Mijn hersenen zit niet in uw hoofd en gelukkig maar…
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En wie bent u om te gaan hier zeggen wat anderen wel en niet mogen zeggen?…’
.
‘…Juist, wees blij dat ik het doen, anderen durven het niet, ook hoogopgeleide moslims…’
.
‘…Willem Boot, En wat is uw vraag of opmerking? waar u dacht dat ik uit mijn nek kotstte…’
.
‘…Over uw ”prive-oorlog” gesproken: waar zag u zwarden, fosfoor of moeder bommen?…’
.
‘…Ook over radicale moslims heb ik geen mooi woorden, ik zie ze als beesten…’.
.
‘…Ik hou vierkant van de joden van ;;Joods Ander geluid” u niet misschien maar dat is mijn 
probleem alléén…’.
.
‘…Ik boetseert al een tijdje verhalen en opmerkingen met mijn Nederlands tot een begrijppelijk 
boodschap, lukt het niet altijd, maar vaak begrijpen de mensen wat ik bedoel en dat is De 
belangrijkste…
…wat is met u aan de hand? u lees zekker alles en u heeft zeker een mening,…’.
.
‘…Mijn mening over uw afwezigheid is dat u voelt Te groot, te belangrijk of Te alles Wetend…’.
.
De secretaresse heb ik gezegd:
‘Vermoed dat zijn werkelijk hooggeschoolde landgenoten zich voor hem schamen en daarom maar 
niet reageren.’.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:46 uur
Hoe dan ook, bedankt secrearesse en de bedankt bode.
Mostafa Mouktafi.
Een Halve-analfabeet kan goed blaffen dan een hoogopgeleide met een mondkap en oordoppen die 
in het stile miauwd.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 0:52 uur
Mostafa.
Dank voor Uw oproep aan mede moslims. Het wordt tijd dat moslima’s en moslims zich gaan 
bemoeien met wat er zich afspeelt in de politiek en daarmee de overheid.
In hoeverre gebeurt dit tot op heden zonder hen maar wel over hen?
Het leven van de Christenen in de catacomben is al 2000 jaren voorbij.
In Nederland mag ongeveer alles zolang het niet aanzet tot criminaliteit, dus Moslims wat let U om 
Uw mening kenbaar te maken?
We delen het grondgebied, de rechten en plichten van de Nederlandse wet.
De cultuur laat ik er maar even buiten. Boerenkool met worst en erwtensoep vindt ik erg lekker. 
Heb ik snel voor elkaar met 4 specerijen.
Aan een Marokkaans maal komen wel 15 spijzen te pas.
Dat krijg ik niet voor elkaar. Ga ik maar “uit” eten.
Laat van U horen moslims, maak van Uw hart geen moordkuil!

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 1:52 uur
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41 E. v. Leeuwen - Het is me wat met dat Nederlands. Hebt u al gehoord dat men het geheel wil 
afschaffen? Politici, universiteiten, het lager onderwijs? Wilders, om onze markantste Nederlander 
als voorbeeld te noemen, spreekt, heb ik inmiddels begrepen, meer Engels dan Nederlands. In de 
VS, in Israël, en andere dwarsstaten. Over de kwaliteit van het door hem gebezigde Engels, 
uitspraak, woordkeuze, inhoud, valt te twisten. Wist u overigens dat 40% van de Engelse spreektaal 
van Franse origine is? Zelfs het woord computer, al zeggen de Fransen op hun beurt weer 
ordinateur. Een veel correctere benaming voor dat ding, dunkt me.

De Hollandse talenknobbel. Wel eens Hollandse toeristen bezig gezien in Frankrijk? Niet alleen 
luidruchtig, maar ze spreken geen Engels die Fransen. Hoe onbeschaafd die Fransen, en hoe 
wereldvreemd.

Volgens mij maakt u een typische denkfout als het over talenkennis gaat. U verwart deze namelijk 
met spelling. Niks mis mee met die spelling, ze vereenvoudigt de communicatie. Maar toch, wel 
eens iets gelezen van Louis Paul Boon? Wat zou er van die literatuur overblijven in dat z.g. 
beschaafde ABN? Weinig dus.
Die beschaving, de ABN beschaving, is voor u de meetlat. Niet de inhoud van het betoog. Terzijde, 
hoe zelfkritisch bent u? Realiseer u dat het uitzonderlijk complex taalsysteem bij mensen in de 
eerste levensjaren wordt gevormd. Ik ben om die reden blij dat het voor mij Maastrichts was, een 
taal met kwaliteiten die het Nederlands ontbeert.
Misschien vind ik daarom bepaalde talen mooi klinken en andere niet. C’est la musique qui fait le 
ton. Of gezien uw bijdrage: une élégance de bon ton. Wie zal het zeggen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:27 uur
Beste Louis, geef de heer V. Leeuwen en potje ”Het Nederlandse Dictee”.
Vaak winnen de Belgen van Nederlanders het Dictee. Ooit had een Nederlander het Dictee 
gewonnen, wel van Surinaamse afkomst.Zag ik het op TV.
Ik zag ook bekende Nederlanders die de Nooduitgand van die Dicteezaal namen op naar buiten te 
vluchten.
Want, ze waren bang dat journalisten, vaak deze vluchtende ook journalisten waren, hen vragen 
hoeveel fouten hebben zij gemaakt.
Somigen deelnammers aan het Dictee kwamen thuis terug met een lege rode pen, ze hadden alle die 
rode inkt goed gebruikt voor de correctie.
En mostafa dan?
Dan heb ik zeker een emmer vol rode inkt voor correctie nodig, bang dat ik ga mijn A4 tje rood 
schilderen.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 2:56 uur
45 - Beste Mostafa (oppassen dat ‘ze’ gaan zeggen daar heb je ze weer). Jong geleerd is oud gedaan. 
Tweede klas, moest naar de opticien voor een bril. Kom terug in de klas. Ging het over o-u en a-u. 
Ik hoor me nog denken, zijn ze daar weer mee bezig, dat weet ik allang. De klank is hetzelfde, iets 
wat je van het Frans niet onbekend zal voorkomen, maar de spelling is anders. Als je dat op latere 
leeftijd onder je pet moet krijgen wordt het verdomd moeilijk. Mensen die dat niet begrijpen zijn op 
zijn minst niet erg intelligent.

Veel mooier is als je de humor en poëzie begrijpt in een vreemde taal. En gek genoeg, kunt rekenen 
in een vreemde taal. Dat zegt veel meer over je talenkennis dan spelling.
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Die emmer met rode inkt kan ik me wel voorstellen, ja. Steeds maar weer corrigeren die stukjes en 
niet te snel wegsturen. Let op het letterbeeld en zet een spellingcorrectie aan. Tip: gebruik Firefox 
als browser, zitten heel veel mogelijkheden op.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 3:47 uur
Beste Louis, met de pen heb ik meer controle op mijn Nederlands, ik tik sinds kort, altijd met de 
pen gedaan en kreeg vaak mijn taal en opbouwen van zinnen rijdelijk onder controle.
Ik tik ook heel snel en dat is mijn zwakke punt, met pen genieten juist van schrijven en kwam alles 
bijna goed.Mijn stukken in die tijd werden in alle Nationale kranten verplaatst.
Maar goed ik zal uw advies goed gebruiken.
Natuurlijk, ik houd van eerlijk en duidelijk.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 3:49 uur
Geplaatst en niet verplaatst. over correctioe van ‘’stukjes” gesproken.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 3:51 uur
48 - Beste Mostafa, zo zie je maar weer. Zelf maak ik ook aan de lopende fouten. Letterbeeld moet 
woordbeeld zijn. Spreekt voor zich. Succes!

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 4:16 uur
Beste Louis, hoop niet door mij!
Of was u net fietsend op uw potable PC-tje aan het krabben?
Vriendelijk goet.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 7:37 uur
Mostafa.
Ik geloof er geen barst van. Van dat Israelische complot van blonde Geert. Grote flauwekul.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 7:50 uur
Mostafa.
Kun je even je gemak houden met je indo-insinuaties
over de man Wilders?
Dat zit mij helemaal niet lekker en ik kom er nog op terug.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 13 september 2009, 9:17 uur
Mostafa.
Laat even weten waar de radikaal Joodse
gemeenschap zich manifesteert in Nederland? Kunnen we er wat aan doen.

Over de man Wilders. We zijn allemaal het product van onze ervaringen en een ding is zeker, 
niemand heeft haar of zijn afkomst kunnen kiezen. We zijn er, punt uit.
Het valt me tegen Mostafa, knap brein, dat je insinuaties maakt over de afkomst van Wilders. Je 
deed het hier in dit forum, dus mag ik hier mijn opinie geven. Slechte zet.
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Wanneer we ooit de Wildersen naar de hoogte van het algehele, overkokende ongenoegen van de 
Nederlandse bevolking willen afschuimen, zullen we toch eerst moeten uitzoeken hoe het zover 
kwam.

Dat kwam, zover ik het kan bekijken, omdat de zittende partijen nooit een flikker oplosten.
Het onderwijs niet, de geneeskundige verzorging niet, de verzorging van ouderen niet, de kinderen 
in nood niet, zelfs het spul wat niet eens kan praten niet. Moeten we nog verder kijken of is de lijst 
al droevig genoeg?
Is er zelfs een gedeeltelijk succes, laat het dan even weten. Beetje goede moed heb ik echt nodig.
Wat vreten die lui in de blauwe stoeltjes in vredesnaam uit?
Komende dinsdag gaat het hele zoodje in keurig pak met nieuwe hoed en gepoetste schoenen de 
Koningin beluisteren. Daar is geen nieuws meer bij want dat is allemaal al uitgelekt. Mogen we blij 
zijn wanneer de parlementariers er niet
doorheen gaan praten omdat ze het hele verhaal al kennen.
En oh, wat heb ik mijn taal gekuisd. Moeilijk.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 11:06 uur
Veronica Cramer zegt:
zondag 13 september 2009, 7:37 uur
Mostafa.
Ik geloof er geen barst van. Van dat Israelische complot van blonde Geert. Grote flauwekul.

Wat doet Wilders bij de Israelische Abmassade, in zijn geheim bezoeken.?
Getraseert door AIVD, stond in alle kranten.
Aan wie Wilders loyaal is? aan Israel of aan Nederland?
Aboutaleb moets loyaal zijn aan Nederland, vond Wilders.
Elke gemeenscahp kent haar radicalen, ook de joodse.Vind u het niet.
Of een radicale jood bestaat niet?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 12:51 uur
Veronica,

Over de afkomst van Wilders gesproken, uw opmerking.

Wilders noemde mij: een Islamiet, een Marokkaan, een allochtoon, een niet-Westerse.
Wees juist blij dat ik hem als Indo-Nederlander genoemd had, omdat hij schijnt ook een niet-
Westerse allochtoon te zijn.Is dat niet iets om te lachen?Indonesie ligt in een andere wereld.

Natuurlijk wacht ik graag op uw antwoord op mijn (155).
Dank u.

E v.Leeuwen zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:01 uur
@49 louis sartorius zegt: ‘…zo zie je maar weer. Zelf maak ik ook aan de lopende fouten. 
Letterbeeld moet woordbeeld zijn. Spreekt voor zich….’
##
De secretaresse belde op dat er geen “?” stond achter de eerste zin posting-@41.

                                                                                     louis sartorius - deel 3



Ze vroeg: ‘Het is toch niet besmettelijk het lezen van analfabeten postings ?’.
Begrijp nu waarom bepaalde sollicitaties mij helemaal niet bereiken, maar dat zij ze direkt in de 
papier- vernietiger gooit.
Ze is bang besmet te geraken.
.
Ze zei: ‘Je haalt ze er zo uit bij het lezen ook als je de naam nog niet gelezen hebt’.
Goudwaard zo’n secretaresse, ze bespaart een heleboel tijd.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:14 uur
Nou dan heb ik een goed boodschap voor uw secretaresse: Uit laatste Nationale onderzoek schijnt 
dat Nederland kent 250.000 analfabete Holanders.Moest ook lachen toen ik dat hoorde, lachen om 
de hypocrisie!

En trouwens,MIJN Sécretaresse, Mijn chaffeur, zijn luxe klotte woorden.
Wij zijn niet in Saoedi Aabie hoor!!

e v.Leeuwen zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:19 uur
@43 Veronica Cramer zegt: ‘…We delen het grondgebied, de rechten en plichten van de 
Nederlandse wet….’.
##
Je bent wat vergeten;
het is niet wederzijds als individu niet en ook in het land van herkomst niet.
Ooit het aantal kerken geteld in een moslim land ?,
of er één proberen te stichten ?.
.
Je hebt het over het verkwanselen van het NL-tafelzilver aan NIET westerse-allochtonen.
.
Dit integenstelling met landen waar Westerse-allochtonen vandaan komen, Belgen/Duitsers/
Fransen/VS/VK/enz.
Daar is het wederzijds als individu en ook in het land van herkomst worden NLers gelijk tegemoet 
getreden, als dat hun burgers in NL worden tegemoet getreden.
.
De peilingen geven hoop.

E v.Leeuwen zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:34 uur
Kan niemand de analfabeet helpen ?
-’…Uit laatste Nationale onderzoek schijnt dat Nederland kent 250.000 analfabete Holanders….’.
.
-’…En trouwens,MIJN Sécretaresse, Mijn chaffeur, zijn luxe klotte woorden…’
.
Zelfs het woord klote weet ie niet goed te spellen, dat is dus echt klote, als je die luxe moet 
ontberen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:36 uur
Leeuwen,
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Over uw ”besmetting en analfabetisme” gesproken, geef ik u een preventieve advies.
Is je buurman Holander, ga hem of haar vragen of hij/zij ook bij die 250.000 analfabeten hoort,zoja! 
neem actie voor preventie.Hand op je mond, hand constant wassen, met zeep,niet van hem of har 
aan nemen, geen goede morgen tegen hem zeggen want dan wordt besmet.
Wet je wat, neem contact met je huisarts voor verder inlichtingen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:40 uur
Weet je wat, neem contact met je huisarts, voor verder inlichting.heer of mevrouw Leeuwen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 13:45 uur
V. Leeuwen, houdt u van poezen?
Zoja! kunt u ook lief miauwen?

Gustave Claessens zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:04 uur
Leeuwen en Mostafa,

Uw communicatie raakt precies de kern van deze discussie.
Stel: u was politicus en ik mocht kiezen: ik koos beslist voor Mostafa.
Waarom niet voor Leeuwen?
Hij ‘heeft ‘het niet, komt niet overtuigend over, voert zijn secretaresse op als spreker, in plaats een 
eigen mening te ventileren en is sneu.
Helaas pindakaas. Uw beurt is voorbij, kans gemist…

jn de graaff zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:14 uur
E. Van Leeuwen
U verlengt de taalfouten van een ober naar een groep. Daar zet ik een vraagteken bij.

Mostafa
Neig uw rechter oor toch niet naar zulke mensen. Er zijn putten waarin het water sprankelt en er 
zijn er met bedorven verdrinksels. Je zou aan de laatste de geit nog niet laven want zijn zuur brengt 
de melk niet op tot kaas.

louis sartorius zegt: 
zondag 13 september 2009, 14:31 uur
64 E. v. Leeuwen - “Dit integenstelling met landen waar Westerse-allochtonen vandaan komen, 
Belgen/Duitsers/Fransen/VS/VK/enz.
Daar is het wederzijds als individu en ook in het land van herkomst worden NLers gelijk tegemoet 
getreden, als dat hun burgers in NL worden tegemoet getreden.”

Oprecht, ik begrijp het totaal niet. Kunt u, wat u bedoelt, niet duidelijk uitleggen? Hebt u, anders 
gevraagd, mijn stukje over taal begrepen? Zonde van de tijd, maar blijf voorlopig toch tot uw 
beschikking, gratis, om u iets van politiek duidelijk te maken. Zonder assistentie.
En echt, we zijn nog niet verloren.

Van poezen hou ik heel erg. Zelfstandige eigenwijze beesten met een verdomd goed inzicht in de 
menselijke psyche! Vindt u niet?
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Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:02 uur
Over de Leeuwen,boetseer ik hier graag een mop.

Vijf Leeuwen hadden honger en zatten verstopt in een donker hok. De baas van die Leeuwen vroeg 
een zwakke Leeuw om meteen te gaan jagen en graag een levende prooi wilde zien, niet dood.
Onderweg zag de zwakke leeuw een ezel bij een rivier die water aan het drinken was.Ze zaggen 
elkaar oog in oog.
De leeuw nam meteen een stap na achter, en weer en stap naar achteren.De ezel moest ”lachen” en 
zegt: hoe kan dat nou? hij is bang van mij?
De ezel nam initiatief met een stoere stap naar voren, de Leeuw schrok terug en begon hard te 
lopen, de ezel liep achter hem als een speer.
Ineens, kwamen alle twwe ”Dzoef” naar binnen voor de neus van die 4 Leeuwen.De ezel was wel 
erg moe.

Of ”mensen-leeuwen” ook zo slim ijn, weet ik niet.

Lisa de Wit zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:06 uur
@62 E. van Leeuwen

Als ik bij het solliciteren zou letten op taalfouten, dan kon ik geen enkele sollicitatiebrief schrijven. 
Werkelijk, in élke advertentie staan ze.

Helaas doet het UWV moeilijk als ik zou zeggen dat ik om die reden niet kan solliciteren: 
werkgevers hebben moeite met de Nederlandse taal. En laat het mij nu vooral gaan om vacatures 
die met de Nederlandse taal te maken hebben. Denk aan corrigeren, redigeren en lesgeven.

Daarbij komt dat mijn UWV-werkcoach ook geen zin zonder fouten kan schrijven.

Hoe voelt u zichzelf met al uw taalfouten? Tikkeltje beroerd, vermoed ik.

T vd Werf zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:44 uur
Veronica,
Ik ken inwoners van Israel, met het Joodse geloof, en weet dat ze goed zijn in het begeleiden en 
sturen van mensen.
Mijn contactpersoon daar ter plekke ook.
Die beste man is geen extremist, het onderwerp Gaza is op normale manier met hem te bespreken.

Er zijn ook wijken, waar de orthodoxe Jood, net zo met zijn vrouw omgaat als een klein groepje 
moslims dat doen.
Vrouwen achter in de bus, en waag het niet om voorin naast je man te gaan zitten.
Voor mij is een orthodoxe Jood, iets anders dan een Joodse inwoner van Israël, maar ik verwacht 
eerlijk gezegd niet dat de Joodse extremisten (allemaal) orthodox zijn.

Dat Wilders een dergelijke begeleider heeft, zou zeer wel mogelijk zijn, temeer omdat hij het debat 
uit de weg gaat.
Verwerpelijk van hem vindt ik dat hij het heeft over wat een allochtoon kost, maar zijn eigen 
partner eventjes vergeet.
(Wat kost die eigenlijk aan aanrecht toeslag, of werkt ze toevallig wel?)
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Voor mij heeft een Hongaar evenveel rechten en plichten als een Marokkaan, Turk, Ier, Spanjaard, 
en noem maar op.

Er wordt trouwens gezegd dat alle rood harigen van oorsprong uit Irak komen, moeten die dan ook 
een inburgeringscursus volgen, en bewijzen dat ze kunnen lezen en schrijven?

Om bij het onderwerp te blijven, de PVV is een groep mensen, waar je naar mag luisteren, en ja 
knikken.
Bij nee mag je de zaal verlaten.

Je kunt geen lid worden, en meebeslissen op democratische manier.
Om die reden, vindt ik dit een ongezonde wijze van politiek bedrijven.

Overigens hoef je niet heel erg goed op te letten dat Balkenende ook “intern” bijgestuurd wordt, 
maar het CDA is democratisch opgebouwd, je kunt lid worden, en meesturen.

f. de vries zegt: 
zondag 13 september 2009, 15:45 uur
Zondag om 15.22 staan er 74 reacties onder de vraag inzake ‘politiek bedrijven à la Wilders’. 
Vijfentwintig (25) van die reacties zijn geplaatst door Mostafa Mouktafi, ruim een derde dus.

In de Netiquette is o.a. het volgende te lezen:
- is het een eer als uw reactie geplaatst wordt, geen vanzelfsprekendheid
- Wij hebben liever tien interessante en onderbouwde reacties, dan honderd oprispingen.
- Controleer uw spelling en grammatica. Voor dyslectici en mensen die de Nederlandse taal beperkt 
machtig zijn, maken wij een uitzondering. Sloddervossen weren we.

Mostafa Mouktafi neemt geen enkele moeite correct te spellen. Dat het niet beheersen van de 
Nederlandse taal niet de enige oorzaak is blijkt uit de verkrachting van qua herkomst niet specifiek 
Nederlandse woorden als Saoedi Aabie, potable PC-tje, Abmassade.

Meneer Mouktafi, overweeg eens kwaliteit hogere prioriteit dan kwantiteit te geven. U noemt Ayaan 
Hirsi Ali “een domme Somalische dame”, maar zij beheerst het gesproken en geschreven 
Nederlands wèl, en in veel minder tijd dan u. Bent u dommer dan een domme Somalische dame?

Redactie, ik zou zeggen: kom uw belofte inzake sloddervossen na

E v.Leeuwen zegt: 
zondag 13 september 2009, 16:59 uur
@74 Lisa de Wit zegt: ‘…Hoe voelt u zichzelf met al uw taalfouten? Tikkeltje beroerd, vermoed 
ik.’.
##
Om maar met u laatste vraag te beginnen, voel ik me best.
Mijn taal fouten vallen mee.
Nooit lager cijfer als 7 gehad op het VWO.
Voor de studie erna is het gewoon noodzakelijk dat je de stof begrijpt en zelf kan verwoorden op 
tentamens en mondelinge examens, doubleren is geen optie van thuis.
En voor op het werk ben ik nu wel zover dat daar iemand voor is die het weten kan/moet, met de 
functie van secretaresse(er wordt overigens getutoyeerd, dat werkt wel aangenamer).
.
Maar er is een groot verschil in enkele tik of een enkele keer de volgorde, onderwerp/gezegde/enz 
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niet helemaal oké, en systematisch hottentots-nederlands uitkramen,
zie voorbeelden @41 en @65.
Waarbij je bij het lezen, moet denken wat kraamt men nu weer uit, wat bedoelt men, waar de lezer 
zelf het onderwerp/gezegde/lijd-vwp/bepalingen zelf als een puzzel in de juiste volgorde mag/moet 
zetten.
Ik lees zulke wartaal niet eens, in dit geval ben ik erop merkzaam gemaakt.
.
Denk je dat eens in, in de werksituatie, waar een half woord,(bv.een hint van een andere collega) 
voldoende moet zijn om bv. een klant aan de telefoon van dienst te kunnen zijn, meestal hebben 
klanten haast.
.
Als dan iemand waarvan verwacht wordt dat die het vlekkeloos kan(ze wordt er niet al te zuinig 
voor betaald door het bedrijf), je er opmerkzaam maakt, omdat ze over de schouder meekeek wat ik 
nou toch allemaal zo interessant vond op internet,
ja dan kom van het één het ander. Ook dus dat ze sollicitatie-brieven met grove taalfouten zoals 
@41 & @65 gewoon in de papier-vernietiger gooit.
Terecht, was mijn opmerking, daar gaan we geen tijd aan verknoeien.
.
Wat mij ook opvalt is dat bij Westerse allochtonen dat niet speelt.
Die spreken, als ze het NL niet 100% beheersen, meestal goed Engels, veelal is het zelfs hun 
moedertaal.
Dat begrijp ik dan beter/sneller dan het hottentots-nederlands.
.
Het UWV is mij gelukkig onbekend, heb altijd zelf mijn boontjes gedopt en dat gaat altijd beter 
lijkt mij dan zo’n coach.
Tip, vraag eens aan zo’n coach zijn CV.
Vaak is hun CV minder dan van degene die ze moeten bemiddelen.
Ook geen aanbeveling voor een bedrijf/sollicitant lijkt mij om bemiddeld te worden door zo 
iemand.
.
Dat in personeels-advertenties fouten staan, wil ik graag van je aannemen.
Zover ik kan nagaan is dat bij bepaalde bedrijven(multi-nationals) niet het geval, maar wie weet ?.
Maar vergeet niet, een bedrijf kan het zich veroorloven, een sollicitant die werk zoekt niet.
NL is nog steeds een kapitalistische maatschappij.

Johan Nijhof zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:25 uur
Van Leeuwen meent het vingertje te moeten heffen tegen onvolkomenheden in het Nederlands van 
Mostafa. Vaak gebeurt dat als de echte argumenten niet zo snel te binnen willen schieten.
De balk in eigen oog ziet hij echter over het hoofd. Zal ik hem eventjes uit de droom helpen?
Het ergst is natuurlijk niet een tik- of spelfout, maar het slechte taalgebruik.
“Verborgen agenda’s hebben die niet worden geventileerd naar de kiezers toe” “Agenda’s ventileren 
naar de kiezers toe”. De rillingen lopen mij als taalwetenschapper over de rug als ik het lees.
“Tot geuse naam geworden” Een geuzennaam zul je bedoelen.
“Doen wat de meerderheid van kiezers willen”. Zou moeten zijn “wat de meerderheid van de 
kiezers wil”. Meerderheid is enkelvoud.
“is al vervelen genoeg” Puur een tikslordigheid die met verachting voor de lezer niet gecorrigeerd 
is.
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“partij genoot“ Partijgenoot is één woord, en dan schrijven we het in het Nederlands aaneen.
Wat moet Van Leeuwen met een secretaresse die VWO heeft? Dat moet toch gênant voor hem zijn? 
Hier zitten (behalve de denkfout) liefst 5 fouten in een klein stukje.
Deze denkfout is, dat populisme is, wat de meerderheid van de kiezers wil. Nee hoor, populisme is 
gevoelens bij de kiezers aanwakkeren, tot ze denken dat ze willen wat de leider zegt. Dat deden 
Hitler, Mussolini, Perón, en dat doet Berlusconi. Ik begrijp dat Van Leeuwen Wilders ook in dat 
rijtje van loepzuivere democraten wil plaatsen.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:51 uur
De Vries,

Ik noemde Hiesi Ali Maga niet dom, maar een leugenares.Nog erger.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 17:58 uur
De vries, niet roddelen, geef een mening en laat zien dat de vries ook frisse meningen heeft.
Hou op met roddelen.
Succes

E v.Leeuwen zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:01 uur
@71 louis sartorius zegt: ‘…ik begrijp het totaal niet. Kunt u, wat u bedoelt, niet duidelijk 
uitleggen? Hebt u, anders gevraagd, mijn stukje over taal begrepen? Zonde van de tijd, maar blijf 
voorlopig toch tot uw beschikking, gratis, om u iets van politiek duidelijk te maken.
##
U bedoelt: Het stukje over taal:
@44: louis sartorius zegt: ‘… Misschien vind ik daarom bepaalde talen mooi klinken en andere 
niet. C’est la musique qui fait le ton. Of gezien uw bijdrage: une élégance de bon ton. Wie zal het 
zeggen…’
##
Denk het wel begrepen te hebben.
Maar mij gaat het niet om de taal als klank of anderszins.
Mij gaat het om de inhoud, de boodschap, net als voor u.
.
@44 louis sartorius zegt: ‘…Niet de inhoud van het betoog. Terzijde, hoe zelfkritisch bent u? 
Realiseer u dat het uitzonderlijk complex …’
##
Maar!! als die inhoud niet door het lezen vd zin tot uiting komt maar dat de lezer eerst zelf het: 
gezegde/onderwerp/lijdvwp/enz,enz in de goede volgorde moet zetten, woorden moet corrigeren, 
dan is de kans groot dat er een verkeerde inhoud wordt geintepreteerd.
.
Wat ik in @71 bedoeld met: ‘integenstelling tot Westerse landen…’.
Neem bv. VS/Belgie daar kan je als Nederlander een kerk stichten, er worden geen ideologische 
belemmeringen in de weg gelegd.
Dit in tegenstelling tot 99,99% vd islam landen.
Met Westerse landen is wederkerigheid in het behandelen van elkanders burgers in de 
respectievelijke landen.
Als bv, VS een visum EIST voor inreis in de VS vragen de andere Westerse landen, hoezo ?. 
Meestal wordt zo’n dilemma vriendelijk geregeld en is er wederzijds begrip waarom de ander het 
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vraagt.
##
@71 louis sartorius zegt: ‘…Van poezen hou ik heel erg. Zelfstandige eigenwijze beesten met een 
verdomd goed inzicht in de menselijke psyche! Vindt u niet?..’.
##
Ja, maar de poezen vandaag de dag daar moet je behoorlijk voor uitkijken.
Ze zijn niet van gisteren en hebben allen op zijn minst een HBO, althans de poezen die ik tegen 
komt.
Hoewel, het poesje vd buren had ik goed te pakken.
Met mijn Tuinslang  .
Precies vol geraakt, toen ze wou gaan zitten xx tegen mijn dure bonsai-conifeer.
.
ps. moet oppassen niet record houder te worden van het aantal postings.

gerritsma rene zegt: 
zondag 13 september 2009, 18:39 uur
Het is altijd belangrijk dat de sollicitant zelf mede bepaald of een baan hem past. De werksfeer en -
omstandigheden zijn waarschijnlijk doorslaggevend. Dank u, maar helaas is de keuze niet op u 
gevallen. De vraag is of je met een bedrijf, waar mensen als E. van Leeuwen rondgaan, moet willen 
werken. Het wordt als niet voordelig beschouwd, tijd te investeren in de ander (‘daar gaan we geen 
tijd aan verknoeien’) In België zegt men dat mooi. Daar zijn kosten aan. Van Leeuwen acht de 
kosten om Dhr. Moektafi te doorgronden hoger dan de taaltest voor haar (door een ander betaalde) 
secretaresse. Die haar overigens mag tutoyeren. Van Leeuwen, is het voorbeeld van de vriendelijke 
low-middle manager met de kapitalistische droom. Het UWV is niet gekend, dus ze is niet 
verantwoordelijk voor het aannemen van mensen. Even in de war. De inzendingen hier bleken dan 
ook geen sollicitatiebrieven.

Wel ligt dit gedrag van Van Leeuwen ten grondslag aan het succes van GW en de PVV. Ze herkent 
geen deelbelangen in de samenleving. Zolang het Van Leeuwen maar goed gaat. Zolang Van 
Leeuwen tot de winnaars mag behoren. Wat betreft Van Leeuwen laten we mensen als Dhr Moektafi 
gewoon ‘achter’. En dat is immers wat Wilders, simpel bekeken, beloofd. Het schonen van de 
samenleving. Het schonen op de achterblijvers, nu nog populistisch vereenzelvigd met de 
buitenstaander. Symbolisch verbonden aan ‘de moslim’. Waarom ‘delen’ met de ander, de niet 
‘echte’ Nederlanders? Gaan voor jezelf. Neusje in de wind.

Het probleem van de bestaande politieke partijen, die al jarenlang de dienst uitmaken in Den Haag. 
Tientallen jaren regeringsverantwoordelijkheid in een samenwerkingsverband niemand tot 
achterblijver maken. Dat is waar GW een einde aan maakt. Op weg naar kapitalistisch liberale 
normen en waarden. Amerikaanse toestanden. Mensen achterlaten. Buiten de reguliere economie en 
samenleving zetten. De ‘uiteindelijk’ rechteloze. De Van Leeuwen mentaliteit. Daar besteden we 
geen tijd aan. Wegzenden of heropvoeden. Als het maar oplevert.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:00 uur
V. Leeuwen is de weg helemaal kwijt geraak,logisch.
Hij kwam bij me als en rollende lege olievat uit een berg, te veel lawaai, zonder inhoud.

Hanneke van der Meer zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:37 uur
Mijnheer Mouktafi. De secretaresse van dhr ? heeft me toch aan het denken gezet.
Hoe het komt dat: iemand met zoveel verstand als U van die rare taalfouten b l i j f t maken? De ene 

                                                                                     louis sartorius - deel 3



keer grammaticaal, de andere keer weer dyslectisch. Hele rare fouten in volgorde van letters.
En dat iemand…U met een heel gezin in huis zovaak achter de computer zit en er niet mee ophoudt 
met zoveel drek over zich heen? Dat houdt toch geen mens vol?
Hoe komt het toch dat er zoveel demonen op het forum worden gezien en dat U er zo oppervlakking 
doorheen blijft dansen?
Voor mij onbegrijpelijk, de oorzaak van al die misverstanden, wie zal het zeggen?

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:48 uur
van der Meer, beter dat die 250 000 analfabete Hollanders toch? ik vind van wel!
U durft hier niets te zeggen tegen een Marokkanen , wel heeft een grote mond OVER de 
Marokkaanen!
Roddelen heet dat, Revu, Panorama, naaktgeboren….

En wat is uw inhoudelijk Westerse vraag of opmerking? uw post mag van mijn naar de NRC-
Viulnisbak.

Hanneke van der Meer zegt: 
zondag 13 september 2009, 19:50 uur
Vervolg 85-Zit misschien wel bij het verkeerde onderwerp, maar moest het gewoon even kwijt! Net 
als U alles, maar dan ook alles even kwijt moet, niet waar?

gerritsma rene zegt: 
zondag 13 september 2009, 21:33 uur
rspct — het lijkt toch echt op een @#$&*%%)** chatbox hier.

Hanneke van der Meer zegt: 
zondag 13 september 2009, 21:46 uur
93-Het gaat me niet om het spellen, maar op een charmante manier kun je niet zomaar alles zeggen.

f. de vries zegt: 
zondag 13 september 2009, 23:24 uur
@ Mouftaki.
Om 17.51 reageer je op mij en schrijf je: “Ik noemde Hiesi Ali Maga niet dom, maar een 
leugenares”.
Op zaterdag 15.09 schreef je “een domme Somalische dame Hirsi Ali”.
Als je zo veel onzin hier achterlaat wordt het ook moeilijk alles te onthouden. Dan ga je zelf jokken.

@Redactie: weten jullie nog wat een ban is?

Olav Meijer zegt: 
zondag 13 september 2009, 23:44 uur
@ E. van Leeuwen (41):

Wat een uiterst min commentaar. U mocht willen dat u zo ver met Marokkaans-Arabisch zou zijn, 
als u een aantal jaren in Marokko zou hebben gewoond, als wat Mostafa Mouktafi nu in het 
Nederlands presteert.

Mostafa Mouktafi zegt: 
zondag 13 september 2009, 23:59 uur
”Retournons á notre mouton”, zeggen de Fransen als de weg kwijt kaken.Terug naar ons schaap.
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Is Wilders een poort voor Nederlanders naar het Paradijs of naar de Hel?

Inder geval is hij een poort naar de Hel voor de moslims, voor 1 miljoen Nederlandse 
moslims.Wilders is ook een Hel voor de Nederlandse Gronwet,vooral het artikel 1 van de 
Grondwet, de moeder van de democratie.
Met Wilders zul je straks nooit Nederland een Democratie durven te nomen, Want Democratie is in 
een samenleving en nooit in één gemeenschap geweest.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:00 uur
De laatste correctie! alle laatste en voor altijd.
Zeggen de Fransen als zij de weg kwijt raken.
Dank u.

Olav Meijer zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:13 uur
@ Johan Nijhof (79):

Nog talloze andere grammaticale, stijl- en spelfouten zijn te vinden in Van Leeuwens eigen stukjes. 
Voor mij zijn ze niet relevant. Het is volslagen misplaatst hier de schoolmeester uit te hangen, zoals 
deze Van Leeuwen doet, en ook nog te denken daarmee op zo goedkope wijze te kunnen scoren. Hij 
doet het bovendien nog tegenover iemand die pas op z’n dertigste jaar in Nederland is gekomen. 
Misselijk makend.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:26 uur
Beste mensen Olav Meijer,
Het woord ”Dorpsgek” woord in Nederland goed ontvangen en cerculeert als nomaal, laat ze mij 
”Meningsgek” van dit Forum.
Accepteer ze me? denk u?
Ik probeer altijd, met mijn eigen manier van humor, van een olifant een mug te krijgen, door 
boetseren en boetseren.Ik ben altijd vóór, dat hoop blijft bestaan zolang ellende ook blijven bestaan.
Ik maak geen drama van een ellende!
De menselijke mensen maken mij elk keer blij, ik voel dat ik niet alleen ben,ik schrik nog steeds 
van menselijke monsters.Heel erg.

Vriendelijke bdankt.
Mostafa Mouktafi

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:30 uur
Execcus voor de grove fouten, was niet de bedoeling.
Ik schaam me dood, nu! echt!
Erste zin: ..Wordt in Nederland normal…
Laat ze mij…….van dit Forum noemen.

Olav Meijer zegt: 
maandag 14 september 2009, 0:59 uur
@ Mostafa Mouktafi:
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Erg goed vind ik het, dat je hier je mening geeft. Soms ongezouten, en dat mag best, maar vaak ook 
inderdaad met humor. Natuurlijk hoeft niet iedereen het ermee eens te zijn, maar reageren met enige 
klasse is geen te hoog gegrepen eis.
Ik hoop van harte dat je je niet zult laten ontmoedigen door kommaneukers en muggenzifters.

Overigens: ik deel je schrik voor menselijke monsters.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 1:12 uur
Olav Meijer,

Ik zit achter mijn PC altijd met een zwre helm en een dikke bril, altijd als ik hier iets wil zeggen.
Je weet het maar nooit, plotsseling een vuist uit mijn PC-scherm verschijnt.
Maar gelukig de Technologie is nog niet zo ver.
Pas als wij een warme Pizza uit ons Printer kunnen uitprinten.
Bordje onder de printer, zoek een keus Pizza, druk op OK en eet u smakkelijk.
Ik ben bang dat alles kan, vandaar die zware helm.

Erg bedankt en prettig nacht.
Mostafa Moukatfi

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 1:34 uur
Drie reden om niet op Wilders te stemmen.

1- Hij is onvriedelijk en op zijn manier roep dat hij ”De ware Islam”goed kent.Gevaarlijk 
gedachtegoed, want Islamologen én moslims weten het nog niet.Laat staan Siijten en Soenieten.Net 
zoals bij Khatolieken en Protestanten, 1Bijbel duizenden meningen.

2-Wilders praat en roept dingen uit de ondergrond.Een premier of een minister die uit de grond gaat 
regeren en beleid maken voor Nederland, kent Nederland niet in haar geschiedenis.

3-PVV in de Kamer kent een ex-Koelkasttenverkoper en nog iemand die koehouder was en nog 
meer bijzonder bronnen wat de PVV-politici.Volgens mij zit ook daar ook een ex-slager.
Waar zijn de profesoren geblijven?

Veronica Cramer zegt: 
maandag 14 september 2009, 2:33 uur
#64.e.van leeuwen.
Over dat verkwanselen van het Nederlandse tafelzilver.
Daar doe ik niet aan mee.
Men hoeft de eigen identiteit niet prijs te geven om ondertussen het uiterste best te doen de ander te 
verstaan en de begrijpen.

Of er in landen met een overheersende moslim bevolking een Christelijke kerk bestaat of zou 
kunnen worden opgericht kan mij echt niet boeien.
Dat is de laatste 100 jaren al geprobeerd en uiteindelijk jammerlijk mislukt.

De moskeeen die in Nederland staan zijn gebouwd met subsidie van de Nederlandse overheid, op 
Nederlandse grond en nog steeds onderhavig aan de Nederlandse wet. Het zijn openbare gebouwen, 
iedereen mag erin, schoenen in de hand en als er wordt opgeroepen tot criminele handelingen gaan 
de deuren dicht.
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Dat geldt ook voor de scholen. Nederland is uiterst tolerant maar waar niet wordt onderwezen gaat 
de geldkraan dicht.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 2:44 uur
82 E. v. Leeuwen - Laten we het toch maar even houden op “c’est le ton qui fait la musique”.

Wilders. Wilders en zijn manier van politiek bedrijven. Het gaat dan even niet over de inhoud van 
een politiek programma of de boodschap die hij verkondigt. Het gaat om organisatie en strategie 
met een bepaald doel. Kennen we zijn doel? Zo niet, dan wordt het een stuk lastiger te bepalen of 
Wilders een juiste strategie volgt.

Wat was er eerder, een politiek idee, een politiek programma of Wilders? M.a.w. is de politiek die 
Wilders voert persoonsgebonden? Dan zullen we er na moeten streven de persoon Wilders te 
doorgronden, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Een stap in de richting om Wilders te begrijpen is te 
kijken waarover hij spreekt en zich (voorlopig nog) niet uit. En waar hij dat doet. Zijn parlementaire 
en aanverwante activiteiten gaan al zo’n 20 jaar terug. Zit er een duidelijke lijn in? Valt daar het een 
en ander uit te destilleren? Spreekt hij zich tegen, speelt zijn afkomst een rol, welke andere dan 
politieke activiteiten heeft hij ontplooit?

Voor zover wij kunnen weten is hij gelieerd aan groeperingen in Israël en de USA. Daar uit hij zich 
meer onomwonden dan voor het thuispubliek. Dan gaat het niet meer om bepaalde incidenten. Een 
voorbeeld:
http://www.floridasecuritycouncil.org/
De relaties die in deze speech gelegd worden zijn duidelijk, de opbouw richting een bepaald doel 
eveneens. Vallen uit die speech verregaande conclusies te trekken? Hoe worden deze uitgesproken 
gedachten omgezet in politiek handelen en welke strategische middelen worden hiervoor 
aangewend?

Vragen over zijn concrete economische doelstellingen zullen niet uitblijven. Hoe worden ze 
ingepast binnen zijn strategisch handelen en ook hier weer met welk doel voor ogen?

Tot slot van deze overdenkingen. Is zijn stijl overtuigend of is het meer een stijlmiddel? Is zijn 
taalgebruik eenduidig? Wil hij werkelijk een open debat met gelijke middelen zonder enige vorm 
van obstructie of ziet hij open debat als een gevaar voor de tot nu toe gevoerde strategie?

Veronica Cramer zegt: 
maandag 14 september 2009, 3:14 uur
Mostafa Mouktafi.
Het was mij onbekend dat Geert op zijn gangen naar Israel werd gevolgd door de Nederlandse 
Veiligheidsdienst. Wat hij daar uitvoert bij de Ambassade? Hij heeft er familie geloof ik. Zou het 
mogelijk zijn dat hij een Israelisch paspoort wil?
Zou toch kunnen?
Geert Wilders gesteund door radicale Joden als voorvechter om de moslims in Nederland te 
minimaniseren. Dat zie ik nog niet gebeuren.

Verder denk ik dat Willem Nijmegen leeft in wonderland. Samenzwerings theorien zijn niet van de 
lucht zijn side-kick draait nog steeds de afgedraaide plaat over het feminisme, wat helemaal niet 
meer bestaat. Beiden zijn ergens blijven steken en dat is hun probleem, niet het mijne.

En als die Ramadan soms moeilijk is. Hier een hint.
Als de maag rammelt even volkomen elders de gedachten plaatsen. De kleuren van een blad aan de 
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boom, de manier waarop een netjes gemetselde muur eigenlijk in elkaar zit. Ga eens proberen te 
denken in het Frans Uw Vadertaal. Heus het helpt.

A.Schipper zegt: 
maandag 14 september 2009, 3:33 uur
Geachte Webmaster/Moderator van de NRC discussies,

Ik stuur deze nog maar eens een keer in; mijn vorige inzending is niet geplaatst en op mijn e-
mailadres heb ik ook geen reactie van u mogen ontvangen. Betekent dat, dat u het geraaskal 
gewoon doorgang laat vinden? Het is dan een uiterst effectieve manier gebleken om elke discussie 
te verstoren, helaas.

Verschillende mensen hebben er al op gewezen dat ene Mostafa Mouktafi deze en andere discussies 
ernstig verstoort. Hij bewandelt vele zijpaden die er totaal niet toe doen en dit alles veelal in 
onbegrijpelijk Nederlands. Ik zou u willen vragen om hem een ban te geven of hem er heel 
duidelijk op te wijzen dat hij zich tot het onderwerp dient te beperken en zijn bijdragen 
begrijpelijker dient te maken. Al die discussies die door hem worden gedomineerd, verzanden. 
Helaas vind ik deze discussies daardoor niet meer interessant en zal, als u dit gedrag blijft tolereren, 
deze discussies niet meer -kunnen- lezen. Hopelijk zult u deze persoon niet positief discrimineren 
en hem daarom maar gewoon zijn gang laten gaan. Ik vermoed dat u iemand met een andere, niet 
moslim aandoende naam, reeds de mond gesnoerd zou hebben. Met vriendelijke dank en hopend op 
normale discussies in het vervolg, A.Schipper.

louis sartorius zegt: 
maandag 14 september 2009, 3:49 uur
118 - Beste meneer of mevrouw Schipper. Nu gaat u echt de moderator van dienst spelen. U hoeft 
de bijdragen van scribenten die u niet aanstaan te lezen. In een andere discussie heb ik u al mijn 
standpunt duidelijk gemaakt. Hecht u daar geen waarde aan?

Voor de goede orde. Klachten over de gang van zaken op dit forum kunt u rechtstreeks bij de 
netredactie kwijt. Daarmee hoeft ons niet lastig te vallen. Of is dit juist de opzet? Daarin staat u dan 
overduidelijk niet alleen!

Koos vd Wilt zegt: 
maandag 14 september 2009, 5:39 uur
Ach, ach, laat ik ook maar mijn bijdrage leveren voordat de censuur evt. toeslaat.

Ik vind inderdaad het belachelijk maken van Mostafa om zijn Nederlands min. Ik vraag me af of 
Nederland, en dat zou ernstig zijn, niet een beetje racistisch aan het worden is – ik proef in 
Mostafa’s bijdragen een enigszins angstig mens, die Nederlanders ervan wil verzekeren dat hij 
Nederland een fijn land vindt, en hij zegt elke keer netjes “dankjewel” om toch vooral beleefd 
gevonden te worden. Ik geloof waarempel dat Wilders angst inboezemt, en dat is niet goed.

Aan de andere kant weidt Mostafa inderdaad teveel uit, en zijn zijn beweringen over Joden zijn zelf 
ook racistisch. Met name denk ik aan een post bij de discussie over Tarantino’s film, waar Mostafa 
beweert dat de Amerikaanse media en de filmindustrie in handen zijn van Joden.

Mostafa is blijkbaar kind aan huis in de VS, en weet de verhoudingen goed in te schatten.

Daar heb ik ooit een internet discussie over gezien, waarin onderzoek gedaan was naar de kapitaal- 
en mediaconcentratie in de handen van Amerikaanse Joden. Weer een fabel naar zijn mallemoer.
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Zucht. Het leven in een moderne democratie. Het is makkelijk een hele dag te besteden aan de 
details van wie er Fascist is, wie niet, tot welk ras en geloof iemand hoort.

E v.Leeuwen zegt: 
maandag 14 september 2009, 11:54 uur
@119 louis sartorius,
Uit u hele posting begrijp ik dat u Wilders niet vertrouwd.
Dat mag !, maar is het niet zoveel anders met CDA/PvdA/VVD/D66/CU.
Hebben die de kiezers voorgelicht over het hete hangijzer, immigratie ?.
Ook nu nog is niet duidelijk hoe deze partijen het door hen veroorzaakte probleem oplossen, erger 
nog 27700 asiel delinquenten worden als nog toegelaten, zonder ook maar een woord hoe ze HUN 
probleem willen oplossen.
.
Het is hetzelfde liedje als ten tijde van Janmaat, verdoemenis en chaos ligt in het verschiet als 
kiezers PVV stemmen.
Had NL maar naar Janmaat geluisterd, het had nu een heleboel ellende bespaart.
.
NL weet nu ook dat niet Janmaat de zin: ‘vol is vol’ als eerste bezigde, maar de NL-regering in de 
troonrede van 1950 en aangezet herhaald in 1951.
Vol voor autochtonen wel te verstaan.(zie boek Binnen zonder kloppen van Pieter Lakeman).
Dat haatzaaien in de NL-politiek veel eerder is begaan, door de toenmalige NL-regeringen
.
In het wetboek van strafrecht vd kolonie(het huidige Indonesie) geintroduceerd om de toekomstig 
president Soekarno en aanhang
Tijdens de koloniale tijd zwart te maken en achter de tralies te kunnen zetten.
±1649-1949(300jaar! koloniaal bewind zouden daar meer dan 6-miljoen slachtoffers gevallen 
zijn??)
.
Dat gastarbeiders het werk deden wat NL-ders niet wilden verrichten ook een sprookje is door 
zelfde partijen verspreid, hoe kan het dan zijn dat NL-ders het zelfde werk wel verrichten in 
Duitsland, maar wel tegen een hoger loon.
Dit alles en meer in dat boek.
.
Geen geld voor AOW op 65ste, geen geld verhoging studiebeurs.
min. Bos maakt de vergelijking: RTL-teletxt 13Sept pag108, dat als iedere baby dit jaar geboren, 
het begrotings tekort moet betalen dat dan per baby €160.000 is.
Waar haalt min Bos de moed vandaan om de vergelijking te maken ?,
.
maar het wordt nog erger, er is wel geld, de dag te voren:
Op NOS teletxt 12sept pag107,
Het aantal asielzoekers stijgt harder dan verwacht…extra kosten €14MILJOEN. Let wel de 
€14miljoen is er bovenop het bestaande begrote bedrag van ?.
.
=>Moet dat dan de norm blijven van politiek bedijven ?.opgedrongen te krijgen wat de moraal moet 
zijn.<=
Vele kiezers hebben gelukkig de moed om het roer om te gooien, zich niet meer bang te laten 
maken met horror verhalen als ten tijde van Janmaat.
Die overigens in ‘profiel Janmaat’ zie uitzendinggemist.nl is gerehabiliteerd.
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.
De fin.crisis is welkom.
Het geeft regeringen niet meer de mogelijkheid belastingen te verhogen voor hun moraal.
(asielzoekers/ ontwikkelingshulp en ander ongein).
Hoop dat de fin.crisis zich nog verdiept en wat langer aanhoudt.
Op Guernsy(weet wel wat de mogelijkheden zijn, maar of de naam korrekt is gespeld?) is een goede 
vluchthaven heb ik begrepen, om met de centen heen te gaan en in VK je domicile te hebben.
Ook dit is weer zo’n roomser als de paus willen zijn van menig NL_parlemetarier, er worden geen 
NL-wetten overtreden, so what ?.
Men heeft blijkbaar allang afscheid genomen van NL.
Wou dat ik zover was.
.
De eigen bevolking komt nu voor zijn eigen hachje op en stemt PVV.
Daar is niks mee en legitiem.

gerritsma rene zegt: 
maandag 14 september 2009, 12:48 uur
148 # E van Leuwen schrijft mevrouw Van Leeuwen schrijft; #148 — De eigen bevolking komt nu 
voor zijn eigen hachje op en stemt PVV. Daar is niks mee en legitiem. — Inderdaad is er niets mis 
mee als de bevolking voor het eigen hachje opkomt. Het probleem ligt er echter dat er niet over de 
bevolking valt te praten tenzij iedereen is inbegrepen. De Nederlandse moslim behoort dus tot de 
eigen bevolking. De PVV en GW, evenals u hier, in de weerwil van uw eigen ondefinieerbare geluk, 
wil nieuwe criteria vastleggen voor ‘eigen’. En daar zit hem de kneep. Het is niet de bevolking, 
maar een klein deel van de bevolking. Van dat deel moet de werkelijke motivatie en beweegreden 
worden betwijfeld, aangezien het volstrekt onduidelijk is wat Dhr Wilders en zijn beweging willen 
bijdragen aan de sociaal economische toekomst van de bevolking. Wel is duidelijk dat hij een deel 
van de bevolking wil schuldig maken aan kwalijke roofbouw op het ‘eigen’ Het is zeer de vraag of 
de moslim verantwoordelijk moet worden gehouden voor de positie waarin hij zich binnen de 
Nederlandse samenleving bevindt. Zijn positie wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door 
de Nederlandse instanties, bedrijven en Nederlandse buren. Zou Wilders aangeven dat hij de 
impasse in Nederland op een aantal beleidsterreinen zou willen doorbreken, en daarbij gewag geven 
van maatregelen, uitwerkingen en gevolgen, zou zijn beweging legitiem zijn. Daar de PVV geen 
andere programmapunten kent dan de bestrijding van de internationale islamisering en alle 
Nederlandse wetten, maatregelen, en samenleving wil omvormen tot speerpunt in die strijd, is een 
stem op de pvv vooralsnog een stem tot oorlog. Tegen de eigen bevolking, althans een deel daarvan 
op basis van bedenkelijke identificatie. Wetende dat Wilders beweging niet onderworpen is aan de 
gebruikelijke democratische controle door de eigen bevolking, bestaat de kans dat de uitvoering van 
maatregelen daar waar mogelijk niet onderworpen is of wordt aan de gebruikelijke democratische 
toetsing. Dit is iets waarvan alle delen van de bevolking op de hoogte moeten zijn. Het ontkennen 
daarvan door een deel van de eigen bevolking wordt gedaan vanuit een niet begrepen onrust over de 
eigen toekomst. Prinsjesdag zal dit deel van de bevolking sterken in het idee dat er in de 
samenleving groepen mensen zijn, die vanuit een geloof, min of meer georganiseerd, de 
Nederlandse welvaart afromen. Koren op de molen van Wilders. Dat er in de discussies mbt de 
politiek in Nederland regelmatig wordt verwezen naar Joden, en Jodenvervolging is inherent aan de 
oppervlakkige boodschap die de Nederlandse kiezer (onervaren als hij inmiddels is) via de media 
tot zich krijgt. Hiervoor zijn alle politieke partijen en stromingen verantwoordelijk. Maar het is 
helder dat Wilders de haat predikt. De polarisatie langs een zo makkelijk te hanteren kloof in de 
samenleving getuigd van opportuniteit. Het gegeven dat de pvv en GW pas over gaan tot het 
bedenken van beleid op het moment dat daartoe een voldoende krachtige machtbasis volstaat doet 
denken aan de nsdap in Duitsland. Interessant is om te zien hoe dezelfde methoden, technieken en 
propaganda opnieuw bij een deel van de eiegen bevolking voldoende weerklank biedt. De groei van 
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de pvv zal Wilders dwingen deze groei om te zetten in tastbare resultaten. Vooralsnog zal hij daar 
niet in slagen. De huidige politieke partijen zullen hem, ten koste van doeltreffende kleine coalities, 
nog buiten de deur kunnen houden. De vraag is of de pvv de spanning voldoende zal kunnen 
opvoeren om de aandacht van de ‘eigen’ bevolking vast te houden. Op dit moment stemt de 
realiteit, de weerstand binnen de eigen bevolking tegen discriminatie, stigmatisatie en uitsluiting, 
niet gerust. De Nederlandse politiek is onderhevig aan ernstige erosie. Gezandstraald door het 
populisme, zal er een vehikel overblijven waarmee men zich rijk rekent in eigen garage, maar waar 
men in goed fatsoen de weg niet opkan. Nederland laat met Wolders en de pvv kansen liggen aan te 
sluiten bij de innovaties die nodig zijn voor de toekomst. Belangrijke delen van die innovatie komt 
niet meer uit bevriende Westerse naties, maar zal komen uit landen en werelddelen die geen 
Westerse geschiedenis en cultuur hebben en kennen (afgezonderd de koloniale ervaring), zoals 
China, India en Brazilië (wel katholiek, maar zeker niet Nederlands christelijk) alsmede belangrijke 
industriestaten met een overwegend islamitische bevolking. Juist in deze tijd waarin Nederland, met 
de neus op de feiten gedrukt moet erkennen dat zij slechts een klein stipje is op de wereldkaart, niet 
solitair kan staan, moeten we durven kiezen voor een open samenleving. Waarin kansen kunnen 
worden genomen. Op basis van gelijkwaardigheid en met een voortgaande strijd tegen discriminatie 
en emancipatie. Laten we niet vergeten dat Nederland na de oorlog is opgebouwd door vele trotse 
Nederlanders die in die jaren de werkzaamheden aanpakten met niet meer dan zes klassen lager 
onderwijs in de zak. Het gaat erom een samenleving te helpen bouwen waarin er plaats is voor 
iedereen, ongeacht de bagage en door anderen opgeplakt etiket. Om in samenwerking het ‘eigen’ 
geluk inhoud te geven. Dat is werkelijk legitiem. Al het andere is bedenkelijk, moet open staan voor 
discussie en moet legitimiteit bewijzen. Dat heb ik Wilders en de pvv nog nergens zien of horen 
doen.

gerritsma rene zegt: 
maandag 14 september 2009, 13:02 uur
en voor emancipatie uiteraard

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 16 september 2009, 17:39 uur
69-Rene Gerritsma—Erg zwak commentaar! Waar u zichzelf verliest in ellenlange postings om uw 
Wildershaat te ventileren en het islamietenprobleem (wat wel degelijk aanwezig is, en inmiddels 
ook de agenda’s van GL en CDA heeft bereikt), onder tafel te schuiven, maakt u zich er bij een 
goed onderbouwde reactie zo vanaf. Gebrek aan argumenten? Dat fenomeen doet zich bij alle 
Wildershaters voor, die daarom maar op de man spelen.
Maar u voert vergeefs een achterhoedegevecht, de gemiddelde kiezer houdt de juist 
ondemocratische, verzuilde partijpolitiek met al haar achterkamertjes, deelbelangen en begunstiging 
inmiddels voor gezien, en snakt naar een leider met visie en daadkracht. Of dat Wilders moet zijn is 
een tweede, maar hij breekt de zwaar verroeste deur wel open naar een nieuwe toekomst. Vervelend 
voor het conservatieve, zich op fossiele resten voorstslepende smaldeel, maar het is niet anders.

louis sartorius zegt: 
woensdag 16 september 2009, 20:58 uur
53 E. v. Leeuwen – U hebt het niet bepaald op immigranten, misschien nog niet zozeer de personen 
zelf maar de omvang. En dan nog de asielanten. U zegt dat ik Wilders niet vertrouw. Juist. En toch 
meneer / mevrouw v. Leeuwen, u vertrouw ik. U bent eerlijk. Onderwijl sluit ik me aan bij de 
opvattingen van Frans de Kuijer, niet wat zijn argumentatie betreft over charisma, wel die verwoord 
is in de alinea over het Huntington c.s. verhaal. Daar ligt voor mij de essentie. Iets om over na te 
denken en wat meer te informeren. Eerlijk.

Het gekke is, en dat bedoel ik met die eerlijkheid, dat je er vroeg of laat samen, en niet tegen elkaar, 
uitkomt. We willen beide beslist geen Israëlisch-Palestijnse toestanden om het extreem te schetsen. 
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Mijn opinie is dat juist dat Wilders worst zal wezen. Het is een nationalist, beter hij speelt de 
nationale kaart. Precies dat is eerder vertoont. En sociaal was het in zekere zin ook nog. De SP lijkt 
me de aangewezen bondgenoot. Een door de wol geverfd Wilders aanhanger verkondigt in dit 
forum deze onmogelijk lijkende coalitie voortdurend. Bij hem zou ik me niet veilig voelen, als het 
fascisme in een andere vorm weer toeslaat, het is een fascist van het zuiverste water. Bij u 
misschien wel. Om niet misverstaan te worden, fascisme is beslist geen fossiel.

gerritsma rene zegt: 
donderdag 17 september 2009, 8:50 uur
Willem van Gelre 78

Eerlijk gezegd voel ik mij niet aangesproken door Wilders. En stel vast dat zijn aanhangers verder 
werken naar het extreme.

Het is eenvoudig vast te stellen dat het achterhoedegevecht er niet is. Wel een wensdroom van de 
snakker naar de ‘leider’, maar we zijn nog lang niet zover.

Ik ben niet tegen uw hang naar politieke duidelijkheid, schrijf ik, dus u kunt mij het dichthouden 
van verroeste deuren helaas niet verwijten.

Zeker, ik ben geen fan van Wilders. Ben zelfs van mening dat hij zo snel mogelijk uit de 
Nederlandse politiek moet verdwijnen. Maar van ‘Wildershaat’ heb ik geen weet. Dat is een sticker 
waarmee u mij wilt beplakken. Bij gebrek aan argumenten?

Daarbij wil ik graag nog eens benadrukken dat het er mij niet om gaat problemen met islam en 
moslims onder tafel of het tapijt te schuiven (voorbeeld; ben een voorstander van openbaar 
onderwijs en het verbod tot het dragen van hoofddoeken op school als dat een gevolg is van 
islamitische dwang, zie godsdienst als een private zaak en ben ervoor dit te weren uit de openbare 
ruimte), maar pleit ik voor een genuanceerde verstandige, niet op populisme en xenofobie ge-ente 
behandeling van de onderliggende vraagstukken.

Veronica Cramer zegt: 
zondag 27 september 2009, 17:21 uur
Moet de politiek van Wilders de nieuwe norm worden?

Commentaar van een bezorgde lezer in Canada.
Richard Hoffman, Toronto.

Omdat toch iedereen in Nederland Engels spreekt, zet ik het er maar zonder vertaling neer.

Re; Canada walks out on “Hateful Speech”
Sept.24
Thursday’s speech by Muammar Gaddafi to the UN was a farce that made a mockery of the 
institution.
But before dismissing him as a fool, it’s important to remember his remarks from 1979, when he
presciently said that Islam will take over Europe
“within 50 years… without firing a single shot.”
That takeover would be facilitated by four factors:
lax European immigration rules, low Christian birth rates, high Muslim birth rates and Europe’s 
policy of one vote per person in elections.
I suspect his forecast will be proven correct; it
is merely a matter of the exact timing.
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Geert Wilders, a right-wing member of Holland’s Parlaiment, recently gave a fifth reason why
Col.Gaddafi’s prophecy is coming true.
He said that Europe, in the main, has chosen to “surrender”. I believe what he meant was that the 
continent has sinalled it is “tired” and is no longer interested in fighting for anything, even if it 
means losing its freedoms, liberties and culture.
Only Denmark (ironically, Western continental Europe’s only country with clean hands from the 
Second World War, in regard to Nazi Germany’s
atrocities) has introduced leglislation that might possibly save itself from Col.Gaddafi’s prophecy.
Osama bin Laden correctly mused prior to 9/11:
“Most people cheer on the strongest horse”

louis sartorius zegt: 
maandag 28 september 2009, 4:01 uur
94 – Veronica, dit soort verhalen komt me bekend voor. Nog niet zo lang geleden was er in ons land 
de kreet dat de katholieken het land dreigden over te nemen. Ze fokten als de konijnen, werd 
gezegd, i.t.t. de hervormden. Dat kon niet goed gaan. Een jaar of tien geleden kwam de Unkenruf 
uit Duitsland. Nog een generatie of twee en de Deutschstämmige zouden in de minderheid zijn. Wie 
trapt nou in die onzin? Khadaffi en Wilders, mooi stel.
Op die Denen valt ook wel wat af te dingen, en niet alleen t.a.v. de WO II. Clean hands? Dankzij de 
houding van de koning zijn een groot deel van de Joden in Denemarken richting Zweden gered. Ja, 
maar voor de rest? Overigens is juist daar in een vrij recent verleden Europees eerste radio-zender 
van onvervalste nazi signatuur de lucht ingegaan. Massaal komt (kwam?) ook het gedrukte bruine 
spul via die weg Duitsland binnen. Tja, als dat de nieuwe norm in Nederland wordt is het wegwezen 
geblazen, niet alleen voor de Moslims!

Veronica Cramer zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 3:23 uur
#95 Louis Sartorius.
Dat had Koning Christiaan X dan fijn voor elkaar, om de Joden richting Zweden te redden. Toch 
wel iets om trots op te zijn in die ellendige tijd.
Verder waren de Denen, net als bijna de rest van continentaal Europa, vanaf 9 April 1940 bezet.
Het verbaast mij dat er een radiozender van nazi-signatuur vanuit Denemarken de lucht in is 
gegaan. Ze zitten beslist niet op wat CBC radio
’s nachts uitzendt. Ik heb ook nog een wereld ontvanger. Laat de frequentie even weten. Kunnen we 
ze samen uit de lucht blazen.
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"Miljoenennota: acht u deze regering in staat de gevolgen van 
de crisis te bestrijden?"
Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 14 september 2009, 14:37 uur
Zolang de huidige (neo)liberaal kapitalistische sociaal-economische (wan)orde niet verdwijnt, 
zullen vooral “gewone” hardwerkende mensen, zwakkeren en al degenen die om een of andere 
zwaarwegende reden zijn uitgesloten van fatsoenlijk betaald werk, de gigantisch hoge rekening 
moeten betalen van de uitvretende profiteurs, die o.a. van al die door de financiële crisis getroffen 
samenlevingen eisen dat de kolossale hoeveelheid door hen geschapen nepgeld verzilverd wordt 
alsof dat werkelijke waarde heeft.
Eigenlijk is het volslagen onverteerbaar dat van ons verwacht en geëist wordt dat zulks normaal en 
onontkoombaar is, i.p.v. dat men eindelijk eens gaat uitzoeken (vooral binnen het 
aandelenbeurzencircuit, banken en overige financiële instellingen) wie in feite van feitelijk niets -
met behulp van allerlei gewetenloze en geraffineerde trucs- heel veel hebben weten te maken, om 
vervolgens deze lieden terug te brengen bij af, naar 0 dus……

Niet realistisch en eigenlijk revolutionair…??:
Als de overheid zo langzamerhand alles van ons weet en in nagenoeg elke porie van de 
“samen”leving is binnengedrongen, moet het met voldoende mankracht, goede wil (!!!) en 
VOORAL informatietechnologie best mogelijk zijn om minstens het grootste deel van al dat 
nepgeld te liquideren, in plaats van ten koste van de “samen”leving te laten verzilveren… en daar 
waar dat veelal al verzilverd is, (o.a. d.m.v. Bos’ gigantische miljarden“leningen” aan frauduleuze 
banken, feitelijk ten gunste van de profiteurs) het gestolen “zilver” terugpakken.
Onrealistisch…??: zeker als het grootste deel van de bevolking in de erin geramde waan blijft 
geloven dat al dat profiteren, uitvreten en creëren van nepgeld, zonder daar concrete waarde in bijv. 
de vorm van nuttige arbeid tegenover te stellen, normaal moet zijn en “onvermijdelijk” is.voor “de 
economie”….

Wat is dan het “realistische” en door alle westerse regeringen gewenste scenario?: Handhaving van 
een feitelijk gewetenloze sociaal-economische wanorde met “aanpassingen” (hoezo, bij al die tot 
nagenoeg niets verplichtende vrijblijvendheid!) om “herhaling te voorkomen”…gelooft u dat 
werkelijk…?
(Nota bene: De Angelsaksische wereld wil zelfs nu nog niet eens echt wezenlijke veranderingen 
aanbrengen, dus dat belooft niet veel goeds voor de toekomst…)

Omdat bij grote delen van de bevolking het water al aan de lippen staat, (jaren van loonmatiging, 
koopkrachtdaling -ondanks praatjes die ons anders moeten doen geloven- en verregaande afbraak 
van sociale zekerheid met tegelijkertijd sterke stijging van de werkloosheid) zal keihard handhaven 
van bovenomschreven sociaal-economische wanorde onvermijdelijk leiden tot een zeer gevaarlijke 
sociale en economische ramp, met veelal onvoorspelbare en ongekende gevolgen voor vooral de 
zwakste groepen in de “samen”leving”…

Harrie V.

Mostafa Mouktafi zegt: 
maandag 14 september 2009, 15:52 uur
Kunnen de ”Normen en Warden” en ”het Fatsoen moet je doen”, van onze premier Balkenende de 
regering redden’?
Bang dat hij toch voor een VOC-Tje uitdaging gaat kiezen.
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Verlos Nederland van God en rest komt goed uit.
JA ja!!God wist niet dat een crisis onderweg was, ook naar Nederland?
Dus! wat heb je aan een God, die niet van te voren het Kabinet kan waarschuuwd voor een 
komende crisis?

Jan France zegt: 
maandag 14 september 2009, 19:51 uur
#19 Mostafa Mouktafi
Mijn eerdere idee over u begint aardig te kloppen. Eerst in gebrekking nederlands uw bijdragen 
leveren en binnen een dag foutloos uw commentaar geven.
# 21 Rene Gerritsma
Ik zeg duidelijk TIJDELIJK een pas op de plaats. Als hier de financien in orde zijn kunnen we weer 
verder. Ik zeg niet stoppen ermee. Alleen als je geld hebt kan je het uitgeven!!

Wilhelm Dammeyer zegt: 
maandag 14 september 2009, 20:14 uur
@39 Jan France
Nou foutloos is het zeker niet, wel stuk beter. Alternatieve verklaring: oefening baart kunst en het 
lijkt me vanzelfsprekend dat je dan ook je voortgang mag etaleren. Wat niet wegneemt dat de 
indruk gerechtvaardigd lijkt dat sommigen zich hier onder ‘n pseudoniem openbaren en ‘n enkeling 
zelfs onder meerdere pseudoniemen.

Anne Jongeling zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 10:35 uur
@ Gerritsma

Ach, de economisch zwakkeren. Die term wordt zo makkelijk in de mond genomen. In de dertig 
jaar dat ik me door de samenleving beweeg ben ik er nog nooit één tegengekomen die samenviel 
met het trieste plaatje dat de verstokte linksen graag van ze schetsen. Ik heb er een heleboel gekend, 
maar nooit zag ik ze met afgeknipte handschoenen bij mekaar kleumen voor een petroleumkacheltje 
waar de koolkliekjes van de vorige week op stonden te pruttelen.

Weet u wie er wel altijd de pisang zijn? Die ondernemers met hun sterke schouders, die 7 dagen per 
week werken, nooit ergens kwijtschelding voor krijgen maar wel extra facturen in de bus als er 
weer een overheidsgat gedicht moet worden. Die niet worden vertegenwoordigd door vakbonden of 
cao’s dus geen woest gillende representanten om tegen te houden dat er alwéér een nieuwe 
belastingheffing of alwéér een extra ziekenzorgaanslag of alwéér een nieuwe lastenverzwaring 
wordt ingevoerd.

Zij zijn immers ‘de sterken’ dus moeten dokken voor de beklagenswaardige zwakkeren die elke dag 
kunnen uitslapen, de hele dag tv kijken, boekje lezen, ommetje door het park, extra wandelingetje 
naar het loket als hun tv of wasmachine stuk is want ach ja, de zwakkeren krijgen dan wel weer wat 
ze nodig hebben. Werken? Liever niet, want dankzij al die voordelen zouden ze erop achteruit gaan 
en bovendien spek je dan alleen maar de zakken van de abjecte, gezichtsloze upperclass waar links 
alleen over praat in belastingschalen en inkomenspercentages.

Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 12:45 uur
Anne Jongeling (@76),

Wanner zijn mensen als u eindelijk eens tevreden, zelfs na 25 jaar afbraak en sloop van de sociale 
zekerheid en een overheid die steeds meer ging fungeren als een profijtelijk doorgeefluik voor 
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ondernemers, beter gesitueerden en rijken, zou u toch wel eens wat milder en redelijker kunnen 
praten, toch…?

Dat uw verhaal overduidelijk grotendeels z.g. “borreltafelpraat betreft, moge blijken uit een goed 
onderbouwde eerdere bijdrage van mij:
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/vindt-u-het-berekenen-van-de-kosten-van-allochtonen-
mensonwaardig/#comment-71999

De armen en minder bedeelden (waaronder heel veel hardwerkende en schandalig laag betaalde 
mensen (ook nog eens zonder zelfs maar een minimum van aantrekkelijke, z.g. “secundaire 
arbeidsvoorwaarden”) staat door dit beleid inmiddels het water aan de lippen.
Op hen kon jaren geleden al niet meer bezuinigd worden, wat telkens ook weer door het NIBUD 
werd bevestigd: desondanks werd dat keer op keer toch gedaan…
… En nu –met in het verschiet een gigantische crisis die vooral deze groep keihard zal gaan treffen- 
al helemaal niet meer.

Wart is er op tegen om de schuldigen aan en profiteurs van de financiële wanorde flink aan te 
pakken, i.p.v. daaraan volslagen onschuldige mensen nog verder het vel over de oren te trekken…?
Dit is geheel in overeenstemming met normale en door fatsoenlijke mensen onderschreven 
moreelethische (en christelijke) beginselen.

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 12:52 uur
Correctie Harrie Vrijmans (@80), einde eerste regel:
…zelfs na… moet zijn …zeker na…

Harrie V.

Wilhelm Dammeyer zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 13:53 uur
@89 Harrie Vrijmans
Wat u gemakshalve even vergeet te betrekken in uw analyse is dat opbouwen van een 
verzorgingsstaat niets kost. Immers het toekennen van een recht op ’n voorziening gaat pas geld 
kosten zodra het recht wordt geclaimd, er vinden immers géén reserveringen plaats op het moment 
van toekennen. De hoogte van het individuele recht is dan wel enigszins geregeld, er zit geen 
plafond aan het aantal individuen, dat het claimt, waardoor het ’n blanco cheque is. U geeft degene 
die geconfronteerd wordt met grote aantallen (deels onvoorziene) claims op basis van eerder 
toegekende rechten de schuld voor het uit de hand lopen van de uitgaven en als ze dit in de hand 
trachten te houden zijn het platte afbrekers.

Maks Romeijn zegt: 
woensdag 16 september 2009, 0:52 uur
Marten Jan Groen en vele andere,

Ik moet zeggen dat de populistische en ook kortzichtige toon van velen hier mij teleurstelt. Dit 
kabinet is het eerste van velen dat structurele oplossingen aandraagt om Nederland over 40 jaar ook 
nog financieel gezond te houden. Eindelijk is er het politieke klimaat om de AOW naar 67 te tillen, 
eindelijk wordt er gekeken naar de hypotheekrente-aftrek. Het verwijt dat dit kabinet aan 
‘calvinistisch geneuzel’ doet, vind ik hopeloos kortzichtig en populistisch. Dit kabinet kiest bewust 
om NIET voor korte termijn resultaten te gaan, maar om structurele veranderingen aan te brengen. 
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Is het dan niet logisch dat zij deze veranderingen zorgvuldig voorbereiden? U zou zelfs blij moeten 
zijn dat zij de tijd nemen om gedegen keuzes te maken, of heeft u uw lesje kortzichtigheid nog niet 
geleerd na afgelopen jaar? Nee, laten we lekker als een kip zonder kop allemaal geld in de 
samenleving pompen, met de verwachting dat zich dat vanzelf terugbetaald! Dit kabinet gedraagt 
zich slimmer als een ezel, van veel Nederlanders ben ik daar minder zeker van. Straks stoten die 
zich weer aan dezelfde steen!

Tenslotte zou ik iets willen opmerken over de IND en verwante zaken. Ik vind dat de opvang en 
intergratie van immigranten veel effectiever en goedkoper zou moeten. Ik ben echter trots dat 
Nederland asielzoekers (iets wezelijk verschillends van immigranten), een veilige haven bied. Ik 
ben meer dan bereid om deze mensen, die noodgedwongen hun land moesten verlaten, financieel te 
ondersteunen. Populistische PVV-achtige standpunten op dit vlak vind ik ronduit asociaal. Er is 
verdorie meer in de wereld dan alleen ons eigen kikkerlandje wat ‘wij’ zo belangrijk vinden.

met vriendlijke groet,

Paul Lookman zegt: 
woensdag 16 september 2009, 15:12 uur
@ Maks Romeijn (#94)
Teleurstelling, realiteitszin en mededogen. Dat zijn dacht ik de kernelementen van uw bijdrage. Kan 
me niet herinneren uw naam eerder te zijn tegengekomen. Ter informatie: sinds geruime tijd worden 
de debatten op NRC gedomineerd door mensen die niet echt ingaan op het onderwerp, maar steeds 
opnieuw de PVV boodschap brengen. En dat is geen blijde boodschap. U vindt ze op alle 
internetfora terug (Elsevier, AD, Telegraaf, Trouw, …). Kennelijk een goed georkestreerde 
communicatiecampagne van de PVV. Tot vervelens toe leest u dezelfde kromredeneringen en halve/
hele onwaarheden. Als men al naar een bron verwijst citeert men die verkeerd. Dat gaat maar goed 
zolang de moderator de diverse bijdragen tolereert.

Wat we van het kabinet aan sociaaleconomische maatregelen mogen verwachten moet worden 
afgewacht. Ik ben bereid ze het voordeel van de twijfel te geven.

Tenslotte het luik mededogen. U spreekt over de asielzoekers. Uw opmerkingen zijn 
hartverwarmend, maar bestrijdt de opvang niet vooral de verschijnselen? Kan een klein 
kikkerlandje als Nederland nu werkelijk niets doen om (een deel van) de onderliggende oorzaken te 
bestrijden? Actief optreden in de Wereldhandelsorganisatie om betere deals voor de derde wereld te 
verkrijgen? Desnoods bilaterale verdragen met deze landen afsluiten met hetzelfde doel? Wat horen 
wij Nederland zeggen over de moordbrigades in Centraal Afrika ten behoeve van de winning van 
mineralen voor onze “gadgets”? Wat was onze rol in de Irak oorlog? Waarom houdt het zittende 
kabinet kost wat kost een onderzoek tegen? Wat hebben wij te zoeken in Afghanistan? Waarom 
blijven wij pal achter Israel staan, dat verdorie een weerloze Palestijnse bevolking in gijzeling 
houdt? Waarom moeten wij er een zo omvangrijke luchtmacht op nahouden? Op al die vlakken zou 
ik uw mededogen ook eens willen horen.

Paul Lookman zegt: 
donderdag 17 september 2009, 19:30 uur
@ Maks Romeijn (#100)
Geïnspireerd of georkestreerd. Het is mij om het even. Feit is dat de boodschappen overal opduiken, 
ook bij onderwerpen waar ze niets mee uitstaande hebben. Ook ik ben niet a priori tegen een 
nieuwe partij. Dat kan leven in de brouwerij brengen. Ook op de debatten. Maar dan graag ter zake. 
Geen losse flodders, maar onderbouwde argumenten. En beschaafd gebracht. Aan dat alles 
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ontbreekt het deze lieden. Of de PVV nu een partij, vereniging of beweging is: ik gruw van de 
standpunten.

De wereldhandel is een zeer complex geheel van overeenkomsten. Net als in het “gewone leven” 
geldt het recht van de sterkste. De wereldmachten trekken het laken naar zich toe. Het eigen belang 
primeert. Vrijhandel bestaat niet, men beschermt de eigen industrie. Kijk b.v. eens naar het 
landbouwbeleid. De subsidies (eufemistich “restituties” genoemd) prijzen de producenten in de 
derde wereld uit de markt. Nadere informatie vindt u b.v. op de NRC-discussie “Moeten we de 
melkveehouders helpen? Zo ja: hoe?” van 25 juli 2009.

Ruimer gesteld: kijk naar het koloniale verleden van Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland (VOC) 
en België (Kongo). En sinds zijn ontstaansgeschiedenis ook en vooral de VS. Als het u interesseert 
leest u er maar eens “A People’s History of the United States” van historicus/politicoloog Howard 
Zinn op na. Ik weet het, in sommige bijdragen op de NRC-fora wordt die als “communist” afgedaan 
en neemt men niet de moeite om die te lezen. Echt, het opent u de ogen. Wilt u het toch eens van 
een ander horen, dan kan ik u “Bekentenissen van een economische huurmoordenaar” van John 
Perkins aanbevelen.

Tenslotte verwijs ik u naar http://www.amnesty.org, de internationale site van Amnesty 
International, waar u uitgebreide informatie vindt over de mensenrechtensituatie in meer dan 150 
landen. U zult versteld staan van de hoeveelheid landen die wij “beschaafd” noemen maar toch de 
mensenrechten schenden. Zelfs Nederland. Kijkt u eens naar het rapport “The Netherlands: The 
detention of irregular migrants and asylum seekers”. Ons land heeft nog een hele weg af te leggen. 
En dat gaat verder dan visie en initiatief. Maar zo genuanceerd hoort u het niet van de PVV en haar 
aanhangers. Zoals u ziet, aan oordeelsvorming gaat veel huiswerk vooraf.

Koos vd Wilt zegt: 
vrijdag 18 september 2009, 20:44 uur
Beste Paul Lookman,

Mag ik je verzoeken bij de feiten te blijven? Ik weet dat dat niet de sterke kant is van linkse 
mensen, maar ik zeg het toch maar even. Ik heb Zinn geen “communist” genoemd, maar een 
Marxist. En dat is wat hij is. Hij heeft bv. een toneelspel “Marx in Soho”, geschreven. Ik hou niet 
van verdraaingen, hoe subtiel ook. Dank je.

Paul Lookman zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 9:49 uur
Koos vd Wilt, of is het nu Drs. Koos vd Wilt, reageert op mijn #102 met zijn #104. Hij beklaagt 
zich erover dat ik zijn woorden zou hebben verdraaid, “hoe subtiel ook”. Hij vraagt mij “bij de 
feiten te blijven”, plakt mij een etiket op en beschuldigt “linkse mensen” er en passant van dat het 
“bij de feiten blijven“ niet hun sterkste kant is.

Welnu, in de eerste plaats ben ik verheugd dat mijn teksten gelezen worden. Zelfs door Koos vd 
Wilt. Want die schrijf ik uit een diepe bekommernis over de ongelijkheid en het onrecht in de 
wereld. Vreemd toch dat sommige mensen daar zo agressief reageren. Mijn bijdrage #102 ging toch 
wat verder dan het werk van Howard Zin. Waarom gaat vd Wilt daar niet op in?

Tenslotte: vreemd dat vd Wilt zich zo aangevallen voelt. Mijn bijdrage richt zich niet tot hem. In 
vele eerdere bijdragen op de NRC fora heb ik het werk van Zinn geciteerd en even zovele malen 
werd ik aangevallen door lieden die Zinn wel wisten te verketteren, maar niet de moeite hadden 
genomen zijn werk te lezen, noch argumenten aandroegen waarom de linkse Zinn niet serieus 
genomen zou moeten worden. Opnieuw, oordeelsvorming vergt gedegen huiswerk.
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Drs Koos vd Wilt zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 17:11 uur
Paul Lookman,

Ik zou u inderdaad geen etiket hebben moeten opplakken, dat was fout. Het mechanisme waardoor 
ik die fout maakte laat zich echter makkelijk beschrijven. Mensen die beweren betrokkenheid met 
wereldhonger te bezitten, nemen vaak een superieure houding aan. In het aangezicht van vluchtende 
massa’s
em hongerende kinderen wordt iedereen een beetje akelig van binnen.

Maar is die morele superioiteit wel juist? Ze kan makkelijk verworden tot een roes, waarbij mensen 
die andere en andersoortige oplossingen hebben om die hongerende kinderen aan het eten te helpen 
onder de voet gelopen worden.

De progressieve Amerikaan Paul Krugman, Nobelprijswinnende econoom, legt bv. uit waarom 
globalisering heel goed is voor de armen in zijn artikel “Smokey Mountain”: een vuilnishoop in de 
Fillipijnen waarop (!) armen wonen die er ook hun eten vandaan halen. Voor zulke armen is de 
komst van Nike een kans. Niettemin krijgt Krugman elke dag veel boze emailtjes over zijn 
standpunten. U kunt het lezen op het Internet.

Naar mijn mening laat het geval van Smokey Mountain zien dat er meer kapitalisme en 
globalisering benodigd is om armoede en honger te bestrijden, en niet minder kapitalisme.

De fout die ik maakte – u indelen bij een bepaalde groep – komt helaas uit levenservaring en het 
discussieren met andersdenkenden. Zo staat mij nog een discussie bij, helemaal in de jaren 80, met 
een medestudent die ondertussen professor is in Duitsland en diens toenmalige vriendin over Oost-
Duitsland. Zij beweerden dat het allemaal nog niet zo erg was; ik wees op het gebrek aan vrijheid 
van meningsuiting. Wie heeft er gelijk gekregen?

Voor argumenten waarom Zinn niet serieus genomen hoeft te worden, kan iedereen die die wil drie 
minuten websurfen. Bovendien heb ik dat niet gezegd. Hetzelfde geldt voor het boek van Perkins, 
die een soort New Age goeroe schijnt te zijn.

Harrie Vrijmans zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 18:27 uur
Koos v.v. Wilt (@107),

In uw alinea over de Amerikaanse econoom –en overduidelijk moreelethische lichtgewicht- Paul 
Krugman maakt u het wel heel bont;

Een gotspe dat nog steeds dergelijke discussies nodig zijn:
Immers, zijn we al vergeten (of… wordt deze WAARHEID door bepaalde mensen telkens weer “er 
onder gehouden”) dat moreelethisch nihilistisch liberaal kapitalisme en de (neo)verschijningen 
daarvan allang en afdoende zijn weerlegd door de geschiedenis en ook nu weer?
Ik wil daar uitdrukkelijk aan toevoegen dat alle sociaal-economische systemen welke geen degelijk 
moreelethisch geïnspireerd fundament hebben, niet deugen…

En een nog schandelijker gotspe: dat moreelethisch nihilistisch (en voor de wetenschappers hier, 
heerlijk “waardenvrij” en “wetenschappelijk”) redeneren altijd maar weer in staat is om 
veroorzakers van heel veel ellende, juichend met hun “oplossingen” biedend systeem naar binnen te 
halen voor de feitelijke oplossing daarvan:
Zo’n beetje als in een -niet zo denkbeeldige- kleine gemeenschap waar zowat alle bewoners tot de 
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bedelstaf zijn gebracht door de hebzucht van een tot miljonairs uitgegroeide familie, waar deze 
familie zich zelfingenomen op de borst klopt als zij met haar “oplossing” de onvermijdelijk honger 
gaat bestrijden: n..l. dagelijks een karige aalmoes en brooduitdelingen…
O ja, ze mogen ook nog oogstrestjes rapen, op voorwaarde dat zij de landbezitter op zijn 
“eigendom” niet voor de voeten lopen.
Kijk, DAT is nog eens een sociaal vangnet!

Harrie V.

Harrie Vrijmans zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 19:25 uur
Koos v.d. Wilt (@107),

En… over die z.g. “vrijheid van meningsuiting”: heeft die werkelijk wel de door de woorden 
gesuggereerde grote waarde, als in een door moreelethisch nihilisme gedomineerde wereld “alles 
waar kan zijn”, “alles bediscussieerbaar is”, “er geen absolute waarheden bestaan” en DUS 
eigenlijk in tal van zaken vrijblijvend alsmaar en desnoods eeuwig (!!!) kan worden 
gediscussieerd…
…En standpunten ALDUS moreelethisch niet WERKELIJK verplichtend zijn…omdat ook de 
schijnbaar ontegensprekelijke drogreden “iedere zijn eigen waarheid” inmiddels dogmatische 
waarde heeft…
Immers, de waan van de dag bepaalt morgen weer –opportunistisch- anders…

Misschien vormt daarom “onze democratie”, die perfect dit spelletje meespeelt, geen werkelijk en 
wezenlijk gevaar voor de gevestigde, onwrikbare en onrechtvaardige gevestigde orde.
Integendeel, dit alles goed (instinctief of bewust) aanvoelend, is de gevestigde orde de ijverigste 
propagandist daarvan en zij laat geen dag voorbijgaan waarin we er niet ingepeperd krijgen “dat we 
in een parlementaire democratie leven en dat die in de huidige vorm een groot goed en eigenlijk niet 
te overtreffen is”…

Harrie V.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 22:13 uur
Harrie:

Ik snap je opwinding niet – waarom is Paul Krugman een lichtgewicht? Hij zou je, als sociaal-
democraat, toch moeten aanspreken. Misgun je een arme donder in de Fillipijnen zijn baantje in een 
T-shirt fabriek, en moet-ie weer terug naar Smokey Mountain om daar zijn eten uit te wroeten? Wat 
is je alternatief eigenlijk?

Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. Tegenstanders kunnen elkaar ermee overtuigen. 
Linkse mensen kunnen rechtse mensen ermee overtuigen, en andersom. Voor mij als rechts mens is 
vrije meningsuiting dus bijna therapie, want ik kan dan de linkse, vrije geuite meningen nagaan en 
erover nadenken of zo waarheden bevatten.

Of zo zou het althans moeten zijn. Aangezien “links” het goedpraten van een van de ergste 
dictaturen die er ooit geweest zijn, de USSR, op hun konto hebben staan, is dat een moeizaam 
proces in mijn geval. Maar als de in het boekje “Confessions of an Economic Hit Man waarheden 
staan (en dat zou kunnen), dan ben ik via het proces van vrije meningsuiting best bereid daarnaar te 
luisteren.
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Jens Bos zegt: 
zondag 20 september 2009, 0:04 uur
@ Drs. Koos van der Wilt

Was Drees pro communistisch? nee dus, de enige pro soviet unie partij was de, zeer kleine, CPN

Maar Drees was wel degelijk links, net als overigens de originele liberalen hart hadden.

De huidige VVD en PvdA zijn in feite 1 pot neo-liberaal nat.

Misschien heeft de drang om te regeren dat met de PvdA gedaan, men had voor de SP moeten 
kiezen.

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
zondag 20 september 2009, 14:49 uur
@ Koos van der Wilt (110)

Die arme arbeider in de Philipijnen wordt er echt niet beter van, die blijft uitgebuit worden.

Ons sociaal democratische systeem is de uiteindelijke reden, waarom het communistische model in 
Europa de aftocht heeft moeten blazen.

Het Rijnlandse model was te sterk.

Jammer genoeg heeft de val van de muur en de daaropvolgende opkomst van het hard-core 
kapitalisme alle verworvenheden van ca. 100 jaar sociale ontwikkeling op de achtergrond 
gedrongen en gaan we steeds meer “back to basics” d.w.z. sociale afbraak ten bate van de financiele 
elite.

Overigens Paul Krugman zou het best wel eens bij het goede eind kunnen hebben, investeren in die 
Sahara!

Voor de goede orde, dat is dan links, want overheids (gestuurde) uitgaven om de economie te 
stimuleren, iets wat rechts (republikeinen, hier liberalen) niet wensen….zeer kortzichtig…

Zie mijn posting op “Wilders” aan de heer de Kuijer.

En wat dat betreft zijn zeer intelligente en alomvattende bijdrage in datzelfde lijntje…dat zegt 
eigenlijk alles in 1 in een niet al te lang artikel.

Chapeau aan hem!

met vriendelijke groet,

JB

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 20 september 2009, 20:11 uur
Drs. (!) K. v.d. Wilt,
Krugman is een lichtgewicht, wat ik DUIDELIJK aangaf: vanwege schromelijk tekort schietende 
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ethische beginselen, reden ook waarom ik zeker geen voorkeur heb voor de PvdA, vanwege het ook 
door deze partij aangehangen (neo)liberalisme.
Zodra ik dat bespeur, is mijn interesse in de schrijfsels van hem en soortgelijke lieden verdwenen, 
ik kan me dat overigens gerust veroorloven: in mijn inmiddels 62-jarige leven heb ik heel wat 
gelezen, gestudeerd en de historisch grote theorieën tot mij genomen…

Dat zulke figuren TOCH nog steeds furore maken, komt slechts omdat –gesteund oor de machtige 
en van zeer onrechtvaardig verkregen rijkdom gecharmeerde “elite”- dit zeer harde en eenzijdige 
economisch liberalisme telkens weer de kop kan kopsteken, ondanks het feit dat het allang geleden, 
niet alleen wetenschappelijk, maar vooral ook ethisch is weerlegd
(Hoe onwetenschappelijk, maar vooral opportunistisch, om bij toepassing van wetenschappelijke 
theorieën niet te willen weten van eigenlijk allesbepalende menselijke onvolmaaktheid, met voor 
economen vooral saillant en dus interessant, egoïsme…!)

Waarom, -let wel, voor mij een retorische vraag!- wilt u nooit eens toegeven dat een samenleving 
slechts bevredigend kan gedijen op een fundament van door zoveel mogelijk mensen onderschreven 
en verinnerlijkte ethische beginselen…?
Pas als daarover overeenstemming is, kan er over “de economie” worden gesproken en die dient 
dus haar plaats te kennen: als wensen en veronderstellingen apert en overduidelijk strijdig zijn met 
de meest elementaire en universele gedachten over het omgaan met elkaar, wat is dan nog de 
wetenschappelijkheid in het DESONDANKS willen handhaven daarvan…??
Vergeet niet, in “waardenvrije wetenschap”ontstane economische theorieën en de “sec”- toepassing 
daarvan behoren geen intrinsiek normen- en waarden stellende functie te hebben, zoals nu 
hondsbrutaal en samenlevingen ondermijnend helaas WEL het geval is…
…Omdat ethisch en vooral opportunistisch (!) het niet zo nauw nemende politieke lichtgewichten 
en een merendeels argeloze bevolking dit sluipend hebben toegelaten…in een overduidelijk niet 
werkelijk tot zorgvuldige en grondig verinnerlijkte ethiek verplichtende “democratie”…

Overigens, economie is, als zodanig toegepast, vooral DAAROM feitelijk een FLUTwetenschap 
met zo mogelijk nog grotere onzekerheden en vagere (vooringenomen, “would be”)aannames dan 
de vaak bekritiseerde sociale wetenschappen (waarvan zij overigens deel uitmaakt…!)
Dat overigens rechtse economen wel degelijk een “ethiek” hebben, bewijzen ze o.a. door -geheel in 
strijd met uitgerekend liberale beginselen- de staat voor hun karretje te spannen, teneinde zeer 
tegenstrijdig, bijna wanhopig en krampachtig, vooral de belangen van de rijken en financiële 
zwendelaars tot het uiterste te verdedigen en verzilveren…
\Alleen…die “ethiek” wordt door het overgrote deel van de mensheid –gelukkig!- niet gedeeld…

Kijk, heer v.d.. Wilt, dat zijn de door u zo serieus genomen economen, die als waarlijke 
kristallenbolkijkers en met allerlei vaagheden en aannames en ook nog eens met een verderfelijke 
“ethiek”, “wetenschap” bedrijven.
Vindt u het vreemd dat niet alleen ik zulke “wetenschap” van geen enkele positieve waarde acht…?

Harrie v.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
maandag 21 september 2009, 0:05 uur
Harrie Vrijmans,

Bedankt voor het uitroepteken. Meer mensen zouden dit bij posten mijnerzijds moeten gebruiken 
om het belang ervan aan te geven, vind ik.
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Ondertussen heeft Krugman de Nobel-prijs voor de economie gewonnen, dus kunnen we op hem 
gerust het predikaat “wetenschappelijk” toepassen, lijkt mij. In zijn essay over Smokey Mountain 
zegt Krugman “beter een lage lonenbaan dan helemaal geen baan”. Dit is pragmatisch, welzeker, 
nou en? Ik heb er helemaal geen moeite mee NIKE te zien als beschermengel van de armen.

Ja, er is kinderarbeid. Maar die kinderen staan bij afwezigheid van NIKE de hele dag in hun knieen 
in malariawater rijst te plukken. En die kinderarbeid kunnen we via internationale vakbonden of 
BBC programma’s nog aanpakken. Zoals Krugman aangeeft, is verontwaardiging in dit geval een 
beetje te makkelijk. Je moet kijken naar lotsverbetering. Het kost me moeite dit neer te schrijven, en 
ik twijfel er wel eens over, maar ondertussen heeft die arme sloeber te eten.

Zoals uw geestverwant Brecht placht te zeggen “Eerst komt het vreten, dan de moraal”. Is dat niet 
moreelethisch?

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 21 september 2009, 13:40 uur
Drs (!) K. v.v. Wilt @114),

Een cynische verzuchting die de sociaal zeer geëngageerde Bertolt Brecht in zijn 
“Dreigroschenoper” door een der hoofdrolspelers laat uitbrengen, is natuurlijk niet bedoeld als 
uitgangspunt en ethische motivering voor sociaal-economisch beleid, maar JUIST een aanklacht 
tegen een asociale, misdadige en cynische sociaal-economische orde die mensen ZO cynisch maakt: 
dat had u hopelijk wel begrepen…?
Juist door Brecht te citeren laat u het falen van liberaal kapitalisme zien dat ook toen al vele 
slachtoffers maakte! (eind van de 1920-er jaren, Brecht kreeg al kort daarna gelijk door de 
beurskrach van 1929)

En die Nobelprijsuitreikingen zijn maar aal te vaak een politiek gemotiveerd spektakel…en dienen 
vooral als “collectief ritueel”, zoals de sociologie treffend omschrijft.
Daarmee bedoelt ze dat dergelijke spectaculaire en door de massamedia uitvoerig belichte 
gebeurtenissen voornamelijk de functie hebben om de heersende normen en waarden er weer eens 
goed in te prenten: die normen en waarden weerspiegelen al jaren het ethisch nihilisme dat zo 
kenmerkend is voor de huidige tijdgeest en dus zullen economen die daaraan perfect voldoen de 
voorkeur hebben…
Bovendien kan ik me al jaren niet aan de indruk onttrekken dat de hoeveelheid prijzen die bepaalde 
machtige landen krijgen, vooral een weerspiegeling is van die machtspositie, die aldus weer eens 
benadrukt wordt.

Wat te denken bijvoorbeeld van de Nobelprijs voor de Vrede, in 1973 uitgereikt aan…Henry 
Kissinger…?
Nota bene een notoire oorlogsmisdadiger die -met zijn via de CIA gepleegde machinaties en 
staatsondermijnende criminele activiteiten- o.a. het Pinochet-regime in het zadel hielp en steunde.
Hij is daarvoor overigens nog steeds niet justitieel ter verantwoording geroepen en heeft ook zijn 
Nobelprijs niet hoeven inleveren…

Harrie V.

Jens Bos zegt: 
maandag 21 september 2009, 18:58 uur
@ Koos van der Wilt (114)
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Alhoewel ik facetten van de ideeen va Krugman (wat ik uit het stuk in NRC opmaak)onderschrijf 
(de kwestie of de berekende tekorten inderdaad echt op tekorten zullen uitdraaien, ben ik het 
absoluut niet eens met de opmerking:

“beter een lage lonenbaan dan helemaal geen baan”

Hier komt een van de basiselementen van Marx om de hoek kijken, het spel met de vervalste 
dobbelstenen, de reservelegers van werklozen.

De neerwaardse druk op welvaart en dus welzijn van de arbeidgever…….

Klaar als een klontje, ik werk al 45 jaar in de internationale handel en ik heb die destructieve 
werking nog nooit zo erg gezien als in de laatste 10 jaar.

Daar moet echt paal en perk aan gesteld worden.

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
maandag 21 september 2009, 19:06 uur
@ Harrie Vrijmans (115)

Nobel prijzen moet je leggen naast de tijd waarin ze gegevn werden…het tijdsbeeld.

In de onderhavige periode (de periode dat Kissinger B.Z. deed) heeft hij op belangrijke 
deelgebieden goede zaken kunnen doen…rust gecreeerd, dat er in zijn periode ook dingen zijn 
voorgekomen, die misschien minder met de volkswil van andere staten strookten is mogelijk.

Maar het is dan ook nog de vraag of hij daar persoonlijk invloed op heeft gehad. Bush was 
uiteindelijk ook een marionet (van Neo-con).

Maar mijn algemeen gevoel met die tijd geeft mij een toch wel positief beeld van die man…
politiek, democratische politiek, is altijd middelen.

Maar, natuurlijk, de effecten van extremistisch liberalisme en neo-con moeten in het belang van de 
wereldbevolking teruggedrongen worden, hoe doen we dat?

met vriendelijke groet,

JB

Drs Koos vd Wilt zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 6:38 uur
Beste Jens,

“Het leger van werkelozen” wordt veroorzaakt door de bodem die gelegd wordt door de 
verzorgingsstaat, niet door het kapitalisme. Daarom zie je in Mexico dakloze mensen 
tweedehandsaanstekers repareren met spelden, en er een dubbeltje voor vragen: bij geen uitkeringen 
loont zelfs dat nog. Daarom zie je daar wel, en in Europa/Noord-Amerika dat soort taferelen niet.

(Ikzelf vind het afschuwelijk om “in dat soort landen” te vertoeven, en heb me voorgenomen de rest 
van mijn leven niet meer naar een “opkomende economie” op vakantie te gaan).
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Een “leger van werkelozen” werd volgens Marx veroorzaakt door tijdelijke overproductie. Dat soort 
werkeloosheid hebben we al lang onder de knie met economische technieken, volgens mij.

Betekent dit dat ik voor de afwezigheid van bodempjes ben en graag mensen voor bijna nop op 
straat zou zien zitten? Nee.

Maar zelfs jij zult niet ontkennen dat de verzorginsstaat betaald wordt uit de arbeid van de 
werkenden. En dat er zoiets is als een te dure verzorgingsstaat, eentje die teveel geld uitgeeft.
Dat is nu (zie de andere discussie) in Nederland het geval.

Dus een dure verzorgingsstaat is een last voor de werkenden. Ik constateer dat als feit zonder er een 
emotie aan te hechten. Daarin kun je maar zover gaan. Socialisme, wat jij voorstelt, veroorzaakt 
lastenverzwaring.

Op zich is de trend in Westerse landen naar meer banen. Kijk eens naar de software industrie, die 
een netto bevolkingsaanwas aan het werk heeft gehouden. In mijn vak: een taalwetenschapper was 
vroeger een weltfremde idioot, net zoiets als een filosoof; nu vind ik (relatief) makkelijk emplooi 
omdat taalverwerking door computers zo helemaal de mode is (automatisch vertalen, 
spraakherkenning, tekstverwerking).

Socialisme betekent: hoge belastingen, meer uiotkeringen, en minder werk.

Jens Bos zegt: 
woensdag 23 september 2009, 16:35 uur
@ Koos van der Wilt (118)

U zet precies neer waarom ik zo tegen dat “nieuw” liberalisme ben, het levert niks op maar breekt 
alleen maar af.

Mensen in de States die 3, 4 banen moeten hebben om hun hypotheek plus levensonderhoud nog net 
te kunnen betalen.

Daar moet je niet heen, dat moet je niet willen, dat is de “Verelendigung” van Marx ten voeten uit, 
terug naar de “dark ages”

Gisteren waarschuwde een ex Bank CEO er nog voor; in de huidige geo-macro economische 
verhoudingen dreigt Marx wederom gelijk te krijgen…denk ik na 45 jaar internationale (handel) 
arbeid ook….

Daar moeten we wat aan doen, eerlijk verdelen, een duurzame economie, opdat we weer met 
opgeheven hoofd bij de (werkende bevolking van de)opkomende economieen terecht kunnen.

Meer voor de werkers aan de lopende banden en in de velden van Azie en Afrika, maar ook geen 
arbeidsverlies hier…dat is m.i. mogelijk.

Afbraak van tariefmuren en subsidies op basis producten van akkerbouw en veeteelt, een 
aanpasbaar (op basis van veranderingen van het BNP)hoog invoerrecht voor in lage lonen landen 
door onze bedrijven geproduceerde goederen en copieen daarvan.

En investeren in duurzame energie, irrigatie, agro industrie en micro krediet voor de arme (vaak 
droge) landen in deze wereld
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Let op hier gebeuren vreemde zaken, Jaffa sinaasappels met een gekopieerde sticker verschenen 
(geimporteerd uit China) begin dit jaar op de Iraanse markt, een flinke rel geworden. Later 
waarschijnlijk dankzij wat politieke steun van China voor de Iraniers wat afgezwakt, maar toch…

Die tijdelijke overproductie is overigens via de “supply side economy” (Reagan, Thatcher, Milton 
Friedmann…no nonsense, vrije markt, Nederlands centrum rechts) leidraad voor ons economisch 
handelen geworden, worden we niet overvoerd met ramsch dan?

Heeft u al eens gesolliciteerd bij een Indiaas bedrijf? Ik ken iemand die dat gedaan heeft in een aan 
uw werk gerelateerd beroep (redacteur), van dat tarief kun je hier echt niet overleven, maar het 
Internet maakt het mogelijk dat dit soort diensten wel ingevoerd kunnen worden…zonder 
invoerrecht…werkt dus markt verstorend, werk devaluerend, aanpakken dus!

Socialisme (ik bedoel dan de sociaal democratische variant, het Rijnlandse economische model) is 
het enige redelijke alternatief. (Bescherming van arbeiders rechten)

Een voorbeeld, vorige week op een engels consumentenprogramma..een T shirt voor het 
schooluniform had bij een Engels zelfbedieningsconcern (een zeer machtige “speler”) een prijs van 
sterling 0,50 is 75 Eurocent of minder.

Op de vraag hoe de keten er dan nog op kon verdienen gaf de vertegenwoordigster het antwoord…
dat verschil leggen wij bij de leverancier neer…pure afbraak van de waarde van werk. Dat shirt kan 
ook makkelijk voor 2 pond verkocht worden, er moet dan natuurlijk ook nog een modus gevonden 
worden waarop de lokale producenten (de arbeid leverenden)meer van de opbrengst terugzien en er 
minder bij de “handel” blijft hangen.

met vriendelijke groet,

JB

Drs Koos vd Wilt zegt: 
woensdag 23 september 2009, 20:15 uur
Beste Jens,

Ten eerste is redacteur niet een aan het mijn verwant beroep. Ten tweede woon ik in de VS, en zie 
niets, maar dan ook niets van die fameuze vier banen die mensen zouden moeten hebben om rond te 
komen.

Ik zou zeggen: we houden allebei de moed erin, en komen elkaar bij een volgende discussie vast 
wel tegen!

Vriendelijke groeten,

-Koos

Jens Bos zegt: 
donderdag 24 september 2009, 20:05 uur
@ Koos van der Wilt (120)

antwoord 1, de persoon in kwestie kijkt vaak vertaald werk na…..(o.a voor universiteiten), dus 
gerelateerd aan vertalen …toch?
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Over die meerdere banen, daar is hier over gepubliceerd, overigens ook geen onbekend fenomeen in 
de UK, zal e.e.a. nog even nazoeken.

tot blogs,

met vriendelijke groet,

JB

louis sartorius zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 20:08 uur
117 Jens Bos – Een beetje laat, Jens. Toch nog even Kissinger. Kissinger, betrokken bij de plannen 
om illegaal Cambodja en Laos te bombarderen. Tienduizenden slachtoffers, en de weg vrij makend 
voor de Rode Khmer. Betrokken bij talloze dictatoriale plannen en praktijken in Zuid Amerika (Plan 
Condor). De inval en brutale onderdrukking op Oost Timor door Indonesië. 200.000 doden. Chili’s 
Allende is al genoemd. Doodsbenauwd was hij dat zijn betrokkenheid bij de val van Allende zou 
uitlekken. Die man hoort werkelijk voor een internationaal tribunaal. Inmiddels deelt hijzelf 
humanitaire prijzen uit, zoals vorig jaar aan Sarkozy, in de periode dat hij Sarah Palin coachte…
Het reactionaire wereldje is verdomd klein.
Literatuur: Christopher Hitchens (The Trial of Henry Kissinger).

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/14/miljoenennota-acht-u-deze-regering-in-staat-de-gevolgen-van-de-crisis-te-bestrijden/#comment-73600
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/14/miljoenennota-acht-u-deze-regering-in-staat-de-gevolgen-van-de-crisis-te-bestrijden/#comment-73600


"Miljoenennota: moet er bezuinigd worden?"
Wilbert Boeijen zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 13:01 uur
Als ‘quick win’ is bezuinigen op geldverspilling bij de uitvoering van het huidige beleid altijd een 
goed idee. Uitdunnen van het ambtenarenapparaat, bijvoorbeeld, uiteraard zonder 
plaatsvervangende externen. Ik vraag me af, of die ambtenaren zelf dit voorbeeld ook zullen 
aandragen, maar anders zijn er ook wel andere voorbeelden van dergelijke geldverspilling. Gelijk 
aanpakken.

Willen we structureel echter een duurzame economie realiseren, dan moeten we eerst een duurzame 
visie hebben, met duurzame argumenten. Als je, bijvoorbeeld, uit bezuinigingsoverwegingen nu uit 
Afghanistan zou vertrekken, zou dat het verkeerde (gelegenheids)argument zijn. Dan misbruik je de 
crisis. Zo ook met bezuinigen op, zeg, zorg en onderwijs.

Als samenleving zou je een visie moeten hebben/ontwikkelen en bepalen, wat je nu eigenlijk 
allemaal wel/niet wil en wat je er voor over hebt. Nog steeds moeten er dan keuzes worden 
gemaakt, maar dan weten de mensen tenminste het waaróm van die keuzes. Dat verhoogt de 
acceptatiegraad.

Het gehele artikel van Bovenberg en Canoy heb ik nog niet gelezen, maar uit de inleiding en de 
genoemde bezuinigingsvoorstellen blijkt reeds hun ontkenning van de oorzaak van de problemen. 
Niet een (vermeend) ’staatsgepamper’ heeft de crisis veroorzaakt, maar juist het neoliberalisme. 
They waste a good crisis.

J. van Zieuwent zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 16:41 uur
Er zijn nu meer werkelozen dan in de laatste 50 jaar is voorgekomen, en meneer Bovenberg zegt 
dan als de werkelozen nu zelf verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat ze werkeloos 
zijn, dan gaat de kwaliteit van de samenleving niet achteruit? Burgers kunnen meer gaan betalen en 
de kwaliteit gaat vooruit? Ik geloof m’n ogen niet. Meneer Bovenberg schrijft alsof iedereen 
miljonair is.
Nee, gezamenlijke kostendeling leidt tot goedkopere voorzieningen. Mensen die niet rond kunnen 
komen van een uitkering, mensen die gediscrimineerd worden opd e arbeidsmarkt zijn geen mensen 
die te veel in de watten worden gelegd.
Bovenberg schrijft alweer een ideologisch artikel zonder ook maar enige sjoege te hebben hoe het 
in de echte samenleving er aan toe gaat.
Nu is deze crisis toch echt ontstaan doordat de rijke mensen (aandeelhouders en mangers) niet hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen, maar nu wil Bovenberg alles afwentelen op de armste 
bevolkingslaag die gemeenschapsvoorzieningen het meeste nodig hebben? Econiomen zoals deze 
schrijvers gaan (algemeen geldende) fatsoensnormen ver te buiten.
Iedereen kan wel een stokpaardje hebben om op te bezuinigen en dan roepen dat de samenleving er 
op vooruit gaat. Persoonlijk zou ik de universiteit van Tilburg direct wegbezuinigen. Dan moeten 
plotseling de CDA politici gaan nadenken wat ze de samenleving aan doen, en dan moeten ze 
opeens zelf verantwoordelijkheid gaan nemen, in plaats van zich te verschuilen achter een 
drammerig professortje. Te lang zijn CDApolitici in de watten gelegd door ideologen die konden 
voorschrijven wat te doen zonder evrantwoordelijkheid te nemen voor hun prescriptie.
Maar zolang de universiteit van Tilburg er nog staat is dit waslijstje niet serieus te nemen.
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Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 18:21 uur
J. van Zieuwent (@13),

Ik ben blij met uw reactie en het daar volkomen mee eens:
Je kunt -op de drempel van talrijke rampzalige gevolgen van moreelethisch nihilistisch (neo)
liberalisme- de volgende kanttekeningen plaatsen bij de oprispingen van beide heren, die zelfs nu 
nog net doen alsof er geen ethische spelregels zijn die ALTIJD VOORAF (!!) de sociaal-
economische richting van een samenleving horen te bepalen.

Kennelijk verwarren zij het begrip “waardenvrije wetenschap” (voorzover ze daarvan weet 
hebben…) met de foutieve veronderstelling dat toepassing van hun “wetenschappelijke” -en grote 
sociaal-economische gevolgen hebbende- oprispingen, niet “schatplichtig” is aan een minimum van 
door ieder fatsoenlijk mens aanvaarde en verinnerlijkte moreelethische beginselen:
Zonder deze moreelethische beginselen konden we nu niet spreken van –de vaak geciteerde!- 
waardevolle bijdragen van de al eeuwenlang bestaande Joods-christelijke traditie, die zeer bepalend 
en vormend is geweest voor de beschaving.
Telkens bleek en blijkt ook dat daar waar deze beschaving –terecht!- om haar ontsporingen werd 
bekritiseerd, er sprake van was dat zij de feitelijk aanvaarde, elementaire en nagenoeg universele 
moreelethische beginselen uit het oog verloor en zelfs aan haar laars lapte…

Beide heren behoren overduidelijk tot de nemende en nauwelijks of niet gevende kaste van mensen 
die –blijkens de strekking van hun (en in essentie al jarenlang door geestverwanten vertelde) 
verhaal, zelfs niet zullen schromen om van oorsprong redelijk functionerende samenlevingen te 
ontdoen van allerlei moreelethisch gefundeerde wet- en regelgeving en andere ”spelregels”…
… Of, zoals het (neo)liberalisme het altijd al deed, “gewoon” doet of deze niet bestaan en in ieder 
geval op de kasteleden niet van toepassing zijn…regels zijn immers “zo belemmerend en 
hinderlijk”…

Hoe is het in ’s hemelsnaam mogelijk dat intellectuelen (nou ja…) zelfs NU nog met hun barse en 
“gewone”, zachtmoedige en/of bescheiden mensen verdoemende verhaal komen, ANDERS dan 
door ervan uit te gaan dat het de heren simpelweg ontbreekt aan voldoende vermogen tot empathie, 
een gebrek dat dominant aanwezig is bij al diegenen die –gedreven door een overmaats ego- zo 
geporteerd zijn van de zegeningen van (neo)liberaal kapitalisme…

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 19:52 uur
4 Wilbert Boeijen en 19 Harrie Vrijmans – Herstel van de kapitalistische economie. Willen we dat? 
Dan lijkt me de voorgestelde weg de juiste. Snoeien waar het kan, verdienen waar het moet. Privé, 
zorgen dat je de schaapjes op het droge hebt. Vroeg mee beginnen.
Kapitalisme is dankzij het onvermoeid streven van de USA bijna wereldwijd ingevoerd. 
Globalisatie.

Wonen: tijdig een optrekje in het buitenland ritselen.
Gezondheidszorg: stamcellen inspuiten in het hart, op naar Bangkok.
Gehandicapten: op naar lage loon landen in de zon, wederom Thailand.
Bejaarden: idem.
Werken: China, China en… ?.
Onderwijs: tot een minimum reduceren, ouders dragen de gehele verantwoordelijkheid.
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Visie. Er moet een zinnig gebruik gemaakt worden van de crisis. Een gezond kapitalisme kent geen 
ethica. Het gaat om keuzes. Eerste, maar zeer doeltreffende stap, Nederland uit de EU. Zijn we af 
van het korset aan regelgeving. Verhoogt meteen de acceptatiegraad onder de bevolking. Geen 
afdrachten meer aan die arme Oost-Europeanen. Hadden ze maar geen gewaagde en tot mislukken 
gedoemde experimenten moeten uitvoeren. Een kwestie van op de zelf veroorzaakte blaren zitten.
Binnen de grens. In principe alle subsidies afschaffen. Subsidies vertroebelen het economisch 
handelen. Geen gesubsidieerde ‘cultuur’, cultuur wat is dat? Geen enkele subsidie op huisvesting. 
Verstoort geheel de marktwerking. Etc.

Even doordenken en het land van melk en honing doemt op. We worden weer allemaal fatsoenlijke 
mensen, als vanzelf. Niemand profiteert meer uit de staatsruif, niet in het klein, niet in het groot. We 
zijn toch van goede inborst. Zelfs belasting betalen zou overbodig zijn moesten we ons niet 
beschermen tegen boze vijanden. En militair kost geld.
Allemaal zijn ‘we’ gevormd door Joods-Christelijke beginselen. Nu nog even de Moslims het land 
uit. Een coalitie tussen SP en PVV en ons wacht een welvarende kapitalistische toekomst. Dan 
kunnen we in alle rust verder schaven aan onze Joods-Christelijke ethica.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 15 september 2009, 21:58 uur
Wat een perverse dag vandaag. Opgepoetste oranje-erven en aangetrouwde meesmullers 
kwijlwuivend naar het zwaaiende volk achter de hekjes en van top tot teen in het koninklijk nieuw 
met gratis en voor niets een retour gouden koets op kosten van de belastingbetaler om die 
vervolgens een dictaat voor te lezen uit de koker van de zakkenvullende regeerjunks rond … 
bezuinigingen! En we zwaaien erbij en juichen ernaar…
Flinke uithaal naar de criminele bankdirecteuren en terugdokken die poen? Bezuinigen op het 
exorbitante koningshuis inclusief al de tripjes, etentjes, kleedjes, hakjes en hoedjes en gratis wonen 
op ONZE kosten? Inkrimpen dat schatkistrovende moordleger met hun megalomane bemoeizieke 
mislukmissies? Verbod op de bonusjagers en gewoon je werk doen lamlendelingen!!…? Excuses 
naar het besodemieterde hardwerkende volk dat tot minstens 67 jaar moet sjacheren voor zóvéél 
elitebedrog? NEE NATUURLIJK. De rijke elite regeert!!

Hans Bovenberg haal die balk uit uw oog!! Moven met uw ggggggruwelijke gggggggristentalk. 
Houd die hand niet boven de VOC-ers en span Jezus niet voor uw decadente kar! Hoor hoor hoe de 
schijnheilige mammonaanbidder voor God spreekt! Geloof en economie? Dienstbaarheid? De winst 
voor de rijken en het verlies voor de armen? Een goede geur voor God? Neoliberalisme? U stinkt!
Bah. Wat een perverse dag vandaag.

Wilhelm Dammeyer zegt: 
woensdag 16 september 2009, 0:05 uur
@19 Harrie Vrijmans
Uw bijdragen zijn werkelijk interessant. Ze zouden nog interessanter zijn als u wat minder zou 
uitweiden over de fouten van het neoliberalisme. Het product van de bijslaap van socialisten en 
liberalen is ‘n muildier, onvruchtbaar, en dat is iedereen ook wel duidelijk.
Het zelfde geldt overigens voor socialisme zoals afdoende is bewezen in landen welke er decennia 
mee hebben geoefend. En ja, voordat u het zegt, kapitalisme is het ook niet. Zou mooi zijn als dat 
hogere opleidingsnivo of is het hoger copy paste nivo, hier zich ook ging vertalen in wat meer 
maatschappelijke innovatie.

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 16 september 2009, 14:43 uur
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Sartorius,,

U denkt een farce te kunnen maken van niet mis te verstane en overduidelijke bijdragen van enkele 
discussianten hier…?

Weet u “heer” Sartorius, niet voor niets maak ik niet aflatend het huidige, dominante en dus door 
velen gepraktiseerde moreelethisch nihilisme (of milder: toch wel minstens ethisch relativisme/
opportunisme) tot hoofdonderwerp van zowat al mijn reacties: immers, heel veel mensen zijn zich 
die uiterst gemakkelijke rekbaarheid en het opportunisme van hun “ethiek” niet eens bewust en 
DAT is echt zeer zorgwekkend…

U bent zo’n typisch “geval” waarop mijn en de pijlen van iedereen die een fatsoenlijke samenleving 
echt ter harte gaat, gericht dienen te worden, want: u praat en babbelt alsmaar over zaken die terecht 
laakbaar zijn, (o.a. de zorgwekkende, slechts tweedracht zaaiende belangstelling voor Wilders en de 
overeenkomsten met veel van wat al eerder in de geschiedenis gebeurde) maar ontdoet alles van wat 
u aandraagt meteen weer van een misschien nog relevant moreelethisch gewicht, door al babbelend, 
woordparaderend en quasi-woordkunstig nooit eens ferm en duidelijk een standpunt in te nemen..
… wat wel een basisvoorwaarde is voor een duidelijke, moreelethische stellingname!

U wilde niet duidelijk “politiek kleur bekennen”?… maar inmiddels heeft u zich overduidelijk 
geplaatst tussen al diegenen die woorden slechts gebruiken ter verhulling van een moreelethisch 
bedenkelijke geestestoestand (en eigenlijk vooral om alles te laten zoals het is…)
Nee, sterker nog –en dat is ECHT laag bij de gronds- u bent hier voortdurend bezig om enkele 
discussiedeelnemers verdacht te maken die overduidelijk een ethiek belijden waarin zonder meer 
geen plaats is voor alles waarover u zich slechts schijnbaar (!!!!…) lijkt druk te maken.

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
woensdag 16 september 2009, 17:40 uur
45 Harrie Vrijmans – Zeer ethisch. Mijn naam tussen aanhalingstekens. Heb ik te maken met een 
“Bende van drie”, die elk zeer onderscheidenlijk dat weer wel, mij vogelvrij hebben verklaard? Ook 
u bent eens in de ban gedaan, als ik me niet vergis? Tijd heelt alle wonden, zeker van neo-Roomse 
zijde.

Genoeg met het persoonlijk gepalaver. Maar hoe te reageren op uw ‘moraalethische’ stellingname 
onveranderlijk van dezelfde inhoud. Een kapitalist zal een of ander ethisch beginsel aanhangen. Zie 
hoe zaken afgewikkeld worden bij rampen door hen veroorzaakt. De chemische industrie voorop. 
Zeer ethisch betaalt de samenleving de kwalijke gevolgen. Hoe zit het met het verzekeren van kern/
atoomcentrales? Dicht bij huis. Uw auto, is dat een ethisch object. Wat richt u er mee aan? Kunt u 
dat ethisch verantwoorden? Tussen haakjes. Mij gaat een fatsoenlijke samenleving ter harte. Om te 
beginnen, heb nooit een auto willen bezitten. Ergens moet je toch beginnen?

Wat doe je verder als je een fatsoenlijke samenleving ter harte gaat? Dan besef je dat niet iedereen 
hetzelfde verstaat onder een fatsoenlijke samenleving. Dan praat je, help je, zoekt naar oplossingen. 
In het forum, ideeën spuien, maar ook ontregelen in de zin van je afvragen is dat wel zo, de 
consequenties doordenken van het gestelde. Wat is daar mis mee. Niet om te overdrijven Harrie, 
maar telkenmale dezelfde preek houden met de boodschap hoe verderfelijk die neoliberale 
kapitalisten zijn helpt niemand, is niet ter zake doend en sust het eigen geweten.

Nog even iets persoonlijks. Hoe denkt u tot ‘politiek kleur bekennen’ te komen zonder werkelijk 
aan een debat deel te nemen. Juist op momenten als het echt relevant is, als het gaat over zaken die 
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enorm onheil hebben gebracht en weer dreigen, schittert u door afwezigheid. Dan wauwelt of 
babbelt u wat te hooi en te gras over het ontregelen van het forum en holt achter paranoïde figuren 
aan terwijl u beslist beter weet. Is dat olie op het vuur gooien? Doet u dat omdat ik telkenmale 
ideologische relaties leg tussen katholicisme en fascisme, tussen fascisme en Wilders, tussen de SP 
en PVV?

Het louterend effect van het ‘open’ forum heeft zijn uitwerking niet gemist. Ondanks het feit dat de 
fascistoïde trucages door blijven gaan. We weten van af nu beter.

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 16 september 2009, 19:56 uur
Sartorius (@48),

Werkelijk beneden alle peil om hier leugenachtig te beweren dat ik “wel eens in de ban ben 
gedaan”, waarschijnlijk projectiegedrag…

Nog nooit is mij dat overkomen en wel eenvoudigweg omdat ik de spelregels van een fatsoenlijke 
discussie altijd eerbiedig, en God weet (en juist een gelovige zal wel oppassen om Zijn Naam ijdel 
te misbruiken) dat dit de waarheid is.
Ik durf de webmaster dan ook gerust te verzoeken om dat desnoods hier kenbaar te maken maar dat 
is –dat besef ik- dan weer een verdere ontregeling van een eens goed functionerend weblog en 
hoogstwaarschijnlijk daarom te veel gevraagd

Na de door u en uw personages veroorzaakte wanorde denkt u VERVOLGENS, na uw verfoeilijke 
en inmiddels beloonde ontregelingsstrategie, goed willende discussiedeelnemers ZO verdacht te 
kunnen maken…??!
Enfin, ik heb er alle vertrouwen in dat goed lezende discussiedeelnemers in mij zeker geen 
onwaarachtige intrigant zullen zien.

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
woensdag 16 september 2009, 21:24 uur
52 Harrie Vrijmans – Ter herhaling: “Zeer ethisch. Mijn naam tussen aanhalingstekens. Heb ik te 
maken met een “Bende van drie”, die elk zeer onderscheidenlijk dat weer wel, mij vogelvrij hebben 
verklaard? Ook u bent eens in de ban gedaan, als ik me niet vergis? Tijd heelt alle wonden, zeker 
van neo-Roomse zijde.” (48)

Kunt u lezen? Banvloeken zijn Rooms. Je wordt tot non persoon verklaart. Maar het wordt nog 
erger, beter het démasqué is compleet. Lees, ook geachte medescribenten:

Harrie Vrijmans: “Na de door u en uw personages veroorzaakte wanorde denkt u VERVOLGENS, 
na uw verfoeilijke en inmiddels beloonde ontregelingsstrategie, goed willende discussiedeelnemers 
ZO verdacht te kunnen maken…??!
Enfin, ik heb er alle vertrouwen in dat goed lezende discussiedeelnemers in mij zeker geen 
onwaarachtige intrigant zullen zien.”

Wie zijn er in dit forum op een paranoïde en fascistische wijze bezig? Dat hoef ik toch niet uit te 
leggen. U weet van die kuil en het er zelf in donderen? Dit proces is gaande. En u wilt als 
goedgelovige meegesleept worden? Ga uw gang.

Harrie Vrijmans zegt: 
donderdag 17 september 2009, 14:55 uur
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Het gaat dus over bezuinigen…
Weet u wat werkelijk onfatsoenlijk en dus onverteerbaar is…?:
Dat hier democratie wordt gepraktiseerd, ZONDER dat politici zich hoeven te houden aan een 
aantal grondwettelijk vastgelegde principes, die niet voor niets een in eeuwen gevormd 
moreelethisch besef weerspiegelen.
Immers, vooral de praktijk van de laatste jaren laat zien dat steeds vaker nieuwe wetgeving en 
ministeriele besluiten helemaal niet worden getoetst aan de grondwet, er is zelfs een tendens van 
onwil bespeurbaar.

Dat is geheel in overeenstemming met de (onuitgesproken en heimelijke) wil, inherent aan (neo)
liberaal denken, om eventuele wettelijk verankerde belemmeringen van de “vrijheid” van handelen”  
zoveel mogelijk te ontlopen.
Maar, om desondanks de schijn van democratie op te houden, zijn er “democratische” discussies, 
echter met de bovenomschreven ernstige en FUNDAMENTE tekortkoming van een achterwege 
blijven van broodnodige en de discussie “scherp” houdende moreelethische toetsing van nieuwe 
wetgeving en ministeriele besluiten.

Een goed en schrijnend voorbeeld is het volgende:
Telkens weer wordt bij discussies over bezuinigen de drogreden gehanteerd dat, als er al een beetje 
wordt weggehaald bij diegenen die dat ruimschoots kunnen missen -en doorgaans merendeels ook 
nog eens verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor deze en alle voorgaande financiële crises- 
DUS arme mensen, die al jaren aan het eind van hun latijn zijn, dan ook “moeten bijdragen”…
…Of, als dat niet zo expliciet wordt uitgesproken , de praktijk leert dat deze mensen er wel degelijk 
-en vaak onevenredig veel- op achteruitgaan…

Wat ik hier mee wil zeggen is dat de (betrekkelijk gemakkelijke en dan verder absolute) vaststelling 
wat eigenlijk precies benodigd is om een menswaardig leven te kunnen leiden, feitelijk voortdurend 
wordt gerelativeerd, en dus als het er echt op aan komt, van nul en gener waarde is.
Als je als samenleving uitputtend en uitvoerig besproken en -DUS grondig!- dat minimum hebt 
bepaald, is het moreelethisch een werkelijk vergrijp als –kennelijk ethisch weinig “bevlogen” 
politici- bij de eerstvolgende crisis meteen weer doen alsof een dergelijke vaststelling geen absolute 
waarde heeft: juist bij dergelijke belangrijke zaken hebben de zwakkeren en weerlozen een degelijk 
verankerd en –OP DAT MOMENT niet ter discussie staand- moreelethisch fundament nodig om 
dergelijke schandalige en moreelethisch verwerpelijke relativeringen te voorkomen.

Een democratie die voortdurend een loopje neemt met haar moreelethische grondslagen, kan het 
best worden vergeleken met een instituut waar (DAN DUS) “praatjes voor de vaak” een schamel 
excuus zijn om te verhullen dat eigenlijk, zoals heel lang geleden, nog altijd het recht van de 
sterkste het voor het zeggen heeft,

Maar… toen wisten de zwakkeren en eigenlijk het overgrote deel van de toenmalige bevolkingen 
dat overduidelijk, nu leven ze in een schimmige wereld waarin hun voortdurend de drogreden van 
een dergelijke “democratie” wordt opgedrongen om onvermijdelijk terechte gevoelens van te tekort 
gedaan zijn en onrechtvaardige behandeling effectief te bezweren…
Als ALLES relatief en “democratisch bespreekbaar” is, ZONDER dat men WERKELIJK verplicht 
is om zich aan een aantal vanzelfsprekende, rechtvaardige en DUS ABSOLUTE en BINDENDE (!) 
voorschriften te houden, is juist een als boven omschreven functionerende “democratie” de 
allergevaarlijkste maatschappelijke drogreden, die zodoende een belemmering vormt om zelfs maar 
een beetje rechtvaardige wereld te krijgen.

Harrie V.
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Harrie Vrijmans zegt: 
donderdag 17 september 2009, 16:19 uur
Ik word werkelijk “op mijn wenken bediend”…als er al meer argumenten nodig zouden zijn ter 
ondersteuning van mijn vorige betoog, waarin ik het feitelijk moreelethisch onverantwoordelijke 
ondemocratische gehalte van “onze democratie” aan de kaak stelde, want:
Ik hoorde zojuist Balkenende, op terechte vragen van Marianne Thieme of het niet logisch en 
verdedigbaar is om NU ook op de uitgaven voor het Koninklijk huis te bezuinigen, zeggen dat 
daarover “afspraken zijn gemaakt” en dat het “consistent“( !!) en “dus goed is om daarvan biet af te 
wijken”. (hij wil dus niet korten…)

Wat een plotselinge en rechtlijnige daadkracht, nu is er ineens een beroep op “consistentie en 
“gemaakte afspraken” (!!!) , nota bene bij een familie, die zelfs zonder enige vergoeding, best haar 
boontjes wel weet te doppen.
Illustratief en perfect bewijs voorde moreelethische willekeur waarmee hier “democratische 
politiek” bedreven wordt…

Harrie V.

Jens Bos zegt: 
vrijdag 18 september 2009, 21:14 uur
@Harrie Vrijmans (63)

Inderdaad….Op je wenken bediend…”two faced” beleid.

met vriendelijke groet,

JB

Veronica Cramer zegt: 
vrijdag 18 september 2009, 23:44 uur
De schaamteloze leningen aan mensen die deze niet aankonden werden gebruikt om ze in een huis 
te hijsen.
Daarna werden de nauwelijks gedekte leningen doorverkocht, aan domme of medeplichtige 
bankiers verspreid over de wereld. Nederland ook. Dat veroorzaakte de bankkrash, weinig anders.
Het is een leuke afleidings tactiek van de media om te concentreren op de bonussen van de 
bankmensen.
Makkelijker te traceren en zeker niet in lijn met de prestatie van de banken voor hun clienten.

Er werd gehandeld in olifantenkontenvlees in enorme hoeveelheden tot iemand op het idee kwam 
het blikje eens open te maken. Zat niks in.
De verbaasde belegger zei, hoe kan dat nou? Ik had toch een vertrouwde bankier en goede 
adviseur?

Daar zit de fout en nergens anders. Het hele begin van de ellende, de doorgeprikte ballon.
Mensen werden huizen verkocht die ze zich niet konden permiteren. Ik heb het over USA.
De banken en onwikkelaars hebben er zijde bij gesponnen en dat gaan ze weer doen.

Mensen zullen echt zelf moeten leren lezen en rekenen. De voormalige bewoner van een huis zit 
met have en goed op de straat, sommigen wonen in tenten.
De investeerder slaapt nog steeds in het eigen bed, alleen wat armer.
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De Nederlandse huiseigenaar voelt zich trotse eigenaar terwijl zij/hij 5 bakstenen en 8 dakpannen 
bezit. Allemaal omdat je de hypotheekaftrek moet benutten anders ben je echt een beetje gek.
Het is ook niet aanbevelenswaardig alles af te betalen want dan ga je de vermogensbelasting in en 
het huurwaardeforfait.

De politicie en de min of meer vermogenden hebben elkaar in de houdgreep. Onwrikbaar.

Wat doen huurders? Die rommelen met de corporaties in de hogere echalons en in de volkbuurten 
nemen ze gewoon bezit van de buurten en pesten mensen eruit die er al jaren wonen. Klaar.
Integratie? Nooit van gehoord.

H. de Beste zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 14:52 uur
Geïnspireerd door de bijdrages van Harrie Vrijmans en Jens Bos dan toch nog maar een bijdrage 
vanuit de werkelijkheid van de praktijk. Economen zijn nodig, maar kunnen niet zonder 
ervaringsdeskundigen vanuit de weerbarstige praktijk. Ik spreek nu ook even vanuit eigen parochie, 
maar tevens vanuit het oogpunt hoe ik ondanks mijn momenteel niet te benijden positie in de 
maatschappij zinvol zou kunnen bijdragen en met mij vele anderen.

Ik speel met de gedachte om voor mezelf te beginnen als budgetcoach. Papieren heb ik daarvoor 
niet, wel talent en het leven als opleiding. Aangezien veel mensen de weg kwijt zijn in 
bureaucratisch lenend en mede daardoor vaak momenteel verborgen armoedig Nederland, zal dit 
een gat in de markt zijn. Maar tevens een moeilijke doelgroep om zelf te kunnen voorzien in een 
redelijk inkomen zonder afhankelijk te zijn van enige vorm van uitkering/subsidies van de overheid. 
Deze doelgroep heeft vaak schulden en zal ook moeite hebben met het betalen van een regulier 
tarief voor mijn diensten.

Aangezien de komende jaren vanwege het nog steeds welig tierend feit van leeftijdsdiscrimatie 
ervoor zal zorgen dat ik voor 97% uitgesloten blijf van de arbeidsmarkt, zal ook het gebruik moeten 
maken van uitkeringsrecht de komende jaren feit blijven. Alsmede daardoor het niet kunnen 
bijdragen aan economisch herstel, simpelweg omdat ik daardoor geen middelen heb om de kassa 
van de economie te laten rinkelen. Wat ik wel zou kunnen doen is mijn tarief halveren zolang ik 
gebruik zal moeten maken van uitkeringsecht en waarmee ik mijn inkomen zou kunnen opkrikken 
tot in ieder geval wettelijk minimumloon. Mijn uitgavenbudget van mijzelf en anderen zal daarmee 
verhoogd worden en waarmee ik, weliswaar op kleine schaal, de economie zal dienen. Noem het 
microkrediet, maar dan zonder te moeten lenen. Hiervoor zal het echter nodig zijn mensen een 
inkomen te gunnen naast uitkering. Hiermee zouden ik en anderen in eenzelfde positie in het 
kwadraad de economie kunnen dienen.

Als de regering werkgroepen wil, vergeet dan niet werkgroepen op te zetten om ideëen en 
oplossingen vanuit wat men noemt de onderkant van de samenleving te inventariseren en serieus te 
nemen in plaats van deze mensen weg te zetten als hersenloze, armoedige, mislukte, zwakke 
medemensen. Alleen al door werkgroepen samen te stellen vanuit en met uitkeringsgerechtigden 
ligt er een aanzienlijk potentieel voor het oprapen. Ik zou door kunnen gaan vanuit een 
helicopterview met voors en tegens en een voorstel tot uitvoering. Daarvoor is de ruimte te beperkt. 
En dat men zal afstappen van het idee fixe van moedwillig profiteurschap van het gros der 
uitkeringsgerechtigden een illusie, aangezien tekenen in die richting niet tot nauwelijks te bespeuren 
zijn. Ik ben nog niet toe aan een proteststem op Geert Wilders. Maar begin vanuit een 
gediscrimineerde positie in de maatschappij tot mijn ongenoegen zelfs met die gedachte te spelen. 
Wees gewaarschuwd.
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Veronica Cramer zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 17:06 uur
H.de Beste.
Wanneer U denkt dat Geert Wilders U echt fijn zal gaan behandelen droomt U echt in technicolour.

Weet U waar de situatie van mensen waarvan U zegt zich in te bevinden naar toe leidt? Massale 
faillisement verklaringen.

Daarna kunt U dan fijn Uw school opzetten waar mensen kunnen leren zelf verantwoording te 
nemen. Dat hebben de scholen met hun dikke subsidies duidelijk niet gedaan.

H. de Beste zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 19:38 uur
@Veronica Cramer (78)

Ik verwacht niets van Geert Wilders. Het zou geen stem voor Geert Wilders zijn, maar een 
proteststem zoals ik schreef. Of ik nu door de ene of de andere kant slecht behandeld wordt, maakt 
niet (meer) uit. Het zou dus niet meer dan een symbolische stem zijn. Alternatief zou een blanco 
stem kunnen zijn.

Wat ik fijn zou moeten vinden aan failliet gaan en het opzetten van een school ontgaat me. De 
(toenemende) populairiteit van Geert Wilders bestaat bij de gratie van gebrek aan visie en 
leiderschap van dit kabinet. Mij of anderen hiervan proberen af te houden is zinloos. Men kan beter 
verder kijken en zich afvragen waarom steeds meer mensen neigen tot een proteststem.

Een van de vragen was of men wil dat er ook bezuinigd wordt op posten die uw eigen portemonnee 
raken. Ik zeg Nee! Tot hier en niet verder! Enerzijds omdat dit met mijn huidige inkomen 
fatsoensgewijs niet op te brengen is. Anderzijds omdat mijn kansen op de arbeidsmarkt vanwege 
discriminatie minimaal zijn. Bij gelijke kansen zou ik wellicht milder zijn. Ook hier zeg ik: Tot hier 
en niet verder!

Omdat ik mij altijd verre gehouden heb van het gedachtegoed van Geert Wilders zeg ik dan ook: 
Wees gewaarschuwd.

Jens Bos zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 22:56 uur
@ H. de Beste (77)

Ik voel geheel met u mee, ik hen op mijn 50e vanwege faillissement ontslagen en heb – gelukkig- 
slechts drie maanden uit de WW hoeven trekken…ik had vrienden…. ik had dezelfde ideeen als u, 
maar inderdaad, de kans tot overleven, met enige zekerheid op de achtergrond, wordt je binnen het 
huidige systeem in principe niet gegund, terwijl er civiele oplossingen denkbaar zijn.

De enige mogelijkheid is nu te gokken dat het zal lukken, maar met, in mijn geval, een hypotheek, 
en een nog jong gezin, kan je in ons financieel systeem die stap eigenlijk niet nemen, als het niet 
lukt moet je (zeker in de huidige situatie)als je over een eigen huis beschikt je huis opeten, 
verkopen, het verlies incasseren en het verschil betalen.

Tenzij je failliet gaat. In dit landje ook niet benijdenswaardig. (In de VS lever je gewoon de sleutel 
in en ben je van alles af)

In het geval van een huurhuis ligt dat wat anders.
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Maar, nee, ik ben het met u eens, in een geciviliseerde samenleving zou daar ruimte voor gegeven 
moeten worden.

Ik denk dat een voorstel aan de politiek zou moeten zijn mensen bij voorbeeld een half of een heel 
jaar naast de uitkering hen eigen bedrijf op te laten starten. Maar dan ook natuurlijk na die periode, 
bij gebleken succes die uitkering te stoppen…ik denk in onze geciviliseerde (een beetje sociale) 
samenleving zou dit een goede stimulerende insteek zijn.

Mijn ….mening, stem links en communiceer en probeer die ideeen naar voren te brengen…van 
liberaal is op dit gebied niets te verwachten.

Probleem is dat je een concurrent met subsidie wordt voor het bestaande bedrijfsleven. En dat wil 
men niet zo graag. Het begrip solidariteit is daar niet echt tops.

In de huidige situatie…., zou je ervoor moeten gaan of niet…..gokken dus.

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 23:27 uur
PS Ik zei links, ik bedoel dan uiteraard niet het vage neo-liberale afgietsel dat de PvdA van deze 
politieke richting heeft gemaakt…..

H. de Beste zegt: 
zondag 20 september 2009, 0:43 uur
Het opstarten van een eigen bedrijf vanuit uitkering is reeds mogelijk. Ik zou gerust kunnen gokken, 
aangezien ik om op te starten zo goed als niets financieel hoef te investeren. In dat opzicht heb ik 
niets te verliezen. Maar kom dan in aanraking met allerlei belemmerende regels, voorschriften, enz. 
vanuit de bijstand. Mijn ideëen voor mogelijkheden reiken veel verder dan mijn eigen straatje. 
Mogelijkheden te over, die ik niet meer gratis weg ga geven. Aangezien ik hoe dan ook niet tot aan 
mijn AOW van een uitkering wil leven, zal dat ook niet gebeuren. Dit is de tweede keer dat ik op 
oudere leeftijd werkzoekend ben, de optelsom van alles, maar vooral discriminatie doet voor mij de 
deur dicht. Hierdoor heb ik al teveel moeten bezuinigen.

Waarom zou je wegdoen wat nog goed is? om met de woorden van mijn garagehouder te spreken 
toen de slooppremie voor oudere auto’s ter sprake kwam. Wellicht is een slooppremie voor de 
oudere werkzoekende op z’n plaats? Kan die vast van z’n pensioen gaan genieten en gratis helpen 
met budgetbegeleiding voor mensen die het nodig hebben. Zo kun je het ook bezien. Dat zou 
menswaardiger zijn dan doen alsof leeftijdsdisciminatie niet bestaat, de zwarte piet bij de oudere te 
leggen en mede daarmee de oudere de kans op een leven in plaats van overleven te ontnemen.

Momenteel heb ik van zowel rechts, midden als links niets te verwachten. Nou ja, behalve dan 
kolderieke pogingen om de verhoging van de AOW leeftijd erdoor te drukken. Maakt voor mij niet 
uit. Behalve dat ik wel zal moeten in verband met pensioengaten. Ik werk graag, ook na mijn 65ste.

Met vriendelijke groet,

HdB
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Jens Bos zegt: 
zondag 20 september 2009, 11:08 uur
@ H. de Beste (82)

Opstarten vanuit uitkering, ik meende daar vorig jaar inderdaad iets over gelezen te hebben, ik 
dacht dat dat van de gemeentes afhing….

Voor de rest leeftijdsdiscriminatie en verhoging van AOW/pensioen leeftijd…puur jatwerk in de 
huidige situatie….

Bij voldoende werkgelegenheid (1,5 miljoen in plaats van 150.000 vacatures) zou die ongetwijfeld 
als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Alle vrijwilligerswerk tot betaalde baan maken en beperkingen leggen op het uitvoeren van werk 
(dus de kostprijs van te goedkope importen van goederen en diensten aanpassen naar het Europese 
niveau*) , waarbij de Bolkenstein norm ook nog eens absoluut uit den boze is. Buitenlandse 
werkers moeten betaald worden tegen de lonen als betaald in het land waar gewerkt wordt.

Daar zou binnen overzichtelijke termijn een EU minimumloon moeten gaan gelden, gebaseerd op 
het minimumloon in de best verdienende landen, zou een enorme boost geven aan de economie 
(consumptie) er zijn nog zoveel mensen, ook in Europa, die nog erg veel ontberen en de 
werkgelegenheid beschermen.

Wat betreft mijn keuze voor links. Ik vond het interessant om deze week te horen dat Agnes Kant 
door een panel leerlingen tot grootste zwetser is benoemd, terwijl zij eigenlijk de enige praktisch 
denkende politica is.

Zij houdt het NIET op one -liners, zoals de rest, met uitzondering van de regerende macht (maar die 
zeggen bijna niets) en Pechtold.

Dit zegt volgens mij overigens meer over de kwaliteit van het onderwijs dan over die van mevrouw 
Kant.

Ik ben het lang niet eens met alle punten van de SP, maar sociaal economisch gezien 
vertegenwoordigen ze het juiste wereldbeeld.

Ik hoop dat u erin slaagt een bevredigende basis te vinden, zoals ik al zei ik had ook ideeen, kon dat 
toen niet oppakken, maar ben uiteindelijk toch via vrienden (als werknemer/ arbeid leverende) 
ergens binnengehaald en heb tot op heden mijn loopbaan kunnen vervolgen

met vriendelijke groet,

JB

* Een jaarlijks aan te passen tarief gebaseerd op de verschillen in de kosten van het 
boodschappenmandje (de Big Mac index) van producerend en ontvangend land.

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 20 september 2009, 18:55 uur
@83 Jens Bos

Goed bericht! Geheel met u eens dat de SP sociaal economisch het juiste wereldbeeld 
vertegenwoordigt. Herinnert u zich onze discussie van misschien wel een jaar geleden? Daar was u 
nog niet zo zeker. Blij te horen dat u tot dit inzicht gekomen bent! Kennelijk hoort u bij de mensen 
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die niet vast blijven zitten aan de ‘oude’ sociaal economische orde, die veelal van huis uit wordt 
overgenomen en lang blijft nagalmen in de oren van kiezers, terwijl inmiddels de PvdA op sociaal 
economisch terrein aan anorexia ten onder gaat uit kapitalistische hang naar de (neo)liberaal 
economische aasgieren die werkelijk niets op hun weg heel laten alvorens zij iedere sociaalgezonde 
cel van het (samenlevings)lichaam hebben geruïneerd, net zolang totdat het etterende gezwel barst.
Ondertussen is de SP smoel aan het opmaken degelijk en gestaag en mogen we in de handjes 
knijpen dat de PvdA in haar ware sociale gedaante is heropgestaan in de SP. Wie anders had ons 
vooruit kunnen helpen naar een wereld van welzijn voor iedereen! En die wereld bestaat uit 
EERLIJKER DELEN! Want de SP, zoals u weet, is niet tegen rijkdom maar tegen armoede. Had de 
rijke elite dat maar gemeen met de SP! Dan zou ons land/ de wereld in no time van aanzien 
veranderen!

H. de Beste

Ik wens u succes en uithoudingsvermogen toe in dit land waar slopers aan de macht zijn.

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 20 september 2009, 23:56 uur
Jens Bos (@86),

Overal in door (neol)iberalisme gedomineerd Europa hoor je hetzelfde onheil: zoals zo vaak keek ik 
vanavond wat de Duitse TV mij te bieden had… en meteen was het raak:
Ook daar, vanwege ophanden zijnde verkiezingen, discussie over “das Entlassungsschützgesetz”, 
het ontslagrecht dus.

Ik herhaal maar weer eens –is mijn favoriete stokpaard- dat ook in Duitsland, net als hier, door 
neoliberaal kapitalisme ingegeven eisen als –o.a.- “flexibilisering”, gepresenteerd worden alsof het 
maatschappelijk aanvaarde en verinnerlijkte NORMEN en WAARDEN betreft, en zo niet, dat het 
vanzelfsprekend is dat men dergelijke “ethiek” maar te slikken heeft…ook al is deze lijnrecht in 
strijd met een al eeuwen bestaande en de samenleving samenbindende en beschavende ethiek, die 
niet voor niets door velen als vanzelfsprekend wordt ervaren en verinnerlijkt is.
De “ethiek” van het liberaal kapitalisme is slechts voordelig voor de “sterken” (nou ja, hardvochtige 
elleboogwerkers) en ongeremde egoïsten.

Het wordt tijd dat niet alleen ik, maar steeds meer mensen zich eindelijk eens EXPLICIET het 
gevaar bewust zijn van een keiharde en onmenselijke ideologie die zich sluipenderwijs heeft 
opgeworpen als de ethische referentie waarnaar alle eronder kreunende samenlevingen dwingend en 
zonder alternatief moeten verwijzen …
… Als het gaat om de beoordeling van en beleidsbepaling in heel veel maatschappelijke zaken 
(vooral in geprivatiseerde zorg, gezondheidszorg enz.
Enfin, vooral in al die inmiddels verkwanselde steunpilaren van onze “samen”leving)

Slechts met een dergelijke insteek is dit feitelijk lege, maar dus maatschappelijk zeer gevaarlijke en 
al lang geleden weerlegde -maar desondanks telkens weer de kop opstekende- gedachtegoed, 
gepropageerd door types als Rutte, effectief te bestrijden.

Harrie V.

Jens Bos zegt: 
maandag 21 september 2009, 21:21 uur
@ Harrie Vrijmans (89)
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Zoals altijd ben ik het met jouw kijk op de “samen” leving eens…ik zie dit dan vooral vanuit de 
humanitaire hoek, ik ben niet gelovig, EERLIJKE verdeling van middelen en welzijn dus.

Het vervelende is dat we steeds weer in herhalingen moeten vallen, de enige die in de politiek 
enigszins in de buurt komt is de SP van Agnes Kant, die weggezet wordt als zwetser…ik voel me 
soms echt een roepende in de woestijn.

Duurzame economie, misschien weet ik morgen meer….

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
woensdag 23 september 2009, 16:04 uur
@ Gloris van der Spek (87)

Dank voor de reactie,

Het moge al eerder duidelijk zijn geweest, omdat ik vind dat het een plicht is ga ik ook altijd 
stemmen.

Ook in het verleden heb ik aangegeven dat ik de inschatting van de sociaal-economische economie 
als gevolg van “nieuw” liberaal beleid als leiding gevend voor mijn politieke stellingname aanmerk.

Gezien het oogkleppen gedrag van de politieke leiders (ook de PvdA is in het Binnenhof eigenlijk 
centrum rechts)is de enige serieuze keuze de SP.

Dat neemt niet weg dat andere facetten mij soms minder aanstaan…maar die staan verreweg in de 
schaduw van de goede kanten, dus is mijn keus duidelijk. En zal daar volgend keer zeker mijn stem 
heen gaan, de huidige combinatie is fout en het huidige “extreme” rechts centrum model is absoluut 
“no go”!

Maar…geen echte reden voor “triomfantisme” ik ben niet geheel “om”

met vriendelijke groet,

JB

Veronica Cramer zegt: 
donderdag 24 september 2009, 0:28 uur
Even een misverstand uit de weg ruimen.
Bankroet gaan is aan deze kant van de plas USA/Canada niet zonder gevolgen.
De credietwaardigheid van de persoon is het raam uit. Bankleningen kun je voorlopig wel vergeten. 
Dat blijft 5 jaren van kracht. Mocht je al een lening krijgen is deze met verhoogde rente. Kortom 
voor de bank ben je “lucht”.
Voor de banken in de USA, die aan huiseigenaren leningen verstrekten, die de client kwa inkomen 
en andere lasten, beslist niet aankonden was dit geen probleem. Ze verkochten de hypotheken 
door,over de hele wereld o.a. aan Nederland en zo ging Jantje naar de bliksem.
De reden hiervoor is onder meer omdat de gemiddelde burger nooit op school heeft geleerd wat het 
lenen van geld in feite kost. Voor veel jonge mensen is dit het begin van de ellende.
Studieloon, betalen we wel af wanneer de prachtige baan er is. Afhankelijk van de studierichting 
kun je zelfs meer lenen. Dat heet: toekomstig financieel potentieel.
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Zo kan elke idioot een bankbalans voor de aandeelhouders waar maken. Dat zijn niet eens 
uitstaande schulden aan de bank. Het zijn dromen op een roze wolk. Je reinste gok mentaliteit door 
de banken. Omdat ze te groot zijn om kapot te gaan mag de burger dan, via de overheid bijpassen.

Verder heb ik een paar aantekeningen bij het verstrekken van hypotheken in Nederland.
Wanneer aan U een hypotheek wordt verkocht zonder ook maar een enkele mogelijkheid deze 
vervroegd af te kunnen lossen, er 25 of 30 jaar aan vast zit, wordt U slecht voorgelicht, terwijl U er 
zelf bij staat. Geloof me, ook in Nederland valt veel te bereiken via onderhandelen. Nooit een 
handtekening plaatsen zonder verder onderzoek. Papieren mee naar huis, huiswerk inclusief kleine 
lettertjes. Bevalt het niet? Op naar de volgende bank. U bent een koper en dit gaat niet over de 
aankoop van een zak aardappelen of een nieuwe fiets.

Ik ken geen enkele hypotheek in Canada, verstrekt door de 5 grootste banken, die U niet de 
gelegenheid geeft Uw maandelijkse betalingen te verdubbelen. Betalingen blijven hetzelfde maar 
het verhoogde bedrag, dat exact hetzelfde moet zijn als de maandelijkse aflossing, zonder 
administratiekosten, gaat af van het originele geleende bedrag. Bovendien is bij de wet geregeld dat 
U ieder jaar 10% van het originele bedrag moet mogen aflossen. Resultaat: vervroegde aflossing.
Bovenstaande faciliteiten zijn goed voor mensen waarvan een partner nog studeert en toch een dak 
boven hun hoofd nodig hebben.
Zolang praktijken van de banken, door degenen die een hypotheek nodig hebben worden geslikt, 
heeft U geen recht van spreken.
Goed gek ben je wel.
Dit zijn de voorwaarden, tot ziens over 25 jaar!
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"Minder geld naar Koninklijk Huis?"
Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 17 september 2009, 15:30 uur
Bij ‘jaarlijks krijgen’ gekeken en perplex.
Je vraagt je af wat dan zo koninklijk is aan zo’n familie die zich van de wieg tot het graf tot in 
IEDER facet majesteitelijk laat onderhouden door het volk? Wat komt er terecht van zo’n geslacht 
dat nooit ergens voor heeft hoeven vechten en altijd en overal voor nog geen dubbeltje op de eerste 
rij zit? Het degenereert zichzelf lijkt me en de tijd zal komen dat we achterhaalde ‘sprookjes’ in de 
uitverkoop gaan zetten.
Hoog tijd om deze familie met gelijke monniken en kappen aan te pakken. Inkrimpen dus.
Voor volk en vaderland.

Willem Boot zegt: 
donderdag 17 september 2009, 17:12 uur
Ja hoor, we krijgen weer alle pro’s en contra’s over ons heen over dit “onderwerp”. “Als ik moet 
bloeden, dan zij ook”. Ook te vertalen als oog om oog, tand om tand.
Het mag wat mij betreft. Als iedereen daar nou gelukkiger van wordt…..

En waar spenderen we onze tijd aan? Aan 20% van 114 miljoen = 22,8 miljoen. Bruto. Van die 114 
miljoen gaan aan reguliere uitgaven minimaal de BTW + alle belastingen op de lonen van het 
betaalde personeel weer terug in de staatskas, kortom, de 114 en 22,8 miljoen zijn valse cijfers.

Zullen we eerst eens onze tijd spenderen aan de jaarlijkse 35 miljard FINANCIERINGStekort die 
de Haagse hopjes moeten zien weg te werken? Lijkt me heel wat efficiënter dan dit gemierenneuk 
over het koningshuis.

Wat een volk dat zich hierover druk maakt!

Paul Lookman zegt: 
donderdag 17 september 2009, 17:42 uur
In het bedrijfsleven wordt elke activiteit regelmatig tegen het licht gehouden. Dat geldt ook voor 
non-profit organisaties en de overheid. Wat mij betreft mag dat ook met de begroting van het Hof 
gebeuren. Dat zal men in andere landen ook wel doen met de begroting van het staatshoofd, 
monarchie of republiek. Ik ben geen voorstander van “de kaasschaaf”, wel van een discreet 
onderzoek door de regering naar de mogelijkheden.

Harrie Vrijmans zegt: 
vrijdag 18 september 2009, 14:48 uur
Willem Boot (@29),

Ik lees hier vele, zeer goede en van een degelijke ethische motivatie getuigende reacties.
Daarom geeft het geen pas, Heer boot, om dergelijke bijdragen af te toe als “gemierenneuk” onder 
verwijzing naar de relatieve kosten (maar die zijn DUS in ABSOLUTE zin zeer hoog!) van de 
monarchie:

U gaat dan geheel aan de essentie voorbij, temeer daar nu juist die zeer hoge uitgaven wel degelijk 
en ook nog eens in relatie met de huidige financiële crisis bekeken moeten worden, dat volgt 
gewoon uit het MOETEN toepassen van voor de hand liggende, eigenlijk door iedereen 
onderschreven en DUS fatsoenlijke en logische ethische beginselen.
Immers, voor niemand zou een opportunistische en op maat gesneden gelegenheids”ethiek” ter 
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“rechtvaardiging” van bizar hoge inkomsten mogen gelden, dat kun je een echte (!) democratie niet 
aandoen…

Harrie V.

J.Grimbos zegt: 
vrijdag 18 september 2009, 21:15 uur
We houden er een koningshuis op na om historische redenen. Het koningshuis bruusk aan de dijk 
zetten is een ontkenning van onze eigen geschiedenis; dat moeten we dus niet doen. Aan de andere 
kant heeft het koningschap geen rol meer in het huidige Nederland, omdat het conflicteert met de 
volks-souvereiniteit.

Het koningshuis moet aan de dijk gezet worden, maar niet bruusk. Mijn voorstel: degradeer de 
Koninklijke Familie tot “Geëerde Familie”. Laat de mogelijkheid open (in theorie tenminste) om 
ook andere families tot “Geëerde Familie” te verklaren (met andere woorden, voer de erfelijke adel 
weer in).

Aan “Geëerde Families” zouden bepaalde voorrechten kunnen worden toegekend. Welke dat zijn 
(wellicht saluutschoten als een lid van zulk een Familie voorbij komt, belasting-vrijdom, of een een 
–niet al te hoog– stipendium) moet onderwerp zijn van discussie, maar één ding is zeker: “Geëerde 
Families” hebben geen recht op enigerlei bemoeienis met het landbestuur.

grimboz@gmail.com

Gloria van der Spek zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 2:47 uur
@65 J.Grimbos

Meent u dat nou echt? Of maakt u het veel gehoorde: “grapje!” Dan schater ik natuurlijk met u mee. 
Want:
Geëerde families? Erfelijke adel? Saluutschoten? Belasting-vrijdom? Stipendium? Hoezo??
Nóg meer van die schatrijke erffamilies die uit de wind moeten worden gehouden, terwijl het 
‘klootjes’volk dag in dag uit (straks) tot 67 jaar moet sappelen voor een beetje inkomen om daar een 
groot deel van achter te laten in de schatkist. Het moest in een beschaafde moderne samenleving 
niet meer mogen dat zoiets als de handophoudende adel nog bestaansrecht heeft. Volkomen uit de 
tijd! Zoals ook het koningshuis dat is.

Zo mogen we hopen dat Willem Alexander loopt te joken met zijn megalomane vakantiestulp in 
Mozambique: “grapje!” Want het kan toch niet waar zijn? Allemaal op kosten van de 
belastingbetaler en wie zijn landgoed nadert wordt vermoord, werd gemeld bij P&W. Weet u, het 
probleem met dit soort verwende families is dat zij niet winterhard zijn en de ruggengraat niet 
hebben ontwikkeld SOLIDAIR te zijn naar een volk in de recessie die veroorzaakt is door de 
asociale bankbende c.s. Want HOE asociaal moet je wel niet zijn om hoger en hoger te bouwen 
aan… geldverslindende luchtkastelen… en als die vervolgens instorten ‘jan met de pet’ ervoor op 
laten draaien? Grapje? True!
Ik zou zeggen geëerde families van erfelijke adel: geef die saluutschoten maar jaarlijks aan het 
opgelichte volk inclusief een belastingvrij douceurtje. Eer wie eer toekomt! Kwestie van standing. 
Toch Grimbos?

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 7:55 uur
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De lichtere noot bij deze belangrijke discussie is dat Harrie Vrijmans voor het eerst in jaren iets 
gepost heeft waarin de woorden “(Neo)-liberalisme” en “SAMEN-(!)leven” niet voor komen. Ik 
achtte hem daar niet toe in staat, en vraag me af of hij stiekem overgestapt is naar de vijand, en of 
Milton Friedman’s boek “Free To Choose” de Bijbel heeft vervangen onder zijn hoofdkussen. Hoe 
zit dat, Harrie?

Harrie Vrijmans zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 15:15 uur
Koos v.d. Wilt,

Misschien reden om dan eens serieus op de inhoud in te gaan…?
Overigens, als een sociaal-economische orde alles doordringend en allesbepalend is, kan -in welke 
SERIEUZE beschouwing dan ook- de naam van het beestje niet ontbreken: zeker als het, wegens tal 
van fundamentele en moreelethische gebreken, op sterven na dood is…toch?
En duidelijkheid is dan een eerste vereiste…toch?

Tenslotte, uw inhoudelijk nietszeggende reactie komt hoogstwaarschijnlijk, zoals meestal, voort uit 
een feitelijke en –vooral opportunistische!- ontkenning –of toch minstens: grotendeels negeren- van 
deze overal zichtbare werkelijkheid…toch?

Harrie V.

J.Grimbos zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 18:30 uur
–> 66 Gloria van der Spek
“Meent u dat nou echt?”

Nee, niet echt. In ieder geval niet 100 % echt; de “saluutschoten” hadden daarvoor al een niet mis te 
verstane aanwijzing moeten zijn.

Ik denk echter wel dat het koningshuis niet bruusk aan de dijk moet worden gezet, om historisch-
culturele redenen; zo u wilt, als een historische dankbaarheid aan Willem van Oranje, die een goeie 
vent was. Een soort tussenvorm moet gevonden worden. Om te beginnen zouden we de 
staatsrechtelijke rol van de koning moeten afschaffen. Wetsteksten kunnen beter beginnen met “Wij, 
het Nederlandse volk” dan met “Wij, Beatrix”.

J.Grimbos zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 18:47 uur
–> 70 Drs Koos vd Wilt
“De lichtere noot bij deze belangrijke discussie is dat Harrie Vrijmans voor het eerst in jaren iets 
gepost heeft waarin de woorden ‘(Neo)-liberalisme’ en ‘SAMEN-(!)leven’ niet voor komen.”

Ja, maar een ander woord waarop hij patent heeft, en dat hij (volgens Google) als enige gebruikt: 
“moreelethisch”, komt nog steeds voor in zijn postings, ook in deze discussie..

grimboz@planet.nl (videoscoop, timeofoob, en calculo-mathemaat).

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 18:55 uur
Nou ja, Harrie – ik ben in mijn jonge veelbewogen leven al bij zoveel kapitalisme-socialisme 
discussies betrokken geweest dat die naar mijn gevoel nauwelijks zoden aan de dijk zetten.
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Aan onze denkwijzen liggen niet te overbruggen verschillen ten grondslag. Jij ziet overal 
zwakkeren in dit leven; ik zie normale mensen die, gegeven de kans, hun eigen leven kunnen 
leiden. Het is allemaal terug te brengen tot Nietzsche’s Genealogie Der Moraal.

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 20 september 2009, 2:54 uur
@78 J.Grimbos

Bedankt voor uw reactie. Ben het met u eens: niet bruusk. Maar wel een geleidelijke afbouw, om te 
beginnen met minderen van de miljoenen (ruim honderd) die voortvloeien uit de keiharde werken 
van alle burgers. De enorme verschillen tussen rijken en armen is niet netjes in een beschaafde 
samenleving. Hiermee is niets van de armen gezegd, maar alles van de rijken. In de eeuwen der 
eeuwen hetzelfde liedje van onbeschaving: onnette grijptengels. Ook de oranjetelgen. Het wordt ter 
broodnodige evolutie nu toch wel eens tijd de samenleving netjes te runnen. Eerlijk delen? Je zou 
zeggen dat is christelijk, ware het niet dat Zijn Naam wordt misbruikt. Neem nou de C voor de 
JSF… om te gillen toch? De C voor de genociden in Irak en Afghanistan… om te brullen toch? Om 
het maar niet te hebben over de C voor al die onnette mammonaanbidders die zondags op ‘net’ 
gaan! Om te huilen! En God met ons!!

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 23 september 2009, 15:39 uur
Wieke Hoeben

Dat u zulke innige gevoelens voor het koningshuis hebt moge u gegund zijn. Maar ga hier niet 
verkondigen dat het koningshuis zo dicht bij het volk staat! Een koningshuis dat gevoel heeft voor 
volk en vaderland deelt mee in de gevolgen van de recessie die door de bankdictators is 
veroorzaakt.
En als u beweert dat geld doel is voor lage geesten, begint u dan met de miljoenen die Beatrix 
jaarlijks nodig heeft voor haar middel van bestaan! Blijkbaar deert het u niet dat zoveel mensen in 
armoede moeten leven en afhankelijk zijn van voedselbanken. Bea ook niet! En Alex al evenmin! 
Laat staan Maxima, die duurbetaalde job krijgt om arme mensen kredietjes toe te spelen… 
onverstoord voortlevende in aangetrouwde weelde en luxe. Opgebracht door het volk. Het is 
volkomen uit de tijd om met zóveel elitecriminaliteit de hand boven het koningshuis te houden. 
Zelfs zuster Christina fiat geeft vanuit paleis Noordeinde (= werkpaleis Beatrix) haar vermogen 
onder te brengen in belastingparadijs Guernsey!
Alexander’s Mozambique! Waar mensen met bosjes sterven van de honger, binnen te dringen als 
rijke VIP met een hekken omheind strandhuis. Op onze kosten. Beetje gevoel voor piëteit kunt u 
toch wel opbrengen?
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"Hoe trek je hoger opgeleiden aan in de stad?"
J.Grimbos zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 17:55 uur
Het stopzetten van alle bijstands-uitkeringen zou helpen. Met het aldus uitgespaarde geld kan het 
gemeentebestuur allerlei mooie cultuur-evenementen organiseren die als een magneet zullen 
werken, niet allen op de hoger opgeleiden, maar waaraan ook de mensen met alleen MULO zich 
zullen kunnen verlustigen.

Harrie Vrijmans zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 20:08 uur
J. Grimbos, (@14),

In een andere discussie vertelde u van uw zoektocht naar de betekenis van “moreelethisch”.
Dat die hard nodig was en dat kennelijk op u het spreekwoord “een goede verstaander heeft maar 
een half woord nodig” niet van toepassing is, zelfs als dat “halve”woord in een niet mis te verstane 
context is geplaatst is, bewijst uw wens om “de bijstand af te schaffen”…
U wilt dus bijv. de bedelstaf weer invoeren…? (behalve voor uzelf en uw geliefden, dat spreekt 
vanzelf…)

Voorts, omdat u zich nogal geringschattend uitte over de voor oudere mensen bekende MULO: dat 
was een uitstekende opleiding die overduidelijk de huidige HAVO in niveau en kwaliteit overtrof…
Ze was immers nog niet geteisterd door de “zegeningen” van de latere, z.g. “Mammoetwet” en nog 
volgende, talrijke andere “verbeteringen”…

Meestal ook uitgangspunt voor diverse h.b.o-vervolgopleidingen als: H.T.S, opleiding tot 
verpleegkundige, kweekschool etc.etc. en tenslotte ook eventueel vervangend voor de eerste 3 
H.B.S. jaren.

Harrie V.

J.Grimbos zegt: 
zaterdag 19 september 2009, 21:58 uur
–> 19 Harrie Vrijmans

“[..] de voor oudere mensen bekende MULO [..]was een uitstekende opleiding die overduidelijk de 
huidige HAVO in niveau en kwaliteit overtrof…

Ze was immers nog niet geteisterd door de ‘zegeningen’ van de latere, z.g. ‘Mammoetwet’ en nog 
volgende, talrijke andere ‘verbeteringen’…”

U hebt volkomen gelijk.

Mijn bericht was dan ook bittere satire. Ten eerste natuurlijk over het “hoog-opgeleiden” snobisme 
waarin de NRC grossiert. Onder “hoog-opgeleiden” wordt tegenwoordig iedere kluns gerekend die 
een academisch titeltje heeft gehaald in “vrijetijds-wetenschappen”, “communicatie-kunde”, of 
“management”. Zie het tijdschrift Elsevier van een of twee weken geleden waarin een artikel stond 
over de “jongeren van tegenwoordig”. Allemaal studeerden ze dit soort flut-”wetenschappen”. 
“Hoog-opgeleid” is een volkomen nietszeggend begrip geworden.
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Ten tweede was er een reden die ik opgaf voor het afschaffen van de bijstand. Die was blijkbaar al 
te bitter, en de redactie heeft die er gemakshalve maar afgeknipt. Te weinig “moreelethisch” 
natuurlijk. Het zij zo.

Over het woord “moreelethisch”: dit is duidelijk een uitvinding van u zelf. Het is een pleonasme dat 
beter kan worden vervangen door “moreel” of “ethisch”. Deze woorden betekenen n.l. hetzelfde. 
Het doet me een beetje denken aan katholieke priesters vroeger, die het altijd hadden over 
“natuurnoodzakelijk”. Alsof “natuurlijk” of “noodzakelijk” op zichzelf niet voldoende waren.

Dieter Heymann zegt: 
zondag 20 september 2009, 1:37 uur
Harry Vrijmans (no 19)

Toen ik in 1942 van de 4-jarige Montessori MULO naar het Montessori Lyceum (afdeling HBS) 
overstapte was ik wat achter in algebra, meetkunde, en scheikunde maar flink vooruit in 
talenkennis, geografie, geschiedenis, en biologie.
Ik denk nog altijd met groot plezier terug aan die MULO.

Koos den Boer zegt: 
zondag 20 september 2009, 18:30 uur
De Duitsers hebben destijds helaas maar half werk verricht. Ik vind Rotterdam de proletenstad bij 
uitstek en het walmt je al tegemoet als je CS verlaat: weinig aantrekkelijke vrouwen,grof gebouwde 
gezichten der mannelijke bevolking met grote werkhanden, elegantie totaal onbekend, geen chique 
tenten, alles platvoers en proletarisch, alles ademt troosteloosheid uit! Zodra ik er ben, denk ik al 
wanneer ik weg mag gaan. Voor mij is Roterdam soms een bittere plicht als een of andere reden mij 
dwingt daarheen te gaan. Uit vrije wil zou ik er nooit komen, dat laat zich na bovenstaande 
begrijpen!

Gustave Claessens zegt: 
maandag 21 september 2009, 12:18 uur
@34 de boer,

Degelijke omschrijvingen horen hier niet thuis:
Het zegt heel veel over uw eigen persoonlijke ontwikkeling in deze. Bordewijk omschreef tuig als 
u: ‘Op molest belust schuim’.

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 21 september 2009, 18:26 uur
Wat dacht u van de volgende stelling:

“De frequentie waarmee de kwalificatie “hoog opgeleid” wordt gebezigd, is recht evenredig met de 
toename van duidelijk bespeurbare leeghoofdigheid, alsmede slechte of geheel ontbrekende 
algemene ontwikkeling en zelfs ontoereikendheid van het uiteindelijk slechts resterende beetje 
vakgerichte kennis waar men zo prat opgaat”.

Ik zag na indienen van mijn reactie dat de weblogredactie graag mijn woonplaats weet…
Welnu,

Harrie V. ’s-Hertogenbosch

J.W.v.Steijn zegt: 
maandag 21 september 2009, 19:25 uur
Een zeer belangrijk onderwerp.
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Wat o.a. opvalt dat enige dingen angsvallig vermeden worden, of andere vaak veel aandacht krijgen.

Niemand schenkt er aandacht aan dat de inwoners van de grote steden inmiddels voor de helft uit 
immigranten bestaat.

Niemand durft te zeggen dat velen der immigranten een bijna middeleeuwse filosofie en gewoontes 
hebben en er openlijk voor uit komen zich niet aan het Westen aan te wilen passen, maar 
omgekeerd, ervan uit gaan dat het Westen zich aanpast aan hun wetten en gewoontes.

Ook wel komische dingen, zodat “Hoger-opgeleiden”veel socialer en beter zijn dan “laag-
opgeleiden”, terwijl buiten beschouwing blijft dat het vooral een kwestie van opvoeding en fatsoen 
is.

De termen “klimrekken” “buurt-huizen”, “tuintjes”, “hondepoep” en dat boekhandels niet een bron 
van beschaving is, maar een GEVOLG of symptoom van beschaving.

Een beetje onthullend is de beoordeligvan MULO opleiding.

Zelf deed ik in 1937 ( inderdaad, ik ben 89)MULO examen in 14 vakken.

In de oorlog kon ik toen met mijn kwalitatief zeer goede Duits, me zeer dikwijls redden uit penibele 
situaties jegens de bezetter.

In 1980 sprak ik op uitnodiging, in Londen een vergadering van ondernemers toe en werd daar 
voorgesteld aan een Barones,( lid v.h.Hogerhuis).
Tegen mijn gastheren zei ik: “Nou was ik de komende veertien dagen mijn handen niet meer”.

Toen ik haar een jaar later weer ontmoette, zei ze: “Did you already wash your hands again?”.
Als ik haar op TV soms naast Elisabet zag, was ik best trots op mijn lage MULO-opleiding.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 1:47 uur
Zo zie je maar dat hoger opgeleid geen garantie geeft voor solidariteit met de stad en het gezellige 
stadsleven. Hoger opgeleid kijkt graag neer op lager opgeleid; halen hun neus ervoor op. Willen niet 
in hun buurt wonen omdat zij ‘meer’ denken te zijn.
De bijdrage van Jan Katsma @36 spreekt mij erg aan. Bezield geschreven en het hart op de juiste 
plaats. En bovenal dankbaar voor de gegeven kansen die met beide handen zijn aangepakt. Zijn 
Rotterdam kan op hem rekenen!

Échte filosofen bewegen zich onder het volk, zetten discussies op in het park, terras of midden op 
het plein. Filosofen voelen zich tegenwoordig té hoog opgeleid en zijn alleen nog maar theoretisch 
bezig elkaar met hele dure woorden vliegen af te vangen. De interne discussies zijn elitair en ver 
boven het volk verheven.
Waar zien we nog ‘sloeberige’ kunstenaars in het straatbeeld met ezel, palet en verf? Ze hebben het 
allemaal in hun bol; trekken zich terug op internet en hangen meneer de ondernemer uit. Nee, het 
wordt er bepaald niet leuker op!

Geboren en getogen in Den Haag leefde ik tussen nogal wat culturen. Een normaal beeld in de 
gemiddelde straat. Hoe duurder de wijken hoe blanker. Wat is dat toch met die poenpenoze? Hoger 
opgeleid lijkt tekort te komen aan warm gevoel voor samenleven en erger: hoger opgeleiden waar 
dan ook(!) hebben dit land naar de knoppen gestemd, want zij stemmen niet op hun hart maar op die 
verrekte portemonnee. Hoe meer hoger opgeleiden, hoe meer neoliberalisme? Hoe meer rechten 
geclaimd worden via verboden? Kiezen op de partijen die hen altijd en overal vrijbrief geven en 
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waarvoor ‘jan met de pet’ moet wijken? De elleboogwerkers?
Je bent pas hoog opgeleid in mijn ogen als je spoort met jan en alleman., autochtoon, allochtoon en 
je kunt onderhouden op ieder niveau.

Wat worden we eigenlijk wijzer van hoger opgeleiden? Zij staan boven de leuke festivals? Willen 
chique kroegen? Mogen kinderen niet spelen met allochtonen, kiezen liefst blanke scholen?
Nou, dán dank ik de God dat ik door mijn ouders hoog opgeleid ben in respect voor en optrekken 
met. Een gastvrij huis waar het nou de werkSTER, de musicus, de kunstenaar, de erudiet, de 
bouwvakker of ‘gekke Jantje’ (ja écht!) met welke ‘kleur’ dan ook betrof … allen hartelijk 
verwelkomd and be my guest! Hoog opgeleid begint thuis en vooral niet in de voor- tussen- en 
naschoolde opvang. De hoger opgeleide feministische cultuur is schuldig aan verhuftering. Geen 
kind meer op straat, de speeltuinen leeg. Tijd = geld! Ouders netjes opgeborgen Kinderen 
weggewerkt! Zij mogen pas meetellen als ze hoger opgeleid zijn… en hun neus ophalen voor het 
broodnodige opvoedwerk thuis! Want mama was een slimme meid die op haar toekomst was voor 
bereid?

Gelukkig zijn er allochtonen! Zij fleuren het straatbeeld op. Vrouwen ( hoofddoek of niet) gezellig 
babbelend en kindertjes mee. Zij herinneren ons aan goede tijden, waar kinderen kind mochten zijn 
en een moeder hebben die persoonlijk voor je zorgt. Lekker ravotten op straat, waar gewoonlijk ook 
de ruzies werden geslecht. Nederland o Nederland, heb het niet zo in je ‘hoger opgeleide’ bol!!

@57 J.W.v.Steijn

Wat uw laatste deel betreft: leuk verhaal! Daarbij HULDE dat u op 89-jarige leeftijd nog actief hier 
aanwezig bent. En zéker was MULO een goede gedegen opleiding destijds. Daar háált de huidige 
HAVO het niet bij! Holler, steeds holler dat Hol…land.
Met dank aan het sloopkabinet en hun aanhangers.

Koos den Boer zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 8:48 uur
Gustave Claessens zegt:
maandag 21 september 2009, 12:18 uur
@34 de boer,

Degelijke omschrijvingen horen hier niet thuis:
Het zegt heel veel over uw eigen persoonlijke ontwikkeling in deze. Bordewijk omschreef tuig als 
u: ‘Op molest belust schuim’.

U bent als hoger opgeleidene kennelijk niet bijster slim, anders zou u mijn bijdrage als ironie 
doorzien hebben!

e.starink zegt: 
zondag 27 september 2009, 19:37 uur
Vandaag heb ik de Kunstroute in het Oude Noorden van Rotterdam gelopen. Genoten van 
beginnende kunstenaars en hun kunst in allerlei kleine galerietjes enz. En van kleine winkeltjes 
waar je wat te eten of te drinken kon kopen. Die galerietjes waren vaak belangeloos door 
woningcorporaties ter beschikking gesteld (veel winkeltjes staan nu toch leeg dus waarom dan geen 
kunst er in?).
Ik maak mij sterk dat met een minimum aan subsidie in wijken als het Oude Noorden (een 
Vogelaarwijk) een positieve wending kan worden gegeven aan ontwikkelingen aldaar. In de Witte 
de Withstraat is dat een aantal jaren geleden ook gelukt.
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Gloria van der Spek zegt: 
maandag 28 september 2009, 0:39 uur
@73 e.starink

Klinkt veelbelovend zeg! Zult u vast een goede dag hebben gehad, want wat is niet leuker dan pure 
creativiteit van beginnende kunstenaars? Zij hebben het nog niet in de bol en vragen nog redelijke 
prijzen. Het nog wat ‘kwetsbare’ werk van beginnende kunstenaars boeit mij meer dan van de 
allround professionals waar iedere kreuk is gladgestreken, zeg maar.
Zo vond ik de kunstwerken van mijn kinderen het allermooiste en in mijn huis worden liefst alleen 
kunstwerken van eigen makelij opgehangen of die van kunstvrienden, die nogal eens op onze 
‘portretten’ wilden experimenteren.
Maar de enige echte Beeldend Kunstenaar vind ik God. Je zal maar een LEVEND schilderij creëren 
met de grootte van het heelal. Daar raak je toch niet op uitgekeken?
Goed plan voor zo’n Vogelaarwijk. Kunst en hun kunstenaars horen tussen de mensen. Heel 
gewoon. Wat mij betreft in winkelcentrum ‘winkeltjes’ waar ze aan het werk zijn en je gewoon even 
kan binnenlopen voor een bestellinkje of louter uit bewondering. Groet.

e.starink zegt: 
maandag 28 september 2009, 13:54 uur
@ 74 Gloria van der Spek zegt:maandag 28 september 2009, 0:39 uur:
Dank voor uw aardige reactie op mijn bericht nr 73.
Aardig om te lezen dat ook u de kunstwerkjes van uw kinderen koestert. Ik heb hetzelfde: drie van 
mijn favoriete kunstwerkjes zijn van mijn kinderen toen ze zo’n jaar of 4,5,6 waren. Ze hangen al 
vele jaren bij mij aan de muur. Daarnaast nogal wat kunst van kunstenaars-vrienden van mij: ik 
maak mijzelf wijs dat ik ze daarmee in voor hen moeilijke tijden een steuntje in de rug heb kunnen 
geven.
Ik begrijp dat u godsdienstig bent. Dat mag van mij. Zelf ben ik het niet. Maar ik heb wel het idee 
dat als er een god bestaat, hij zich het eerst bedient van kunstenaars om ons van zijn bestaan te doen 
weten. Noem het maar inspiratie.
Rotterdam is een stad met historie. Met als dieptepunt daarin het bombardement van mei 1940. Het 
centrum is totaal vernieuwd. Iedereen mag van mij dat centrum mooi of lelijk vinden. Maar ik kan 
mij dat centrum als klein jongetjes nog herinneren toen het een zandvlakte was met hier en daar 
gebouwen en later beginnende nieuwbouw. En ik ben er als Rotterdammer trots op wat het nu 
geworden is.
Maar Rotterdam moet na jaren van mechalomanie nu ook gaan denken over de vraag hoe die stad 
weer herbergzaam te maken voor de gewone mensen. Niet met die grote spektakels want dat is 
alleen maar voortzetting van de mechalomanie. Ook niet langer de beroepsadviseurs, 
projectontwikkelaars en zo hun stempel nog langer laten drukken. Maar juist door beginnende 
kunstenaars te ondervragen en te ondersteunen waar en wanneer het maar kan.
Plus (ik blijf het zeggen): de beelden van Zadkine en Erasmus weer midden in de stad op een plek 
waar iedereen ze onmiddellijk ziet als men in de stad is.
Vriendelijke groet.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 23:48 uur
Tja Rotterdam… de stad waar ik als Haags meisje regelmatig met ouders op bezoek ging bij 
familie, heeft altijd veel indruk op mij gemaakt. Wat een ‘drive’ die opbouw!
Dat bronzen beeld van ‘Zadkini’ (Tsadkin) staat toch op plein 1940? Dat schijnt destijds 
voorwaarde (eis) geweest te zijn van de schenker, de directie van de Bijenkorf.
Monnik Erasmus huist nu op het plein voor de Sint Laurenskerk had ik begrepen? Toch ook wel een 
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toepasselijke plek? Wist u dat zijn laatste woorden waren: ‘lieve God’?
Ik hoop voor u dat beide grootheden in het centrum worden geplaatst. Dat geeft meer hart aan het 
hart van Rotterdam. U ook bedankt voor uw reactie en wees maar trots op uw Rotterdam. Ik ook 
hoor! Met groet.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 23:51 uur
Sorry:
@76 is bedoeld voor e.starink.
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"Wat vindt u van de centrale opslag van vingerafdrukken van 
paspoortaanvragers?"
Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 21 september 2009, 14:47 uur
Ik ben benieuwd wanneer de onvermijdelijkke drogreden ter ondersteuning van dergelijk en 
uiteindeloijk tot een politiestaat leidend beleid hier opduikt, het overbekende: “als je onschuldig 
bent, en niets te verbergen hebt, is dit prima, toch…??”

Harrie V.

rob van isselt zegt: 
maandag 21 september 2009, 16:22 uur
Het is fascisme. Ik zie werkelijk geen verschil met Hitler-Duitsland. Toen werden de gegevens van 
bepaalde bevolkingsgroepen geregistreerd (o.a. door middel van een “J” in het paspoort) maar nu 
wordt de gehele Nederlandse bevolking geregistreerd. Een griezelige gedachte met dhr. Wilders 
straks aan de macht.

Martijn Dekker zegt: 
maandag 21 september 2009, 16:41 uur
Van de Tweede Wereldoorlog zijn alle lessen vergeten. De overgang van Nederland naar het 
fascisme is bijna compleet.

F. van Oostveen zegt: 
maandag 21 september 2009, 16:52 uur
Alles in de database. En daar komt nooit een foutje in voor? Degenen die niets te verbergen hebbeb 
zullen gek staan te kijken als ze ineens de douane niet doorkomen. Ik herinner me ook nog wel een 
nadeel van zo’n uitgebreide burgerregistratie. Was dat niet zo’n 70 jaar geleden?

Leo Lewin zegt: 
maandag 21 september 2009, 18:16 uur
Persoonlijk heb ik niet zoveel moeite met die vingerafdrukken in een database, maar tegelijkertijd 
zie ik heel goed de bezwaren en gevaren die de maatregel meebrengt en ik heb dus begrip voor alle 
respondenten die er niets van moeten hebben en er fel tegen protesteren. Maar ik stoor me aan al die 
grote woorden: dictatuur, fascisme, Hitler, Jodenvervolging. Beste mensen, houd de proporties toch 
een beetje in het oog.

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 21 september 2009, 21:30 uur
Natuurlijk de petitie ondertekend! Naïef? Vast! Hebben we ooit iets aan rede bereikt bij dit kabinet? 
En waar is de oppositie gebleven? Allemaal ja-knikkers? De Eerste Kamer doorgejast? Ik voel mij 
niet meer veilig in deze ‘democratie’. We worden steeds meer ingesloten door een regeerzieke 
plucheclub! Tegenover een bevolking van ruim 16 miljoen… zijn we even achterlijk met z’n allen? 
Hoog tijd voor OPSTAND!
En voorgoed weg met die namaakchristenen en die salonsocialisten!! Zijn ze nou helemáál gek 
geworden? Zie me daar al staan met mijn vinger in de inkt… voor wat in hemelsnaam? Ierland 
wees sterk en stem TEGEN! Please!!!! Nederland wees consequent in dat stemhok over 2 jaar en 
laat die slopers nooit meer terugkomen.
BACK TO FREEDOM.
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T vd Werf zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 10:38 uur
En wat te denken van de apparatuur waarop het allemaal bewaard wordt?

Ik weet hoe ik een geformateerde harde schijf, weer leesbaar kan maken.
Opnieuw gepartitioneerd, windows en Linux doorelkaar gehusseld, maakt niet uit.

Het is verrassend hoeveel je op zon schijf terug kunt vinden.

Af en toe kom ik wel eens een oude schijf tegen, en ik kan het nooit laten om daar even op te 
kijken.
Met de huidige digitale camera’s, komen daar ook nog massa’s leuke plaatjes bij.
Nadien even een bericht naar de oude eigenaar of ie nog iets mist.
Diens NAW gegevens staan er meestal ook in tigvoud op.
Een enkele keer krijg ik als verzoek, even een backup op te sturen.
Lachen.

Ik wacht de eerste openbare verkoping van Domeinen wel af.
Of kijk eens op een school, daar verdwijnene ook die ouwe gemeente computers wel eens.

Kom op man, dit soort data bases komen gewoon op straat.
Alleen de datum is nog niet bekend.
En als je geluk hebt, iemand die er geen echte interesse in heeft, die hooguit een bericht naar buiten 
stuurd.

Georgios Liapis zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 11:12 uur
De meerderheid van de mensen die op de stelling gereageerd hebben lijkt het verachtelijk te vinden 
dat de regering deze beslissing heeft genomen. Toch kan ik me niet aan het idee onttrekken dat de 
meerderheid van de tegenstanders waarschijnlijk wel op een van de regeringspartijen heeft gestemd.

Dit is natuurlijk niet op feiten gebaseerd, maar het lijkt steeds meer regel dan uitzondering dat er 
een kabinet wordt aangesteld waarvan de kiezers achteraf de beslissingen niet steunen.

Het mankement van een democratisch systeem als het onze is dat we, bij het gebrek aan een beter 
systeem, de meerderheid van een ongeïnspireerde en onwetende groep mensen de beslissing laten 
nemen op basis van (al dan niet) dubieuze redenen wie ons land in goede banen gaat leiden. Dit 
onder voorwendsels van mooie praatjes en beloftes die, mede door de verdeeldheid van het 
politieke spectrum en het land, nooit in hun volledigheid waar gemaakt kunnen worden.

Er zijn wat mij betreft twee mogenlijkheden, of de kiezers hebben geen flauw idee wat ze doen en 
roepen zodoende het zelf op zich af, of de regerende partijen interesseert het geen moer wat de 
kiezer daadwerkelijk vindt.
In beide gevallen is het probleem waar we met z’n allen over discussiëren, maar ook andere thema’s 
zoals de invoering van de euro, identificatieplicht, de grondwet en andere zaken die ons door de 
neus geboord zijn, een kwestie van eigen schuld dikke bult.

Ieder stemgerechtigd persoon heeft iig 2 kabinetten ervaring en zou zodoende lering moeten kunnen 
trekken uit dit soort praktijken.
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Dus denk de volgende keer dat je in het stem hokje staat eens na wat je allemaal wel en niet goed 
vond van de afgelopen periode voordat je je laat leiden door de zwoele praatjes van Bos of 
Balkenende!!!

Dan kunnen we ons in het vervolg bezig houden met zaken die er wel toe doen, want dit roept 
alleen maar boosheid op en is niet meer terug te draaien.

Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 14:06 uur
Georgios Liapis (@81),

Ik ben het eens met uw constatering dat nogal wat mensen al jarenlang lijken blijk te geven van 
verregaand onbenul waar het hun vaak terecht gevoelde onvrede en de vertaling daarvan in 
stemgedrag betreft en waardoor o.a. dergelijke, de rechtstaat bedreigende, 
“vingerafdrukken”wetgeving mogelijk is.
Alerte kiezers die zich de sociaal-economische en maatschappelijke situatie, alsmede het geestelijk 
en cultureel klimaat WERKELIJK bewuste zijn, zouden in zo’n geval dan terecht daarvoor 
verantwoordelijk geachte politici (en vooral hun denkbeelden!) rigoureus afstraffen…
Dat zulks desondanks niet gebeurt, heeft volgens mij 1 hoofdoorzaak en om hier niet te hoeven 
herhalen wat ik op dit forum al meermaals heb gezegd, verwijs ik u naar een recente reactie van 
mij:
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/15/miljoenennota-moet-er-bezuinigd-worden/
#comment-72896

Ik wil me voor wat deze link betreft beperken tot mijn onthutsende constatering van de bron van 
heel wat hedendaagse “ethiek”, die pragmatisch en opportunistisch VOORAL het egoïsme van 
nogal wat mensen bedient en dus “een goed (??) geweten” geeft”, n.l. gewetensrekkelijk en feitelijk 
ethisch nihilistisch, liberaal kapitalisme.
Simpel gezegd : de huidige “ethiek” legt in heel veel gevallen nauwelijks of geen (maar wel 
broodnodige!) beperkingen op en dat lijkt op het eerste gezicht heel aantrekkelijk…
… Want, deze “zorgeloze ethiek” heeft in feite nogal wat mensen grote (maar, volgens ooit 
geldende en gedegen verinnerlijkte ethische maatstaven: BEDENKELIJKE) materiele voorspoed 
gegeven.

Omdat vooral van neoliberalisme gecharmeerde partijen deze “zorgeloze ethiek” propageren en 
helaas veel mensen “goed” kunnen leven met een nogal rekkelijk geweten (of, waarschijnlijker, 
nooit zo diep doordenken…) en zich tevens hun materiele voorspoed maar al te goed bewust zijn, 
zullen ze dus UITEINDELIJK altijd met hun “portemonnee” in gedachten stemmen”….
Daarin ligt ook voor een groot deel de verklaring van de grote aanhang van Wilders: in plaats van 
bovenstaande analyses, beperkt deze zich tot het aanwijzen van zondebokken die de schuld krijgen 
van onvermijdelijk falen van een onrechtvaardige en chaotische sociaal-economische orde.
Als Wilders die mensen –terecht en vermanend – zou wijzen op het materieel profijtelijk ethisch 
relativisme en nihilisme van tegenwoordig, zou hij geen zorgwekkend probleem vormen en 
waarschijnlijk geen bestaansrecht hebben…maar ook hij is, als voormalig VVD-er, een groot 
voorstander van liberaal kapitalisme en DUS medeverantwoordelijk voor de problemen en chaos 
die hij misleidend belooft “op te lossen”…
Hij wijst dus “schuldigen” aan ZONDER de heersende sociaal economische orde ook maar een 
strobreed kin de weg te leggen…omdat ook hij de mensen niet confronteert met hun geweten, dat al 
tientallen jaren wordt ondervoedt, aangerand en misleid door de propagandisten van liberaal 
kapitalisme…
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Samengevat: als hoofdzakelijk overdreven materialisme, gevoed en gepropageerd door onduidelijk 
ethisch relativisme en de schaduwzijde daarvan, geestelijke ontreddering en ontbreken van duidelijk 
zicht op de werkelijke oorzaken van heel veel waargenomen chaos, onrecht en narigheid, bepalend 
zijn voor het stemgedrag van mensen, zal dit OGENSCHIJNLIJK (!) stuurloos lijken…

Harrie V.

vrijheid koesteren als een kostbaar recht en ook alert verdedigen.

Annette Reinboud zegt: 
dinsdag 22 september 2009, 16:08 uur
Vrijheid, parade, evenement…maar dan wel camera’s meenemen: wat een bizarre oproep om met 
zulke tegenstrijdige middelen een statement te maken (zie link bij nr.70).

Het is mijns inziens sowieso heilloos om massaal aan het demonstreren te slaan (bewuste 
woordkeus), niet alleen omdat de tijd er niet meer naar is, maar vooral vanwege het feit dat het een 
vals gevoel van saamhorigheid oproept.

De twee krachten die nu heftig aan het werk zijn houden elkaar in stand. De onbewust levende en 
commercieel geheel geïndoctrineerde burgers die als makke schapen alle door de overheid 
aangewezen graasbare gronden tot zich hebben genomen om zich ongegeneerd een slag in de rondte 
te eten, moeten natuurlijk wel danig in de gaten gehouden te worden om toch vooral binnen de 
hekken te blijven. Vrijheid is niet grenzeloos, maar dat wisten ze niet en werd er niet bijgezegd toen 
de grond werd verdeeld.

Het werd ook wel erg druk en vol op de graasgronden en vanuit de lucht kon er beter overzicht 
gehouden worden. Zo kon Brother ongemerkt steeds Bigger worden.
Al degenen die geen plek hebben op de sappige weiden, omdat ze niet opgewassen zijn tegen alle 
lawaai en navenant gedrag, om wat voor reden dan ook, zijn zich vanaf het begin uiterst bewust 
geweest van de sluipende inmenging vanuit de overheid. Zij keken ernaar en hoorden het 
hoofdschuddend aan.
Hun stem telde toch al niet mee, want wat moet je als je “onrendabel” bent.
Maar slapend of wakker, geluisterd wordt er vooralsnog toch niet en vooral niet door de mensen die 
een contructief verschil (zouden moeten) kunnen maken.

En zo kom ik alweer uit bij het allerbelangrijkste gemis in onze samenleving; de stilte.
En dat is niet het ontbreken van ieder geluid, of het tegen plezier en muziek zijn, zoals zo vaak heel 
typisch en flauw wordt teruggekaatst. De stilte toelaten betekent het stopzetten van al het onnodig 
lawaai en het weer kunnen luisteren naar de natuurlijke geluiden. Daarmee wordt heel duidelijk 
zichtbaar, hoorbaar en vooral ook voelbaar waar we ons voor moeten gaan inzetten om de naakte 
realiteit anders te gaan benaderen.
Die werkelijkheid vraagt van ons ieder persoonlijk verantwoordelijkheid omdat we allemaal deel 
uitmaken van het geheel. Dan wordt duidelijk dat we er allemaal evenveel toe doen en dus ook 
allemaal een verschil kunnen maken.

ERGO: Weg met de fnuikende hokjesgeest en terug naar de kleinschaligheid. Naar binnen kijken en 
uitgebreid stilstaan bij jezelf.
Wat goed is voor mij moet goed zijn voor mijn omgeving, mijn straat, mijn buurt, mijn wijk, mijn 
gemeente…
Hoe komen kringen in het water.
Zo ontkrachten we de macht van de overheid. Van binnenuit en van onderaf.
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En weten we van elkaar dat ieder voor zich daar uiterst serieus, met de juiste intenties en 
vastberaden mee bezig is, dan hebben we een heerlijke dagelijkse motivatie om lekker aan de slag 
te gaan, voor onszelf en voor elkaar. Idealistisch? Jazeker. Gelukkig wel! Utopisch? Uiteraard. 
Prima toch?
Stilte is vrede. Dat willen we toch allemaal?

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 23 september 2009, 0:37 uur
@71 Olav Meijer

Bedankt dat u nog de moeite neemt dit soort stalinistische berichten te lezen. Ik scroll automatisch 
door als de ‘malle molen’ weer doordraait. Door u heb ik er acht op geslagen.

Vermelding bij herhaling van zijn/haar ‘uiterst links’ doelt op communistische aanpak van de 
samenleving. Niet dat die veel verschilt van de neoliberalistische aanpak… volk onder de duim via 
veelstraffen en extreme verboden. Hier zichtbaar hoe 2 uitersten elkaar raken.
Het is zaak om deze uitwassen te blijven bestrijden. Communisme is ondergedoken in 
neoliberalisme. De megalomane onderdrukkers heersen nu met de macht van het kapitaal.
Wat maakt het uit neolinks of neorechts? Allemaal te herkennen aan het autistisch navelstaren op 
een wereld waar geen plaats is voor de intelligente mens. De wereld van de ‘hoger opgeleide’ 
dominees en hun stokjes… u weet wel de ‘corrigerende’ tikkenuitdelers wiens breinen 
tekortschieten aan de rede. Allang zijn we het er over eens dat opvoeden van kind of volk weinig of 
geen effect aflevert onder verbale en/of lichamelijke gewelddadige sancties. Hoogstens angst en 
angst doet vroeg of laat OPSTAAN. Keiharde symptoombestrijding is stokpaardje van Molenaar, 
voorstander van verbod (neerslaan?) van protestacties. Hoe dom en oninzichtelijk kan een mens 
zijn!

Positieve aandacht, vertrouwen van regeerzijde en bovendien en vooral een overheid die burgers 
beschermt tegen aasgieren ( zie lijst asociale bonusjagers bij o.a. woningcoöperaties en 
ziekenhuizen!!) en voorhoudt, dus vóórgaat in integer beleid dat behoort in te druisen tegen zóveel 
onverdiend elitekapitaal, zal onherroepelijk bedankt worden in de vorm van rust en tevredenheid bij 
meerderheid van burgers die dit vanzelf overbrengen op de jeugd = toekomst!
Dat krijgt dit kabinet niet meer voor elkaar, omdat dit hun insteek niet is. De snode plannen die 
gemaakt zijn tijdens de formatie houdt de bange handen op 1 buik. Van het volk je vijand maken is 
remedie van dit kabinet! Hiermee heeft zij zichzelf tot vijand van het volk gemaakt!! Steeds meer 
zullen de ogen opengaan naar het MISvormingsbeleid van Balkenende/ Bos c.s. Een wanstaltig 
beleid dat ten doel heeft de democratie te misbruiken door het volk referendaloos buiten te sluiten 
en vrijbrief te nemen voor mensonterende besluiten: het produkt van machteloosheid die zoals 
gewoonlijk ontaardt in alles overheersende macht! ‘Ausweis’ én vingerafdrukken is toch het 
summum van gedrochtelijk beleid, waar álle goeden voor een klein hoopje kwaden moet lijden. 
Hypocriet drankorgel Guusje ter Horst zoekt haar fascistisch heil bij uitgaande wandelaars die zo 
verstandig zijn GEEN auto te rijden… jawel(!) ook zij moeten gaan blaastesten! Bij protest 
opsluiten. De gekte compleet!!
Hiermee is de toon naar de toekomst gezet. Een volk onder de duim van jong tot oud, zal haar 
dictators vroeg of laat ongenadig van zich afschudden. En geloof maar, dáár is dan geen houden 
meer aan!
Het is tijd voor iets nieuws: einde volksverlakkerij!Voor eerherstel van de democratie. Kwestie van 
beschaving.

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 23 september 2009, 3:03 uur
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@87 Annette Reinboud

“Stilte is vrede. Dat willen we toch allemaal?”
Wie zijn ‘we’ mevrouw? Telt u mij aub niet mee! Zelfs een protestdemonstratie is u teveel? Dacht u 
met stilte vrede te bereiken? Hebben die stilte-guru’s ooit iets aan vrede gedaan, dan alleen en 
uitsluitend te gaan voor eigen zieleheil? Uw geluidsfobie neemt ernstige vormen aan, zoals ik 
eerder van u las in een ander item. Irritatie bij vreugdevolle zomerbbq’s en gezellige tuinpraat van 
buren’ bij zwoele zomeravonden? Gaat U zich eens leren aanpassen in een klein land met relatief 
veel inwoners! Een mens is ‘van huis’ niet stil. Gezonde baby’s worden huilend geboren. We 
hebben weer máánden voor de boeg van kou en buitenstilte. Geniet voortaan mee van de bruisende 
zomermens in woord en daad. Niet? Dan zoekt u maar een hut op de hei of sla uw tent op in de 
Sahara.

Zo ziet u maar dat wat goed is voor u, niet goed is voor mij. En wat niet goed is voor mij, niet voor 
mijn buren, wijk, gemeente? Ik zou niet durven! Wat goed is voor u, is goed voor u. Wat goed is 
voor mij, is goed voor mij. Zullen we het daarop houden?
Ik wens u al het uwe toe! U al het mijne ook? Dan zijn we al een heel eind op weg naar vrede! Want 
niet stilte is vrede, maar RESPECT hebben is vrede. Waarmee ik over en weer bedoel. Ik voor uw 
stilte en u voor mijn geluidjes. En last but not least: ook in mijn wijk wordt soms uitbundig feest 
gevierd. Kletsen mijn buren soms tot midzomernacht. Op zaterdag in het centrum de nodige 
bandjes. Leef en laat leven!
Laten we maar blij zijn dat we niet in Irak of Afghanistan wonen… daar wordt de democratie met 
veel lawaai ingebombardeerd. Om over de stilte maar niet te spreken die daarop volgt… vrede? We 
zouden het van de daken moeten schreeuwen: STOP moordenaars in naam van de democratie! 
Nederland is véél te stil…

w.j. v/d straat zegt: 
donderdag 24 september 2009, 12:22 uur
GEACHTE REDACTIE,

kunt u mij laten weten op welke gronden mijn reactie is verwijderd ? Ik ben van mening dat het 
opslaan van vingerafdrukken in krachtige bewoordingen afgewezen dient te worden, derhalve heb 
ik mijn bijdrage ook zo opgesteld, niet als enige overigens.

In afwachting van uw reactie,
mvrgr,
wvds

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 2:10 uur
@111 Anton Jansen

Naast mijn naam is er iemand die ‘w.spek’ heet. Dus niet Van der!

Hiermee zou het lijken dat u mij aanspreekt, maar leest u o.a mijn @62 en @95. Ik BLIJF juist wel 
geloven dat wij, volk, de doorslaande macht kunnen breken door ‘en bloc’ fel te protesteren. 
Mensen die daar niet meer in geloven hebben zich al als lammeren op de slachtbank gelegd. Een 
fatalistische instelling. Niet de mijne.

Laten we vooral nimmer vergeten dat wij, volk, de(ze) machtslieden hebben ingehuurd. Zij leven op 
ONZE kosten. Dus is het aan ons om ze (desnoods) vervroegd naar huis te sturen. Die nood komt 
steeds dichterbij: op zowat alle fronten is bedrog gepleegd de PVDA heeft haar verkiezingsbelofte 
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VOOR referendum EU en onderzoek Irak geschonden, dus je reinste volksverlakkerij! Wat ze 
daarbij NU allemaal flikken op ONZE kosten is hemeltergend. Er wordt gewoon wat aan de wet 
geprutst en klaar is kees! ( zie blaastest!). Doordrukken privatisering, EU, patiëntendossier, 
vingerprintje hier, rookverbodje daar en hups blaastesten op voetgangers… het kan niet op!

Maar ronduit lafbekken als het gaat om de échte criminelen die het volk massaal pootje hebben 
gelicht en vervolgens die schuld terugleggen bij het volk. Je moet maar durven! En hollekidee 
belonen die handel met absurde bonussen en allerlei sluwe foefjes om de geldgoden te pleasen. En 
dát loopt allemaal vrij rond! Terwijl wij, ‘klootjesvolk’ niet naar behoren worden geregeerd, maar 
onbehouwen worden BEWAAKT. Nou, wie dáár niet tegen in opstand komt heult met de vijand.

Het is NU of nooit, bij de eerstvolgende verkiezingen:
Wordt het menselijk en sociaal, of liberaal en asociaal?
Dat laatste weten we inmiddels maar al te goed! Dat eerste is geen vraag maar een MUST. Willen 
we de mens in wording nog enige kans van slagen geven.

Hopelijk let u beter op het overbrengen van namen, om verwarring te voorkomen. Groet.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 14:29 uur
Ook in deze discussie worden weer de bekende kreten aangeheven. Ik kom er nog op terug.

Vooraf, ik ben mordicus tegen elke vorm van registratie en controle die van mij een object maken 
en waar ik geen grip meer op heb. Dus vanzelfsprekend tegen vingerafdrukken. Maar eerlijk, wie 
gaat er nog de straat op zonder ‘persoonsbewijs’? Daar waren ‘we’ toch ook tegen? Wie zijn toch 
die ‘we’? Wie pleegt er burgerlijke ongehoorzaamheid?
Hierover doordenkend kan ik een zeker cynisme niet onderdrukken. Wieke Hoeben formuleert het 
treffend met ‘het verdoofde volk gevolgd door de volgzame leiders’, want ‘we’ willen zoveel, 
vooral weg, steeds weer. En als ‘we’ de kans op rust krijgen vervelen ‘we’ ons te pletter tot de herrie 
erop volgt. Leven en nadenken, het een is met het andere vervlogen. En vervolgens staan er leiders 
op waaraan dat verdoofde volk, ook al schreeuwt het nog zo hard, zich overgeeft. L’histoire se 
répète, steeds op een andere manier.
De vraag zou moeten luiden, hoe ontregelen ‘we’ een systeem dat ‘we’ zeggen niet te wensen. Waar 
zijn de ambtenaren die tegen het onwenselijke in het verweer komen? Wie heeft er ideeën om 
databanken te ontregelen? Wie wil subversieve acties ondersteunen, of laten ‘we’ het weer bij stoom 
afblazen met de folklore van een dertien in een dozijn demonstratie?

Tot slot dan. Wat bezielt iemand reacties in dit forum te plaatsen, keer op keer weer, met kennelijk 
als enige optie andersdenkenden neer te sabelen. Ongeremd en met een ongekende grofheid. 
Waarheid? Slechts de eigen hersenspinsels tellen. Over respect gesproken. Kwestie van beschaving 
of voer voor psychologen?

Anton Jansen zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 16:15 uur
@117 Sorry Gloria van der Spek voor de verwarring die ik heb gesticht. Ik ben het voor een groot 
deel met jouw stukje nummer 62 eens. Ik ben echter niet zo fel. U schrijft in dit stukje o.a.
“Natuurlijk de petitie ondertekend! Naïef? Vast! Hebben we ooit iets aan rede bereikt bij dit 
kabinet? En waar is de oppositie gebleven? Allemaal ja-knikkers? De Eerste Kamer doorgejast? Ik 
voel mij niet meer veilig in deze ‘democratie’. We worden steeds meer ingesloten door een 
regeerzieke plucheclub! Tegenover een bevolking van ruim 16 miljoen… zijn we even achterlijk 
met z’n allen? Hoog tijd voor OPSTAND! En voorgoed weg met die namaakchristenen en die 
salonsocialisten!! Zijn ze nou helemáál gek geworden?”
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Einde overgenomen deel van het citaat.
Uit de geschiedenis van de Franse revolutie kan je leren dat opstanden en onlusten een gevaarlijke 
weg zijn en vaak veel slachtoffers eisen en dat degenen die de baas worden ook weer tirannen 
kunnen worden. Ik zie meer in een eenvoudige poging om het beleid om te buigen. Ik heb al 
reklame gemaakt voor de demonstratie Vrijheidsparade in Den Haag voor het behouden van de 
vrijheid. De Vrijheidsparade zal op 26 september vanaf het Malieveld beginnen. De precieze 
uitwerking kunt u vinden op de site http://www.vrijheidsparade.nl.
De demonstratie moet steun opleveren, anders heeft het geen zin. Ik denk persoonlijk dat de petitie 
alleen van invloed is op ons parlement als er minstens 50.000 steunbetuigingen zijn verzameld. 
Deel tekst petitie: Bij deze roep ik de Nederlandse regering op om geen vingerafdrukken te 
registreren in de reisdocumentenadministratie, van Nederlandse burgers die een nieuw paspoort 
aanvragen. De opslag van foto’s en vingerafdrukken van niet verdachte burgers in een centrale 
database beheerd door de overheid, druist in tegen het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer zoals vastgelegd in de Grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. 
Op dit moment staat de teller van de petitie op 4069. Ik persoonlijk denk dat er bij een beperkte 
steun alleen – via het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) – aan de opslag van de 
vingerafdrukken nog wat te doen valt.

Ik weet niet of het Humanistisch Verbond zendtijd heeft. Berichten van het Humanistisch Verbond 
zouden voor de maatschappij wel nuttig zijn als tegenwicht op de berichtgeving van de huidige 
religieuze regering. Rop Gonggrijp (xs4all oprichter ) geeft zijn visie op de oprukkende 
controlemaatschappij en de bewaarplicht. In dit interview met het Humanistisch Verbond spreekt hij 
zijn twijfels uit over het nut van grootschalige opslag van communicatiegegevens, en hij wijst op 
eventuele ‘bijverschijnselen’ in de toekomst. De video van Rop Gonggrijp en andere informatie kan 
je vinden op de nieuwssite http://www.Vrijbit.nl. (klik op video).

Ik denk dat er veel meer informatie voor de zorgeloze burgers (ze zeggen meestal ik heb niets te 
verbergen) nodig is zodat zij zich een goed oordeel kunnen gaan vormen wat de gevolgen van het 
huidige regeringsbeleid kunnen zijn. Ik vind dit een taak voor de journalisten. Helaas
zijn de meeste journalisten niet voldoende sociaal gedreven en informeren de burger maar in 
beperkte mate. De kwaliteit van de TV actualiteiten programma’s (behalve Zembla en misschien 
ook Buitenhof) vind ik onvoldoende tot slecht. Het gaat volgens mij bij de nieuwsrubrieken 
voornamelijk om de kijkcijfers. Nieuws is bij de TV en radio ten dele amusement geworden. Bij de 
kranten zullen de redakties door de slechte inkomsten wel onderbemand zijn.

Gloria van der Spek zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 2:59 uur
@119 Anton Jansen

Ook in deze discussie doemt weer een bekende op met weinig goeds in de zin. Ik kom er nog op 
terug.

Beste Anton, ik moet er niet aan dénken! Uw vergelijking met de franse revolutie. Ik ben anti-
geweld, van anti-militarisme tot en met anti-tikopvoeding. Dergelijke primitiviteiten komen niet in 
mijn hoofd op.
Als ik het over ‘opstand’ heb, heb ik het over sta op! Protest. Dus letterlijk opstaan, wakker worden 
en niet bij de pakken neer blijven zitten. Daarmee bedoel ik juist tegenstand bieden aan dit kabinet 
met al haar onzalige pretenties in de vorm van bv het ondertekenen van petities, vrijheidsparades of 
met z’n allen bivakkeren op het Binnenhof in niet aflatende volharding maar wel in vreedzame 
geweldloosheid. Met het hoofd, niet met de handjes.
Zeker ben ik het met u eens dat de media staatsbehaaglijk is en daardoor burgers niet voldoende 
informeert. We zullen steeds meer stem moeten geven, zoals ook hier mogelijkheid wordt geboden 
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( waarvoor dank NRC!) aan onze onvrede met een kabinet dat in steeds grotere mate wil heersen 
over ‘het volk’.
Overigens geweldig initiatief van http://www.vrijbit.nl/ om op te komen voor de onbeschermden. 
Want zo mogen we ons toch wel noemen met een Eerste en Tweede Kamer die van alles er 
doorheen sluist, zonder het volk te raadplegen. Wat is nog democratie als de enige echte linkse 
oppositiepartij (SP) quasi links niet meekrijgt, want voortdurend flirt met (neo)liberaal. Neem 
meewiebel D66 en hun twee handen op 1 buik GroenLinks.
Laten we maar hopen dat er meer dan voldoende handtekeningen worden gezet bij de petitie. 
Anders wordt steeds meer een loopje met ons genomen. Wens de vrijheidsparade dan ook 
stormloop toe!

Tot slot dan. Wat bezielt u Sartorius om ieder item te misbruiken voor uw persoonlijke hetze? Krijgt 
u daar dan nooit genoeg van? Is het zo erg met u gesteld? Nogal pathologisch niet?
Probeert u zich eens puur aan het onderwerp te houden zonder de welbekende sneren voor, achter of 
tussen uw tekst in verwerkt. Wilt u hier tenminste nog serieus genomen worden na zoveel 
rancuneus gesjoemel. Raad: houd het fris hier! Met een beetje goede ( lees integere) wil… waarmee 
ik u succes wens.

Annette Reinboud zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 19:12 uur
Ongetwijfeld volkomen onbedoeld, wordt het nut van mijn pleidooi voor het elimineren van 
onnodig, ziekmakend en door a-sociale mensen voortgebracht lawaai, prachtig duidelijk gemaakt 
voor de goede verstaander. Argumenten voor innerlijke vrede en de daaruit voortvloeiende 
maatschappelijk geëngageerde activiteiten vanuit een diepgaand verantwoordelijkheidsbesef, 
maken wederom pijnlijk duidelijk dat de voorgehouden spiegel te confronterend is voor de 
luidruchtigen onder ons, die slechts vanuit het hoofddenken leven.

Een hart vol haat en nijd dat nb. persoonsgericht de meest vreemde aannames loslaat op blijkbaar 
totaal onbekend terrein, is net zo kwalijk als het wordt ingezet voor het onrecht dat bestreden dient 
te worden.
Hoe kunnen mensen die in stilte hun leven verdieping willen/moeten geven, anderen tot last zijn? 
Het is alweer de omgekeerde wereld.
Het gaat over het aan alle kanten doodknuppelen van al onze zin-tuigen. Het ontneemt de 
fijnzinnigen en gevoelige zielen hun bestaansgrond en dat is ongetwijfeld de bedoeling want stel je 
voor dat mensen met IN-zicht en visie hun wijsheid ten toon kunnen spreiden…

Lawaai in de breedste zin van het woord, fungeert als een muur waar niet doorheen kan/mag 
worden gebroken. Plat, lelijk, hard en heftig is de norm.
Het heeft dezelfde bron van angst als waar machtsmiddelen ingezet worden om de controle te 
houden. Leuk gebracht en verpakt als gezellig, communicatief en saamhorigheidsgevoel 
versterkend werkt het allemaal precies contra.
Een verkeerd geïnterpreteerde blik of opmerking verandert schijnbaar grote vreugde in uit-zinnige 
woede. Een volkomen onbetrouwbare geestesgesteldheid eigen aan een meerderheid van de 
mensen, maakt massale bijeenkomsten (mij te) licht ontvlambaar.
Lawaai is hun drijfveer terwijl het andere levens in de wachtstand zet.

Met modder gooien door met woorden elkaar vliegen af te vangen en zogenaamd intelligente 
verhandelingen te houden is daar een uitvloeisel van. Het is slechts onaangenaam paniekvoetbal en 
contra-productief.
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Openstaan voor een vernieuwende kijk op oude niet (meer)werkende (machts)structuren kan alleen 
als er (innerlijke) stilte aan ten grondslag ligt. En dat is toch echt voor iedereen goed. De stilte 
toelaten leert ons weer werkelijk te luisteren. Naar binnen en onszelf en naar buiten de anderen.
Daar hebben we daadkrachtiger evenwichtiger leiders met visie voor nodig om daar op in te zetten. 
In vredesnaam!

Gloria van der Spek zegt: 
zondag 27 september 2009, 15:03 uur
@123 Annette Reinboud

“Hoe kunnen mensen die in stilte hun leven verdieping willen/moeten geven, anderen tot last zijn?”

Als stilte zich gaat ergeren aan niet-stilte. Als stilte gebruikt wordt om niet-stilte te veroordelen. Als 
stiltelevers intolerant zijn naar niet-stiltelevers. Zwaaien met de verwijtende wijsvinger. De manier 
waarop u dwingend over stilte spreekt komt bijna agressief over. Begrijp goed, ik zou niet meer 
willen leven zonder stilte. Heb mij dan ook teruggetrokken uit het (grote) stadsleven en vertrokken 
naar kleiner stadje met in nabijheid staatsbossen, enorme wandelgebieden, strandjes met 
natuurplassen. Geniet zomers en ’s winters van mijn heerlijke tuin en ál de natuurlijke geluiden. 
Luister/kijk liever naar de merels, roodborstjes ( die écht op mijn raam tikken), gezoem van bijen, 
vlinders, geknerp van grint, gekoer van duiven en eikels die nu met bossen vallen ( lawaai!) op mijn 
overdekte tuinhuisje. Mijn lievelingsplekje waar ik lees, mijmer en verdiep. Maar… kan dat ook 
met even groot gemak midden in de drukte. Zou er niet aan denken mensen stilte ( avondklok?) op 
te leggen of waar dan ook te promoten. Stilte ( die nooit stil is) is een innerlijke staat, een 
groeiproces dat niemand opgedrongen kan worden. Stilte is luisteren naar binnen en daar hoef ik 
mij niet persé voor af te zonderen. Leef en laat leven. Omarm de stilte momenten en geniet de niet-
stilte. Maar verwacht niet als u midden in de stad of drukke wijk woont dat stilte u komt aanwaaien. 
Overigens ook de natuur is soms bar en boos: onweergedonder, zee in vloed, hagelgekletter. En als 
ik kiezen mag liever rumoerige feestspektakels, dan oorverdovende bommenwerpers.. Maar wat 
hebben we te kiezen? De natuur gaat zijn gang… in de mens en alles daarbuiten. Stilte? Doodse? 
Dank God dat u leeft en vier het mee. Mens durf te leven! En waar leven is, is stilte schaars. 
Daarvoor dient ú zich terug te trekken. Dus keer de wereld niet om. De wereld die zich moet 
terugtrekken van u…in stilte.
Tenslotte, u had het over hoofddenken. Denken is altijd een hoofdzaak. Het hart denkt niet. Maar 
mogelijk bedoelt u het hoofd dat getuigt van een ‘warm kloppend hart.’ Waarmee u zult bedoelen 
dat het brein getuigt van gevoelsleven. En gevoelsleven, steeds gevoeliger kan zó overgevoelig 
( lees intolerant) worden dat het onfijnzinnig ( lees rancuneus) uithaalt naar andersdenkenden. U 
lijkt Sartorius c.s. wel!

Alexander H. Corsega zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 11:48 uur
NRC REDACTIE – IS HET STUK ZO WEL ACCEPTABEL

@125 Gloria van der Spek

Jawel mevrouw, leef en laat leven!

Tjonge jonge u durft! En nog wel met een doorgebakken cliché.

Leven! – Leren leven! – En moeten leven met de hele én halve dag opgedrongen smakeloze 
loudspeaker- straat en of burenherrie. En wat tovert u uit de hoed?

Stilte-levers intolerant naar niet stilte-levers?
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Waar haalt u, bij voortduur in uw schrijfsels, het alles omkerende pathos vandaan? Van wat voor 
semi-intelligent en in herhalend zelf-contradicterend gezwets denk u zich hier te kunnen bedienen? 
Alsof het willen leven in een wereld waarin de alom aanwezige klanktroep beduidend mindert of 
zelfs voor een groot deel verdwijnt een intolerante wens zou zijn.

U vermag het als een onacceptabele en flagrante intolerantie te kenschetsen dat diegenen die een 
wereld voorstaan die qua klankproductie en het artistieke niveau daarvan nu eens niét een volkomen 
non-beschaving behelzen.

U vermetele, meet het zich aan de pijn en ergernissen in de ervaringswereld van anderen te 
betuttelen, zelfs verholen en besmuikt te ridiculiseren.

Omdat het uit een loudspeaker komt, maakt dit het gebodene nog niet tot muziek, welk een 
wereldwijde volksverdwazing dit zo te benoemen. Niets minder dan een aan de nog fijnbesnaarde 
mens opgedrongen knieval voor slechte smaak. Verlaag het niveau van toetreding tot, beter nog 
verwijder deze waakdrempel zelfs helemaal, zodat elke volslagen idioot prompt z’n plek in 
etherland bij herhaling krijgt toebedeeld.

En u jengelt hier een rijm van zelfglorie; van je hela hola de stilte vinden in je zelf. Wel eens, diep 
in ’t nocturne een belendend popconcert vlak naast de innerlijke stilteoren horen afgaan. Afgaan 
doen kannonen. Afgaan doen domme mensen.

U, zelfbenoemde kampioen der innerlijke stilte, hoe haalt u het in uw hoofd hier mevrouw A. 
Reinboud de les te lezen. Juist u, naar men hopen mag zou, met name haar Epistels dienen te 
respecteren en onderschrijven.

Waarom . . ?

Omdat haar pennevruchten helder, smaakvol en goed onderbouwd zijn, een grote groep 
vertegenwoordigen – én ze het bij het rechte eind heeft.

Als u dienaangaande de moeite zou nemen de legitieme afkeer van anderen tot u door te laten 
dringen . . . jesses nee laat ook maar . . . de wereld heeft kennelijk behoefte aan een overvloed van 
zichzelf instandhoudende lieden die het nooit kunnen, willen of zullen snappen.

“De Keizer heeft geen kleren aan”

Wie roept het nog?

Helaas pindakaas, u met grote stelligheid niet!

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 17:53 uur
Het was te verwachten, Alexander H. Corsega?? ( what’s in a name?). En er worden nogal wat 
namen gebruikt om ‘de stilte’ kracht bij te geven, toch? Beetje over the top uw reactie, niet? Kan ik 
mij heel goed voorstellen in uw plaats…

Toch raad: uw namen minder verpakken in ijdelheid. Gewoon Jan Zwijger, Mien Stilleven of laten 
we eens uitpakken Teun Harm Gijs van Kwaad tot Ergernis zou mogelijk meer kans van slagen 
hebben gekregen de toets der oprechtheid slinks te doorstaan. Maar helaas is óók deze venijnige 
poging u nadelig geworden. Moet natuurlijk wel weten wie u voor zich hebt…kom op zeg! Ik ben 
gekke lowietje niet!!
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Wens u meer succes bij een volgende keer. Zoveel ‘dure’ woorden hoeven nou ook weer niet. 
Daarmee overschreeuwt u uw hang naar erudieterigheid en komt de povere stilte niet ten goede. 
Heeft u wel gehoord van de dreunende gong of een schetterende cimbaal? Doet u eens moeite en 
pak een stiltemoment:1 Corinthiers 13.
Nooit te oud om te leren toch?

louis sartorius zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 23:53 uur
Vingerafdrukken, criminaliteit, subversiviteit. Wie werkt in stilte, wie werkt er in anonimiteit, 
afgeschermd van de openbaarheid? Een dienst van de staat, de geheime dienst. We komen weinig te 
weten over haar werkwijze. Voor ons van belang, wie ziet ze als beschermer van de democratische 
rechtstaat als haar vijand, binnenlandse vijand, en hoe gebruikt ze onze personalia?
Als burger worden we beschermd door de AIVD (BVD), een Recherche Informatiedienst (DNRI) 
en plaatselijke (politionele) inlichtingendiensten. Een compleet net dus, nationaal en regionaal. Hoe 
wordt de verkregen informatie van bijvoorbeeld infiltranten gewogen en aan personalia gekoppeld? 
De geschiedenis laat ons onaangename zaken over onze inlichtingendienst zien. De Philips politie 
o.a., nauw met de dienst gelieerd, die contacten onderhield tijdens de WO II met zowel de OSS 
(voorloper van de CIA) en Gehlen in Berlijn, hoofd van de nazi-inlichtingendienst en na de oorlog 
oprichter van de een dergelijke spionagedienst voor de BRD.
Vraag: hoe liggen nu de zaken met acties tegen Shell, anti-militarisme, noem maar op. Wie wordt 
beschermd tegen wie? Wie wordt verlinkt? Is er sprake van een democratische rechtstaat of is het 
meer schijn? Bescherming tegen de overheid en haar machinaties ligt meer voor de hand dan 
andersom. Of zoals Daniel Barmes in 121 zegt over de voorstanders van vrijheidsbeperkende 
maatregelen, dat zij zich er “rekenschap van moeten geven dat de scheidsmuur tussen bescherming 
en inkapseling aan het afbrokkelen is en dat bij een verdere voortgang van dit proces de eerste en 
misschien belangrijkste overwinning van het terrorisme in zicht komt.” Ook die van staatswege zou 
ik er aan willen toevoegen.

Veronica Cramer zegt: 
woensdag 30 september 2009, 5:10 uur
#123 Annette Reinboud.
Heeft U er wel eens bij stilgestaan dat sommige mensen als de dood zijn voor stilte?
Deze mensen gaan nooit naar het eind van de pier in
IJmuiden, waar alleen het geluid van de Noordzee en de wind doordringt. Als je er zin in hebt kun 
je daar je verdriet uitschreeuwen of een klein liedje zingen wat je alleen zelf hoort.
Mensen die altijd moeten zijn omgeven door kabaal zijn daar gewoon te bang voor.

Annette Reinboud zegt: 
woensdag 30 september 2009, 11:38 uur
@133 Veronica Cramer.

Uiteraard en dat is precies de crux en de legitimatie voor de volharding van het werk van onze (non-
profit)stichting. Lawaai bestaat vanwege de angst voor de stilte. Terwijl de stilte ons medicijn is, 
omdat het ooit een natuurlijk gegeven was. Daar moeten we als mensheid weer naar toe, voor het 
behoud van het contact met de en onze natuur.

Vervreemding maakt ziek en onwetend. Dat is niet alleen erg treurig en kwalijk, maar ook onnodig.
(lees de discussie op de Volkskrant momenteel voor mooie bijdragen: http://extra.volkskrant.nl/
opinie/artikel/show/id/4205
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131 Gloria van der Spek: u staat blijkbaar erg op het gebruik van uw juiste naam.
Ik ook. Uw insinuatie dat ik onder een alias zou schrijven is wederom een aanname die nergens op 
gebaseerd is. Ik vertegenwoordig een stichting en schrijf altijd en alleen onder mijn eigen naam, uit 
naam van vele slachtoffers van geluidsgeweld.
Mijn inbreng op dit gebied gaat niet om mij persoonlijk en het persoonlijk afkraken van anderen zal 
alleen daarom al niet bij mij opkomen.

Wat meer inlevingsvermogen zou u sieren.
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"Kan de internationale politiek klimaatverandering 
aanpakken?"
Jens Bos zegt: 
woensdag 23 september 2009, 15:46 uur
Ach, ik gelof dat we aardig onderweg zijn een graf te delven voor Delta bewoners.

Enkele jaren geleden war er in mijn regio een wezenlijk probleem, het Ijsselmeer liep voller en 
voller door meer smelt en regenwater dan normaal,aan de andere kant van de afsluitdijk heerste 
springtij vanaf de Noordzee (harde Noord Westelijke wind) het IGsselmeer kon niet lozen.

Bij een verwachte (zekere) zeespiegel stijging van ca. 1 meter voor het eind van deze eeuw had een 
het veel langer onmogelijk geweest boezemwater te lozen en hadden we binnendijks onderwater 
gestaan…leuk he!

Ik geloof heilig in technologische inspanningen.

Om een voorbeeld te geven:

Er was al dat Desertec programma van de Duitsers om in Noord Afrika elektriciteit op te wekken 
met zonne centrales en dit door te leveren naar Europa (15% minder emissies).

Daar is nu een vervolg op, een plan om de Sahara te voorzien van dergelijke centrales, ontzilting 
van oceaanwater te laten plaatsvinden, irrigeren en beplanten met Eucalyptus bomen.

Dit zou voldoende CO2 op kunnen nemen en zuurstof afgeven om de zaak schoon te trekken, 
ontzettend veel werk opleveren in Afrika, in ontwikkelde landen, -industrie-, veel technologische 
vooruitgang opleveren en de kosten…niet veel meer dan wat Irak de Amerikanen tot nu toe gekost 
heeft.

Keynes in actie (net als bij een oorlogseconomie, maar dan constructief)

Moet nog even uitzoeken waarvoor dood Eucalyptus hout te gebruiken is.

Een kwestie van politieke wil…….

met vriendelijke groet,

JB

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 23 september 2009, 18:43 uur
NEE! Hoogstens de laatste spaarstuivers van de volkeren inpikken! En moeder aarde? Ach, zij weet 
het als geen ander… misbruikt door de waanzinnige verspileconomie door een democratie die over 
lijken gaat! De oorlogsdindustrie MOET draaien kost wat kost. En de spaarlampindustrie als 
druppel op de gloeiende plaat. Wat valt er nog te redden? De gewetenloze elite? Kom maar op met 
die kerncentrales! Stoot die weerzinwekkende bommen maar uit! Maak alles maar gelijk aan de 
grond voor die ‘holy’ democratie! Hoofddoeken verboden, verplichte ausweis met vingerprint, 
verboden te roken en o wee dat glaasje teveel… ziektekosten opvoeren tot ongekende hoogte en 
energie onbetaalbaar gemaakt door de geldduivels die de markt opvoeren met hun onderlinge 
afspraakjes. Wat een verstikkend milieu dat recht van de sterkste. Wat mij betreft mag de grote hoer 
vallen!
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“De koningen van de aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de bewoners van de aarde zijn 
dronken geworden van de wijn van haar ontucht.” (Openbaring 17:2)

Christenen! Nota bene!! Die ‘koningen’ van Europa en Amerika… ingezet door de bijbelgrazende 
kudde die het maar NOOIT kan laten 2 heren te dienen. YOU VOC! ZIJ zijn het die het sociale 
milieu ernstig verzieken door onophoudelijk de neoliberale vervuiling te omarmen. Jezus zei het al: 
…”Huichelaars! U maakt de bekers en schotels van buiten schoon, maar ziet niet dat ze van binnen 
vol roof en hebzucht zitten!”( Mattheus 23:25).

Maakt u zich over ‘de natuur’ maar niet druk. Die is intelligent genoeg zichzelf volkomen te 
herstellen, MITS u de atmosfeer niet langer verpest met de uitstoot van liberaal kapitalistisch 
gedachtebrouwsel. Zij is moordend en slopend in zich. Vervuld als zij is van eigenliefde. En de rest? 
Kan stikken! ( Lees: DOKKEN)

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 24 september 2009, 2:16 uur
@16 Jens Bos

Geweldig plan, dat Saharaplan! Onze onuitputtelijke energiebron de ZON moet ‘aangeboord’ 
worden. “De hoeveelheid van haar energie die de aarde bereikt is ca 9000 maal groter dan de 
energiebehoefte van alle 6,5 miljard aardbewoners samen”, meldt Wikipedia. Aan de slag zou ik 
zeggen!! Gratis en voor niets biedt de ZON zich aan, want waarom alleen het zand en de rotsen 
droger en droger schijnen in de Sahara? Je reinste verspilling van energie! We hebben het hier over 
een oppervlakte van 9.065.000 vierkante kilometer boordevol ZON.
Dat mogen we toch niet ‘brodeloos’ laten liggen? Het kan héél Europa voorzien van voldoende 
energie. En dat niet alleen, de ZON kan de hele wereld aan!!
Daarbij komt dat we gelukkig geen oorlog om haar kunnen voeren, want zij blijft op ‘veilige’ 
afstand! Nu zaak om grootscheeps de Sahara in te zetten én breinen die zich buigen over opslag en 
transport. Wát een werkgelegenheid! En milieuvriendelijkheid! De oceaan ontzilten ter irrigatie en 
eucalyptusbomen planten. Het dode hout van de ‘mooie mutsboom’( = Eucalyptus) is goed te 
gebruiken o.a. voor papier en binnenmeubels. En haar bladeren die gebruikt worden voor de 
volksgeneeskunde door de afscheiding van etherische oliën.
http://www.botaniewebsite.nl/eucalyptus.html

Hierdoor kan moeder aarde eindelijk tot rust komen en genezen van haar doorboorde schoot. Als we 
werkelijk onze planeet liefhebben zal er keiharde druk uitgeoefend moeten worden op de politiek 
onwilligen, zodat zij hun blik voorgoed naar boven wenden en inzien dat die machtige trouwe ZON 
het antwoord is op ware duurzaamheid en pure milieulievendheid.
OP naar de ZON! OP naar VREDE. Voor een ZONNIGE toekomst.

Max Molenaar zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 11:52 uur
Geboortenbeperking is nodig
De aarde is een zinkend schip door dreigende klimaatrampen en de mensheid is in bijna totale 
ontkenning daarvan als een massapsychose. Bijna alle door de overheid besproken 
milieumaatregelen zijn dweilen met de kraan open.

Om onze planeet nog te redden is vooral zeer drastische geboortenbeperking wereldwijd nodig en 
afschaffing van het kapitalisme. Dat zijn nu juist twee grote taboes.
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VOORSTELLEN VOOR MILIEUBEHOUD
Via onderstaande weblink vind je mijn uitgebreide voorstellen voOr wereldwijd milieubehoud. Je 
vind zo mijn reacties in de genoemde discussies op dit weblog.

http://www.google.com/search?q=%22Max+Molenaar%22+milieuvervuiling
+NRC&hl=en&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla:nl:official&hs=2m7&filter=0

Drs Koos vd Wilt zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 16:12 uur
Nou ja, het is geen toeval dat het de “kapitalisme bah” mensen zijn die net toevalling ook ach en 
wee roepen over opwarming van de aarde. In dit forum: Max Molenaar en Stefan Cement. Zij 
roepen over overconsumptie en wat dies meer zij, en willen, tegen de wil van het Nederlandse volk, 
het kapitalisme maar vast afschaffen.

Datzelfde volk wiens lot zo beweeklaagd wordt door Gloria stemt nooit zo dat het kapitalisme 
wordt afgeschaft.

Toen een tweede huis/tweede auto deel was van de Potemkin dorpen in de Soviet-Unie hoorde je 
deze anti-kapitalisten nooit. Nu het kapitalisme ons overvloed en welvaart heeft gebracht, heet het 
dat die welvaart niet legitiem is.

Kapitalisme gaat over een proces dat op efficiente wijze hulpbronnen benut – de juiste man/vrouw 
op de juiste plaats (werkplek) levert het meeste winst op. Waarom sommigen daar zo’n weerstand 
tegen hebben begrijp ik niet. Als kapitalisme het meeste vervuilt, komt dat doordat het het meeste 
produceert!

De vervuiling die dat oplevert is inderdaad een probleem, maar dat is een keuze die we maken. En 
kapitalisme bergt in zich de mogelijkheid groene bedrijven te laten floreren.

Ik zou *niet* in de overgereguleerde democratisch communistische maatschappij van Max 
Molenaar willen wonen. Altijd maar opvoedende TV programma’s, en als die afgelopen zijn een 
wandeling om het postzegelparkje.

Ook zou ik niet in Gloria’s maatschappij willen wonen, waarin Kant het voortdurend over Jezus 
heeft. Ik ben helemaal allergisch voor Jezus-roepers.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 20:10 uur
32 Max Molenaar – Een ding hebben we zeker gemeen, onze voorkeur voor Firefox. Het internet 
symbool voor onafhankelijkheid en samenwerking. Weg van een monopolistisch kapitalisme. Gratis 
met dank aan kapitalistische fondsen. Een mogelijk model voor een andere wereld?
Met uw metafoor van de aarde als zinkend schip ben ik het volstrekt oneens. Alles, waarbinnen we 
leven, is toch aan deze aarde gebonden tot plutonium toe. Als de mensheid zich vernietigt onder 
leiding van op eigenbelang gerichte minderheden wordt de aarde een andere. Of er dan nog leven 
mogelijk is, we zullen het niet weten. Vernietiging van de aarde, met of zonder mensheid, zal van 
buitenaf komen.

Iets anders is die geboortebeperking. Het lijkt zo simpel. Minder mensen, pakweg 1 miljard of nog 
minder, en de milieu en klimatologische problemen zijn uit de wereld. Hoe stelt u zich met onze 
verworvenheden dan de wereldwijde arbeidsdeling voor, agrarisch en industrieel? Is een 
welvaartsniveau voor iedereen denkbaar binnen een gelimiteerde wereldbevolking? Wie zal een 
wereldwijde geboortebeperking willen afdwingen, dacht u? Toch diegenen die over de middelen en 
macht bezitten ze door te voeren. Voor eigen profijt. Zo zag het Malthus al in het begin van de 19e 
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eeuw. Toen waren we nog lang niet toe aan het eerste miljard, onder het motto van te weinig 
voedsel voor allen. Onderhand dient Iedereen te weten dat er een correlatie is, en niet de enige, 
tussen welvaart en de grootte van het geboorteoverschot.
Nog iets anders, in hoeverre wordt de mensheid er humaner op door afgedwongen 
geboortebeperking? Humaan in de zin van accepteer het leven, met alle manco’s, en de dood als 
wezenlijk. Of staat u het uiteindelijk eeuwig leven voor, niet in de vorm van goedgelovigheid, maar 
concreet. Alles is maakbaar, maar wat is wenselijk?

Van harte onderschrijf ik uw noodkreet over de ‘bijna totale ontkenning van dreigende 
klimaatrampen als een massapsychose’, met de aantekening dat omgekeerd even zo goed misbruik 
wordt gemaakt. Door overheid etc. met het bekende schuld aanpraten. Vandaar kunnen we politici 
vertrouwen zeker als ze ons de wereldondergang verkondigen? Waarom maken ze zo weinig van de 
gelegenheid gebruik om werkelijk open kaart te spelen, ze horen de feiten te kennen als geen ander. 
De koppeling tussen de kapitalistische economie en energie moet voor hen gesneden koek zijn. En 
toch wordt het initiatief overgelaten aan de grote spelers als Shell. Een raadsel, of toch niet, waarom 
het roer niet grondig omgaat richting duurzame energie? Bepalen wij of Shell? Wij en onze 
kinderen krijgen wel de rekening gepresenteerd.

Voor degenen die het allemaal wel goed vinden, of zoals iemand hier onlangs wist te melden: 
‘Afrika? Alleen nog goed voor onze grondstoffen’, en het autootje als grootste verworvenheid van 
de mensheid beschouwen, je hoeft echt geen profeet te zijn om te zien dat onze economische orde 
aan zijn grenzen stoot. Of moeten we weer een, en misschien wel allesvernietigende, wereldoorlog 
over ons laten komen? Een prima decimering van de bevolking voor een nieuwe accumulatie golf, 
als ze dan nog mogelijk is.

Dit moet ik nog wel even kwijt. Academici die weigeren van feiten kennis te nemen verdienen die 
naam niet. In zo’n geval is sprake van pure negatie. Een niet-academische houding. Geen 
betrokkenheid. Na ons de zondvloed noem je zulk een houding.
Vergis ik me?

Gloria van der Spek zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 3:56 uur
Koos vd Wilt

Voor de goede orde: Agnes Kant gelooft niet in God, zoals het de meeste socialisten betaamt. Ik 
wel! Ben misschien dan ook een ‘vreemde eend’ in de socialistische bijt, maar het kan niet anders in 
mijn ogen dat Jezus zichzelf aardig zal herkennen bij de programmapunten van de SP. Zij zijn uit 
het goede hout gesneden: menselijk en sociaal. Niet tegen rijkdom, wel tegen armoede. Eerlijker 
delen en opkomen voor de onbeschermden.
Tegen privatisering van de publieke sector en voor een integere dienstbare overheid. Voor referenda 
en tegen monddood. Voor goede beloning en tegen paaibonussen. Voor 65 = 65 en tegen 65+ = 67, 
68, 70 tot de dood erop volgt? Voor de koopvrije zondag en tegen 7 dagen business. Voor welzijn 
voor iedereen en tegen welzijn voor alleen en uitsluitend de happy few. Zeg nou zelf, kan het 
christelijker? En dat allemaal zonder Jezus-roepers. Nieuwsgierig gemaakt? Nou, toe dan maar, 
omdat u het bent: http://www.sp.nl Dag drs. Koos!

Jens Bos zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 13:51 uur
@Louis Sartorius (37)
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Van harte onderschrijf ik dit stuk, ik noemde hier boven al de toenemende verstedelijking – 
leegloop van het platte land (door armoede?), dat schept dan weer kansen, bij een beter infra 
structureel agro beheer, wordt daar dan weer werkgelegenheid gecreeerd.

Wanneer pakt de – internationale- politiek dat op?, een kwestie van macro ruimtelijke ordening.

Nogmaals, vooral droogte is een probleem en dat is op te lossen.

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 13:57 uur
@ Gloria van der Spek (40)

Inderdaad, DAT is de verloedering van de maatschappij, daar ziet men geen “normen en waarden” 
het “nieuw” liberale egoisme ten voete uit.

Daarom het ongemakkelijke gevoel van zovelen, daardoor de opkomst van splijtzwammen in de 
samenleving.

De sociale markt economie in de vuilnisbak (100 jaar progressieve ontwikkeling met als gevolg 
welvaarts groei), terug naar de jungle.

met vriendelijke groet,

JB

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 18:25 uur
Gloria van der Spek,

Nee, ik ben niet nieuwsgierig geworden naar de SP, ik was het al. Ik kan namelijk maar niet 
begrijpen hoe Marijnissen, een fan van Mao, die miljoenen doden op zijn geweten heeft in zijn 
pogingen in China verdeling van kennis, inkomen en macht te bereiken in dat land, door de 
Nederlandse hogeropgeleide in polls telkens weer als integer uit de bus komt.

Ik citeer even het dichterscollectief The Beatles, tijdsgenoten van Mao (en z’n vriendje 
Marijnissen).

You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world

But if you’re going to carry pictures of Chairman Mao
Don’t you know that you can count me out

Waarom had John Lennon, zelf een linkse zeurpiet, wel het inzicht dat Mao niet OK was, maar 
miste de integere Marijnissen dit inzicht?

Mijn punt: die verdeling van inkomen, kennis en macht moet altijd afgedwongen worden, ten koste 
van veel doden. Die hele “solidariteit” is een hersenspinsel onder dwang van staatsgeweld. 
Ronselde Jezus discipelen mee onder dwang van de belastingdienst? Gaf hij zijn bergrede, over het 
delen van twee rokken met de armen enzo, terwijl er een militialid van zijn groep Christenen de 
menigte onder schot hield?
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Niet dat ik zelfs maar het bestaan van Jezus-als-God in ogenschouw wens te nemen. Het is een van 
de drie woestijnreligies, ontstaan uit het gewauwel van psychoten met een zonnesteek: 
Christendom, Islam, en Jodendom. Het gewauwel dreigt nog dagelijks de wereld in een 
vernietigende oorlog te storten.

Wilbert Boeijen zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 21:22 uur
Wellicht enigszins dubbel…

@Drs Koos van der Wilt, 26-09-2009, 18:25 uur

Jan Marijnissen heeft decennia geleden al afstand genomen van Mao. Zijn ietwat blinde voorliefde 
voor China was jeugdige onbezonnenheid. Inmiddels is Agnes Kant fractievoorzitter en die kunt u 
daar niet op afrekenen.

U leeft in het verleden, de SP in het hier & nu.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zondag 27 september 2009, 9:45 uur
Dhr Boeijen,

Nou ja, ik word dit soort discussies al gauw zat, maar iemand als over Hans van Baalen, die in zijn 
jeugdige onbezonnenheid iets had met Hitler, dat bekend wordt, is de wereld te klein. Mao heeft 
meer mensen gedood dan Hitler. Ik meet met 1 maat, en als van Baalen wordt aangesproken op zijn 
verleden, spreek ik Jan Marijnissen aan. Zelf ook een produkt van de 60er jaren zijn, met haar tot op 
mijn schouders, en meegedaan aan een Universiteitsbezetting, ben ik toch niet zo onbezonnen 
geweest achter Mao aan te gaan lopen. Mijn grote idool was de Blues Artist John Mayal. Ziet u het 
verschil?

Onder haar sociale kleed is de SP een keiharde partij. Waar Marijnissen Kant afzeikt. Een kamerlid 
die door een moeilijke scheiding gaat en zijn eigen geld wil houden, wordt zonder pardon 
geroyeerd.

“Kameraad! U heeft kleinburgerlijke persoonlijke pseudo-noden voor de noden van het in lompen 
gehulde proletariaat laten gaan! U bent uit onze partij geroyeerd.”

Kom nou, man, die hele SP is een schertsvertoning, een soap opera die aan elkaar hangt van zich 
zielig voelende mensen, die de politiek van de jaloezie ingevoerd willen zien.

Wilbert Boeijen zegt: 
zondag 27 september 2009, 13:56 uur
@Drs Koos van der Wilt, 27-09-2009, 9:45 uur

Als iemand Van Baalen volgens u ten onrechte op zijn verleden aanspreekt, moet u bij diegene zijn, 
die dat doet. In elk geval niet bij mij. Maar u ziet er een rechtvaardiging in om Marijnissen dezelfde 
behandeling te geven. Beetje kinderachtig à la “maar hij begon!”. Bovendien: two wrongs don’t 
make a right.

Verder kijkt u als buitenstaander naar de SP en kunt u er helemaal niet over oordelen, hoe het er bij 
de SP intern aan toe gaat. Te uwer informatie: ik herken niets van hoe u de SP typeert.

Maar ik zal u niet verder vermoeien met ‘dit soort discussies’, wat voor soort discussies dat dan ook 
mogen zijn.
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Gloria van der Spek zegt: 
zondag 27 september 2009, 16:39 uur
Koos vd Wilt

Was u ook aanhanger van Bush? Balkenende? Ziet er niet best voor u uit! En hier wordt toch geen 
oude koe uit de sloot gehaald. Als de geschiedenis zaken niet kromtrekt zullen deze lieden te boek 
komen staan als de veroorzakers van genocide In Irak en Afghanistan. Waar miljoenen burgers 
moesten lijden voor een democratie die haar plaats niet kent. Nog even… en wordt Iran ook naar de 
knoppen geholpen. Christen Balkenende heeft alvast ‘braaf’ een voorzetje gegeven. Tel uw 
‘zegeningen’ maar op van het gezamenlijke christelijke hervormings’complot de Moslimwereld 
drastisch ‘in te dammen’. U ziet de Mao’s en Hitlers floreren tot op de dag van vandaag!
De SP heeft daar lering uitgetrokken. Jan Marijnissen daarop afrekenen is een zwaktebod. Zó 
achterhaald! Gaat u zich nou eens écht interesseren voor zo’n gewetensvolle partij als de SP ipv 
vast blijven klampen aan uw vooringenomenheid naar alles wat links is, omdat u nu eenmaal zo 
opgevoed bent? Ik zeg dan doctorandus: knip die navelstreng eens door en groei op naar een wereld 
zonder geweld en met eerlijke verdeling. En geloof maar dat in dát klimaat moeder aarde haar 
vruchten afwerpt. Wie niet?

Harrie Vrijmans zegt: 
zondag 27 september 2009, 17:00 uur
Je moet maar durven, te beweren dat “Mao meer mensen heeft gedood dan Hitler”, daarmee 
kwaadaardig suggererend dat Mao uitsluitend de bedoeling had om mensen te doden.
De standaard drogreden van ethisch het niet zo nauw nemende kapitalisten als zij –bij gebrek aan 
valide argumenten- een potje “socialisme verdacht maken” willen spelen.

Hr. Drs (!) v.d. Wilt: weet u –al is het maar een beetje- van China’s geschiedenis… vooral die van 
de eerste tientallen jaren van de 20ste eeuw?…Toen krijgsbenden, vaak aangevoerd door 
voormalige officieren van het keizerlijk leger, het land teisterden, er hongersnood op hongersnood 
was –China was een feodaal keizerrijk in verval- en er alom chaos en verwarring heerste, waarbij 
“gewone” mensen overal slachtoffer waren en werden uitgebuit, beroofd en gedood. (Je kunt je ook 
afvragen in hoeverre vooral de intense Engelse bemoeienis met het land in de 19e eeuw heeft 
bijgedragen aan het latere verval en chaos…)

Bovendien kreeg het land ook nog eens te maken met de Japanse inval en bezetting in de 1930-er 
jaren, die het land nog verder destabiliseerden en in verval brachten.
Er zijn goed gedocumenteerde verslagen van de intens wrede manier waarop de Japanners toen 
hebben “huisgehouden”, in die tijd is Mao’s ster gerezen.
Niet voor niets pleit ik hier keer op keer voor het bijbrengen van historisch besef aan onze jeugd:
Ik heb sterk de indruk dat daarvan niet veel terecht komt en dat tegenwoordig nog nauwelijks wordt 
beseft hoe onze voorouders hebben moeten strijden tegen honger, uitbuiting, onderdrukking, moord 
en doodslag en dat werkelijk alle verbeteringen zijn BEVOCHTEN…!!
(Ook nu weer zie je dat –terwijl er slechts relatief kort sprake is van sociale wetgeving en rechten 
(en dat ook nog slechts in een beperkt deel van de wereld!)- deze zwaar onder druk staan en deels al 
weer zijn afgebroken door feitelijk dezelfde oude vijand, n.l. van door grenzeloos egoïsme gedreven 
uitbuiters, die door (neo)liberaal kapitalisme perfect “aan hun gerief” komen.)

In deze toestand was het uitgebuite volk rijp voor een socialistische revolutie.
Dat er vervolgens met gigantische steun van het westen allerlei antisocialistische tegenkrachten 
werden gemobiliseerd, die vanaf toen via allerlei subversieve acties, politieke malversaties etc. 
China hebben proberen te ondermijnen, is bijna het “standaardrecept” als het kapitalistische westen 
met een “communistische” dreiging werd en wordt geconfronteerd.
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Als een leider van een socialistisch land zich daartegen dan hard MOET verdedigen, wordt hem dat 
dan vervolgens ook nog eens aangerekend…

Wat men ook van Mao zou kunnen beweren: op hem is in ieder geval van toepassing dat hij zijn 
volk (bijna een miljard mensen!) te eten gaf en scholing en politiek besef bijbracht: zonder hem zou 
China nu nog een speelbal van het westen zijn.

En, in ieder geval waren Mao’s intenties (doe bijv. diens legendarische z.g. “lange mars” maar eens 
na!) zeker zuiverder dan die van Hitler, die werkelijk moord met voorbedachten rade pleegde op 
tientallen miljoenen…en gedreven werd door een enorme veroverings-en oorlogszucht.

Ik laat een definitief oordeel over Mao liever aan God over, maar ben er redelijk zeker van dat hij in 
vergelijking met Hitler er veel beter vanaf zal komen…

Harrie V.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zondag 27 september 2009, 20:29 uur
@ Dhr Boeijen,

Ik zou dan de hele Nederlandse pers moeten aanspreken die mijns inziens met twee maten meet.

Met “dit soort discussies” bedoel ik welles-nietes gehakketak over politiek. Soms is debat leuk, 
maar persoonlijk kan ik het stellen zonder het welles-nietes gezever.

U en ik staan politiek zover van elkaar af, dat ik u, en u mij nooit zal overtuigen. Dus dat is niets 
persoonlijks, maar ik heb er geen zin in, en u ook niet echt, volgens mij. Gelukkig kunnen we in een 
democratie prima samen leven en naast elkaar bestaan.

Eduard Pijl zegt: 
zondag 27 september 2009, 22:19 uur
De internationale politiek zal er niets aan kunnen en willen veranderen zolang diezelfde politiek de 
wereld, met name in Nederland, in een fiscale wurggreep houdt.
Verreweg de meeste landen hebben een verwerpelijke fiscale politiek die geen baat heeft bij 
duurzame en milieubewuste politiek om de simpele reden dat dat geen geld voor de staatskas 
oplevert.
Nederland loopt voorop als het gaat om het gebruik van woorden als milieu en duurzaamheid maar 
Den Haag bewijst dag in, dag uit dat ze dit niet serieus neemt.
Ze weten in Den Haag namelijk beter dan wie dan ook dat wanneer men vanaf morgen duurzaam 
gaan leven de overheid vóór het einde van de maand failliet is

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zondag 27 september 2009, 22:46 uur
Even een snelle reactie op iedereen die op mij reageert:

@Wim Slooten: nergens heb ik gezegd dat ik sociaal-democratie niet zou accepteren. Uiteindelijk is 
sociaal-Liberalisme daar zowat gelijk aan, IN DE PRAKTIJK. Als ik zeg “kapitalisme” dan bedoel 
ik een van de vele vormen daarvan. Puur kapitalisme moeten we inderdaad niet hebben.

@Gloria van der SP-ek: Ik ben helemaal niet een aanhanger van Bush, integendeel. Dit is nu een 
typisch voorbeeld van hoe je door links met verbaal geweld en door middel van debattruuks in een 
bezoedelde hoek gedrongen wordt. Ik ben blij dat ik u eens aangevat heb, want uw continue 
opgewonden geschrijf over Jezus en de SP is denk ik niet alleen mij een doorn in het oog.
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@Harrie (On)Vrijman: Ik weet bijna niets van China, en voel me daar wel bij. Ik ben Anja 
Meulenbelt niet! Ik heb mijn jeugd verslingerd aan het aanbidden van de toenmalige popsterren 
(Clapton, Green, Mayal) in plaats van klakkeloos achter de moordenaar Mao aan te lopen zoals uw 
politieke vriendjes – ja, dat steekt, he? Man, man, man, wat konden die heren een blues spelen! 
Mao was gewoon een square vogel, weetjewel, die gewoon helemaal niet kon relaxen.

louis sartorius zegt: 
zondag 27 september 2009, 22:59 uur
Vreemd klinkt in de oren als beweerd wordt dat menselijke activiteit geen invloed op 
klimatologische ontwikkelingen heeft. Worden veranderingen aan de biosfeer en atmosfeer domweg 
ontkend? Is er niet alleen sprake van een verdoving, maar ook van het uitschakelen van alle 
zintuigen? Het gedachteloos accepteren van een toestand die op elk terrein in conflict staat met het 
leefmilieu? Problemen van het hier en nu doorschuiven richting toekomst omdat een volledig 
inzicht ontbreekt in de wisselwerking die plaatsvindt tussen het er in enige decennia door heen 
jagen van de fossiele brandstoffen en ons milieu? Omdat de gevolgen voor o.a. het klimaat 
onduidelijk zijn, zouden we niets moeten doen? We zijn zo nietig en de natuur is machtig. Ja, ja. De 
biodiversiteit verdwijnt met rasse schreden, oceanen verworden tot afvaldepots, maar wij, wij 
kunnen er niets aan doen. Kom nou, dat is echt van de gekke. O ja, in de toekomst zijn we nog 
slimmer, de techniek staat voor niets. Zullen we maar alvast een kaarsje gaan opsteken?

De keuze blijft, bij elk probleem weer, kennis nemen van of negeren. In 42 schetst Jens Bos de 
gevolgen van de uitstoot van CO2. Niet niks, toch? Maar nee, de daling van zonne activiteit. Nou 
en, met de armen over elkaar gaan zitten? Ditmaal zijn het niet de Goden die ons onheil brengen, 
maar de zon, wordt ons voorgespiegeld. Ja, die wetenschap. Is het niet veel beter te kijken hoe we 
onze invloed op het milieu kunnen verminderen, onze afhankelijkheid van energie, productie van 
goederen, transport? Een economisch stelsel gebaseerd op uitbuiting van mens en natuur en steeds 
meer gericht op niet levensnoodzakelijke producten zal wetmatig het leven verwoesten, mede 
dankzij of gebrek aan technologische kennis. Is dat zo moeilijk te begrijpen? Bondig geformuleerd: 
het streven naar rijkdom sleurt ons in de afgrond.

Onze hoop op politici vestigen lijkt zinloos. Zij willen niet voor Kasandra spelen. Ze hebben geen 
baat bij fundamentele veranderingen t.b.v. de mensheid als geheel. Ze dienen deelbelangen ten bate 
van eigen macht en profijt. Een minderheid van de wereldbevolking heult mee. Wij dus, op de 
eerste plaats, tegen liefst zo weinig mogelijk kosten. De gevolgen zijn voor de anderen, 
‘onderontwikkelden’ worden ze genoemd. Bezie maar eens onze verworvenheden van de laatste 50, 
100 jaar, mogelijk gemaakt vanwege de massale exploitatie van brandstoffen in deze, onze, 
‘ontwikkelde wereld’. Willen we nog zonder? Zonder een toeristische industrie, zonder een 
monopolistische voedselindustrie en weg van de mondiale arbeidsverdeling? Zonder het 
geprivatiseerde verkeer en de daarbij gekweekte behoefte aan transport. Met consumptie als enig 
doel. Logischerwijs, in deze omkering van waarden, wordt energie voornamelijk aangewend voor 
consumptieve behoeften en niet voor de productie van meerwaarde. Is dat vooruitgang of 
vernietiging? Is dat beschaving of uitbuiting?

Stoppen met deze spiraal van steeds meer? Dan zijn andere vormen van leven, samenleven, 
gevraagd. Weg uit tegenstellingen, regionaal en globaal van stad en land. Weg van het denken in 
centra en concentraties. Afscheid nemen van de dominantie van de ‘polis’. Breken met de idee van 
een vanzelfsprekende dichotomie tussen de ‘goddelijke stad’ en het ’schone Arcadië’. Een 
tweedeling die uitgaat van heersen en beheerst worden, onlangs wederom bepleit door de paus, ik 
kan het ook niet helpen, in zijn laatste encycliek, handelend over economie… Gevraagd is aldus een 
andere ruimtelijk-economische benadering. In Nederland, ons land, kan er beslist een aanzet toe 
gegeven worden inspelend op mogelijke gevolgen van klimatologische veranderingen. Misschien 
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moeten eens wat oude modellen uit de kast gehaald worden die kort na de revolutie in Rusland 
werden ontwikkeld, maar nooit zijn verwezenlijkt door de komst van een groot leider?

Geen doemscenario’s of schuld aanpraterij, dat vooral niet. Laten we het heft in eigen hand nemen! 
Wij kunnen niet alleen zonder nijlbaars, zoveel is zeker, maar ook zonder politici van het kaliber 
Wilders en Marijnissen. Tegen het licht van bovenstaande helpen ze ons nog meer de afgrond in. 
Echter, mensen kunnen niet zonder voedsel, schoon water en schone lucht. Ook in de toekomst niet. 
Dè essentie van economisch denken.

louis sartorius zegt: 
zondag 27 september 2009, 23:18 uur
Nog vreemder klinkt het in de oren als wederom iets te lezen valt over Adolf Hitler. De kwaadste 
niet, de Historikerstreit. Het wegstrepen of vergelijken van aantallen slachtoffers.
Vooraf, een ‘vrije’ economie, de kapitalistische, kan reuze goed overweg met fascisme. Ze levert, 
het fascisme dus, welhaast de ideale maatschappijvorm om het kapitalisme te doen floreren. Een 
uitwas van dat fascisme was het nazidom. Het hanteerde een rassenideologie met de bekende 
gevolgen. Genocide als industrieel proces, nooit eerder en nooit later vertoond.
Dat is de maat, de meest perverse ooit gehanteerd, meneer Vd Wilt.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
maandag 28 september 2009, 1:12 uur
Mijnheer Sartorius,

Als ik uw stukjes BEGREEP zou ik er misschien op antwoorden. U moet toch echt een 
schrijfcursus volgen, waarin u duidelijk gemaakt wordt dat schrijven niet gaat over belletrie en 
roccocco zinswendingen, maar dat het de kunst is zo duidelijk mogelijk te zeggen wat je bedoelt, je 
publiek in gedachten houdend.

Gebruik zo weinig mogelijk woorden. Dus niet Ze hanteerde, het fascisme dus, maar het fascisme 
hanteerde dus. En uw zinnen hebben ook geen werkwoorden. Elke zin heeft op z’n minst een 
grammatikaal onderwerp en een werkwoord. Begrijpt u?

Van uw laatste aan mij persoonlijke gerichte post begrijp ik slechts dat er iets is dat de dodelijke 
slachtoffers van Hitler erger zijn dan de slachtoffers van de door Anja Meulenbelt, Jan Marijnissen, 
en Harrie (On)Vrijman bewonderde held Mao Tse Tung. Nederland, dat geen traditie kent van 
intellectueel rechts, heeft verzuimd eens een bijltjesdag te houden over de misdaden van Mao en 
Stalin, en alle hoernalisten (dank u, WF Hermans) die faalden met verhalen hierover.

Zie de post boven van de socialist Vrijman, hier dagelijks te vinden mekkerend over neo-
liberalisme. Alle Menschen werden Brueder volgens deze goedzak! De slachtingen die Mao hield 
onder dissidenten, de hongersnoden die hij willens en wetens veroorzaakte onder keuterboertjes, de 
vernietiging van oude Chinese gebouwen door menigtes studenten, het rode boekje in de hand, het 
wordt allemaal goedgepraat door Vrijman, goedzak van een mens, dagelijks klagend over egoisme!

Het veroordelen van Hitler en het niet veroordelen van Mao en Stalin, DAT is pas racisme! Ik ben 
net, al websurfend, terechtgekomen op de page van een Amerikaanse professor die een Museum of 
Communism bouwt, en een boekje open doet over de misdaden tegen de mensheid van Mao! EN 
DAN PRAAT HARRIE VRIJMANS DEZE MISDADEN GOED onder het mom van GOEDE 
BEDOELINGEN.

Wilbert Boeijen zegt: 
maandag 28 september 2009, 9:47 uur
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@Drs Koos vd Wilt, 27-09-2009, 20:29 uur

Uw opmerking over het moeten aanspreken van de hele Nederlandse pers, die met twee maten zou 
meten, begrijp ik niet. Hoezo twee maten? Is de gehele Nederlandse pers tégen u? U bent toch 
gewoon alleen met mij in discussie? (En ja, tegelijk ook met enkele anderen.)

Dat welles/nietes-gehakketak maakt u er zélf van. Ik wijs u er namelijk alleen op, dat u onzin 
verkondigt, en u kiest ervoor om daar doof voor te blijven en te volharden in het spuien van die 
onzin. Is het niet tegen mij, dan is het wel tegen een ander.

Andersom kan ik u melden, dat ik er persoonlijk niet reeds bij voorbaat van uit ga, dat u mij niet 
zult kunnen overtuigen van uw standpunt. Daar zijn dan alleen wel goede argumenten voor nodig 
en die heb ik nog niet gezien. Overbruggen van onze gehele politieke afstand zit er waarschijnlijk 
niet in, maar op onderdelen zouden we het misschien eens kunnen worden, als u niet te bang zou 
zijn om uw standpunten ter discussie te stellen en open stond voor die van mij.

louis sartorius zegt: 
maandag 28 september 2009, 14:53 uur
64 en 69 – Meneer Vd Wilt, vanwaar die hurkhouding? We zijn toch niet bij het Nederlandse 
omroep? Liever even iets meer op de wetenschappelijke toer. Met ‘elk huisje heeft zijn kruisje’ 
komen we niet ver. Welk huisje en welk huisje is dan de vraag. Rijk en arm, ook zo’n begrippenpaar 
waarmee je alle kanten uit kunt. Zoals u weet, zeer relatieve begrippen. Zeer afhankelijk van de 
maatschappij waarin geleefd wordt, welke rijkdom er heerst.
Rijkdom en armoede, beter de bezitsverhoudingen, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Zonder rijkdom geen armoede in absolute zin. Hoe groot is de kloof tussen rijkdom en armoede? In 
welke economische omstandigheden groeit ze of wordt ze geminimaliseerd?
Gaat het om maatschappelijke rijkdom en armoede of om individuele? Hoe wordt men rijk en 
waardoor tot de bedelstaf veroordeeld?
Voorts, bent u vertrouwd met het verschil tussen geestelijke en materiële rijkdom dan wel armoede, 
heeft het een met het ander te maken? Hebben mensen een intrinsieke waarde of slechts hun arbeid? 
Hoe groot is de invloed van een maatschappelijk stelsel op de ontplooiing van een mens?
En gelet op het onderwerp van deze discussie: hoe bepalen we de waarde van ons milieu in de 
meest ruime zin? Is dit mogelijk volgens kapitalistische principes?

Zo te lezen deelt u de opvatting van onze zogenaamde socialistische en nationaal gerichte partij, de 
SP, meer dan u zich bewust bent. Kroonjuweel van deze partij is rijkdom voor iedereen. Hier wel te 
verstaan, de armen zitten vanzelfsprekend elders. Een vorm van socialisme dat u moet aanspreken, 
toch? Och, de kreet neoliberaal moet u maar voor lief nemen, Marijnissen en co. weten verdomd 
goed dat slechts onder kapitalistische voorwaarden die nagestreefde rijkdom verworven kan 
worden.
Vermoedelijk is dit een misplaatste interpretatie over uw politieke houding. Pas op, zou ik daarom 
willen zeggen, voor u het weet wordt u in een hokje ingedeeld. Zo gaat dat in dit land. Zijn niet 
anders gewend. Daarom de vraag, wat verstaat u onder sociaal-democratie, socialisme en ’sociaal-
liberalisme’ om te voorkomen dat we werkelijk van alles door elkaar gaan halen. En wat is nu links, 
en wat rechts? Daar valt een mooie dispuut over te voeren met dit forum als leidraad!

Een persoonlijke noot. Ook ik ken iemand met afschuwelijke migraine aanvallen. Deze vrouw kan 
hooguit enkele uren per nacht slapen. Toch staat ze elke dag weer klaar om kinderen in benarde 
omstandigheden te helpen. Jaar in, jaar uit. Niet te beroerd om poetswerk te verrichten. Al lang 
weduwe en haar zoons een pracht opvoeding gegeven. En ze zorgt nog voor haar dement wordende 
moeder van bijna 100. Dat is haar carrière, als u het zo noemen wilt. En ze is niet geïsoleerd. 
Gelukkig.
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Weet u, ik heb sterk het gevoel dat u weinig kijk hebt, niet alleen op het gebied van het klimaat, 
maar ook op dat van de maatschappij in het algemeen. Dan zou u niet aankomen met een hutspot 
over solidariteit, verzorgingsstaat en vrijwilligerswerk. Niet bepaald wetenschappelijk. Jammer.
Uw sympathie voor W.F. Hermans deel ik. Over schrijven een andere keer. Lijkt me leuk met u 
daarover van gedachte te wisselen.

louis sartorius zegt: 
maandag 28 september 2009, 15:07 uur
65 Eduard Pijl – Belastingen. Kan het anders? Dezer dagen heb ik me onledig, nou ja, gehouden 
met de nieuwe encycliek van de paus. Daarin komt een interessant aspect aan de orde. De 
keuzevrijheid voor de belastingbetaler waaraan zijn aanslag besteed dient te worden. Een complete 
aardverschuiving van het overheidsbudget zal het gevolg zijn. De belastingmoraal zal een andere 
worden. Misschien zelfs geen kapitaalvlucht meer en ook geen dubieuze belastingconstructies. 
Hogere inkomenscategorieën hebben er alle belang bij stevig belasting te betalen om nog iets van 
hun wensen verwezenlijkt te zien. Weg van de staat in dienst van het kapitaal maar mogelijk in 
dienst van de bevolking. Te mooi om waar te zijn?

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 28 september 2009, 15:19 uur
Daar gaat ie weer @67! Wilders(PVV) Marijnissen(SP) en de paus (Katholicisme), lievelings 
stokpaardjes van Sartorius. Maar welk alternatief heeft hij te bieden? Nul komma nada! Zo 
breedsprakig mogelijk verschuilt hij zich veilig achter luchtbalonnen die nimmer enige politieke 
kleur bekennen. Van politici kunnen we niets verwachten, zo spreekt hij. Wetende dat we het van 
politici moeten hebben, zo werkt het nu eenmaal in onze democratie! Vinger wijzen naar ‘het volk’ 
als het om het ‘klimaat’ gaat, zonder terugkoppeling naar de regeringen en hun aanhangers…nota 
bene de vrije marktbrullers ten voeten uit! De oorlogszuchtigen ten top!! Vervuilers van de eerste 
orde… houdt hij veilig uit de wind.
Alles kritisch beneuzelen wat niet in zijn smalle steeg te pas komt, de krenten uit andermans pap 
plukken om daarmee aan de haal te gaan. Niet één keer heb ik hem betrapt op een spontane eerste 
bijdrage, want altijd de kat uit de boom (af)kijken om stof te verzamelen voor zijn obsessief doel: 
PVV, SP, Katholicisme. En obsessie mist onderscheidingsvermogen dus brengt alles op een lijn. 
Plat, 1-dimensionaal. Nogal verschil de PVV ( neoliberaal en moslimvervolging) of de SP (sociaal 
en Moslimintegratie). Deze partijen staan lijnrecht tegenover elkaar op hier en daar een punt na.

Wat hebben beide politici dan wel gemeen? Dat zij het helemaal gehad hebben met de oude (VOC)
politiek, het naar pijpen dansen van de EU-dwingelandij en het verkwanselen van het typisch 
Nederlands erfgoed. Gedwongen als wij worden om Europees te denken en te handelen, zijn we 
overgeleverd aan Europese denkers en handelaars die liberaalkapitalisme omarmen en daar alles aan 
zullen doen om dat te behouden. Zie Duitsland met wéér Frau Merkel en haar hoop op liberaal 
Westerwelle… en ja hoor: dik voor mekaar show! Opmerkelijk toch dat, sinds we met de computer 
stemmen, Europa met snelle tred centrum verrechtst. Niet opmerkelijk dat mammonchristenen 
(CDU) juichen bij liberale medestanders (FDP). Mammonchristen Balkenende (CDA) regeert ook 
liever met VVD en pakt Wilders er wát graag bij. In ieder geval ALLES beter dan socialisme! En 
dát heeft Sartorius weer met de geldgodknielers gemeen: te vuur en te zwaard bestrijdt hij het 
socialisme (SP). Erger: als vurige Jehova getuige of neem 7e dags Adventist spuwt hij op het 
katholicisme. Je gaat je afvragen of hij zich als rechtgeaarde ‘Staphorster’ wel laat inenten? Maar 
wacht… met God wil hij niets van doen hebben. Maar neen geen atheïst, want ook een geloof. 
Sartorius weet zeker: hij is de enige ware god. Een nietszeggende god. Een namaakgod. Terende op 
mensen die hun nek uitsteken en zelf veilig ondergedoken in nickname(s) en 
schijn‘verhandelingen’ overal langs fietst. Straight?
Vraag: Sartorius waar staat u precies? Oftewel: Sartorius op welke partij stemt u precies?
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Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 28 september 2009, 15:48 uur
Drs (!) Koos v.d. Wilt(@69),

Ruiterlijk van u dat u tenminste eerlijk toegeeft weinig of niets van de door mij aangedragen 
geschiedenis te weten en dus ook van het plaatsen van overbekende personen in hun historische 
context, zonder welke je hen niet volledig kunt duiden en beoordelen.
Maar allerminst ruiterlijk en vooral onacademisch is dan weer dat u met zulk gebrek aan kennis en 
bij duidelijk gebrek aan betere argumenten terugvalt in ongenuanceerde etikettenplakkerij:
Mao is voor kapitalisten nu eenmaal een doodsvijand want, hem beargumenteerd een plaats in de 
geschiedenis geven, dwingt (neo)liberale kapitalisten hun eigen (en inmiddels al lang afdoende 
weerlegde) gedachtegoed kritisch, onbevooroordeeld en op dezelfde manier te beschouwen, met 
slechts 1 onvermijdelijk resultaat, het deugt niet…

Tenslotte: Als ik u zou vertellen dat 5 jaar van Duitse bezetting ons desondanks nog een verplichte 
ziekenfondsverzekering heeft opgeleverd en dat die op zichzelf een goede maatregel was, ben ik 
dan een Hitlervriend…???

Harrie V.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
maandag 28 september 2009, 17:03 uur
OK, nou, als u het niet vervelend vindt, wil het wel uitleggen, hoor, hoewel het vandaag maandag 
is, en ik er niet zoveel tijd aan kan besteden als gisteren.

Mijn punt over die pers is dat er als er iemand rechts-fout is geweest in zijn jonge jaren dat breed 
uitgemeten wordt, terwijl als er iemand links-fout is geweest er helemaal geen aandacht aan besteed 
wordt. Als voorbeeld dienen dan aan de ene kant Aantjes en Hans van Baal, die in hun jeugd Nazi-
sympathie”en hadden. Aan de andere kant staan Anja Meulenbelt en Jan Marijnissen, die 
sympathie”en met Mao hadden. Waar is de verontwaardiging?

Tot mijn verdriet moest ik intikken “Mao killings” om breed genoeg uitgemeten te krijgen hoe de 
man tekeer is gegaan en huis heeft gehouden. “Mao doden” leverde bijna niets op – een enkele 
website uit Sittard of Venray ofzo, met wat vage kritiek over Meulenbelt.

Mao was een moordenaar in de tijd dat wij studenten scnaderend riepen “Johnson Moordenaar”. En 
de schaal van Mao’s moorden overtrof werkelijk alles. De “grote sprong voorwaarts” die China in 
achterlijkheid stortte is een van die dingen die mij, toch nog altijd optimistisch over de mensheid, 
heving doet twijfelen of onze soort wel bestaansrecht heeft. De Chinese overheid was een 
uitgekiende machine des doods. Niet meer en niet minder.

Waar zijn de excuses van Meulenbelt en Marijnissen? Waar de vlammende geschriften waarin de 
kunstmatig, door de Chinese staat veroorzaakte hongersnoden veroordeeld worden? Waar is het 
debat van Nederlandse intellectuelen over het *wezen* van het socialisme, en of dergelijk geweld 
en het op die schaal doden misschien *inherent* is aan het socialisme?

Uit een dergelijk debat in de VS zijn de neo-conservatieven voortgekomen. Niet dat iemand daar 
mee op is geschoten. Maar er is onder intellectuelen wel een katharsis geweest over de voormalige 
aanbidding van het socialisme des doods van Mao.

In het stroperige Nederland is die er niet geweest. U ziet boven Harrie Vrijman de moorden op 
Chinese keuterboertjes doodleuk goedpraten. En ik vermoed dat veel gematigde socialisten hem zo 
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zouden napraten zonder bij zichzelf te rade te gaan. Niet Mao, maar het kapitaal was de schuld. Ja, 
het zijn altijd kapitalisten die het over Mao hebben als ze socialisten verdacht willen maken.

Moet ik nu diezelde Meulenbelt geloven als ze zich nijdig maakt over het lot van de Palestijnen? 
Moet ik in de oprechtheid van Harry van Bommel geloven, die van de partij van Meulenbelt?

Vanavond misschien weer verder.

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 28 september 2009, 19:33 uur
Het echte en dominante hoofdthema van serieuze politieke en sociaal-economische discussies is een 
rechtvaardige verdeling van aardse rijkdom, omdat nagenoeg alles daaraan gerelateerd is.
Wie kan hier nu werkelijk tegen zijn…?
Impliciet is dan tevens een ethisch uitgangspunt verwoord.
Het is VERVOLGENS (!) verbijsterend en tevens veelzeggend dat nog altijd stilzwijgend voorbij 
wordt gegaan aan broodnodige ethische discussie, terwijl zowat de hele wereld gedomineerd wordt 
door een sociaal-economische orde (neoliberaal kapitalisme) die in allerlei opzichten volkomen 
strijdig is met deze 2 fundamentele en welhaast axiomatische uitgangspunten, n.l. 1) rechtvaardige 
verdeling en 2) onmiskenbaar bestaan van egoïsme, dat indien niet voldoende, of zelfs helemaal 
niet beteugeld, leidt tot een “recht van de sterkste”.
De z.g. “liberale vrijheid” is dus, ZONDER in beleid tot uitdrukking gebrachte erkenning van 
bovenomschreven axioma’s, een zeer gevaarlijke en onvermijdelijk samenlevingenontwrichtende 
leugen, welke slechts krampachtig en met veel misbruik van macht, ten gunste van het materiele 
welzijn van een minderheid, in stand wordt gehouden.

Het is ook een gotspe en drogredeneerlijk om desondanks dit liberalisme te willen verdedigen door 
op de mogelijke fouten van ander gedachtegoed te wijzen: zelfs al zou dit nog zo fout zijn, doet dat 
aan bovenstaande overweging niets af…

Gloria van der Spek,
Ik ben het helemaal met je eens en zo kom ook ik bijna automatisch bij “het geval Sartorius”, want:
Als je mensen en gedachtegoed op bovenomschreven wijze toetst, valt alle “mooipraterij” en 
gekunsteldheid direct door de mand omdat dit onvermijdelijk in strijd is met 1 of beide axioma’s:
1) onderschrijf je het axioma van een rechtvaardige verdeling, dan vereist waarlijke gedrevenheid 
een zekere mate van consistentie in de redeneerwijze en dan moet er partij worden gekozen, en 
zeker zal dan het meest daarmee strijdige gedachtegoed resoluut worden afgewezen. Sartorius is 
DAAROM zeer inconsistent en onwaarachtig als hij herhaaldelijk zegt op te willen komen voor de 
armen en tegelijkertijd voortdurend en verbeten uitgerekend de SP verdacht maakt, terwijl 
consistent denken hem dan juist zijn pijlen zou moeten doen richten op de propagandisten van (neo)
liberalisme…!
2) Ook als je slechts dat egoïsme expliciet wil erkennen, kom je onvermijdelijk tot dezelfde 
slotsom…

En de slotconclusie moet dan luiden dat mensen nooit een eerlijke en waarachtige (!) (politieke) 
stellingname zullen hebben en eigenlijk overal op zouden kunnen stemmen (Want, wat doet dat er 
dan nog toe…) zolang zij beide zo voor de hand liggende axioma’s niet ruiterlijk erkennen…

Harrie V.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
maandag 28 september 2009, 20:05 uur
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OK, ik gooi er nog een postje tegenaan, maar het is maandag, en heb andere dingen te doen, 
eigenlijk. Maar een aantal van die dingen heb ik al gedaan.

Voor de duidelijkheid: mijn laatste post was gericht aan Wil Boeijen. Dat had ik er even bij moeten 
zetten.

Aan Louis Sartorius, ja hoor, ik debatteer over van alles, en vind het ook wel gezellig, zo.

Harrie Vrijmans vraagt wat er fout is aan het verdelen van aardse rijkdommen (dit in tegenstelling 
tot rijkdommen uit andere melkwegstelsels).

Er iets niets verkeerd aan het verdelen van aardse rijkdommen, behalve dan dat A. ik me uit de naad 
werk
en u af dient te blijven van wat ik daarmee verdien B. deze verdeling van rijkdommen altijd onder 
DWANG moet plaatsvinden. Alle macht komt uit de loop van een geweer, zei Mao al. Verdeling 
leidt dus tot Staatsgeweld. Zalm zei het ooit eens zo: je kunt zitten hakketakken over verdeling van 
de taart; je kunt de taart oook laten groeien. Ik laat de taart liever groeien door noeste ondernemers 
en hun selecte werknemers voor ons te laten werken.

Jens Bos. Ik heb gisteren de bartender van het cafe/restaurant, La Piazza, in Milwaukee, Wisconsin, 
waar ik altijd studeer, eens geinterviewed met u in gedachten. Daar heb je nu zo’n uitgebuitte 
Amerikaan met twee banen. Had hij de tweede baan nodig? Nee, Lewis deed het voor het geld. De 
tweede baan was een nachtclub van een vriend. Moeilijk publiek: zwarten gemengd met Mexicanen 
(Lewis is zelf zwart).

“Ja, ik verdien leuk, ik hou van geld”, zei Lewis tevreden. Z’n vrouw verzorgt haar zieke moeder en 
krijgt hiervoor geld van de staat (!). Alles bij elkaar kunnen ze er goed van komen, zei een tevreden 
Lewis. “Als ik niet zoveel zou werken, zou ik maar zitten zuipen”, zei hij er eerlijkheidshalve bij.

Dat zijn dus de armen waarvan Jens in een eerdere discussie beweerde dat ze 3/4 banen moeten 
hebben om in het harde Amerika, vuig land van kapitalisten.

Een land van de ene tuinstad na de andere, met alle welvaart die je je maar bedneken kunt. Er moet 
een ding beseft worden: mensen zijn niet zielig. Lewis is niet zielig, zonder enig diploma en/of veel 
bagage. Wij hoeven niet collectief voor Lewis te zorgen. Dat doet-ie zo helemaal zelf, in het 
nachtleven van Milwaukee. ‘t Zou mijn pakkie an niet weze, maar wat ik doe zou Lewis z’n pakkie 
an niet zijn. Voor de zieke moeder van z’n vrouw zorgt de Staat (hij deed daar een beetje giechelig 
over), en zo hoort het ook.

“Mensen zijn niet zielig”. Marokkanen zijn niet zielig, laagopgeleide Nederlanders zijn niet zielig. 
Er zijn wel eens zielige mensen, en die moeten geholpen worden. Maar als je zieligheid de 
standaard maakt, krijg je verwrongen intellectuelengel*l, zoals ontkennen dat Mao, kampioen van 
zielige onderdrukten, miljoenen doden op z’n geweten had.

Jens Bos zegt: 
maandag 28 september 2009, 21:18 uur
@ Louis Sartorius (67)

Inderdaad, de kop in het zand steken, struisvogel politiek, omdat..rechtse…politiek zegt dat het wel 
niet zo’n vaart zal lopen.
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Ondertussen gaan we wel vast grootschalige oefeningen doen om Watersnood het hoofd te bieden, 
dus verwachten doen we het toch wel…maar optreden?

Mijn mening ken je, ik geloof wel dat de techniek in staat is er “iets” (een hele boel) aan te doen, 
een kwestie van neuzen 1 kant op krijgen, zoals in het titel stuk is aangegeven verwacht het 
bedrijfsleven sturing, interventie dus, van de politiek, maar die, tegenwoordig bovenal economisch 
liberaal (vrije markt), ziet dat weer niet zitten, dus bereiken we niets.

Wat bedoel je met de daling van zonne – activiteit, ik weet dat klimaat “sceptici” genegen zijn de 
opwarming te wijten aan verhoging van de zonne activiteit, maar er is volgens mij afdoende 
bewezen dat het effect van zonne – activiteit op dit ondermaanse van een verwaarloosbare orde van 
grootte is, nul,zoveel graden of zo, het meeste effect heeft het op onze mogelijkheden van 
communicatie.

Nee de Zon hebben wij geen invloed op, maar is ook niet nodig, we zullen het voorlopig nog met 
dit planeetje en haar bevolking (flora en fauna) moeten doen…mogelijkheden zat, alles is 
ingebouwd in dit mooie schip, alleen laten wij het maar verder roesten.

“Cradle to cradle”, produceren voor werk en hergebruik middels schone energie om onze 
voetafdruk te vervagen, de oplossing…….

We zullen, om met JPB te spreken, inderdaad moed moeten tonen, dat betekent in het huidige 
bestel, verder kijken dan de “boeken, debet, credit” maar, ondernemen, de voorwaarden scheppen 
voor het bedrijfsleven om met de band mee te doen, hun instrumenten te spelen en te scoren. Het 
sneeuwbal effect van juiste investeringen kan heel groot zijn. De SPRONG vooruit.

Verder heb je natuurlijk gelijk dat alle privatiseringen van de laatste jaren aan het oplossen van dit 
probleem niet bijgedragen hebben, door de staat beheerde NUTS bedrijven, zijn niet alleen 
financieel, maar ook qua investeringsbeleid beter onder controle te houden.

Zonder brandstoffen hadden wij inderdaad een andere wereld gehad, zouden we nog in de wereld 
van Adam Smith geleefd hebben en waren zijn ideeën niet zo vreemd als zij nu eigenlijk zijn, we 
zullen ooit nog wel eens op die economische keuze terugkomen.

Maar ondertussen zitten we met die erg kleine wereld (JPB, VN) en veel te grote verschillen, ban 
die uit en al dat geheenenweer is niet meer nodig, behalve dan misschien een vakantietje hier of 
daar, maar dan wel schoon svp!

Is er eigenlijk al iets meer bekend over die mogelijke affaire in Italië waar de Maffia schepen met 
kernafval tot zinken gebracht zou hebben, kan daar (en niet alleen daar) wel eens desastreuze 
gevolgen voor de toeristenindustrie opleveren.

Die andere ruimtelijk/economische benadering, het vinden van de balans, praktijk, China en India 
investeren vooral in eigen bevolking laten die hun producten kopen, starten de draaimolen van hun 
eigen economie op en wij gaan, schoon, weer voor onszelf zorgen., in onze eigen behoeften 
voorzien waarbij de hierboven door mij aangegeven dispariteit tussen kapitaalsgroei en opbrengst 
uit WERK drastisch gereduceerd zou moeten worden.

Met vriendelijke groet,

JB
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Willem van Gelre zegt: 
maandag 28 september 2009, 22:00 uur
32-Max Molenaar—Dat vetgedrukte is recht uit mijn hart geschreven, en het taboe erop is me 
werkelijk een raadsel, want gelet op de causaliteit laat het de belangrijkste oorzaak ongemoeid. De 
VPRO heeft vorig jaar in een reportage over het milieu de vervuiling per mens(enleven) inzichtelijk 
gemaakt, en na het zien daarvan verlang je enkel nog terug naar de baarmoeder, voor een herstart. 
En dat dus vermenigvuldigd met enkele miljarden, terwijl ze hier lopen te lullen over ehhh Watt…

Wilbert Boeijen zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 1:48 uur
@Drs Koos vd Wilt, 28-09-2009, 17:03 uur

Ik had al begrepen, dat u het tegen mij had, maar vind het wel netjes dat u dat nog even expliciet 
vermeldde.

Voor klachten over berichtgeving door de Nederlandse media moet u niet bij mij zijn.

U blijft te onzeker over uw eigen gelijk om direct de discussie met mij aan te gaan. Mijn 
oorspronkelijke kritiek staat kort en bondig in #48. Sindsdien haalt u er steeds van alles bij om maar 
te verbloemen, dat u geen verweer heeft tegen waar ik u op aanspreek. Ondertussen verwijt u 
anderen linkse debattrucs. Tja…

Maar ik hou wel bij, waar we het over hadden, hoor. Don’t you worry.

U bent overduidelijk niet voor rede vatbaar en wil slechts uw domme rechtse riedel blijven 
afdraaien, tot u er bij neervalt. Weinig constructief, maar gelukkig heeft u daar mij niet voor nodig, 
dus dat is dan wel weer positief (voor mij). Veel plezier nog verder.

PS
Van Baalen zal wel blij met u zijn. Ik had vaag wel eens iets gehoord van dat hij vroeger een Hitler-
fan was, maar was dat helemaal vergeten. Maar nu weten we het allemaal weer.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 2:01 uur
80 Vd Wilt – Laten we het gezellig houden. Daar zit hem de kneep. Niet over politiek en godsdienst 
ouwehoeren, maar over poen en zuipen. En die Zalm, o die Zalm. De taart wat groter maken. Hoe 
doe je dat met de aarde? Het gaat in deze discussie immers over het klimaat en wat de politiek er 
mogelijk aan kan doen. Een beetje ongemakkelijk onderwerp lijkt het voor idealisten in God’s own 
country. Dus op naar de kroeg.
Hoe ziet de omgeving eruit? Zie achter deze link:
http://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/protege/20090904/html/728991.html
Een bepaalde kijk op Amerika. In Amerika, valt in het artikel te lezen, kunnen 12,5 miljoen 
kinderen hun honger niet stillen. Hoe ziet het dagelijkse leven van hun moeders eruit? Een 
fotoproject…
Hadden deze kinderen misschien nooit geboren mogen worden? Zou dat beter zijn geweest voor 
onze welvaart, voor ons milieu? Zijn arme mensen de werkelijke vervuilers van onze planeet? 
Iemand moet toch schuldig zijn of zou het ook niet een klein beetje te maken hebben met een 
bepaalde benadering van de economie?
Maandelijks worden overigens 30 miljoen ‘food stamps’ uitgereikt in de USA, een historisch 
record. Weet u hier meer van, meneer Vd Wilt?
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Harrie Vrijmans zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 11:53 uur
Koos v.d. Wilt (@80),

Als u mij citeert, doe dat dan goed en niet met opzettelijke weglating van een u kennelijk niet 
welgevallig woord, ik had het over een RECHTVAARDIGE verdeling van aardse rijkdom en dat 
maakt een wereld van verschil…

Harrie V.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 16:19 uur
@79 Harrie Vrijmans

Precies! Links l*llen en rechts vullen is wat dit land sociaal verzwakt. ‘Het geval Sartorius’ staat 
borg voor instandhouding van de oude politieke garde en het onrecht wat uit hen voortvloeit. 
Probeert vaag mee te riedelen, zonder stellingname, over de o zo onvolmaakte wereld met als doel 
zijn tijd ijdel te verdrijven met hoogdravende nietszeggendheid waar het gaat om werkelijk 
essentiële zaken. Een ware kunstenaar in de verstoppertjesfilosofie.

Maar wèl zijn giftige pijlen richten op mensen die de moed hebben vanuit socialistische en/of 
christelijke visie hun nek uit te steken voor een rechtvaardiger wereld. En die bereiken we NOOIT 
met de (neo)liberale drogredeneerlijke smoesjes over die zgn vrijheid! Want ZELDEN is onze 
vrijheid zo beknot!! We grenzen zowat aan de communistische drive van weleer het volk onder de 
(neo)stalinistische knoet te houden door tal van onredelijke geboden- en verboden op te leggen. 
Maar HO(!) als het gaat om de criminele bankdirecteuren, die gaan gemoedelijk vrijuit. De recessie 
veroorzaakt door de geldwolven wordt afgewenteld op de schaapse kudde. Wat een onrecht!! DAT 
heet neoliberalisme ofwel: ongebreideld kapitalisme ofwel: uitbuiting van het ‘klootjesvolk’!

Je vraagt je af, wat bezielt ‘het geval Sartorius’ om zich keer op keer af te zetten naar juist die 
mensen die hiertegen open en duidelijk stelling innemen? Wat zou(den) de SP en hun aanhangers 
nog rechtvaardig en sociaal waard zijn als zij meehuilen met de (geld)wolven in het bos? Wat zou 
het Christendom en hun aanhangers nog waard zijn als zij de Stem van hun Leider negeren en 
meehelpen de ware vervuilers van sociaal menszijn (waardóór een gezonde moeder aarde!) schoon 
te praten? Zuiver SP en zuiver Christendom raakt elkaar ten diepste… voor de zuiver intelligente 
mens. Dáár getuigt ‘het geval Sartorius’ bepaald niet van. Hij heeft maar één ding stekeblind voor 
ongelovige ogen: niet rechts, niet links, maar ergens gezapig daartussen. En we weten: dát zijn de 
mensen die fundamenteel niets bijdragen aan een wereld die op zijn gat ligt! Met de Pechtolds en de 
Halzema’s aan hun zijde: grote bekken maar op de heulknietjes als puntje bij paaltje komt!!

Kortom : geen bezieling. Maar sluwe en veilig verstopt onder nickname’s toedekjes zijn onfrisse 
oprispingen en uitlaatgassen quasi erudiet uit te laten waaieren over dit forum, in zijn ijdele strijd de 
WARE hervormers onder verdachtmaking te elimineren. Een intrigant noem je zo iemand.

Blij te lezen Harrie Vrijmans dat ook u e.e.a. niet is ontgaan. Met groet.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 16:46 uur
Eerst dhr Sartorius maar eens aanvatten met zijn licht triomfantelijke pest-toontje. Tja, de hongerige 
kinderen in de USA zijn een probleem, waar ik me overigens ook zorgen over maak. De verklaring 
is niet zozeer de perfiditeit van het kapitalisme, alswel de positie van minderheden. Als er hier een 
immigrant uit Mexico komt, en die heeft het tegelijkertijd financieel moeilijk, dan vallen de 
kinderen uit de boot. Dit raakt mij; het is een misstand. Er zijn mensen die zeggen don’t feed them, 
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don’t breed them maar dat is te makkelijk. De ouders zijn allereerst zelf verantwordelijk, maar je 
kunt die kinderen er niet op aankijken. Om het probleemop te lossen, is het echter helemaal niet 
nodig het kapitalisme af te schaffen ofzo. Kortom, kinderhonger is een schandvlek op het land, 
maar er wordt aan gewerkt, en ik zie niet in wat het met kapitalisme van doen heeft. Veeleer met 
immigratie en de gevolgen van twee eeuwen racisme, wat ook pas langzaam verandert.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 17:14 uur
@Wilbert Boeijen,

Wat krijgen we nou? Ik ben niet onzeker van mijn zaak, ik probeer alleen in een discussie zo nu en 
dan eens iets toe te geven. In de politiek heeft namelijk niemand, zelfs ik niet, helemaal gelijk.

Daarom komen redelijke mensen en/of landelijke coalities altijd in het midden uit. Extreme 
liberalen hebben geen gelijk, en extreme socialisten al helemaal niet.

Je vervolgt je post met een explosie van boosheid, over domme rechtse riedels. Kijk, dat is nu echt 
SP, en daaraan herken je het extremistische karakter van deze partij. Dus mijn meningen zijn dom? 
Ben ik dom?

Jens Bos zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 19:26 uur
@ Louis Sartorius (85) @ Drs. Van der Wilt

Gezellig houden, daar ben ik het wel mee eens, ach, en het is een antwoord op mijn positie over 
meerdere banen per persoon, ik heb interviews gezien met mensen in de VS voor wie het 
noodzakelijk was om te overleven, ik ken hier ook mensen die een bijbaantje hebben om nog wat 
extra’s te verdienen, …..dat kan natuurlijk ook.

Zal hier nog eens induiken.

Maar goed, heer van der Wilt heeft zelf aangegeven ook al eens zonder werk te hebben gezeten.

Er is daar makkelijker weer uit los te komen dan hier, maar ik denk niet dat, dat te wijten is aan 
onze “verzorgde” maatschappij, maar meer aan de acceptatie daar (in de VS) van de opgelegde 
dwang tot flexibiliteit binnen het nogal ruwe kapitalistische systeem. Hier probeer je iets op te 
bouwen en tracht dat in stand te houden, daar is het volgens mij toch meer dan hier God’s water 
over God’s akker, we zien wel waar het schip strandt, zie de houding jegens de crisis van een groot 
deel van de bevolking, laat de banken maar barsten, hadden ze maar voorzichtiger moeten zijn, 
maar ondertussen zijn de spaartegoeden en anderszins (pensioenen) van grote groepen mensen 
verdampt…dat is A-sociaal….Mogen wij niet willen.

Vandaag overigens een item op 1 vandaag over dakloze gezinnen in Nederland, schijnen er ook 
steeds meer te worden, ja, we zijn macro-economisch goed bezig…..

Met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 20:33 uur
PS:
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“singlepack”, “doublepack”, “triplepack”…naar gelang het benodigde vermogen.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 22:14 uur
@Harrie Vrijmans,

Deze wereld is niet rechtvaardig. Is het rechtvaardig dat een onschuldige zebra uiteengereten wordt 
door een stel leeuwen? Heeft het varkenslapje op uw bord erom gevraagd daar te eindigen? Is het 
rechtvaardig dat sommigen in IQ hebben van 158, en anderen van 80? Dat sommigen een mooi 
meisje zijn, en anderen een puisterige jongen die gepest wordt op school en daar tot hij in therapie 
gaat last van houdt?

Dat er inkomensverschillen zijn moet u maar accepteren. Dat moet ik ook. Waarom kan ik datgene 
accepteren waar u zo’n moeite mee heeft? Zit het verschil soms tussen de oren? Ik heb alleen 
moeite met de bankiersbonussen omdat het gemeenschapsgeld is; op zich maakt het me niets uit 
hoeveel iemand verdient. En als iemand zich kapot werkt voor geld en status, dan vind ik dat eerder 
zielig. Maar ik zal hem niet het recht ontnemen dat te doen.

De Amerikaanse auteur Mark Twain heeft eens gezegd the world doesn’t owe you a living. Dat 
probeer ik mijn stelregel te maken, zo zelfstandig mogelijk financieel het leven door te komen. 
Mensen zijn mij niets verschuldigd, en ik hen niet. Helaas heb ik door tegenslag hulp moeten 
accepteren, en dat heb ik ook gedaan.

Wilbert Boeijen zegt: 
woensdag 30 september 2009, 0:32 uur
@Drs Koos vd Wilt, 29-09-2009, 17:14 uur

U gaat nog steeds niet in op waar ik u op aansprak. En u bent evenmin zo redelijk en toegeeflijk als 
u probeert te suggereren. Ook weer zo’n debattruc.

Door het over “domme rechtse riedels” te hebben, probeerde ik uw taal te spreken en u te bereiken. 
En zie, u reageert, dus het is gelukt. Tegelijkertijd laat u zien, dat u met twee maten meet. Waar u 
zelf namelijk niet zelden ongenuanceerd uithaalt naar alles wat links is, worden vergelijkbare 
bewoordingen naar rechts uitgelegd als karakteristiek extremistisch.

Ik schreef dergelijke woorden dus eenmalig als probeersel en als drs zult u dan weten, dat daar geen 
karakteristiek uit kan worden gedestilleerd. En al helemáál geen karakteristiek over de SP, want ik 
discussieer hier op persoonlijke titel. U bent erg hardleers, wat dit betreft. Wij discussiëren hier één-
op-één.

Om uw retorische vragen te beantwoorden: ik zei niet dat uw meningen dom waren of u zélf. Ik zei 
dat uw riedels dom waren. (En weinig constructief.)

En vanwaar dat “je” tegen mij?

louis sartorius zegt: 
woensdag 30 september 2009, 0:57 uur
89 Vd Wilt – Die kinderen, onze toekomst. Uw zorg deel ik, vandaar mijn vraag hoe overwinnen we 
het kapitalisme. Niet in de zin van de vroegere Sowjet Unie of China, die geforceerd via een vorm 
van staatskapitalisme een inhaalslag probeerden of proberen te maken. Nee, we zijn dringend toe 
aan een nieuwe fase in de economie, die de basisbehoeften van de wereldbevolking kan dekken.
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Tweehonderd jaar industrieel kapitalisme hebben ons talloze verworvenheden gebracht, maar zijn 
niet, ook niet, in staat gebleken juist dat essentiële voor alle mensen te verwezenlijken. Kijk maar 
naar Engeland.
De derde industriële revolutie uit de 80er jaren was er feitelijk geen. Een groot windhandel rondom 
het financieel kapitaal. Met de gevolgen zitten we nu en de productie is verdwenen richting lage-
loon landen. We zijn pure consumenten geworden, gekwalificeerde arbeid moet geïmporteerd 
worden.
De energie, primair drager voor de productie, wordt nu massaal verspild voor korte termijn 
genoegens en is vermoedelijk de oorzaak van grote milieuproblemen.
Tussen haakjes, het is toch veelzeggend dat het Kyoto verdrag ging over de output en niet over de 
input. Kurieren am Symptomen noemen de Duitsers dat heel treffend.

Kapitaal, productief kapitaal, bint zich niet aan een staat of regio maar trekt naar de plek waar het 
hoogste rendement valt te halen. Dat ziet er dus niet best uit voor onze toekomst. Wij vormen maar 
een minderheid op deze aardbol, maar het kapitaal heeft lak aan ons als wij er geen bijdrage meer 
aan kunnen leveren. Misschien waren de USA al tot de bedelstaf vervallen zonder het militair-
industrieel complex, dat is voor alsnog zeer lucratief, maar voor de rest? Hollywood? Monsanto, 
Coca Cola. Microsoft? Die laatste drie zijn beslist niet gebonden aan de USA en kunnen zo naar 
India, Brazilië of China.

Terug naar de kinderen. Laten we ons het hoofd breken hoe de toekomst te verbeteren valt met een 
andere economie, een wereldeconomie, waarin gelijkwaardigheid telt. Zoiets valt niet uit 
partijprogramma’s te leren, daarvoor moet je werkelijk aan de slag. Dat is ook voor mij het verschil 
tussen links en rechts. Mijn definitie van links en rechts, waarbij ik rechts kwalificeer als systeem-
immanent, de zittende politieke kaste incluis. Voor mij is er geen fundamenteel verschil tussen Bush 
en Obama, tussen Marijnissen en Wilders, voor alle duidelijkheid. Nee, van politici hebben we 
weinig te verwachten.

louis sartorius zegt: 
woensdag 30 september 2009, 15:14 uur
96 Vd Wilt – “Van de wieg tot het graf.” Elke vorm van menselijk samenleven zal streven naar een 
basis van zekerheid, anders is ze eenvoudig onbestaanbaar. Ook in het oude Sparta, een volledig op 
de krijg gerichte samenleving. En waarom dacht u dat de oude Romeinen hun rijk konden 
pacificeren, juist door de rol die de Christenen op zich namen om vele taken te socialiseren. 
Waarom zou dat in een materieel hoog ontwikkelde maatschappij anders moeten zijn? Wilt u niet de 
garantie van schoon water uit de kraan? Geen riolering (onze grootste verworvenheid op het gebied 
van de volksgezondheid)? Of wilt u, uw logica volgend, een privé arts, die u zelf bekostigd van de 
wieg tot het graf? Ook een vorm van gezondheidszorg…

Vanwaar zou een systeem gebaseerd op collectiviteit duurder moeten zijn en een hogere 
belastingdruk veroorzaken? Juist dat is een drogreden. Onlangs werd ze nog eens onderuit gehaald 
in de NY Times, in een vergelijk tussen Nederland en de USA. De NRC heeft dat artikel ook 
gepubliceerd. Niet gelezen? Met ideologische prietpraat van het kaliber ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ schieten we geen donder op.
Om op uw slotzin uit te komen, ja de USA nemen hun verantwoordelijkheid wereldwijd. De wereld 
ziet er daarom steeds rampzaliger uit. Het is het land waar de doodstraf nog van kracht is. Over 
welke beschaving praten we dan? En welke vorm van justitie? Een beschaving waar de cultus van 
geweld overheerst, en die van Hollywood, van de porno. Daar wordt geld mee verdient, daarom 
‘floreert’ dat land nog. Maar zonder? Ondertussen brengt ons dat land wel op de rand van 
catastrofes, milieu en klimaat, voedsel, energievoorziening. En wat stelt het daar tegenover?
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Bert van den Burg zegt: 
woensdag 30 september 2009, 16:04 uur
We gaan aan het klimaat 80 miljard uitgeven.
Als we niets doen besparen we 80 miljard . Zou het klimaat veranderen als we niets doen ?

CO2 EEN ZEER KLEIN PERCENTAGE IN DE ATMOSFEER ! 0,04 % 377 PPM

De duitse wetenschapper Ernst-Georg Beck gooit nu echter roet in het gefundenes fressen. Deze 
maand publiceert hij in het wetenschappelijk tijdschrift Energy & Environment een historisch 
onderzoek naar 180 jaar chemische CO2 analyses. Volgens Beck is deze historische data door het 
IPCC altijd genegeerd. Maar de bibliotheek met historische chemische CO2 analyses is 
omvangrijker en betrouwbaarder dan het IPCC ons wil doen geloven, aldus Beck. Tegenwoordig 
meet men CO2 met een infrarood spectrometer, maar vroeger gebeurde dit via een (voldoende) 
nauwkeurige chemische analyse. Beck verzamelde ongeveer 90 duizend chemische CO2 metingen 
en kwam tot de conclusie dat het CO2 gehalte in de atmosfeer in de afgelopen 180 jaar sterk heeft 
gefluctueerd, in 1942 was er zelfs een maximum van 420 ppm (t.o.v. 367 ppm in 1999) en er waren 
meerdere pieken rondom 1915, 1905 en 1870. Verder trekt Beck de CO2-reconstructies m.b.v. 
ijskernen waarop het IPCC zich baseert in twijfel.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
woensdag 30 september 2009, 19:12 uur
Het verband tussen geklaag over milieu en links is dat het vooraal links is dat weer eens roept wat 
we aan hen verplicht zouden zijn om te doen. Dit keer kijkt de gedachtenpolitie niet met u mee of u 
wel voldoende sympathie”en heeft voor Mao, maar of u “vervuilt”. Dus kunnen termieten hele 
bouwsels oprichten, en mollen hele tunnelstelsels, maar zodra mensen verzamelingen gebouwen 
bouwen, een stad, is het vervuilend.

En symapthie”en hebben voor Mao is net zoiets als je trouw verklaren aan de Nazi’s. Mao heeft 
miljoenen over de kling gejaagd. Dit gegeven is voor, pakweg, een Anja Meulenbelt en een Jan 
Marijnissen niet voldoende om zicht uit te putten in verontschuldigingen. Integendeel! Zij proberen 
weer de toonzetting van de buitenlandse politiek te bepalen; dit keer met betrekking tot het Midden 
Oosten. De dag dat ik mijn standpunten laat bepalen door sympathisanten met massamoordenaars is 
waarschijnlijk ook mijn sterfdag.

Ik heb een vuistregel: ik neem in principe een standpunt in tegenovergesteld aan dat van links. Dus 
ook met betrekking tot het milieu. Als het grote gejammer over hoe we allemaal naar de 
verdoemenis gaan nu eens van niet-linkse mensen kwam, dan zou ik er over nadenken. Maar 
meningen van Mao-heulers kan ik nu eenmaal niet serieus nemen.

louis sartorius zegt: 
woensdag 30 september 2009, 19:35 uur
101 Bert van den Burg – Een herhaling. Is de rest van de discussie langs u heengaan? Hebt u slechts 
een geleende boodschap te melden? Niets doen dus? De zonne-activiteit is al genoemd, over de 
activiteiten van vulkanen m.b.t. het klimaat heb ik nog niets gelezen. Zover ik het kan overzien ook 
nog niet over de CO2 die zo goed zou zijn voor onze plantenwereld. Doorgaan dan maar met het 
opstoken van onze fossiele brandstoffen om 2 weken elders in de zon te kunnen liggen?
Beck voor, Beck na, Beck trekt in twijfel. Wetenschap begint, meneer Van den Burg, met na te 
denken over samenhangen en vervolgens voorlopige conclusies trekken en die weer ter discussie 
stellen. Etc., etc., etc. De waarheid heeft niemand in pacht, moge idealisten van welke snit dan ook 
dat nog zo vaak beweren.
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louis sartorius zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 0:34 uur
102 Vd Wilt – Weer, steeds weer, gaat het er blijkbaar om elkaar de maat te nemen. Een Hollandse 
hobby? Zelf doet u er naar hartenlust aan mee, heb ik de indruk. U gaat zelfs nog een stapje verder 
en siert uw naam met een nietszeggende titel. Is dat om boven het maaiveld uit te steken? U kunt 
onderhand weten dat zulks aan weinigen is voor behouden, niet die titel maar wel van dat maaiveld. 
Voorbeeld. Een Drieëenheid, in het forum voortdurend present, waant zich uitermate intelligent, 
Jipsen met het eigen schepsel Janneke zo gezegd, uit het Berg en Dalse. Een volgende waant zich 
zeer ethisch en door de H. Geest verlicht. Een zeer ernstig geval, een vrouw, waant zich zelfs een 
engel der wrake. Allen van Roomse huize, en zeer paranoïde, ook dat nog. U hebt ze in het forum 
leren kennen. Potdekselen bleek vooralsnog een goede remedie hun overlast te beperken. Hun 
missie zetten ze echter, ook in deze discussie, onverdroten voort. Er schijnt geen kruid tegen 
gewassen.

Aan dat stompzinnige spel niet meedoen zou mijn advies zijn. Van uw standpunten wordt nota 
genomen, niemand heeft nu eenmaal de wijsheid in pacht. Echter, wat behelzen uw reacties al bij al, 
is uw houding wel zo veel anders als die door mij omschreven orakelende en maaiende deelnemers? 
Teleurstellend zijn ze, die reacties van u, voor zover u reageert en nauwelijks ter zake doende. Ook 
een vorm van vervuiling. Geestelijke, geen materiële, maar mogelijk wel tot grote gevolgen leidend 
voor ons milieu en ons klimaat.

U had het ook over taalgebruik. Een beetje zelfkritiek zou dan wel op zijn plaats zijn, als ik zo uw 
stukjes lees. In dit verband maak ik dan maar even van de gelegenheid gebruik om mijn reactie 
onder 37 gericht aan Molenaar, die zich inmiddels van de domme houdt, correct weer te geven.

Over geboortebeperking: ” Het lijkt zo simpel. Minder mensen, pakweg 1 miljard of nog minder, en 
de milieu en klimatologische problemen zijn uit de wereld. Hoe stelt u zich met onze 
verworvenheden dan de wereldwijde arbeidsdeling voor, agrarisch en industrieel? Is een 
welvaartsniveau voor iedereen denkbaar binnen een gelimiteerde wereldbevolking? Wie zal een 
wereldwijde geboortebeperking willen afdwingen, dacht u? Toch diegenen die over de middelen en 
macht bezitten ze door te voeren. Voor eigen profijt. Zo zag het Malthus al in het begin van de 19e 
eeuw onder het motto van te weinig voedsel voor allen. Toen waren we nog lang niet toe aan het 
eerste miljard.
Onderhand dient Iedereen te weten dat er een correlatie is, en niet de enige, tussen welvaart en de 
grootte van het geboorteoverschot.”

En zo komen we uit bij Mao. Om u te plezieren. Een aantal cijfers over China. 1949 en 2009.
Kinderen. Kindersterfte in 1949: 200 op 1000, 2009: 21 op 1000. Levensverwachting (een enorme 
stijging en niet alleen door de daling van die kindersterfte): 1949: 36,5 jaar, 2009: 73 jaar.
De schatting van het aantal omgekomen mensen door honger bij de Grote Sprong voorwaarts wordt 
geschat op 30 miljoen, pakweg 2% van de totale bevolking.
Het aantal slachtoffers Mao toegeschreven wordt geschat op 40 tot 80 miljoen.

Drs Koos vd Wilt zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 0:57 uur
@Sartorius

Ik weet dat ik goed schrijf, dus zelfkritiek in dat opzicht is helemaal niet aan de orde. Ik mag per de 
wet de titel Drs voeren, dus doe ik dat ook. De ware reden dat ik dit doe is dat mensen met mijn 
soort meningen over het algemeen als lager opgeleid worden afgedaan – domme rechtse riedel. Het 
baart mij zorgen dat de bron van de welvaart, het kapitalisme, getemperd of niet, voor mijn part tot 
en met sociaal-democratie, de bron van onze welvaart is.

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/22/kan-de-internationale-politiek-klimaatverandering-aanpakken/#comment-73777
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/22/kan-de-internationale-politiek-klimaatverandering-aanpakken/#comment-73777
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/22/kan-de-internationale-politiek-klimaatverandering-aanpakken/#comment-73822
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/22/kan-de-internationale-politiek-klimaatverandering-aanpakken/#comment-73822


Niemand kan zeggen dat dit besef een groot en sterk deel uitmaakt van het algemeen Nederlands 
politiek bewustzijn, tenminste niet als je de bijdragen hier moet geloven. Je kunt het wel over 
welvaartsverdeling hebben, maar er moet iets te verdelen zijn. Gek genoeg wordt dat nooit 
meegenomen in Utopische schema’s zoals van Clements hierboven: waar is de ondernemer? Links 
veracht hem, hij is een bekrompen middenstander, maar hij is wel goed om geplukt te worden. Waar 
komt welvaart eigenlijk vandaan? Links, dat over zichzelf struikelt in het innemen van een positie 
over zowat van alles, heeft het er eenvoudigweg nooit over.

Over uw lachwekkende karikaturen van de VS zal ik verder maar niets zeggen. Sterkte ermee!

louis sartorius zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 20:35 uur
108 Vd Wilt – Niet om het laatste woord te willen hebben. Hetgeen u te melden hebt is ook van 
weinig belang. De houding van het niet weten en niet weten willen. Alleen het kortzichtige eigen 
gelijk bevestigd willen zien, geen zelfkritiek, geen gave des onderscheids. In alles toont u zich de 
ware klerk.

Waarom nog reageren? Om ook andere deelnemers aan het forum (nogmaals) te attenderen op een 
serie reportages in deze krant van Freek Staps. Lezen, meneer Vd Wilt. U herkent uw eigen land 
niet.
http://www.nrc.nl/nieuwsthema/minder/article2371950.ece
Misschien gaat ook u iets dagen. Sterkte ermee.

Jan Coppoolse zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 21:27 uur
Het zal moeten. We hebben geen tweede aarde.

louis sartorius zegt: 
zondag 4 oktober 2009, 21:37 uur
Zo is het maar net, Jan Coppoolse. Klein probleempje. De huidige veroorzakers en beleidsbepalers 
hebben er weinig of geen belang bij. Zij verwijzen, om op z’n minst de schijn te wekken dat ze 
bezorgd zijn, naar een bevolkingsstop. Uitgerekend de enige factor waar de rijke, blanke man iets 
aan doet. Vooral vanwege zijn eigen egoïsme en genoegen. Zo kunnen we onze handen weer in 
onschuld wassen. De armen krijgen sowieso de rekening van onze levenswijze gepresenteerd, 
daarbij worden ze ook nog met schuld opgezadeld. Schuld dat ze voor het leven kiezen en niet voor 
materiële rijkdom en mogelijk zo, via een omweg, onze levensstandaard bedreigen.
Wij, de rijken op deze aarde, hebben de middelen om mogelijk nog iets te doen aan veranderingen 
veroorzaakt door opwarming van de planeet. Maar de armen? Weggespoeld worden ze, kun je dat 
genocide noemen?

Wie het meest verontrustend zijn, in deze discussie ook weer, zijn de ontkenners. Het ontkennen 
van dat er iets aan de hand is en/of wat de oorzaken kunnen zijn. Hypocriet en a-sociaal een 
dergelijke houding.
Hypocrisie uit zich verder in een innige samenwerking met het bedrijfsleven, de dagelijkse politiek 
en media. Als er maar geld mee verdiend wordt. Wetenschap heet zoiets en daar verwijzen de 
ontkenners dan maar gemakshalve naar. In zijn blog bij de Guardian doet de journalist George 
Monbiot er een boekje over open. Ter kennisname:
http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2009/jul/30/climate-change-deniers-
monbiot
Over censuur gesproken.
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Willem van Gelre zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 17:27 uur
Koos vd Wilt, u zult er aan moeten wennen dat als de Maastrichter ayatollah uit de 
Stokpaardjesstraat zijn bloedrode geraniums verruilt voor het beeldscherm -dankzij een te veel aan 
tijd en te weinig aan zingeving- het forum wordt verrijkt met sterk overdrijvende wolkenvelden, 
met hier en daar een bui. Het betreft hier dan ook een muisgrijze vogel uit een elkaar opgeilend nest 
verbitterde, humorloze, der dagen zat zijnde narcisten, die een orgastisch genoegen beleven aan hun 
eindeloze reeks verbaal viagrageweld, van slap gelul tot hard geleuter, en waarvan de incontinentie 
maskerende luiers bol staan van het azijnpissen, zij het ook nog eens naast de pot, dankzij verkeerd 
afgestelde brillen. Dat de koninklijke plee waarop ze zich wanen een geleende mestkar blijkt te zijn 
dringt maar niet tot ze door, zoals de stank van hun uitwerpselen dat evenmin doet, en derhalve 
door hen als parfum aan de mens wordt gebracht. Die ruikt daaraan, kijkt naar buiten met de herfst 
in aantocht, en schaart de verwelkte darmflora vervolgens onder het bij hen gangbare kleuren- en 
geurenspectrum, dus behorend bij het seizoen, om even later het blad onder hun zolen niet te horen 
knisperen, maar begeleid door een zuigend geluid te zien blurpen tot wat het ooit was en altijd zal 
blijven, aanmodderen dus. Door hen als mening aangeprezen, maar ongevaarlijk, want bodemloos. 
Schenk er maar niet te veel aandacht aan, ze hebben een beetje last van het tijdsgewricht.

louis sartorius zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 19:29 uur
Merde, un fasciste!

Jens Bos zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 21:20 uur
@Willem van Gelre (113)

Klinkt wel erg “bruin”, discussie????

met vriendelijke groet,

JB

Jens Bos zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 21:43 uur
@ Louis Sartorius (112)

ja, die denial machine is inderdaad een ramp, ik had al wat jaren geleden gelezen over die “apple 
core” boring op de zuidpool, het CO2 gehalte van 54 miljoen jaar geleden (zie 42), nu is deze week 
te berde gekomen dat in diezelfde tijd het zeewater een temperatuur van rond 30 graden moet 
hebben gehad …lekker warm, eerste gevolgtrekking, het zou nog weleens veel sneller kunnen gaan 
dan we nu denken. Bovendien zouden de veranderingen in de golfstroom in de Atlantische oceaan 
ernstige gevolgen kunnen hebben voor de voedselketen.

Tenslotte, wat betreft die overbevolking, mits de juiste keuzes worden gemaakt is die er niet. Neemt 
niet weg dat enige “constraint” voor de toekomst daar mijns inziens geen kwaad zou kunnen, maar, 
als de mensen het beter krijgen, beter onderwezen zijn, zal de voortplantingsdrang vanzelf wel 
minder worden.

met vriendelijke groet,

JB
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Willem van Gelre zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 22:09 uur
Ach ja, de Tegenpartij gaat weer hevig gebukt onder koorts, en vooral ijlen, maar dat behoort tot het 
ziektebeeld.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 9 oktober 2009, 23:56 uur
De zingeving is duidelijk. De afzender ook, Jip en Janneke uit het Berg en Dalse, nabij Nijmegen.
Guillaume le merdeux, Willem de bekakte… Merde!

Zou Janneke nu ingevroren zijn of door het riool weggespoeld?

Jens Bos zegt: 
zaterdag 10 oktober 2009, 16:08 uur
Tsja, wie is hier de tegenpartij?, wie ijlt?…..losse flodders hebben geen substantie, zij raken niet.

Stellingname?, Onderbouwing? Discussie?

Jens Bos zegt: 
zondag 11 oktober 2009, 17:47 uur
Voor de twijfelaars onder ons….

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299426.stm

met vriendelijke groet,

JB
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"Minister Ter Horst wil blaastest voor voetgangers. Goed 
idee?"
j.jansen zegt: 
woensdag 23 september 2009, 14:13 uur
zonodig dronken worden doe je (net als bijvoorbeeld de liefde bedrijven) maar gewoon thuis (of 
buiten het zicht van het algemene publiek). wie betrapt wordt, is de pineut

Gloria van der Spek zegt: 
woensdag 23 september 2009, 14:43 uur
“Zij werkt samen met minister Hirsch Ballin aan de wetswijziging die nodig is om de blaastest in te 
kunnen voeren”, pakte ik nog even mee bij http://stand.nl/
Zó gaat dat dus! Aan de wet prutsen ( Donner doet dat liefst op eigen houtje) en de zaak er 
doorheen frutselen. Dat de PVDA is overgelopen naar de verkeerde kant weet heel Nederland 
inmiddels! Die moet ongelooflijk op ‘z’n duvel’ krijgen bij de eerstkomende kans dit kabinet naar 
huis te sturen. Maar dat óók nog de Eerste kamer in de volksvijandige voetsporen volgt is gotspe! 
Burgers hebben geen bescherming meer. Politie helpt braaf mee dit land van haar vrijheid te 
beroven. En de EU gluurt mee… Nederland de spits afgebeten? De rest volgt…
Ierland o Ierland, HOUDT DE POOT STRAK! Voor onze verlossing!!

Harrie Vrijmans zegt: 
woensdag 23 september 2009, 20:08 uur
Het Haagse “blazersensemble” dat “hoog van de toren” al heel wat valse noten over ons heeft 
uitgestort is werkelijk uniek, ook na de zoveelste “blaastest” wordt het nog steeds niet afgewezen en 
kan voortgaan met schrille en valse wanklanken produceren…

Harrie V.

louis sartorius zegt: 
donderdag 24 september 2009, 21:16 uur
Liefde versus agressie. Zie ook J. Jansen onder 25.
De liefde bedrijven. Daar is het allemaal mee begonnen. Adam en Eva. Ze werden betrapt. Zullen 
we het eens omkeren. Liefde bedrijven tot de sociale vaardigheid alom verklaren. Niks stiekem, 
niks binnenshuis. Liefde als hoogste goed van de mensheid in het openbaar. Echt revolutionair. 
Dronken worden van de liefde. En weg overheid.

Max Molenaar zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 11:26 uur
Moderatie op dit weblog
@ Moderator
Ik vind veel reacties op dit weblog ongenuanceerd, oppervlakkig, ondoordacht, onvolwassen en niet 
onderbouwd. Erg jammer dat ze door NRC toch geplaatst worden. Daar zijn al zoveel andere 
plekken voor op internet. Dat past toch niet bij het niveau van NRC?

Wilt u reactie 78 van Hans de Koning alstublieft verwijderen? Dit vooral vanwege de laatste zin, 
waarin geweld wordt gesuggereerd tegen een politicus.

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 25 september 2009, 16:18 uur
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@81

Tja ‘Max Molenaar’ … er zijn webmasters die de wereld niet naar uw hand zetten.
Knijpt u zelf maar in de handjes dat uw ultra communistische aanpak hier op het weblog niet 
verwijderd ziet! De straffen die u in uw mind hebt getuigen van een zeer gewelddadige geest.
Zelfs doodstraf schroomt u niet, zoals ik las bij mijn eerste kennismaking met u op een ander 
weblog destijds. U zèlf bent gevangene geworden van een ideologie die de rechten van de mens 
schromelijk veracht als het om burgers gaat die niet gemakkelijk in de pas lopen. Zelfs ‘speelse 
’jeugd mag bij u onder voortdurende overheidscontrôle staan, waar ongebreideld ‘lastigvallen’ troef 
is.
Cleane oudcommunistische atheïstische aanpak! Ontdaan van Godsliefde voor de imperfecte mens. 
Ook hier blijkt uw intolerantie naar een medemens die terecht woedend is over zoveel 
staatscontrôle. Nee, Guusje ( blijft dat mens klein? ) hoeft niet dood. Maar haar snode plan wèl! 
Ook Guus gaat maar eens leren RESPECT op te brengen voor medemensen die zich netjes houden 
aan: “Glaasje op, laat je rijden”! Verder moet haar bemoeienis niet gaan!

clara legêne zegt: 
zaterdag 10 oktober 2009, 22:39 uur
Het stelt me gerust dat in bijna alle bloemrijke beschrijvingen van dronkelappen hierboven het 
onmiskenbaar over mannen gaat. Dat maakt de kans dat ik ooit word aangehouden en moet blazen 
een stuk kleiner.

louis sartorius zegt: 
zondag 11 oktober 2009, 13:16 uur
110 clara legêne – Man en vrouw, vrouw en man.
Eerst toch even Olav Meijer: “Bravo voor minister Guusje! Je moet er maar opkomen een tot nu toe 
zwaar veronachtzaamde categorie verkeersdeelnemers extra aandacht te schenken.”
De voetganger als verkeersdeelnemer m/v is van recente datum. Een promotie tot of domweg een 
inperking van zijn of haar vrijheid?
Tja, zegt mijn vrouw, hoe zit dat nou precies. Een fietser die betrapt wordt moet zijn fiets laten staan 
en als voetganger verder, de automobilist moet zijn sleuteltje inleveren. En ook als voetganger 
verder. Hoe valt e.e.a. te rijmen met het verbaliseren van een dronken voetganger m/v. Hoe moet hij 
of zij verder? Olav Meijer gaat er voetstoots vanuit dat ze ‘gratis’ logies krijgen aangeboden. 
Waarom niet rechtstreeks naar huis?
De politie als dienstverlener. Ideaal in het geval dat je de laatste bus of trein mist, nog even 
doorzakken en met de politie naar huis.
Zijn dat de achterliggende gedachten van Guusje?

Veronica Cramer zegt: 
zondag 11 oktober 2009, 16:22 uur
#110 Clara.
Dat gaat goed tot U tegen een lantarenpaal botst of echt gek gaat parkeren.
Hou toch maar het telefoonnummer van Uw vertrouwde advocaat bij de hand.

Olav Meijer zegt: 
zondag 11 oktober 2009, 18:08 uur
@ Louis Sartorius (111):

Citaat: “Olav Meijer gaat er voetstoots vanuit dat ze ‘gratis’ logies krijgen aangeboden. Waarom 
niet rechtstreeks naar huis?”
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Juist omdat Guusje dronken voetgangers wil verbaliseren –en zij die dus niet na getoonde onmacht 
om een fiets of auto te besturen zal willen laten lopen, als ze consequent is- zullen de boosdoeners 
ergens moeten worden ondergebracht. Logisch dat op politiebureaus niet voldoende plaats zal zijn. 
Verder moet de identiteit exact worden vastgesteld, wat nog altijd meer werk is dan een 
geïmplanteerd biochipje checken. (Maar wat niet is kan nog komen, natuurlijk). Bovendien zal het 
(t)huis van de beschonkenen maar al te vaak op gepaste afstand zijn van de plaats delict. Vandaar 
mijn vergezichten op vijfsterrenhotels voor dronkelappen.
Anders dan Clara in nr. 110 meent, zullen vanuit het oogpunt van emancipatie en non-discriminatie 
ook aparte ruimten voor vrouwen moeten worden ingericht, ook al zullen de vrouwen voorlopig niet 
door het glazen plafond van het dranklocaal schieten, dus ze zullen voorlopig met minder dan 50 % 
genoegen moeten nemen.
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"Moeten ouderen dan maar zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen?"
S. Westerveld zegt: 
zaterdag 26 september 2009, 13:32 uur
Eerlijk gezegd werd ik een beetje misselijk bij de inleiding. Een zeer verdraaide opsomming van 
feiten over voorzieningen en solidariteit. Door al 30 jaar lang te bezuinigen en te privatiseren, 
propaganda over misbruik en oneerlijk, incompetentie van overheid in het algemeen en t.a.v. 
solidariteits voorzieningen in het bijzonder, heeft de burger zich afgewend van de 
solidariteitspolitiek.

Inmiddels betalen we nog steeds dezelfde belasting (alleen het hoogste tarief is verdwenen, maar 
schijf 2 en 3 zijn al jaren bijna gelijk oftewel bijna iedereen betaalt tegenwoordig het 1 na hoogste 
tarief), voorzieningen zijn compleet uitgekleed, niemand weet meer waar die recht op heeft en 
bovenal niemand heeft er ook nog maar 1 centje vertrouwen in door het zogenaamde betrouwbare 
beleid waar belofte op belofte gebroken wordt.

Desondanks probeert de politiek nog steeds solidariteit door onze strot heen te douwen terwijl velen 
weten dat zij diegene zijn die het afgebroken hebben. Dat er dus nieuwe generaties opstaan die 
geeneens weten wat echte solidariteit is, we zijn al 30 jaar bezig met afbreken, is niet verwonderlijk.

Het is dus ongelooflijk misselijk om dit artikel te starten met alsof de burger niet meer wou en het 
bij de politiek heeft afgedwongen. Hou toch op, alle privatiseringen en bezuinigingen zijn nooit ter 
discussie gesteld tijdens verkiezingen, zie de heilige huisjes. Alle afbraak is er doorheen gedouwd.
Ga eens luisteren wat de meeste mensen vinden van de privatiseringen.

De solidariteit is de samenleving uitgeslagen en nu beginnen over actieve solidariteit is nonsens. 
Die bestaat helemaal niet. Mijn vader was hulpbehoevend, de thuiszorg gaf schoonmakers, de buren 
wilden hem niet meer in hun buurt hebben want hij “deed vreemd” en de enige oplossing was een 
verpleeghuis waardoor (ja, waardoor!!!) hij 3 maanden later is overleden.
In zijn ergste nachtmerrie, niet meer in vrijheid. Als familie hadden wij niet de ruimte om hem op te 
vangen. Grotendeels door een maatschappij die er ook op gebouwd is om ouderen gezamenlijk op 
te vangen, hoe dat dan ook ingevuld is. Dan kom je in de laatste levensfase en dan blijkt het 
allemaal nep te zijn en wordt je gewoon bij het oud vuil gezet. In de zoektocht naar een passend 
verpleegtehuis was het beeld afschrikwekkend. Ik ben als voorstander van euthanasie, maar niet 
voor mezelf veranderd in extreem voorstander van euthanasie en bovenal voor mijzelf. Geen hond 
wil je dat aan doen en die behandelen we dus ook beter. Mijn vader moest het met het laatste restje 
verstand wat die had nog helemaal zelf doen. Walgelijk.
Wel is het zo dat met de huidige politiek en politici de angstbeelden van de tegenstanders van 
euthanasie dichterbij komen. Veel dichterbij want het heet palliatieve sedatie en gebeurt in 75% van 
de gevallen zonder toestemming van de patiënt zelf. Echter dat is een aparte discussie.

Solidariteit was een groot en hoog beginsel in Nederland. De reden is simpel, we zijn een 
overbevolkt land en moeten zo efficiënt mogelijk omgaan met onze middelen. We zitten op elkaars 
lip en zijn goedbeschouwd gewoon 1 grote stad met wat buitengebieden. Zonder solidariteit red je 
het niet in zo;n klein landje, maar ja die was zogenaamd onbetaalbaar. De ellende van elke 
metropool begint ons nu ook te treffen en we staan met zijn allen verbaasd toe te kijken. Het 
onderscheid tussen rijk en arm is gigantisch toegenomen, maar diegene die een causaal verband 
durft te beweren is extreem links tuig.
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Met dank aan Wiegel, want dat is het enige wat die blaaskikker kon. Nog steeds heeft Den Uyl 
schuld aan alles.

40 jaar van voornamelijk CDA en VVD, elk met hun eigen beweegredenen om de solidariteit de 
nek om te draaien, en een arbeiderspartij die totaal vergat waar haar belangen lagen en de rekening 
namens het CDA en VVD vrolijk door passeerde aan haar kiezers.

Ja er is een discussie nodig welke kant we opgaan. Ik en velen met mij willen weten waar we aan 
toe zijn en we zijn het zat om elke keer te dokken voor voorzieningen die verdwijnen op het 
moment dat wij ze nodig hebben. Ga niet ouwehoeren over actieve solidariteit, want de mens is niet 
zo’n heilig beest. We doen wat ons het beste uitkomt en dat is ook waarom solidariteit vanuit de 
overheid de enige manier is. Alle voorzieningen werden door mij en mijn generatie gezien als vorm 
van beschaving, niet als liefdadigheid waarop je eindeloos kunt bezuinigen en vervangen door 
bureaucratie en controle organen. Wel of niet is de vraag. Moeten we er zelf voor zorgen of krijgen 
we de zekerheid dat als we er voor betalen we er ook aanspraak op kunnen maken indien nodig? Ik 
heb niets met die halfbakken opgelegde privatiseringen ten gunste van de VVD baronnen en de 
religieuze liefdadigheidsinstellingen van de christelijke kerk. Ik wil of vrije keuze of solidariteit, 
maar niet dat destructieve halfslachtige gezeik van onze poldernitwitten. Torenhoog ligt het bewijs 
van de destructiviteit van de mix van overheid en vrije markt, maar het wordt nog gezien als 
oplossing voor de crisis ook.

Nu betaal ik godvergeten veel belasting voor mijn eigen gevangenis en de gevangenisbewaarders, 
niet voor zwakkeren en hulpbehoevenden en de zekerheid dat als ik in die situatie kom ook 
geholpen wordt. Ik heb geen vertrouwen in mijn buren en mijn buren niet in mij, we leuteren wat af 
en gezellig dat we het hebben, maar als puntje bij paaltje komt dan hoeft niemand ergens op te 
rekenen. Dat geld wat dus nu naar de gevangenis en gevangenisbewaarders gaat kunnen we dus 
beter zelf aanwenden naar eigen keuze. Ik wil het steken in mijn pensioen en de ander potverteert 
het misschien en eindigt in de goot. Ik heb geen moeite met die realiteit zolang de keuze maar 
duidelijk was. Mij zal het worst wezen welke richting, zolang het maar een richting is en niet die 
gevangenis die nu steeds rapper gebouwd wordt.

En nee ik ben geen voorstander van het bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking (of Wilders). 
Wel van het misbruik van dat budget voor het subsidiëren van het NL bedrijfsleven en 
oorlogsdepartementen, daarmee dat percentage voor internationale publiciteit zo hoog mogelijk 
houden en ondertussen door dat misbruik de broodnodige ondersteuning van zulk beleid onderuit te 
schoffelen. Hetzelfde zoals met de solidariteit is gebeurt.

Harrie Vrijmans zegt: 
maandag 28 september 2009, 2:49 uur
Ik ben het nagenoeg geheel en van harte eens met S.Westerveld (@7).

Mevrouw Trappenburg wil een maatschappelijke discussie over solidariteit…?
Welnu, typisch en bij uitstek een discussie waar je niet “waardenvrij” in kunt blijven, hetgeen ook 
MOET leiden tot de a-priorivaststelling dat tientallen jaren van ongebreideld egoïsme bevorderend 
(neo)liberalisme DUS (!!) onvermijdelijk heeft geleid tot een zorgwekkende afbraak van ooit 
redelijk goed geaccepteerde en wettelijk gewaarborgde solidariteit.
Immers, zulk ongeremd egoïsme en solidariteit zijn nagenoeg elkaar wederzijds uitsluitend.

Want, als gevolg van sociaal economisch beleid op basis van dit (neo)liberale gedachtegoed werden 
de beter gesitueerden en rijken verder gespekt ten koste van het gros van de bevolking, die wel haar 
koopkracht zag dalen, sociale verworvenheden en rechten zag afgebroken en tegelijkertijd haar 
lasten zag stijgen, vooral ook omdat al die privatiseringen, naast verschraling van de 
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dienstverlening, de bevolking alleen maar meer lasten oplegde.
En een zodanig getergde bevolking werd ook nog eens opgescheept met een overheid die 
moedwillig haar macht en invloed verkleinde ten gunste van “de markt” en DUS ten nadele van de 
bevolking: alles mooi verkocht met de eufemistische woorden “terugtredende overheid”
Je zou kunnen zeggen dat je stem dus minder waard is geworden,,,

Daarom zou mevrouw Trappenburg dan ook deze voor de hand liggende stelling in zo’n discussie 
moeten aandurven:
“indien (neo)liberaal gedachtegoed ook in de toekomst overwegend de politieke en sociaal-
economische agenda’s blijft bepalen en VOORAL ook intrinsiek (maar allerminst 
vanzelfsprekend!) waarden- en normenstellend blijft in allerlei vormen van (geprivatiseerde) (zorg)
hulpverlening, is elke WEZENLIJKE discussie over solidariteit vrijblijvend en zijn de daaraan 
verbonden conclusies niet vruchtbaar…”

Harrie V.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 15:05 uur
Laten we eens beginnen met het uitbannen van dat stompzinnige hokjesdenken, van 0 tot 80+. 
Onderverdeling in tig+ doelgroepen mag dan commercieel interessant zijn, sociaal gesproken is het 
onwenselijk en onmenselijk, want drijft een wig tussen leeftijdsgroepen, met steeds minder begrip 
en respect voor elkaar. Gevolg is dat betreffende groepen ook letterlijk in hokjes worden 
opgeborgen, tot de dood er op volgt. Een walgelijke, typisch westerse ontwikkeling, die ‘we’ 
kennelijk normaal zijn gaan vinden.
Veel ‘ouderen’ (dan wie, we zijn het immers allemaal) kunnen zichzelf al dan niet met wat hulp van 
buiten prima redden, maar die helpende handen zijn sinds enkele decennia iets te veel met zichzelf 
bezig, daarbij uit het oog verliezend dat uit ‘delen’ meer genoegen is te putten dan uit ‘nemen’. 
Ooit, als ze zelf zijn overgeleverd aan de zorg van anderen, zal dat besef doordringen. Hopelijk, 
maar dan hebben ze hun eigen rechten wel verspeeld, door eigen toedoen.
En er is een wezenlijk verschil tussen hulpbehoevend met en zonder eigen middelen, waar de eerste 
groep bij elkaar kan kruipen en zorg kan afkopen, terwijl de tweede (en grootste) groep aan de 
goden der verzorgings- en bejaardentehuizen is overgeleverd. Een bedroevende ontwikkeling, met 
dank aan de gestuurde scheiding der geesten. Eerst maar eens die 0 – 80+ nonsens opheffen, want 
zonder al die doelgroepen ontstaat vrijwel zeker meer oog voor elkaar, waar we uiteindelijk en op 
alle leeftijden aan elkaar overgeleverd zijn. U bent niet 30, 50 of 70+, maar u bent mens van klein 
tot groot en van geboorte tot dood.

Gloria van der Spek zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 18:23 uur
@32 clara legêne

Ik onderschrijf uw berichten! Heb zelf 12 jaar lang 2 mensen die zéér afhankelijk waren tot de dood 
toe begeleid. Mijn ouders… de énige manier om ze ‘zelfstandig’ te laten blijven wonen was om mij 
geheel als dagelijkse mantelzorgster voor hen in te zetten. En ik zou het wéér doen, ondanks de 
tegenwerking van overheidszijde dit werk volkomen te ontmoedigen door er geen stuiver tegenover 
te zetten! Wat is WERK dán in hemelsnaam?
Wel jammer dat u de PvdA zo trouw blijft, terwijl juist déze partij ons land meehelpt naar de 
asociale knoppen. Je vraagt je af: hoelang mag trouw bestaan? Wetende, dat Agnes Kant zich te 
pletter werkt om ouderen te geven wat hen toekomt. Beter om uw trouw in betrouwbare handen te 
leggen. Heb ik ook gedaan. Groet.
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clara legêne zegt: 
woensdag 30 september 2009, 1:19 uur
Willem (@33) schrijft: “Laten we eens beginnen met het uitbannen van dat stompzinnige 
hokjesdenken, van 0 tot 80+.”

Willem, wie zal het nou niet met je eens zijn? Niemand. Maar hoe denk je dat te realiseren? Het zou 
zo fijn zijn als op zicbzelf terechte mopperstukjes ook een begin van een oplossing boden.

Gloria (@34), dat moet een moeilijke tijd voor je zijn geweest. Goed dat je het hebt gedaan en 
volgehouden. Je snijdt en passant wel een belangrijk punt aan. Je noemt mantelzorgen voor je 
ouders werk en dat is het in de praktijk ook. Marian (@6) geeft zelfs aan dat het je echte betaalde 
werk flink in de weg kan zitten. Dat is mijn ervaring ook, als het om ouders gaat. Westerveld (@7) 
beschrijft het tekortkomen van de samenleving (overheid) als je als familie om wat voor reden ook 
geen ruimte hebt om te mantelzorgen.

In vele reacties hierboven balanceert de zorg voor en verzorging van (je eigen) ouden van dagen op 
de grens van wat eigenlijk tot de civil society behoort en wat in wezen zorgtaken van de overheid 
zijn. Die grens is in dit geval gewoon te onduidelijk, ik wil het nog eens herhalen.
Enerzijds laat je als kind je eigen vader of moeder of familie indien mogelijk niet in de steek, 
ongeacht wat de samenleving (politiek) aan hulp kan bijdragen. Anderzijds heb je als verzorgend 
kind bepaalde verwachtingen van ondersteuning daarbij van de overheid. En dat is niet helder.

Het gevolg is dat de overheid, die uit financiële overwegingen de zorg voor onze ouden van dagen 
inmiddels uit de AWBZ heeft gehaald en bijna volledig heeft overgeheveld naar de WMO, een (in 
de WMO vastgelegd) stevig beroep doet op mantelzorgers. Pas als zij het echt niet meer kunnen, 
staat er letterlijk, springt de overheid voortaan in en bij.
Maar uit de reacties hier blijkt al dat het beroep van de overheid op de mantelzorgers botst met 
andere overheidsdoelstellingen (vergroting deelname van mannen en vrouwen aan de arbeidsmarkt, 
emancipatiebeleid, etc.). En bovendien vergeet de overheid al jaren stelselmatig dat een beroep 
doen op mantelzorgers in feite een dubbele hulpvraag creëert. Want ook mantelzorgers hebben 
voortdurend ondersteuning nodig. Ondanks de uitvinding van de respijtzorg en het zogeheten 
mantelzorgcompliment (hoe verzin je het). Mantelzorgers zullen nooit de tekorten in de zorgtaken 
van de overheid kunnen oplossen of opheffen. Ze maken in wezen de zorgtaken van de overheid 
dus alleen maar complexer.
Leg dat alles op een bedje van noodzakelijke bezuinigingen en je kunt precies aanwijzen waar de 
zorg voor ouden van dagen voor de ouden van dagen zelf, hun mantelzorgers en hun professionele 
verzorgers spaak zal lopen en vandaag al hopeloos spaak loopt.

Ik ben ervan overtuigd dat dit vooral komt doordat de grens tussen de eigen 
zorgverantwoordelijkheid van burgers en die van de overheid nooit echt helder is besproken en 
benoemd en dat daardoor wederzijds verwachtingen zijn ontstaan die domweg niet worden 
waargemaakt. Misschien zelfs niet kunnen worden waargemaakt. Maar laten we dat dan gewoon in 
alle openheid bespreken en elkaar niets meer wijs proberen te maken. Maak in de discussie een 
helder onderscheid in wat de overheid mag verwachten van de burger en de burger van de overheid.

Terug naar Gloria: het klopt wat je zegt, mantelzorgen is gewoon werk. Hard werken zelfs. Vind ik 
ook. Zoals huishouden echt werk is, opvoeden echt werk is. Je zegt erbij dat de overheid mantelzorg 
volledig ontmoedigt (dat doet de overheid m.i. juist niet, maar ze schiet wel tekort in de 
regelgeving, begeleiding en ondersteuning) en dat er geen stuiver tegenover wordt gezet. Met 
andere woorden: je vindt eigenlijk dat als je een zorgtaak van de overheid overneemt of verlicht, dat 
de overheid daar een betaling of vergoeding tegenover zou moeten zetten.
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Geredeneerd vanuit mijn eigen verantwoordelijkheid als burger en kind van mijn hulpbehoevende 
ouders of familieleden zou ik die eis kunnen aanvallen en kunnen redeneren dat de zorg voor mijn 
ouders mijn eigen pakkie an is en dat ik al blij ben als de overheid wil en kan bijdragen aan de zorg, 
door voorzieningen te bieden die ik als leek nooit zal kunnen bieden.
Maar geredeneerd vanuit de overheid die een beroep doet op mij als mantelzorger en die de eigen 
professionele zorgtaken niet waar kan maken zonder mijn vrijwillige hulp, zou ik kunnen redeneren 
dat een vergoeding daarvoor dus alleszins redelijk is. En dit geldt niet alleen voor ouderenzorg, 
maar voor alle (vrijwillige) taken waarbij de overheid een beroep doet – noodgedwongen moet doen 
– op haar burgers.

Ik weet eerlijk gezegd nog niet waar mijn voorkeur naar uitgaat. Want als ik betaald zou worden 
voor mantelzorg kom ik in feite als leek in overheidsdienst. Met alle bureaucratie van dien en 
consequenties voor de professionele hulp. Ik had liever dat de overheid met mijn echte betalende 
werkgever een deal sloot en ervoor zorgde dat ik me als mantelzorger, wat meestal van tijdelijke 
aard is, niet zo schuldig hoefde te voelen dat ik in mijn ‘echte’ werk tijdelijk minder presteer en 
soms zelfs moet verzaken. Misschien zelfs dat ik met overheidssteun tijdelijk vervangen zou 
kunnen en mogen worden.

Maar zulke discussies zijn alleen mogelijk als door alle spelers helder onderscheid wordt gemaakt 
in wat de eigen verantwoordelijkheid van de burgers is, en wat de verantwoordelijkheid van de 
overheid is. Want dat onderscheid loopt nu enorm door elkaar en vertroebelt de discussie. En de 
verwachtingen van elkaar blijken niet meer reëel te zijn.

Ouderen, mensen die ouder worden, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Ik ben zelf heel 
erg blij met wat Jan (@19) daarover zegt. Want wat hij zegt lijkt me een stabiel en realistisch 
uitgangspunt. Zo zou ik het zelf ook willen en zo ga ik het zelf ook doen.

Gloria, ik heb lang geleden bewust gekozen om voor de PvdA raadslid te zijn. Ik doe daarbij niets 
af aan wat Agnes Kant probeert voor elkaar te boksen. Ik zie en volg goed wat ze wil. Als de SP 
gaat regeren, wat zou kunnen en trouwens al veel eerder had gekund, zal de SP ook moeten 
polderen. Inleveren. Compromissen sluiten. Zo gaan die dingen. Maar dat maakt de PvdA nog niet 
onbetrouwbaar. En mij niet onbetrouwbaar.

Hans Sietsma zegt: 
woensdag 30 september 2009, 12:53 uur
Effe terug naar de vraag van de redactie: ‘werkt actieve solidariteit’. Natuurlijk werkt dat, vroeger 
(echt lang geleden) deden we niet anders. Maar laten we dan ook kijken naar de omstandigheden: 
bij gebrek aan voorzieningen die we nu vanzelfsprekend vinden was er geen andere keus dan 
kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben in de klas te houden. En er was geen andere keus 
dan je oudtante of je eigen (groot-0ouders bij je in huis te nemen.

Toen er meer en meer mogelijkheden kwamen om moeilijk lerende kinderen en behoeftige ouderen 
af te zonderen van de samenleving hebben we dat op grote schaal gedaan. Het is treurig dat we 
daarmee ook veel rijkdom hebben weggegooid, maar zo is het. De vraag is nu: lukt het om die tijd 
van vroeger weer te rug te krijgen. In een modern jasje, natuurlijk, want de wereld is veranderd.

Het spreekt voor zich dat we niet terug kunnen naar die tijd. Maar het lijkt wel of de overheid dat 
toch verlangt. Helaas wordt die solidariteit nu gevraagd in een geïndividualiseerde wereld, waar 
onderlinge solidariteit en zorgzaamheid voor elkaar institutioneel bijna onmogelijk wordt gemaakt: 
druk, druk, druk, sollicitatieplicht, vooral voor jezelf zorgen, kleine woningen en veel verwachten 
van het leven. Het moderne jasje bestaat voornamelijk uit bureaucratie, de rest wordt aan de burgers 
overgelaten.
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In die sfeer maakt ieder zelf de keuze: investeren in een medemens, rijkdom zoeken in solidariteit, 
of zonder terughoudendheid gaan voor het eigen belang. De tendens die Margo Trappenburg 
aanhaalt in haar artikel, dat altijd de ‘lastigste’ ouderen, zieken, kinderen worden uitgekotst zie je 
overal terug. Bij gebrek aan vanzelfsprekende, want gedwongen, solidariteit en een overvloed aan 
(schijnbare) alternatieven kiezen mensen voor uitsluiting van wat vreemd is en (te) veel aandacht en 
energie vraagt. De engelen in deze wereld niet te na gesproken, maar ik vrees dat we het met deze 
realiteit moeten doen.

De solidariteit zal dus door de overheid afgedwongen moeten worden. Zonder marktwerking, 
zonder bureaucratie, zonder betuttelende vragen of je zelf al genoeg hebt gedaan. Actieve 
solidariteit werkt wel, maar kan geen sociale voorziening zijn.

louis sartorius zegt: 
woensdag 30 september 2009, 15:48 uur
30 clara legêne – En als Veronica op een Mac werkt? Veel makkelijker: alt+i. Kwaliteit schuilt in 
het detail. Werkelijk alles gaat beter en mooier op een Mac. Ideaal voor oudere mensen. Dit ook 
even als aanvulling op datgene dat Aafke Iwema onder 8 te melden had.

36 Hans Sietsma – Uw kenschets van een maatschappelijke ‘rollback’ door de overheid is in mijn 
ogen juist. Uiteindelijke consequentie: een terug naar de caritas en de gaarkeuken? Uw slotalinea 
begrijp ik daarom niet. Het is onze overheid, wij zijn geen horigen, als het goed is, van een 
overheid.
Een beschaving meet je af aan hoe met kinderen en ouderen wordt omgegaan en hoe ze worden 
gewaardeerd. In een samenleving als de onze kan dat alleen door de overheid. Onze (materiële) 
solidariteit die de overheid als taak heeft behoorlijk uit te voeren zodat niemand uit de boot valt. 
Wat we individueel daarnaast nog kunnen en willen doen gaat die overheid geen snars aan. Ook 
mensen in het forum niet. De vraag is zelfs of je echte solidariteit kunt regelen, dat doe je, of niet…
Mijn persoonlijke ervaringen zijn van een geheel andere orde dan die waar Jaap den Haan over rept. 
Niets dan lof voor het verzorgingstehuis waar mijn moeder sinds enkele jaren woont als inmiddels 
bijna 100 jarige. Het kan dus nog wel. Laten we als norm kiezen waar het nog wel lukt humaan met 
oude mensen om te gaan. Het zijn geen veertigers meer die tegen een stootje kunnen. Ze verdienen 
en hebben recht op extra aandacht en verzorging. Dan kan, nogmaals, alleen als collectieve 
voorziening, tenminste als we een bepaalde standaard aan beschaving in tact willen laten.
De oorspronkelijke vraagstelling. Ideaal lijkt, het kan haast niet anders, zo lang mogelijk zelfstandig 
wonen. Alleen wanneer maak je een overstap naar een kleinere behuizing en waar? Hoe regelen we 
dat samen? Een verhuizing doe je niet zo maar, het betekent afscheid van de vertrouwde buurt, de 
woning en tuin waaraan je gehecht bent. En het is vooral die overstap die waarschijnlijk te laat 
gemaakt wordt.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 30 september 2009, 22:23 uur
35-Clara Legêne—Of u heeft het niet goed begrepen, of ik heb het niet goed uitlegd, of ons 
wederzijdse begrip en bevattingsvermogen lopen nogal uiteen, maar zelfs los daarvan kan ik wat u 
hier stelt over het door mij aangehaalde hokjesdenken onder ‘Willem, wie zal het nou niet met je 
eens zijn? Niemand.’ helaas totaal niet rijmen met de praktijk. Juist een gebrekkige realiteitsbesef 
bij PvdA’ers werd en wordt nog steeds door kiezers afgestraft, maar daar wordt kennelijk weinig 
lering uit getrokken…
Ik zal me even nader verklaren. Hokjesdenken (verzuiling / doelgroepen) is diep doorgedrongen in 
onze polderlandse maatschappij, met name in politiek, sport, commercie en media. En u beweert 
met droge ogen dat iedereen het met me eens zal zijn? Als PvdA’er gaat u voor deelbelangen, en dat 
geldt ook de overige politieke partijen. Ook de 100.000 gretige bezoekers van de 50+ beurs zullen 
het niet met me eens zijn, evenmin als de luisteraars van Radio 538, de kijkers van omroep Max (of 
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de Tros-familie natuurlijk, naast de VARA etc.), de lezers van NRC (naast die van de Telegraaf / 
Volkskrant etc.), de kopers bij imagozaken, de 60+ kortingsbonnengevers, de 40+ 
joggingbroekdragers, de 30+ mentaltrainers en -kneders etc. etc. etc. Voor de goede orde: ik laat de 
relie- en sektehokjes nog buiten beschouwing, naast de seksehokjes.
Ik zou het toch iets anders durven stellen: gelet op het aantal praktiserende hokjesdenkers zullen er 
maar weinigen zijn die het juist wél met me eens zijn. Misschien iets voor u om over na te denken. 
Als dat geen oplossing biedt hoeft u alleen maar een aantal reacties op diverse onderwerpen hier te 
consumeren.
En dan nu een mogelijke oplossing, voorzover die al kan of zal bestaan, want u zult er mee moeten 
leren leven dat vele oplossingen vooral schijnoplossingen zijn, zoals op het meeste ‘waarom’ niet 
beter dan ‘daarom’ als bewijs geldt. Mensen worden gemanipuleerd van wieg tot graf, en zijn daar 
nu eenmaal ontvankelijk voor. Hou ze een passend brokje voor, en ze geven braaf pootjes, daar 
komt het feitelijk op neer. Het is dus zaak ze van jongsaf aan een kritisch vermogen bij te brengen, 
maar daar is geen enkel onderwijssysteem op gebaseerd, en van de gemiddelde opvoeder mag je 
ook al niet veel verwachten. Groepsdenken, versnippering en verzuiling staan aan de basis van 
scheiding en verwijdering, dus voor elck wat wils, en voor allen niets. U draagt daar met uw partij 
van harte aan bij, en verschilt daarmee niet van de andere partijen. Dat heeft er o.m. toe geleid dat 
we in pakweg 2000 (000) jaar zijn geevolueerd van knuppel tot atoomgeleide raket, en derhalve 
knuppels zijn gebleven, want wetenschap maakt hersendood. Met dat laatste bent u het ongetwijfeld 
niet eens, maar daar gaan we nu niet over in discussie.
Leven bestaat vooral uit (al dan niet afgedwongen) aannames en keuzes, religies en politieke 
ideologieën blinken er zelf in uit. Als we al die goden en helden met hun hersenspinsels nu eens aan 
de dijk zetten, en ons richten op het meest voor de hand liggende Algemeen Belang, namelijk dat 
van de Aarde waarop we leven, dan is er misschien het begin van een oplossing te forceren. Dus 
leven in harmonie met die Aarde en alle daarop aanwezig zijnde soorten, en daar ons beleid op 
afstemmen, met een heilig oog voor toekomstige generaties. Lijkt u dat wat? Vermoedelijk niet, 
want anders was uw partij nooit met CDA en CU in zee gegaan. U bent namelijk deel van het 
probleem, en dus ook van de oplossing, maar daar moet u het machtsdenken wel voor opzij weten te 
zetten, en dan vraag ik dus van u (en de uwen) het onmogelijke. Maar, zult u zeggen, we kunnen 
toch niet zonder leiderschap. Inderdaad, maar waar staat geschreven dat u dat niet uit handen zou 
mogen geven? En zo u weet heeft de kiezer helemaal niets te bepalen in wat wij democratie plegen 
te noemen. Het vervelende daarvan is dat we nogal eens op koppen kiezen die op schoteltjes beter 
gedijen. Mijns inziens is de tijd aangebroken voor vulling van die koppen, maar dan wel met een 
andere substantie dan gebruikelijk.

clara legêne zegt: 
donderdag 1 oktober 2009, 23:17 uur
Willem (238), wat ik bedoelde is dat ik het van harte met je eens ben wat betreft het hokjesdenken 
en dat ik ook vind dat mijn partij en alle andere partijen en alle mensen overal ter wereld dat eens 
minder zouden moeten gaan doen, maar dat dat niet zal gaan gebeuren. Dat weet jij en dat weet ik. 
En dat in elk geval de bejaarden onder ons daar niet op kunnen gaan zitten wachten. Je geeft in je 
uitgebreide reactie alleen maar meer van hetzelfde, maar nog steeds geen bruikbaar voorstel over 
hoe je ideaalbeeld gerealiseerd zou moeten worden.

Er is één aspect dat hier nog niet aan de orde is gekomen. Dat m.i. überhaupt te weinig aan de orde 
komt. En dat van wezenlijk belang is als het gesprek gaat over solidariteit en zorg voor kwetsbare 
mensen. En daar gaat het hier immers over.

Sinds de invoering van de WMO is er – voor velen ongemerkt – iets essentieels veranderd. Was de 
zorg binnen de AWBZ een verzekerd recht, binnen de WMO is het recht op zorg komen te 
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vervallen. Je kunt als burger of als mantelzorger bij de gemeente waar je woont een beroep doen op 
zorg en ondersteuning, maar je hebt niet langer vanzelfsprekend recht op ondersteuning.

Elke gemeente bepaalt aan de hand van de indicatiestelling (CIZ) of er sprake is van noodzaak tot 
zorg en zo ja, welke zorg. Als raadslid, maar ook als kind van een 89-jarige moeder heb ik moeten 
constateren dat er weliswaar basiskaders zijn, maar dat die in gemeenten verschillend kunnen 
worden gehanteerd en dat er sprake is van aantoonbare rechtsongelijkheid.

Wat voor allen geldt die te maken krijgen met de WMO, is dat iedereen die aan de lokale overheid 
zorg vraagt of die zorg behoeft, eerst geacht wordt een beroep te doen op de eigen omgeving. De 
claim die daarmee wordt gelegd op de mantelzorg is groot. Veel groter in elk geval dan in de oude 
regelgeving. Pas als aantoonbaar is (en geïndiceerd is) dat de mantelzorg niet toereikend is, wordt 
aanvullende zorg verstrekt. Een aspect dat zeker meegenomen moet worden in de discussie over 
actieve solidariteit die Trappenburg bepleit (en waarvan ik ook voorstander ben).
Tot overmaat van ramp geldt de toenemende druk op de mantelzorg ook voor het nog steeds wel 
verzekerd recht op AWBZ-zorg, bijvoorbeeld in de verpleeginstellingen. Dit is te wijten aan de 
bezuinigingen en een andere financieringssystematiek (zorgzwaartepakketten), ik schreef er 
hierboven al over.

Een ander aspect dat hier nog te weinig is genoemd, is het effect van de liberalisering van de 
zorgmarkt. De gemeenten zijn op dit moment volop bezig met de tweede aanbestedingsronde. 
Omdat de (medische) zorgtaken zijn losgekoppeld van ondersteuning bij het huishoudelijk werk 
schrijven ook schoonmaakbedrijven in bij de aanbestedingen. Zou ik ook doen als ik een 
schoonmaakbedrijf had.
Alom erkend risico daarvan is dat de signaleringsrol wegvalt. Niet dat een hulp in de huishouding 
niet kan zien dat het slechter gaat met meneer of mevrouw, maar er is geen overlegstructuur meer 
waarin zulke observaties gemeld kunnen worden en zullen leiden tot aangepaste zorg. De 
huishoudelijke hulp komt en gaat. Ook dit heeft gevolgen voor de mantelzorgers, die daardoor een 
grotere signaleringsrol krijgen en niet alleen assertiever zullen moeten leren zijn, maar ook goed de 
weg zullen moeten weten. Met andere woorden: niet alleen neemt de taak van mantelzorgers in 
omvang toe, ook de verantwoordelijkheid wordt groter. En niet iedereen kan dat, ook al wordt er 
stilzwijgend van uitgegaan dat iedereen dat kan.

In alle opwinding over aanbesteden, budgetteren, indiceren, kaderstellen, concurrentie en wel of 
niet meenemen van cao’s (wel!) gaat het in vele gevallen bij de aanbestedingen nog steeds veel te 
weinig over dergelijke inhoudelijke aspecten, die voor de betrokkenen echter van enorm belang 
zijn. Er wordt zoals ik het waarneem voornamelijk aanbesteed op prijsstelling, en veel te weinig op 
inhoud. Deze systematiek zal ongetwijfeld op termijn leiden tot bijstelling, omdat het tot niet 
acceptabele uitholling van de zorg zal leiden. Maar intussen zitten de mensen er maar mooi mee.

Er wordt hierboven enkele keren gesproken over de bui voor zijn en als oudere bijtijds goed voor 
jezelf en je partner zorgen. Veronica (@39) windt er geen doekjes om en zegt waar het op staat.
Ik denk dat een goede vuistregel is dat je je woonomgeving moet aanpassen voordat je geen energie 
meer hebt om dat zelf nog te doen. Dat moment zal voor iedereen anders liggen. Maar wacht je te 
lang, dan wordt inderdaad het beroep dat je moet doen op je naaste omgeving navenant groter. Niet 
alle naaste omgevingen zullen daar blij mee zijn.

Toch zullen we als samenleving moeten erkennen dat niet iedereen in staat is zo verstandig te zijn. 
Omdat het moment dat je hulpbehoevend wordt, je komt overvallen, bijvoorbeeld. Of omdat je 
domweg de financiële middelen niet hebt om zo’n noodzakelijke stap te maken. Of omdat je om wat 
voor reden gewoon niet bij machte bent zoiets voor jezelf te regelen.
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Ook dat gegeven speelt mee bij het praten over actieve solidariteit. Die, ik wil het toch nog eens 
herhalen, zich in vele gevallen afspeelt op het snijpunt van de verantwoordelijkheid van de overheid 
en de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. Waarbij beide partijen naar elkaar wijzen en steeds 
hogere verwachtingen van elkaar hebben. En waarbij ik me heel erg ongerust maak dat daarbij een 
steeds groter beroep gedaan zal worden op de civil society. Op de samenleving die aanvullende zorg 
moet gaan geven en zelf moet organiseren. Zie bijvoorbeeld het ontstaan van de voedselbanken de 
laatste jaren.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 4:06 uur
Solidariteit met mensen in nood heeft alles van doen met een persoonlijke instelling, je eigen belang 
wegcijferen voor dat van een ander. De zin voor saamhorigheid is de leidende gedachte, 
medemenselijkheid.
Ons maatschappelijk opgedrongen ideaal is dat van het individualisme met geld als maatstaf voor 
de persoon. Daar loopt solidariteit op stuk of wordt misbruikt en komen we, het Amerikaanse 
voorbeeld volgend, weer terug bij de caritas. Aftrekbaar voor de belasting, dat wel. Kijk ons goed 
zijn, Bill Gates & co.

Je kunt ook op andere gronden solidair zijn. Dan gaat het om een keuze maken, voor of tegen. 
Politiek met name, om het eigen belang en profijt door te zetten. Dat kan goed samen gaan met het 
lak hebben aan andermans noden. Voorbeelden hiervan liggen voor het oplepelen. Ze gaan altijd 
schuil achter de kreet “algemeen belang”. Dat wist Napoleon al. Een groot leider toch? 
Belangentegenstellingen kunnen zo weggemasseerd worden achter die idee van volk en vaderland. 
Het harmonieuze Nederlandse erfgoed in ons geval. Solidair met de echte oorspronkelijke 
Nederlander, tegen…? Kopdoekjesmensen bijvoorbeeld. Daar ben je niet solidair mee, zijn 
gehersenspoeld met verkeerde ideologieën. Zijn ook meestal arm. Zullen we deze benadering van 
solidariteit de knuppel-solidariteit noemen?

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 12:57 uur
41-Clara Legêne—Ik vermoed dat al die opgelegde institutionalisering weinig bijdraagt aan 
onderlinge solidariteit. Het (individualistische) tijdsbeeld van nu is het gevolg van een groeiproces, 
en onze visieloze leiders hebben daar in niet geringe mate aan bijgedragen. We hebben echter zowel 
de mechanismen als de daarin functionerende robotten met hun deelbelangen en -ideologieën wel 
zelf gekozen, wat dus ook de instandhouding van het ‘democratische’ systeem betreft. Ik ben ervoor 
dat systeem te ontmantelen, en een nieuw soort leiderschap te installeren, gericht op algemeen 
belang als eerder omschreven, met maatregelen die daar in het teken van staan, en steeds opnieuw 
op haalbaarheid en waarde worden getoetst, met een houdbaarheidsdatum tot ver in de toekomst. 
Een bewustwordingsproces dat meer behelst dan winstbejag en kortetermijnvisie. Misschien moeten 
we eerst de ‘waarde’ van ons leven maar eens inzichtelijk maken, met name ten opzichte van de 
Aarde en andere soorten van leven. Immers al ons handelen tot heden is enkel gericht op onze soort, 
alsof er geen samenhang met andere soorten en onze biotoop bestaat. Misschien blijkt die waarde 
dan toch iets anders uit te vallen dan we zelf graag veronderstellen, en kan het 
‘vooruitgangsdenken’ gelijk op de schop, net als het rücksichtsloze vermeerderen. We hebben 
onszelf vele rechten toegekend, maar de rechtmatigheid daarvan kan in twijfel worden getrokken.
U neigt me nog iets te veel naar die institutionalisering, waar ik zorg voor elkaar toch liever onder 
‘normen en waarden’ wil scharen, ook al heb ik niets met Balkenende c.s. Dat vereist een 
denkomslag, namelijk naar eigen verantwoordelijkheden en initiatieven, zoals dat ooit gebruikelijk 
was, maar door de paternalistische houding van onze staat deels uit eigen handen is gesubsidieerd. 
Het relaas van Gloria over de zorg voor haar ouders staat feitelijk voor hoe het zou moeten zijn: niet 
lullen maar ‘gewoon’ doen, vanuit een grote mate van opofferingsgezindheid, aangestuurd door 
gevoelens die ons eveneens uit handen zijn geslagen. Die altruïstische instap is een schaars goed 
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geworden, met dank aan onze welvaart, waar nogal wat welzijn voor is ingeleverd. Je kan uit die 
zorg voor eigen ouders namelijk ook bevrediging putten, waar we geleerd hebben het 
ongesubsidieerd als een last te beschouwen. Ook hier is een denkomslag gewenst. We zullen weer 
toe moeten naar eigen oplossingen, waar we het denken (en liefst ook doen) aan overheden hebben 
uitbesteed; een proces dat zich over een breed front heeft voltrokken en mensen (groten)deels 
weerloos heeft gemaakt. Dat krijg je dus als je je leven uit handen geeft, en daarmee dat van 
anderen.
U vraagt om oplossingen, maar feitelijk vraagt u om de zoveelste greep uit de staatsruif. Waar u niet 
om vraagt is een appelleren aan wat ooit norm(aal) was, namelijk zorg voor elkaar, in woord en 
daad, en vooral gevoeld, dus niet geregeld. Dat gevoel is ons ontnomen, het ligt nu op het schap van 
‘weten’.
Opvoeding, onderwijs en sturing lijken me kernwoorden in dezen, en daar kan je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Het failliet van het ontbreken daarvan lijkt me inmiddels wel aangetoond. Als de 
basis mank gaat, dan geldt dat ook het vervolg. En met een basis die gericht is op nog meer 
(welvaart) van hetzelfde, sta je individuele ontplooiing, zorg voor elkaar en de Aarde waarop we 
leven, alsmede harmonie tussen soorten hopeloos in de weg. Dus nee, er bestaan geen pasklare 
oplossingen. Goddank niet, dat komt het zelfdenkend vermogen ten goede, hopelijk. Eerst zal je de 
geesten rijp moeten maken, dus moeten ontleden waar we nu feitelijk mee bezig zijn, en vooral de 
impact daarvan op wat geen stem heeft of mag hebben. We zullen onszelf moeten 
ontmythologiseren, en dat zal de grootste opgave blijken te zijn.
De vraag in de kop van dit artikel is dan ook misplaatst, want zou eigenlijk moeten luiden: ´Hoe 
heeft het zover kunnen komen dat ouderen niet meer zelfstandig kunnen wonen?’

clara legêne zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 16:49 uur
Midden in een show van Theo Maassen zei hij terloops iets wat bij mij bleef hangen: “Kunt u mijn 
eigenbelang zo inpakken, dat het een cadeautje lijkt?”

Ik moest daar erg om lachen, maar het is natuurlijk waar. Echte onversneden belangeloosheid, 
altruïsme, komt buiten eigen kringen zoals het gezin of familie zeer zelden voor. Onder de vele 
vormen die solidariteit kan aannemen schuilt meestal een eigen agenda.

Nu is daar niets mee mis. Je kunt wel mopperen op een politiek stelsel waarin je voor je gevoel 
sloten geld naar de belasting brengt dat vervolgens door die gasten in Den Haag wordt uitgegeven 
aan mensen of zaken waarmee je het volstrekt oneens bent, of zaken die niet direct jouzelf ten 
goede komen, maar het zijn alleen de extreme partijen die hier openlijk aan tornen. Wat Pistorius 
(@42) knuppel-solidariteit noemt. Ik zie dat niet zo somber in. Hoewel je een hoop ongeruste 
geluiden kunt horen, ook van mij, over de wijze waarop het formele solidariteitsbeginsel wordt 
vormgegeven, vormt het wel de basis van onze samenleving en beschaving. Het algemeen gedragen 
besef dat deze vorm van solidariteit voor de samenleving een noodzaak is, zie ik zo gauw niet 
verdwijnen. Dat risico zal men niet gauw nemen.

Ook in de andere betekenissen van solidariteit is vrijwel altijd sprake van een verborgen 
eigenbelang. Het kan je een gevoel geven dat je meetelt, of eenzaamheid helpen opheffen, of het is 
gewoon fijn als mensen je zeggen dat ze dankbaar zijn. Of je wordt er in jouw hiernamaals voor 
beloond, ook al goed. Of je hoopt dat wat jij voor een ander doet, de ander als het nodig is ook voor 
jou zal doen. Nogmaals, allemaal niets mee mis.

Maar dat eigenbelang is ook waar de politiek steeds vaker en nadrukkelijker aan appelleert: 
langdurig baanlozen worden bijvoorbeeld als vrijwilliger ingezet omdat dat goed voor hen is 
(resocialisatie). Of scholieren die op verplichte maatschappelijke stage moeten om daarmee hun 
gevoel voor sociale cohesie (of is het solidariteit?) te helpen ontwikkelen. Daarover is hier onlangs 
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op dit forum al uitgebreid gediscussieerd, toen het ging over meneer dinges die als baanloze werk 
onder zijn niveau moest aannemen. Maar in die voorbeelden van door de overheid georganiseerde 
en geëntameerde solidariteit – onder het mom van dat het goed is voor je – vraag ik me af of er nog 
sprake is van een actieve solidariteit. In elk geval heeft ook de overheid hier een eigen agenda.

Er is door mensen als Putnam, Durkheim, Sen, Dekker e.a. veel gezegd over solidariteit. Daarbij 
vallen termen als commitment, sociaal kapitaal, sociale cohesie, koude solidariteit, verticale 
solidariteit, horizontale solidariteit, etc. Daar voegt Trappenburg nu het begrip actieve solidariteit 
aan toe.

Wat ik lastig vind aan de discussie, is dat het begrip actieve solidariteit hier door de meeste mensen 
wordt vertaald als ‘je als persoon actief inzetten ten bate van een ander of de samenleving’. 
Solidariteit die zich vertaalt in daden, dus. Maar je kunt ook solidair zijn in je houding. Zoals 
Pistorius zegt, vertaalt die solidaire houding zich bijvoorbeeld in politieke keuzen, zonder dat je 
daarbij daadwerkelijk actief hoeft te worden.
Los van de vraag hoeveel mensen bereid zijn zich actief solidair in te zetten voor een ander, denk ik 
dat een groot probleem van deze samenleving is dat die solidaire houding (om vele redenen) 
afbrokkelt.
Bovendien gaat het bij een solidaire houding niet alleen om de manier waarop een individu zich 
verhoudt tot het geheel (het latijnse ’solidum’), maar ook hoe groepen zich verhouden tot elkaar. 
Wie een andere groep niet als gelijkwaardig ziet aan de eigen groep zal minder geneigd zijn met die 
groep solidair te willen zijn.

Ik denk dus dat het afnemen van een solidaire houding een groter probleem is dan het 
(veronderstelde) afnemen van actieve solidariteit. Dat heeft m.i. alles te maken met het gegeven dat 
het besef van direct of indirect eigenbelang ontbreekt. Neem als voorbeeld ontwikkelingshulp. Van 
individuen, of van de samenleving als geheel, per giro of actief, dat maakt niet uit. Een samenleving 
of burger die geneigd is naar binnen te kijken en alleen solidair te willen zijn met de ‘eigen’ mensen 
beseft niet dat daarmee een probleem in stand wordt gehouden waarmee die samenleving of burger 
blijvend zal worden geconfronteerd. Maar daarmee zeg ik natuurlijk niets nieuws.

clara legêne zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 0:13 uur
Willem (@43) schrijft: “U neigt me nog iets te veel naar die institutionalisering, waar ik zorg voor 
elkaar toch liever onder ‘normen en waarden’ wil scharen, ook al heb ik niets met Balkenende c.s. 
Dat vereist een denkomslag, namelijk naar eigen verantwoordelijkheden en initiatieven, zoals dat 
ooit gebruikelijk was, maar door de paternalistische houding van onze staat deels uit eigen handen 
is gesubsidieerd.”

Wat ik probeer, Willem, is aangeven dat zowel burgers als politiek een eigen verantwoordelijkheid 
en rol hebben. Wat ik probeer is aan te geven hoe dat voor beide verschillend uitpakt, kan 
conflicteren en tot wederzijdse scheve verwachtingen leidt. Omdat dat aspect m.i. ontbreekt in de 
discussie.

Nergens pleit ik voor een zoveelste “greep uit de staatsruif“, wat overigens mijn woordkeus niet 
zou zijn. Ik zie de politiek nog steeds als een door de meerderheid verkozen bestuur dat zorgvuldig 
en behoorlijk met de eigen verantwoordelijkheid en het gemeenschapsgeld dient om te gaan en 
daarin van binnenuit en van buitenaf zeer kritisch gevolgd moet worden. De overheid wegzetten als 
‘de tegenstander’ heb ik altijd contraproductief gevonden. En omdat ik een praktisch ingesteld mens 
ben denk ik dat het nog heel lang gaat duren voordat dit democratisch systeem dat we nu hebben, 
“ontmanteld” zal en kan worden. Dat ligt niet aan de overheid, maar aan de mensen. Maar intussen 
deel ik die droom wel met je en probeer er zelf naar te handelen.
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Ik ben het ook volledig eens met je constatering dat goede zorg voor elkaar onder gewone normen 
en waarden moet vallen. De norm moet zijn. Dat geldt dus zowel voor de politiek als voor de 
burger. Ik ben het niet eens met je sombere constatering dat ons het gevoel dat dat normaal is – 
goed voor elkaar willen zorgen – is afgenomen (door de overheid?). Kijk alleen maar naar de 
enorme frustratie van verplegend personeel, omdat de menselijke sociale kanten van hun vak, de 
verzorging, door gebrek aan financiën worden weggesneden. En dus moet je daar de overheid van 
binnenuit en van buitenaf op blijven aanspreken. Dat kan onder meer door massaal voor een 
socialer beleid te stemmen. Of door in te stemmen met belastingverhogingen, dat kan ook.

Je schrijft: “ Je kan uit die zorg voor eigen ouders namelijk ook bevrediging putten, waar we 
geleerd hebben het ongesubsidieerd als een last te beschouwen.” Ik herken me daar niet in. Ik 
bedoel, ik herken me wel in de bevrediging, maar niet in dat zorg voor mijn ouders ongesubsidieerd 
een last is. Tegelijkertijd moet ik constateren dat het leven dat ikzelf leid (jong weduwe geworden, 
dus kostwinner) zich niet laat combineren met de zorg voor mijn eigen ouders. Hoe graag ik dat ook 
wil en hoezeer ik de interne morele verplichting voel dat ik dat behoor te doen.

Dus kan ik (en velen met mij) weinig met jouw oproep dat we weer zelf initiatieven moeten nemen 
als burgers. Ik heb in alle gevallen ondersteuning van de overheid nodig. Voor mij zou dat 
betekenen, net als anderen hierboven beschrijven, dat als ik mijn hart volg en volledig voor mijn 
ouders ga zorgen, ik mijn eigen baan op moet geven. En dus afhankelijk word van ondersteuning 
met gemeenschapsgeld. Ook wel uitkering genoemd. Verstrekt door de overheid. Dat kan toch niet 
zijn wat je bedoelt? Dat zou toch een zoveelste greep uit de staatsruif zijn? Maar wat bedoel je dan 
wel?

“Opvoeding, onderwijs en sturing lijken me kernwoorden in dezen, en daar kan je niet vroeg genoeg 
mee beginnen. Het failliet van het ontbreken daarvan lijkt me inmiddels wel aangetoond.” Je zegt 
het een beetje krom, maar bedoel je echt dat opvoeding, onderwijs en sturing failliet zijn? Wat een 
onzin. Als je dit echt vindt, dan kunnen we maar beter ophouden. Dan ben je gewoon een zure 
mopperpot.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 1:44 uur
44 clara legêne – Of moet ik zeggen Madame sans-gêne? U ziet het niet zo somber in? Wij hebben 
nog weet van een zeker beschavingspeil, voor hoe lang nog? Hebben we wellicht een of twee 
generaties lang een vorm van sociaal medeleven mee gemaakt die snel in de boeken moet 
bijgeschreven worden als een historische vergissing? 1989 als het sleuteljaar. Het jaar dat voorgoed 
een einde maakte aan het sociale gezicht van onze samenleving. De overwinning van de ‘vrije’ 
markt. Nederland werd een BV. De consensus verdween alras. De consensus over wat tot de basis 
van een beschaafde samenleving hoort. Steeds meer werden zaken en voorzieningen als een vorm 
van luxe gezien en als onbetaalbaar beschouwd dan wel geprivatiseerd voor het snelle geld.

Ja en nee, mevrouw Legêne, je kunt nog zo mooi zaken verpakken, zoals u citeert, de inhoud blijft 
onveranderlijk. Daar helpen dus geen sociologische handboeken of ambtelijke taal aan. Een 
overheid is van ons allen, rijk en arm. Ze heeft als taak iedereen gelijk te behandelen ongeacht de 
sociale of materiële status. En ze heeft zeker niet tot taak aan het eigenbelang te appelleren. De 
overheid is geen bedrijf of bankinstelling. En gelukkig nog geen fascistisch apparaat.
Ter verduidelijking. Fascisme kan slechts functioneren als belangentegenstellingen worden 
weggemasseerd, zoals ik al zei. Dat noemen we een harmoniemodel met de bijbehorende knuppel-
solidariteit. Het ideale model overigens om het aloude kapitalisme weer uit slop te trekken.

Als u toch wilt terugvallen op oude leerboeken ga eens te rade bij Karl Marx en leg er Friedrich 
Hayek naast. De PvdA staat immers in de traditie van de SDAP. Te vrezen valt namelijk dat we 
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overspoeld en geïndoctrineerd worden met Amerikaans gedachtegoed, sociologisch en economisch. 
Daarmee raken we van de regen in de drup, of erger.

clara legêne zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 21:18 uur
@47, nee Louis, ik zie het niet zo somber in. Niet als het gaat om de basis van het democratisch 
stelsel. Wel als het gaat om het invulling geven. Ook ik vind dat je zorg voor mensen niet moet of 
had moeten uitleveren aan de markt. Dat heb ik bij mijn weten ook nergens bepleit.

Als met “de inhoud blijft onveranderlijk” wordt bedoeld dat zorg voor mensen en hun zorgvraag 
altijd gelijk zal blijven: mee eens. Als bedoeld wordt dat de mensen zelf niet veranderen: niet mee 
eens. De samenleving verandert constant en er zijn sociologen, de meesten tijdgenoten van ons, die 
daarover zinnige dingen zeggen die ik met interesse lees. Ik hoop dat dat is toegestaan.

“Een overheid is van ons allen, rijk en arm.” Ja.
“Ze heeft als taak iedereen gelijk te behandelen ongeacht de sociale of materiële status. ” Ja.
“En ze heeft zeker niet tot taak aan het eigenbelang te appelleren.” Ik denk dat hier sprake is van 
een misverstand. Sommige mensen zullen niet solidair zijn, zoals ook Trappenburg schrijft, omdat 
ze zich laten leiden door eigenbelang. Maar daarover had ik het niet. Ik probeerde uit te leggen dat 
ik denk dat solidair zijn met anderen uiteindelijk een vorm van verstandig eigenbelang is. Dat is dus 
heel wat anders.
“En ze heeft zeker niet tot taak aan het eigenbelang te appelleren. De overheid is geen bedrijf of 
bankinstelling. ” Ja, dat is dus precies wat ik daarover ook zeg, eens dus.

“Als u toch wilt terugvallen op oude leerboeken ga eens te rade bij Karl Marx en leg er Friedrich 
Hayek naast.” Zo oud zijn ze niet. En wat Marx en Hayek betreft: ik zie donders goed dat het 
onderwerp waarover we het hier hebben, en dat geldt bijvoorbeeld ook voor de aow-discussie, 
directe relatie heeft met de nooit verdwenen klassenmaatschappij. En dat dit een constante 
bedreiging blijft vormen voor een open samenleving en liberale democratie. Ik geloof ook niet dat 
ik ergens het tegendeel heb beweerd.

En ja, de PvdA kan en moet veel beter. Helemaal eens. Daarvoor hoef je het fascisme of Amerika er 
niet eens bij te slepen.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 1:41 uur
48 clara legêne – Somber of niet, het gaat om het onderkennen van de realiteit. Daar zijn we het 
volstrekt over eens. Onze benaderingswijzen verschillen, liever als het goed is, ze vullen elkaar aan. 
En ook dat is prima, zo hoort het in een democratie. Maar dan, die geluiden van ons worden 
misschien nog wel waargenomen, maar wat gebeurd er verder mee. Is er feedback en hoe?

Vaak overlappen discussies elkaar, hier in het forum. Gelukkig maar. Je bent over een bepaald 
thema aan het nadenken en het gedachte komt van pas bij een ander thema. Zo ook hier. Uitgaande 
van de (on-)wenselijkheid van het zelfstandig wonen voor bejaarden, mogelijk zelfs het recht 
hierop, het verwarrend scheppend begrip solidariteit en de rol van de overheid komen we als 
vanzelf uit bij onze democratische rechten en over de betaalbaarheid van hetgeen wij als 
gemeenschap van belang achten. Het democratische gehalte van onze maatschappij en het 
overheidsapparaat dus.

Ontevredenheid en zelfs wantrouwen m.b.t. de overheid, hoe komt dat toch, als ze in ons belang 
zegt te handelen? Heeft het te maken met de vorm van representatie, over de macht die 
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volksvertegenwoordigers hebben of juist het gemis hieraan? Hoe komen plannen tot stand en op 
wiens voorspraak? Wie bereidt besluiten voor? Door wie worden genomen besluiten gedragen?

Als we praten over wonen, woonwijken en huisvesting, welk idee hebben we hierover? Kunnen we 
zelf plannen voorbereiden en die door onze volksvertegenwoordigers laten verdedigen en laten 
concretiseren? Het omgekeerde is toch het geval. De overheid bepaalt hoe wij te wonen, te leven, 
hebben. Alleen bij bovengemiddeld inkomen ontspring je enigszins de dans.
Probeer eens als raadslid een ambtenaar een opdracht te geven, meteen wordt duidelijk hoe de 
verhoudingen, de machtsverhoudingen liggen. Zou een ambtelijk apparaat niet veeleer in dienst van 
de maatschappij moeten functioneren met de volksvertegenwoordigers als opdrachtgever? Nu staat 
het ter beschikking van diegenen die over ons heersen, de macht hebben, zonder enige controle van 
buitenaf. Moet ik nog schetsen wat het betekent als in zo’n geval Wilders & co de macht grijpen? 
Dan is alle macht gecentraliseerd en kan de democratie op de vuilnisbelt.

Is dat juist niet het griezelige aan die z.g. opgelegde solidariteit? Ze heeft alle trekken van een 
autoritair denken, wars van democratie. Ze gaat uit van eigenbelang alsof dat het enige richtsnoer 
van mensen is. Zo ook uw ‘verstandig eigenbelang’. Al bij al een duivelspaar vormend met 
‘algemeen belang’.

Voor mij blijft het een raadsel waarom we er niet in slagen een leefbare samenleving te creëren, weg 
van vervuiling, lawaai, onzinnige bezigheden, waarin de zorg voor kinderen en bejaarden voorop 
staat. Daar kan toch geen zinnig mens tegen zijn? Is het kapitalisme dan allesbepalend?

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 12:05 uur
45-Clara Legêne—Beste mevrouw Legêne (hopelijk vindt u het niet bezwaarlijk dat ik u 
ongevraagd vousvoyeer), wat u als ‘zure mopperpot’ samenvat, zou u -eenmaal weer in de 
oppositie- aan ‘onderbouwde kritiek’ toeschrijven. Ter geruststelling: de tijd van al dan niet 
onderbouwde kritiek breekt voor de PvdA na de verkiezingen vrijwel zeker weer aan. En was het 
niet uw alom geliefde coalitiegenoot Balkenende die ons veel zuur voorspelde? Vandaar mijn 
verzuurde zoektocht naar het zoet, dat ook de PvdA liever in de vriezer bewaart en bewaakt, (tenzij) 
door de bank genomen.
Mevrouw Legêne, waarom zou de PvdA veel beter ‘kunnen en moeten’, dat wordt immers al door 
SP en PVV in praktijk gebracht. De SP staat -ook daadwerkelijk en aanzienlijk beter- voor waar de 
PvdA ooit voor meende en hoopte te staan, en de PVV blijkt net als Fortuyn bereid puin te ruimen, 
dus waarom nog meer van hetzelfde, laat staan in sterk verdunde vorm. We hebben het inmiddels 
wel gehad met al die kwakzalvende politiek, enkel goed voor een nog verdergaande scheiding der 
geesten.
U komt hier binnenwaaien met dezelfde retoriek waarmee de bomen rond mijn huis massa’s blad 
afscheiden, maar als die ruis eenmaal is verdwenen, oogt de tuin weer als vanouds. En dat is nu 
precies niet mijn bedoeling; ik ben aan herinrichting toe, want ben die bergen blad voor monden 
met al die eikels er omheen meer dan beu. Kappen dus met wat was, maar daar bent ú kennelijk nog 
niet aan toe. En wat dat zuur betreft kijk ik liever iets verder dan wat Balkenende c.s. voor ons in 
petto heeft, ik zal u enkele voorbeelden geven.
Het onderweis is nog nooit zo goet geweest als nu, met dank aan o.a. regenten als Wallage, u 
ongetwijfeld bekend uit het wereldvreemde demagogenbestand van uw partij. Mede voor zijn 
onderwijsfusies- en vernieuwingsdebacle werd hij beloond met een -niet gekozen- 
burgemeesterspost in Groningen, en het is ook dat soort politiek waar veel kiezers op uitgekeken 
zijn. Hij is slechts een van de vele omhooggevallen coryfeeën uit uw stal, die in ernstige mate 
gehinderd worden door slechts één referentiekader, namelijk dat van hun eigen, diep gekoesterde 
dogma’s, of wat daar momenteel nog van resteert. Vogelaar was ook zo’n exemplaar dat in geen 
volière stand kón houden, met prachtwijken die verbloemden dat je met prachthuizen nog geen 
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prachtinwoners creëert. Ik kan het haar nauwelijks aanrekenen, als lid van een partij die uitblinkt 
door gebrekkige mensenkennis. En dan laat ik de ontmanteling / privatisering van diverse 
overheidstaken nog buiten beschouwing, met de consument als huilende en de aandeelhouder als 
lachende derde. Ook zie ik u liever geen krokodillentranen plengen over de steeds verder uitgeklede 
zorgtaken, waar uw partij in ernstige mate haar zorgplicht heeft verzaakt. Door haar principes te 
verloochenen, dus door mee te huilen met de wolven om de macht maar in handen te kunnen 
houden, want zo’n kudde makke schapen voelt zo warm aan, nietwaar, zo zittend op het pluche.
Helaas, het is ongetwijfeld een hard gelag, maar uw partij heeft geen bestaansrecht meer en kan 
alleen nog met kunstgrepen op de been worden gehouden, zoals dat bijvoorbeeld het koningshuis 
geldt. De ernstigste kwalen manifesteren zich onderhuids, en als je zoals de PvdA hardnekkig 
weigert daar te scannen, dan krijg je de terminale stadia volautomatisch op je bord, en terecht. Maar 
er is meer dat om verandering schreeuwt.
Zelfs nu de rol van de kerk nagenoeg is uitgespeeld worden we opgezadeld met daaruit 
voortvloeiende partijen, die notabene ook nog eens de dienst uitmaken, waar ze in gelijke mate het 
veld hadden dienen te ruimen. Hoezo scheiding van kerk en staat? De bijbehorende dogma’s krijgen 
we nu via omwegen te slikken, en ook daar blijkt de gemiddelde kiezer niet van gediend. Reken 
daarbij de komst van een ons vreemde religie (met nog veel meer en duidelijker stempels dan waar 
we afscheid van hadden genomen) en het huis staat begrijpelijkerwijs op stelten, want ook als dat 
een vooropgezet plan zou zijn geweest, was het geheel voorspelbaar in het vroegste stadium 
afgeschoten. Niet alleen hier, maar in geen enkel ander, zichzelf respecterend land ter wereld. Hoe 
dan ook: waar we hier m.i. dringend aan toe zijn is een absolute scheiding van kerk en staat, met 
religie als privébeleving, dus waar het thuishoort. Onmogelijk binnen het verzuilde stelsel, dus alle 
reden voor een radicale omwenteling. Wat mij betreft naar Frans model, maar dan wel op 
Nederlandse leest geschoeid, en met andere uitgangspunten dan gebruikelijk. Uw partij heeft daar -
als medeveroorzaker én instandhouder van de huidige problemen- wat mij betreft geen enkele rol in 
te spelen, net zo min als al die andere, hevig onder oxidatie lijdende belangenpartijen.
Moet ik u echt het failliet van opvoeding, onderwijs en sturing nog gaan toelichten? Ik zou zeggen: 
kijk eens goed om u heen, en als u eenmaal ziet, ziet u tevens het licht, hoewel niet veroorzaakt 
door een Peer van de Arbeid.
Tenslotte: sociologen en ‘zinnige dingen zeggen’ is een contradictie, waar sociologen juist 
uitmunten in het vermeerderen van knopen, om dat als ontwarren aan de mens te brengen.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 17:32 uur
De boodschap van Jip en Janneke is duidelijk. Stem PVV.

e.starink zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 10:55 uur
He: eindelijk weer eens een discussie alhier die wordt gevoerd vanuit alleen maar respect en 
waardering voor elkaar…….
Enkele mensen hebben reeds laten zien wat dagelijkse solidariteit kan inhouden. Enkele kleine 
verhaaltjes van mijn kant ter aanvulling.
1. In de jaren 80 hebben mijn toenmalige partner en ik een familielid in huis genomen dat door 
allerlei vervelende omstandigheden (verkeerde beleggingen, gedwongen verhuizing,echtscheiding, 
chaotisch alcohol- en medicijnengebruik) compleet in de kreukels en dakloos was geraakt. In mijn 
herinnering heeft de verzorging ongeveer 3 maanden geduurd maar betrokkene (die inmiddels al 
jarenlang “boven-Jan” is) beweert bij hoog en bij laag dat zij 9 maanden bij ons gewoond heeft. Dat 
betekende cold-turkey-toestanden en gaandeweg kleine stapjes vooruit. Waarom deden wij dat? 
Eigenlijk heb ik maar een verklaring: partner en ik hadden geen zin om langdurig langs 
zorginstellingen etc te sjouwen. Niks mis met al die goedwillenden daar maar het gedoe….. Wisten 

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74070
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74070
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74122
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74122


wij hoe we dat alles moesten aanpakken? Wel nee; alleen maar dat het onmiddellijk afgelopen 
moest zijn met drank en medicijnen. En dat er een bed plus dak moest zijn. Ik zeg er overigens bij 
dat mijn toenmalige partner minimaal 90 % van de credits verdient want ik werkte overdag dus ik 
had (en heb) gemakkelijk lullen….
2. Eind jaren ‘90 kwam ik na veel omzwervingen weer terug in mijn geliefd Rotterdam. Ik ging die 
stad weer eens verkennen. En ik was aan de grond genageld toen ik anno de rijke tijd in een 
bepaalde Vogelaarwijk oude sjofele mensen langs de gevels zag schuifelen met een 
boodschappentasje om hun dagelijks kostje bijeen te scharrelen. En ik stelde mij voor dat die 
mensen zo dag-in,dag-uit zo uren bezig moesten zijn. Ik was letterlijk aan de grond genageld: ik 
wist niet wat ik moest doen. En deed dus niets…….
3. Dezer maanden wordt het flatgebouw waar ik woon gerenoveerd. Enkele ouderen zijn behoorlijk 
van de kook omdat er allerlei werklui over de vloer komen, meubeltjes tijdig moeten zijn 
verschoven etc. Enkele jongere bewoners steken zo af en toe eventjes een uurtje in meubeltjes 
schuiven, plantjes in veiligheid brengen etc. Het kost niets (nou ja: een uurtje dan) maar we krijgen 
er geweldig veel voor terug: blije mensen.

Uit de tot nu toe gevoerde discussie enkele strofes die mij in het bijzonder troffen:

Clara Legêne (het dakje komt van het kopieren): zegt ergens: “Ik ben ervan overtuigd dat dit vooral 
komt doordat de grens tussen de eigen zorgverantwoordelijkheid van burgers en die van de overheid 
nooit echt helder is besproken en benoemd en dat daardoor wederzijds verwachtingen zijn ontstaan 
die domweg niet worden waargemaakt. Misschien zelfs niet kunnen worden waargemaakt.”

Mijn reactie: niet mee oneens maarrrrr…..Zelf denk ik dat het begint met gewone burgers die 
gewoon doen wat gedaan kan worden. In mijn voorbeeldjes 1 en 3 heb ik helemaal niet zitten te 
“definieren”: het besluit nam ik (namen wij) in a split of an second”". In mijn voorbeeld nr 2 weet 
ik tot op de dag van vandaag niet wat ik had moeten doen – teveel nagedacht wellicht? .
Ik heb soms (vaak?) de indruk dat we wel eens teveel nadenken over wat solidariteit betekent. En 
dan vergeten te handelen. Of is al dat nadenken misschien een uitvlucht?

Van Louis Sartorius het volgende: “Wij hebben nog weet van een zeker beschavingspeil, voor hoe 
lang nog? Hebben we wellicht een of twee generaties lang een vorm van sociaal medeleven mee 
gemaakt die snel in de boeken moet bijgeschreven worden als een historische vergissing?”

Mijn reactie: tja: het is maar hoe je naar de toekomst kijkt. Zelf denk ik dat vraagstukken van 
solidariteit van alle tijden zijn. We kennen ook de verhalen van ouden-van dagen die in vroeger 
tijden bij hun kinderen zaten weg te kwijnen achter de kachel bij gebrek aan andere opvang. 
Landlopende kinderen en andere verschoppelingen.
Betekent dat nu dat we met het oog op de toekomst niets moeten doen? Nee: het is in de eerste 
plaats goed om geregeld te laten zien hoe het ook kan. Zelf vermoed ik verder dat het aspect 
solidariteit een onderdeel is van persoonlijke levensfilosofie. Daar zou wat mij betreft op scholen en 
bij andere gelegenheden later wel eens meer aandacht aan kunnen worden geschonken.

Ik ben nu 62 en zal binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. Ik ben al enige tijd bezig met mij voor 
te bereiden op het ouder worden. De eerste jaren hoop ik veel te klussen in mijn vacantiehuis en te 
reizen zolang mijn (reeds afnemende) fysieke krachten dat toestaan. Ik heb inmiddels een flat waar 
ik lekker kan wonen als de tijd van de geraniums aanbreekt. Dan verder gaan met lezen, muziek 
luisteren, zo af en toe een concert, een expositie (plus uiteraard geraniums verzorgen). Verder heb ik 
een paar jaar geleden een filosofiekluppie opgericht. Aanvankelijk met leeftijdsgenoten maar 
inmiddels is het smaldeel 30-ers en 40-ers al groter dan de oudjes. Lekker elkaar de maat nemen, de 
discussie en de tegenstellingen niet schuwen.
Zo ongeveer dus als Jan Duchateau zegt:zondag 27 september 2009, 0:52 uur.
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clara legêne zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 21:28 uur
Nou word ik natuurlijk weer geacht te reageren op die enorme lap tekst van Willem (@50), omdat 
hij mij persoonlijk aanspreekt. Maar het geheel lezend is het een uit inmiddels overbekende riedels 
bestaande analyse van de PvdA en alles wat die partij in de ogen van de schrijver fout doet. Best 
interessant en zo, maar dat is het onderwerp hier even niet. Wat ik daarover als PvdA’er te zeggen 
had, heb ik gisteren al aan mijn eigen Kamerfractie en bestuur geschreven. Met een beetje geluk 
lekt iemand binnen de PvdA het naar de NRC en kunnen jullie het binnenkort hier ook lezen.

En omdat mijn serieuze bijdragen aan de discussie door Willem schamper worden afgedaan als de 
binnenwaaiende retoriek van herfstbladeren voel ik me ook niet geroepen op de rest te reageren. 
Zonde van mijn en zijn tijd.

Gelukkig bestaat er elk voorjaar zoiets als lente en gewoon weer in bloei komen en vormt al dat 
afgevallen blad uitstekende humus voor alles wat groeit en bloeit en ons altijd weer boeit.

clara legêne zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 22:08 uur
Louis (@49) schrijft: “Maar dan, die geluiden van ons worden misschien nog wel waargenomen, 
maar wat gebeurd er verder mee. Is er feedback en hoe?” Wij gebruiken in de fractie de tekst van 
het discussiestuk hierboven en de bijdragen van iedereen hier als uitgangspunt voor een gesprek 
over ons eigen beleid. Het is niet wereldschokkend, natuurlijk, want we hebben maar een kleine 
fractie. Maar er wordt in elk geval door tien man dankbaar gebruik van gemaakt en misschien zelfs 
wel lering uit getrokken. Alle kleine beetjes helpen.

“Als we praten over wonen, woonwijken en huisvesting, welk idee hebben we hierover? Kunnen we 
zelf plannen voorbereiden en die door onze volksvertegenwoordigers laten verdedigen en laten 
concretiseren? Het omgekeerde is toch het geval.” Nee, het omgekeerde is niet het geval. Ten 
minste, niet waar ik woon. We zijn als raad en college voortdurend met inwoners in gesprek. Zijn 
voortdurend in de wijken, tegenwoordig zo vroeg mogelijk. Opvallend vaak leidt dat al in een vroeg 
stadium tot majeure aanpassingen van voorgenomen beleid dankzij suggesties, wensen en eisen van 
bewoners. Bovendien zijn we overgestapt op een nieuw model van vergaderen van het 
gemeentebestuur, waarbij ook bij overige beleidsvoornemens en onderwerpen inwoners een 
aanzienlijk grotere vinger in de pap hebben gekregen dan vroeger.
Twee kanttekeningen daarbij: het zijn altijd dezelfde tien inwoners die komen meepraten en 
meedenken. De rest zal het kennelijk worst zijn. En punt twee: er wordt de politiek op het gebied 
van bouwen en wonen een veel te grote macht en invloed toegedicht. Het zijn de 
projectontwikkelaars die de werkelijke macht hebben. Dat zal in de ogen van sommigen hier wel 
weer de schuld van de politiek zijn, meer in het bijzonder de schuld van de PvdA, maar dan hoor ik 
graag suggesties hoe je als politiek en burgers samen die macht kunt doorbreken.
“Probeer eens als raadslid een ambtenaar een opdracht te geven, meteen wordt duidelijk hoe de 
verhoudingen, de machtsverhoudingen liggen.” raadsleden geven ambtenaren geen opdrachten, 
Louis. Ambtenaren zien ons aankomen. We geven colleges opdrachten en die geven ambtenaren 
opdrachten. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt te zeggen, en ja, de macht van ambtenaren – als 
enige constante factor in het spel van wisselende colleges en raden – is groot. Maar zo somber als jij 
het schetst zie ik het niet. Ze zijn in de regel geen vijanden van het volk of zo. En ja, ik ken ook de 
voorbeelden van het tegendeel. Maar dat zijn er een paar.

Ik vind het toch merkwaardig dat mijn gebruik van het woord ‘eigenbelang’ in combinatie met 
’solidariteit’ telkens leidt tot vinnige reacties. Alsof eigenbelang iets is dat stinkt en niet mag 
bestaan. Maar ik ben er echt van overtuigd dat aan de basis van belangeloos je inzetten voor het 
algemeen belang altijd een vorm van verstandig eigenbelang schuilt. Voor mijzelf benoem ik het 
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als: als dit de samenleving is die ik wil en waarin ik geloof en die ook in mijn eigen belang is, dan 
zal ik zelf ook een belangeloze bijdrage moeten leveren. En dus doe ik dat. Zoals ik opsta in de bus 
voor ouderen, omdat ik wens en verwacht dat als ikzelf niet meer kan staan een ander uit zichzelf 
voor mij op wil staan.

“Voor mij blijft het een raadsel waarom we er niet in slagen een leefbare samenleving te creëren, 
weg van vervuiling, lawaai, onzinnige bezigheden, waarin de zorg voor kinderen en bejaarden 
voorop staat. Daar kan toch geen zinnig mens tegen zijn? Is het kapitalisme dan allesbepalend?” 
Misschien zijn er te weinig zinnige mensen over. Ik weet niet of je dat uitsluitend aan het 
kapitalisme kunt wijten, maar onze cultuur van altijd maar willen groeien en als-je-daarin-geen-
succes-hebt dan-heb-je-het-aan-jezelf-te-danken speelt daar wel een grote rol in. Vind ik ook. Voor 
mij de belangrijkste reden me opnieuw beschikbaar te stellen als raadslid. Om ondanks de beperkte 
invloed en macht die je hebt, een tegengeluid te blijven geven. Het geluid van minder groei, meer 
welzijn in plaats van welvaart en opkomen voor de belangen van mensen die niet voor hun eigen 
belang kunnen opkomen. Best mooi werk, ik kan het iedereen aanbevelen.

clara legêne zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 22:30 uur
E.Starink (@52) schrijft: “Ik heb soms (vaak?) de indruk dat we wel eens teveel nadenken over wat 
solidariteit betekent. En dan vergeten te handelen. Of is al dat nadenken misschien een uitvlucht?” 
Ja, natuurlijk hebt u gelijk dat discussiëren over het begrip solidariteit niet hetzelfde is als het 
gewoon doen. Een variant op Jan Schäfers In Gelul Kun Je Niet Wonen, dus.
Als een huis in brand staat, is de eerste reactie blussen. Of zou het moeten zijn. Maar wat 
Trappenburg aankaart is dat het niet meer vanzelfsprekend is dat er dan direct en actief geblust 
wordt. En dus wordt hier van gedachten gewisseld over hoe dat komt. Ik zie het zelf niet als 
uitvlucht maar als een nuttige discussie waaraan ik graag heb meegedaan en waar ik een hoop van 
heb geleerd.

“Zelf vermoed ik verder dat het aspect solidariteit een onderdeel is van persoonlijke levensfilosofie. 
Daar zou wat mij betreft op scholen en bij andere gelegenheden later wel eens meer aandacht aan 
kunnen worden geschonken.” Een kleine anekdote: toen we vorig jaar op mijn school onder het 
motto ‘handje helpen’ alle leerlingen een dag vrijwilligerswerk lieten doen, schreef een van de 
leerlingen van klas 5 vwo in zijn evaluatie: “Ik heb vandaag in de keuken van het verzorgingshuis 
mee geholpen. Ik vond het nuttig en ook best spannend, want ik was daar nog nooit geweest. En een 
leuke dag. Maar ik heb de hele dag ook een rotgevoel gehad. Omdat anderen voor mij hadden 
bepaald dat ik vrijwilligerswerk moest doen. En waar ik moest zijn en wat ik moest doen en hoe ik 
het moest doen. Dus als jullie het volgend jaar weer vrijwilligerswerk gaan noemen, doe ik liever 
niet meer mee. Dan zoek ik liever zelf een plek waar ik gratis wil werken en iets voor anderen wil 
doen. Want het is nu gewoon een soort dienstplicht, maar geen vrijwilligerswerk.

Dus als jullie het volgend jaar nou gewoon dienstplicht noemen, dan doe ik graag weer mee.”

e.starink zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 0:09 uur
Mevrouw Clara Legêne (met dakje door kopieren en plakken – ook dat is een trucje):
Ik heb genoten van uw bijdragen alhier. ik ben het niet steeds met u eens. Maar U bent wel een 
politica die het aandurft om – tegen alle achterdocht die politici ontmoeten ook bij NRC-Discussie – 
het contact te zoeken met burgers. Door van uw opvattingen en werk in onze vertegenwoordigende 
lichamen blijk te geven. Ik waardeer dat ten zeerste. En ik hoop dat vele politici u zullen volgen.

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 2:54 uur

                                                                                     louis sartorius - deel 3

http://sharp5.nl/claarsnotes/
http://sharp5.nl/claarsnotes/
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74186
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74186
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74199
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74199
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74207
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/26/moeten-ouderen-dan-maar-zo-lang-mogelijk-zelfstandig-blijven-wonen/#comment-74207


@55 clara legêne

U zo lezende weet u beslist niets af van ware empathie. “Voor wat hoort wat” is uw stellige 
overtuiging en doelt dan voornamelijk op liefdewerk om daar ook nog iets eigenbelangerigs van te 
maken. Ken u zelf! Uw moeder van uw zorg verstoken voor waarlijk eigenbelang mag u niet 
domweg projecteren op mensen die eigenbelang hebben ingewisseld voor anderbelang. Om niet! U 
dus volkomen onbekend… wat een armoede.
Ik had al niet meer op u willen reageren, vanwege uw rigide antwoord. Maar gezien u –zoals PvdA 
gewoon is-zich onhebbelijk uitlaat naar oprechte kritiek ( Willem van Gelre)_hebben u en uw PvdA 
niets geleerd. En zie hoe uw partij keldert. Misschien wilt u meer over uw partij te weten komen 
vanuit het gezichtsveld van de Nederlandse burger in het algemeen? Lees dan, als u durft, het 
jongste item over de 14 zetels in de peilingen alhier. U verdedigt hier de partij die verzuipt in 
salonsocialisme. ‘Om niet’ staat niet in hun woordenboek. Erger: op kosten van de burger het 
sociale erfgoed om zeep helpen is hemeltergend. Arrogantie en vakjargonse braaftaal is waar ‘het 
volk’ drastisch mee afrekent. Ook hier weer een staaltje onbegrip uwerzijds in naam van de o zo 
tere ijdelheid. Ik begrijp nu waarom u blijft zitten waar u zit. Verloren zou u zich voelen bij dé partij 
die zich niet verliest in zieleroerselen waar het volkse daglicht geen goed woord meer voor over 
heeft. Uw partij is –sociaal gesproken- door de mand gevallen. En wat niet meer is kan niet tot bloei 
komen.

Willem van Gelre zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 15:19 uur
54—Clara Legêne—U ‘verwijt’ mij een ‘enorme lap tekst’, maar deze steekt nogal schraal af bij de 
vele, enorme lappen die u zelf aan elkaar weet te breien. En ook al overlappen we elkaar op inhoud 
niet of nauwelijks, dat is nog geen reden mij te verwijten waar u zich vrijelijk aan schuldig maakt.
Het overbekende Riedel was een veel gedronken, prikkelende limonade. Uit de tijd van Exota, u 
weet wel, dat door Marcel van Dam afgeschoten merk. Toch kunt u die riedels beter serieus nemen 
dan af te schieten, zo leert ook het jongste discussie-onderwerp, en vooral de reacties daarop.
Enig googelen leerde dat u raadslid van de PvdA bent, en dat stelt uw mening toch in een iets ander 
daglicht dan dat van de gemiddelde kiezer, ook al schaart die zich achter een partij. U echter spreekt 
de taal van die partij -aangestuurd door de beginselen- dus wordt u daar ook op afgerekend, of u dat 
nu leuk vindt of niet. Reken daarbij het zware weer waarin de PvdA zichzelf heeft gemanoeuvreerd, 
en u hoeft in het kielzog daarvan geen rustig vaarwater te verwachten. Overigens zou ik het voor de 
zuiverheid van enig betoog wel op prijs stellen als ook kaderleden van de andere partijen hierin 
werden betrokken, waar ik me nu niet aan een zweem van eenzijdige propaganda kan onttrekken, 
terecht of niet. Niet uw verantwoording, ik weet het, maar uw partijpolitieke instap is dat wel.
Verder ben ik het geheel met Gloria eens, en u moet de inhoud van haar betoog nog maar eens goed 
tot u laten doordringen, want die raakt de kern van waarden waar uw partij al lang geleden de ogen 
voor heeft gesloten.

louis sartorius zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 18:37 uur
55 Clara Legêne – Wat te doen? Elke discussie hier krijgt de trekken van onfrisse propaganda. Hèt 
volk, algemeen belang, puin ruimen. Nationale en fascistische propaganda. De ideale maatschappij, 
op naar de verre toekomst. Het 1000 jarige rijk. Economisch, de leer van Malthus, de wereld van en 
voor de blanke man. Het bruine goed wordt zelfs tastbaar en reukbaar geschilderd als de discussie 
over het klimaat gaat. Merde, zeg ik dan, un fasciste!
In dit forum is een drieëenheid actief, ik zei het al eerder. De een kijkt vanuit de diepe provincie 
verlekkerd naar het exotische gehalte van de migrant, ijdel en hoogst empathisch, de ander denkt 
zich man van de wereld en zegt het gevaar te onderkennen van migratie en de Islam. Deze twee 
onderhouden een innige, platonische liefdesverhouding. Een Roomse, met het nodige standsbesef. 
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Nummer drie lijkt bijna totaal vergeestelijkt en laat zijn ‘moraalethische’ banbliksems op ons 
gewone stervelingen neerdalen. Dit trio gaat voortdurend gebukt onder paranoïde aanvallen.
Ze hebben, hoe verschillend ze verder ook zijn, gemeen dat ze een ideaal mens- en 
maatschappijbeeld uitdragen. Vandaar dat ze zich aangetrokken voelen tot leiders, Marijnissen of 
Wilders, dat is om het even. Ze smeken om aandacht, eenzaam als ze kennelijk zijn.
Ze zullen nooit onze benadering appreciëren van door en voor. Ze begrijpen niet dat een partij een 
middel is om samen politiek te bedrijven, met als vereiste inzicht verwerven, open staan voor 
andere ideeën en hard werken.
Zij weten het op grond van de bijbel en de boekjes van Fortuyn en Marijnissen. Durkheim lezen 
over wat hij over de migratie te melden had, Bourdieu over het maatschappelijke oordeel? Nee, 
alleen voorspelbare kretologie, waarbinnen die als over een kopvoddentax niet uit de toon valt.

Leest u maar eens de volgende discussies en u ziet de werking van nationaal en fascistisch 
gedachtegoed nu van onder op en de daarbij gehanteerde methodes om monddood te maken:

http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/08/29/1928/#comments
http://weblogs.nrc.nl/discussie/2009/09/11/hoofddoekverbod-vlaamse-scholen/#comments

Somberen en bij de pakken gaan neerzitten is wel het laatste waaraan we moeten toegeven. Elkaar 
malheur aanpraten verergert de toestand. Het democratische gehalte van de maatschappij versterken 
om reactionaire krachten buiten de deur te houden, ondanks het economische corset waarbinnen we 
gevangen zitten, is gevraagd. Kan dat? Het moet en daar zal elk politiek dispuut over dienen te 
gaan. En niet over de agenda die ons nationalisten en fascisten willen opdringen.

Met solidaire groet!

Gloria van der Spek zegt: 
vrijdag 9 oktober 2009, 1:40 uur
@60 louis sartorius

En dan eindigt u met ‘solidaire groet’? U hebt geen idee wat solidariteit inhoudt en gebruikt het 
alleen naar mensen die u probeert op te zetten tegen uw ‘oogappels’. Ook hier weer een staaltje 
Sartorianisme: konkelen, zwartmaken, mondpratertje waar u kansen ziet, gifspuien waar u ze 
verspeeld hebt. Vernedert u zichzelf niet keer op keer als Louis de Intrigant. Maar doe eens 
heldhaftig mee in discussies ZONDER te revancheren en te hetzeren, want u bent met uw 
naargeestige ‘hobby’s leesbaar voor iedereen. En iedereen kan zien dat de u zo gehate ‘oogappels’ 
niet met u in gesprek waren maar dat u weer met uw bemoeizuchtige neus zich ergens tussendringt 
waar niet nodig. Gezien het karakter van de ‘inhoudelijkheid’.

De kritiek die ik naar clara Legêne had, is uw zaak niet! Als u de discussie goed had gevolgd was 
het naar mijn idee nodig haar aan te spreken op haar badinerende opmerkingen waar het zuiver 
belangeloosheid betreft én het PvdA-se arrogantie afdoen waar het forse kritiek betreft.
Als u waarlijk solidair was zou u hier niet precies die mensen besmeuren die ruiterlijk opkomen 
voor een betere, dus socialere wereld. U hier kennende beweegt zich liever tussen de veilige wal en 
het zinkende schip met blijkbaar als enig doel uzelf hier te etaleren als zijnde de (quasi)alwetende, 
NIETS wetende waartoe de ander zich gedreven voelt en in hoeverre de kennis reikt waaruit geput 
wordt. Uw veroordelingen zijn benedenmaats, onintelligent en van zeer onreine speculatie. Daarbij: 
iemand die zó vaak het woord fascisme in de ‘bek’ neemt zegt hiermee alles van zichzelf. Je moet 
er maar óp komen! Dit is pure vervuiling van discussie waar mensen zèlf mans genoeg zijn om te 
reageren, daar hadden we u niet voor nodig en clara legêne evenmin.
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En evenmin hoort u te tappen uit items om ze te verweven in uw bovenstaande opruilitanie. Als u 
meer wilt weten van mijn jarenlange ervaring met ‘allochtonen’ richt u zich dáár dan tot mij. Dan 
kan ik nog een boekje opendoen over de aangeboren intelligentie én ingebouwde beschaving van 
mensen die deze culturen vertegenwoordigen. Het niveau dat u hier tentoonspreidt is nou precies 
dát laag bij de grondse ( lees platvloerse) witstekelige gedrag dat eigenlijk – om eerlijk te zijn – 
thuishoort bij GeenStijlse onruststokers. En zéker als vrouw kan ik u melden dat ik het gênant vind 
om hier met u te verkeren, ware het niet dat het merendeel wel zuiver op de graat reageert en van 
hun hart geen stinkende moordkuil maakt. Pikt u daar eens wat van op.
Last: vloeken op z’n frans maakt u niet chiquer maar blijft ordinaire schuttingtaal. Beheerst u zich 
toch eens!

clara legêne zegt: 
zaterdag 10 oktober 2009, 0:37 uur
E.Starink (@57) schrijft: “Maar U bent wel een politica die het aandurft om – tegen alle 
achterdocht die politici ontmoeten ook bij NRC-Discussie – het contact te zoeken met burgers.” 
Dank voor het compliment, Starink. Maar ik ‘zoek hier helemaal geen contact met burgers’, ik 
schrijf gewoon als burger en ben als burger gemeenteraadslid. Waarom ik aan de discussie meedeed 
was gewoon omdat het onderwerp me als burger en dus ook als gemeenteraadslid raakt. Ik zit hier 
niet om reclame te maken voor welke partij dan ook, of met andere bijbedoelingen.

Gloria (@58) schrijft: “U zo lezende weet u beslist niets af van ware empathie. “Voor wat hoort 
wat” is uw stellige overtuiging en doelt dan voornamelijk op liefdewerk om daar ook nog iets 
eigenbelangerigs van te maken. Ken u zelf! Uw moeder van uw zorg verstoken voor waarlijk 
eigenbelang mag u niet domweg projecteren op mensen die eigenbelang hebben ingewisseld voor 
anderbelang. Om niet! U dus volkomen onbekend… wat een armoede.” Ik begrijp deze reactie niet 
goed. In @34 zijn we het nog eens, krijg ik zelfs hartelijk een bravo van je, maar vind je het alleen 
wel jammer dat ik van een volgens jou helemaal verkeerde politieke partij ben.

Maar alleen omdat ik daarna heb durven schrijven (oei!) dat mijn volkomen belangeloze burgerhulp 
aan een dakloos meisje en ook de volkomen belangeloze mantelzorg die ik geef, in diepste wezen 
een vorm van verstandig eigenbelang is (iets wat volgens mij voor iedereen geldt en waar elke 
samenleving het ook van moet hebben), vind je dat ik ineens niet meer het algemeen belang dien en 
nog meer vriendelijke woorden. Maar ja, hoe kan het ook anders. Ik begrijp het wel: ik ben van de 
PvdA (oei!) en natuurlijk kan ik dan niet deugen, hahhhhahaha.

Willem (@59): ja, dat klopt, ik was zelf in deze discussie ook nogal langelapperig. Ik neem dat dus 
terug, met excuses. Maar de rest niet. Je schrijft verder iets wat ik niet begrijp: “Overigens zou ik 
het voor de zuiverheid van enig betoog wel op prijs stellen als ook kaderleden van de andere 
partijen hierin werden betrokken, waar ik me nu niet aan een zweem van eenzijdige propaganda 
kan onttrekken, terecht of niet.” Bedoel je serieus dat je denkt dat ik er door de PvdA op uit ben 
gestuurd om hier een potje mee te discussiëren, en een beetje reclame voor die club te gaan lopen 
maken? Wat is dat nou voor onzin? Ik ben gewoon een nrc-abonnee, een heel gewone mevrouw die 
toevallig ook raadslid is en ik vind dit toevallig een belangrijk onderwerp. Dus schrijf ik net als 
iedereen op wat ik ervan vind. En niet wat de PvdA vindt. En al helemaal niet in opdracht van wie 
of wat dan ook. Straks ga je nog denken dat ik ervoor betaald word ook!

Ik weet dus ook niet wat ik moet verstaan onder een partijpolitieke instap, maar vind het wel leuk 
gevonden. Net als die zieleroerselen waar het volkse daglicht geen goed woord meer voor over 
heeft van Gloria.
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Louis (@60): “Clara Legêne – Wat te doen?” Ik zou het niet weten, Louis. Gewoon, wat jij ook 
zegt: niet somberen en doen wat je vindt wat je moet doen. Actief solidair zijn. Belangeloos. En 
ophouden met deze behoorlijk verzandende discussie.

Willem van Gelre zegt: 
zondag 11 oktober 2009, 18:50 uur
61-Gloria—Hij ijlt zelfs in het Frans, wat duidt op een grote liefde voor dat land en zijn leiders, dus 
mij hoor je daar als rechtgeaard francofiel niet over klagen  .
Verder mijn complimenten voor de even doorwrochte als verhelderende diagnose van een patiënt 
die door door de psychiatrie als onbehandelbaar wordt beschouwd, en derhalve -ondersteund door 
diverse identiteiten- aan zijn lot wordt overgelaten. Het tekent weer eens de ondermaatse 
gezondheidszorg in dit land, waar de meest hopeloze gevallen hun schreeuw om hulp alleen nog in 
discussiefora kwijt kunnen. Gewoon negeren lijkt me het beste, het probleem lost zich weer bij de 
basis op, dus in het niets.

louis sartorius zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 1:23 uur
Hoe om te gaan met autoritaire persoonlijkheden, met valse profeten, dat zijn ze toch onze 
Meesteres en Meester? Een positie verworven door buiten of boven de realiteit te gaan staan. Een 
idee van superioriteit onlosmakelijk gekoppeld aan een groot invoelend vermogen voortkomend uit 
een uitzonderlijk hoge intelligentie. Hun eigen woorden. Ze rekenen ze zich bevoegd tot een 
absoluut en vernietigend oordeel. Hun medium, het internet, het NRC forum.

In dit forum willen deze zelf benoemde profeten o zo graag het medium beheersen. Hun middelen? 
Onwelkome discussie frustreren, vermijden, kapot maken. Ook: in een kwalijke reuk plaatsen van 
informatie en niet met hun autoritaire opvatting strokende ideeën. Verdeel en heers in een nieuw 
jasje. Desnoods verdubbelen ze hun persoon binnen een discussie en voeren en passant ook nog 
eentje op als travestiet. Met een echte partner kan het verdacht maken van ongewenste en 
ongeliefde stemmen zijn werk doen. Met een absurde demonstratie van paranoia als toppunt.
Hard schreeuwen en weinig wol. Loze praatjes over migranten in Nederland en Nederlanders in den 
vreemde. Verlekkerd en onbeschaamd wauwelen bij en over incidenten of ongelukken. Hoe deze 
profeten ook kraaien over solidariteit en medeleven, ze hebben er geen enkele notie van of 
boodschap aan, dat is duidelijk. Knuppel-solidariteit is hun vorm van solidariteit.

Kort samengevat: met ingebeelde empathie en zelf bewieroking verwordt de wereld uiteindelijk tot 
een hel voor iedereen. Braaf pootje geven. De Meesteres is boos maar is tot vergeven bereid. Maar 
eerst even door het slijk halen, desnoods door het riool, goed voor het in stand houden van het 
maatschappelijk evenwicht. Je moet je plaats weten, nederig zijn. Het betere kruip-, knik en 
likwerk, zoals de diagnose van de Meester luidt.

ps: Vloeken? Ook niet in het Frans. Een klein beetje taalkennis mag toch wel verwacht worden bij 
een dame, die zegt les te geven aan buitenlanders, of bij een heer die regelmatig in Frankrijk zegt te 
vertoeven. Schaamteloos zijn deze dame en heer ongetwijfeld. Verder doe ik er wat betreft 
persoonlijke kwalificaties het zwijgen toe. Die horen hier niet thuis of zouden deze beschaafde 
lieden zelfs dat nog niet begrepen hebben?

Willem van Gelre zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 12:36 uur
62-Clara Legêne—Wat betreft het ‘Overigens zou ik het voor de zuiverheid van enig betoog etc.’ 
wil ik dat wel even nuanceren. Iemand stelde eens dat dit forum door links was gekaapt, en ook ik 
kon me aanvankelijk niet aan die indruk onttrekken, waar ik bij NRC meer onafhankelijke, 
genuanceerde meningen hoopte aan te treffen. Nog steeds probeert een (weliswaar kleine) groep uit 
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die kring het forum te domineren -en meent daarvoor alle middelen te mogen hanteren-, maar 
goddank klinken er steeds meer tegengeluiden, waar ook ‘Wilders’ deel van uitmaakt, al ligt de 
basis vermoedelijk bij Fortuyn. De geventileerde haat en uitgebraakte gal daarover zegt niets over 
Wilders, zijn gedachtegoed of zijn kiezers, maar wel over de spuiers die niet wensen open te staan 
voor wat hen niet eigen is, hoe discutabel dat ook moge zijn. Ze zijn in wezen dus nog 
conservatiever dan hetgeen ze zeggen te bestrijden. Ze gaan daarbij ook nogal selectief te werk, 
want hun eigen troetelkinderen -w.o. moslims, van zwaar crimineel tot normaal functionerend- zijn 
heilig verklaard, waar Wilders van geblondeerde kop tot teen de duivel heet te vertegenwoordigen, 
ook al houdt hij zijn pijlen vooral op de al even heilig verklaarde excessen gericht. Argumenten 
komt u in die kring niet tegen, er wordt slechts op de man gespeeld. Gelukkig betreft het maar 
enkelen, soms verbloemd door hun veelheid aan postings, maar inmiddels weet iedereen wel wie 
het betreft en wat ervan te verwachten is, op nieuwkomers na.
Met uw komst als helder geprofileerd en praktiserend PvdA-er schaarde ik u iets te snel onder de 
linkse (zij het gematigde) belangenbehartigers, waarop de alarmbellen begonnen te rinkelen, met 
betreffende ‘oproep’ als gevolg, want de balans was al zo verstoord. Daarvoor moet ik u mijn 
excuses maken, zeker na een aantal reacties van u te hebben gelezen. Het gevaar van etikettering 
ligt hier snel op de loer, omdat enkelen daar een levenstaak van hebben gemaakt, en je er voor moet 
waken daar niet in meegezogen te worden. Ik gleed dus even uit, maar heb me snel weer hersteld. 
Dat neemt niet weg dat onze visies nogal uiteenlopen, maar ik stem zowel PVV als SP (bij 
machtiging, en voor de balans), dus we kunnen enige waarheid wel ergens in het midden aantreffen.

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 15:34 uur
@62 clara legêne

U veronderstelt : “Ik begrijp het wel: ik ben van de PvdA (oei!) en natuurlijk kan ik dan niet 
deugen, hahhhhahaha”.

Maar clara, zo simpel maken we ons er toch niet vanaf? Te uwer verduidelijking het volgende:
De kern van het probleem rond de zorg in het algemeen ligt m.i. bij de verkeerde insteek van het 
feminisme. Het leven als leerschool biedt kansen om eigenbelang te verwisselen voor anderbelang 
en kan niet met 2 handen aangegrepen worden als – volgens u het ‘échte werk’ – daarmee in 
gedrang komt. Maar wat is écht werk? De carrièremaakster? Dát hoogste doel van de feministische 
dwingelandij die hierdoor botweg juist díé werken hebben geëlimineerd die er in mijn ogen waarlijk 
toedoen en de juiste graadmeter zijn van een land in beschaving.
Wat is werk? Laten we zeggen écht werk? Alleen en uitsluitend wat men er ijdel van heeft willen 
maken? Maar klopt dit nog bij onze samenleving die nood lijdt aan intensieve ouderbegeleiding van 
kinderen en consciëntieuze (familie)verzorging van ouderen? Is het écht werk als opvangster in de 
opvang en géén werk als de éénouder het gezin runt? Bepaald geen luxe toch, in deze tijd met haar 
veeleisende pakket. Hoe in godsnaam is het dan nog feit dat hij of zij die zich met vol verstand en 
helder bewustzijn wil wijden aan de zo broodnodige begeleiding en opvoeding van kinderen als 
werkloze aan de kant wordt gezet? In het vangnet van de armoede wordt gedropt, onder strenge 
staatscontrôle alszijnde crimineel, op voorspraak van… vrouwen? U weet wel, dat rode 
vrouwenleger onder wiens commando de arbeidsvloer thuis verruild moet worden voor de 
arbeidsvloer elders? Hoe anders mag je ‘er’ nog bijhoren? Goede ontwikkeling? Gezien hoeveel 
‘verzopen katjes’ in de asiels verkeren wiens ouders zijn gegaan voor het ‘échte werk’? 
Emancipatie? Hoelang nog zal de vrouw (man) die fulltime wil inzetten op kostbaar nageslacht ( = 
toekomst) onder deze werkdiscriminatie moeten lijden? Wie heeft het bedacht de alleenstaande 
hardwerkende thuiscoaches op één hoop te gooien met échte werklozen? Vrouwen??

Uw partij gaat er fier op. Professie moederschap wordt niet geteld evenmin het altruïstische fluïdum 
dat per geboorte gewekt wordt om zich onvoorwaardelijk te kunnen ontfermen over de 
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machtelozen. Vrouwen is het in handen gegeven leven te geven aan en zorg te dragen voor de 
toekomst…
Wat hebben we daarmee gedaan? Van ons weggewerkt voor dat ‘échte werk’. Op voorspraak van 
uw partij staan kinderen én ouderen in de kou! Zij zijn het niet waard om er werk aan te hebben? 
Dat doe je maar buiten het échte werk om? Maar zie dan(!) hoe de een/ tweeverdieners van het 
échte werk niet meer bij machte zijn zorg te dragen voor eigen kinderen en hulpbehoevende ouders. 
Altruïsme is feministisch verkwanseld aan egoïsme. Voor jezèlf gaan, heet dat toch? Slimme meid, 
weet u nog? Maar wat hebben we aan ‘slimme’ meiden die de brains niet meer hebben voor het 
intelligente maatwerk dat opvoeding heet? De fijnzinnigheid ontbreekt van ontferming over de 
ouderen die opgeborgen op rij hunkeren naar persoonlijke aandacht? Of thuis mogen blijven 
wonen… dag in dag uit wachtende op hun carrièremakende kroost? Zijn we daar met z’n allen 
gelukkiger van geworden? Leef en laat leven. Laat iedereen doen wat ie wil doen. Emancipatie? 
Groot voorstander hoor, maarrr… spreken over emancipatie en de vrouw op haar drukbezette 
werkvloer thuis in de uitkeringsslavernij houden moge toch schande heten. Werkt zij niet écht? En 
dat verdient met dank aan de rode vrouwen: de bedelst®af?? In plaats van een waardig inkomen uit 
de zorgsector en voorziening vd ‘oude dag’? Vrouwen tegen vrouwen? Wordt het niet hoog tijd 
elkaar te respecteren inclusief de gezinszorgsters thuis? Want zijn zij het juist niet die in hoge mate 
dat ‘fluïdum’ benutten om de noodsignalen op te vangen van hun naaste hulpbehoevende ouderen? 
En zich daar weer met liefde aan wijden… want liefde is must voor al dat nederige werk in de 
schaduw, maar onbezoldigd? Bedelstaf? Harteloos! Maar bovenal redeloos! Gelet op de effecten 
van de verkoelde samenleving waar het salonsocialisme van de PvdA geen enkel antwoord op heeft. 
Erger: zij is oorzaak van het a-sociale karakter dat ons land overspoelt. Wie had kunnen denken dat 
vrouwen zelfs aan de bron hiervan staan!

@64 louis sartorius

Ik verwijs u terug naar @61, zodat u weer tot uzelf kunt komen.

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 12 oktober 2009, 16:02 uur
@65 Willem van Gelre

Gentle en vooral manhaftig om terug te durven komen waarop u in uw ogen bent uitgegleden. Ik 
blijf het vermakelijk vinden uw PVV en SP. Ben met u eens dat hier een zekere balans uit kan 
voortvloeien. Onbegrijpelijk trouwens die aversie naar de PVV om samen met de FNV te komen tot 
een grootscheepse actie tegen doorwerken na je 65e!
Agnes Jongerius begint het te begrijpen, maar haar achterban is daar niet aan toe. Zij staan liever op 
hun hypocriete partijstrepen ipv zuiver algemeen belang. Zo vergaat het de SP ook meestal. 
Medewerking ho maar als het gaat om besluiten die nooit genomen hadden mogen worden. Zelden 
de PvdA aan haar solidaire zijde. Je moet er toch niet aan denken ons nageslacht op te zadelen met 
doorwerken tot zowat aan de dood toe. Onverantwoordelijk toch? Met groet.

clara legêne zegt: 
dinsdag 13 oktober 2009, 0:25 uur
Willem (@65) schrijft: “Daarvoor moet ik u mijn excuses maken”

Ik discussieer hier zelden mee en heb precies dezelfde verwachting van dit forum als jij, Willem. 
Dat je hier niet direct in een hokje wordt geduwd, dat niet op de persoon wordt gespeeld en dat je 
genuanceerd mag zijn. Ik wil je bedanken dat je openlijk je eigen woorden nuanceert, ik vind dat 
bijzonder en ook een grote opluchting. Bedankt.
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Gloria (@66) schrijft: “Maar clara, zo simpel maken we ons er toch niet vanaf? Te uwer 
verduidelijking het volgende:”

Volgt een verse lading argumenten waarom de PvdA niet deugt. Maar ik ben een PvdA’er, Gloria, ik 
ben de PvdA niet. Wat ik lastig vind aan je bijdragen is dat je degene tot wie je je richt nooit een 
vraag stelt, alleen met een spervuur van constateringen, aantijgingen, vooronderstellingen komt. Ik 
voel me niet geroepen om hier namens de ganse PvdA de PvdA te moeten verdedigen. Dan schrijf 
maar aan de PvdA. Ik wil hier gewoon mijn opvattingen kunnen toetsen aan die van anderen. Vooral 
op zoek naar de punten waarop we niet van elkaar verschillen. want de punten waarop we van 
elkaar verschillen die wist ik al.

Ik moet me helaas afmelden voor deze discussie. Niet vanwege de discussie zelf, maar vanwege een 
onderzoeksopdracht die in korte tijd af moet.

Willem van Gelre zegt: 
dinsdag 13 oktober 2009, 17:36 uur
67-Gloria—Ik begrijp de laatste ontwikkeling bij Jongerius ook niet, althans wat dat terugfluiten 
betreft, maar ik blijf het een moedige vrouw vinden, die weet waar ze voor staat, en dat heeft ze 
kennelijk op (een deel van) haar achterban voor. Het tekent tevens de geringe (actie)bereidheid tot 
verandering bij de groep waar dat juist het geval zou moeten zijn, want de AOW-verhoging treft ze 
allen, als onderdeel van een reeks van ketenen, kenmerkend voor loonslavernij in zijn zuiverste 
vorm. De werkgevers zal je dus niet over een dergelijke achterban horen klagen…
Ik heb ooit in twee banen als OR-lid mijn nek voor medewerkers ver uitgestoken (in het laatste 
geval heeft het mijn kop gekost, terwijl de rechtsbescherming van OR-leden een farce bleek), en 
toen al gemerkt dat bestaande patronen moeilijk te doorbreken zijn. Juist dankzij een achterban die 
het in voorkomend geval laat afweten, want onbekend is onbemind, en angsthaas staat dagelijks op 
het diner. Aldus werken ze mee aan waar ze niet voor staan, omdat ze verzuimen of weigeren op 
een rem te trappen. Geweeklaag achteraf mag derhalve met een korrel zout worden genomen, daar 
ben ik dan weer makkelijk in.
Je hoeft niet vóór Wilders te zijn, maar kan en mag voor de gelegenheid wel gebruik van hem 
maken, en zeker bij iets dat ons allen vroeg of laat treft. We hoeven ons daarbij niet heiliger dan de 
paus voor te doen, want overal worden tijdelijke coalities gesmeed, als daar een beter doel mee is 
gediend. Soms hoeft de keuze tussen opportunisme en principes niet moeilijk te zijn. Betreffende 
FNV-achterban moet zich maar eens afvragen welke partijen anders dan SP en PVV hun belangen 
in dezen behartigen. Gevolg is dat ze straks helemaal tot aan de dood mogen pezen, en dat noemen 
ze dan ‘leven’. Faber est quisque suae fortunae, maar vlak het ongeluk daarbij niet uit  . 
Hartelijke groet!
PS Ik zag ergens een oproep van een zekere Piet aan u om contact met hem op te nemen, hopelijk 
heeft u het gelezen.

Hanneke van der Meer zegt: 
woensdag 14 oktober 2009, 14:50 uur
Die Willem van Gelre (#63) voelt echt niet hoever hij kan gaan en Gloria is allang blij dat ìemand 
het met haar stijl eens is.
Mijnheer Sartorius lees hun reacties toch niet meer, de moeite waard om te kijken of er dan nog iets 
gemeenschappelijks overblijft.

Willem van Gelre zegt: 
woensdag 14 oktober 2009, 16:51 uur
In aanvulling op 71: De man (of wat het ook moge wezen) voert namelijk al maandenlang een 
nietsontziende hetze jegens Gloria van der Spek en ondergetekende, en dat onder diverse namen 
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w.o. Hanneke van der Meer. Ik heb hier door zijn toedoen al diverse mensen zien verdwijnen; 
kennelijk kan hij niet met argumenten volstaan en speelt derhalve maar op de mens. Het siert NRC 
bepaald niet dat ze alle bagger van dit hopeloos gefrustreerde schertsfiguur met zijn obsessies 
moeiteloos plaatsen, en kritiek daarop -zo is me gebleken- verwijderen. Graag dus actie.

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 15 oktober 2009, 0:39 uur
@70 Louis Sarorius

Heeft u voor deze gelegenheid de jurk maar weer eens aangetrokken? Blijkbaar wordt uw obsessie 
niet opgemerkt door de NRC en zal ik maar voortgaan u persoonlijk te behandelen. Weet daarbij dat 
ik u nog nooit heb aangevallen, doch uitsluitend op uw kwaadaardige reacties heb gereageerd. U 
doet aan chronische weblogvervuiling door een aantal personen bij voortduring te beschimpen en ik 
vraag mij af of u geen hulp nodig hebt? Blijkbaar trekt u zich niets van ‘netiquette’ aan gezien uw 
obsessieve neiging bij : “Heeft de politiek schuld aan onze eigen problemen?”, waar u zelfs tot 
zoiets als stalken bent overgegaan. Teksten van jan en alleman maar even ongevraagd misbruiken in 
uw onbedwingbare paranoia zonder ze te voorzien van uw eigen aanstootgevende aandeel in dat 
geheel. Nu hierboven weer in niet aflatende dwang uw meerpersoonlijkheden in actie te zetten. 
Komt straks uw Mostafa Moustaki ook weer om de hoe kijken? Sartorius waar bent u in 
hemelsnaam mee bezig? Ik kan niet kwaad op u zijn, ik heb medelijden met u. Het zou beter zijn als 
de NRC u tegen uzelf beschermt, want uw reacties zijn niet meer serieus te nemen. U bent door 
nogal wat mensen hierop gewezen, maar u weet niet van stoppen. Mag ik u wijzen op de vele 
afkickcentra in den lande. Neem een tijdje time out, rust eens uit van al die kwade stemmen in uw 
hoofd en probeer het leven opnieuw te genieten. Ik wens u oprecht beterschap toe.

Gloria van der Spek zegt: 
donderdag 15 oktober 2009, 1:51 uur
@68 clara Legêne

Last but not least. Ik zal niet de moeite nemen al mijn vragen hier op rij te herhalen uit mijn laatste 
bijdrage aan u, daar u zelfs niet de moeite neemt mij naar behoren te antwoorden. Jazeker ben ik 
zeer expliciet op het punt thuiscoaches in het armenvangnet. Een groot onrecht! En voor de tweede 
keer maakt u zich er zeer gemakzuchtig vanaf. U bent een PvdA’er zegt u, maar ik zeg u: ál de 
‘enen’ opgeteld vormen DE PvdA. Toch? En u weet goed dat u als PvdA’er wordt aangesproken op 
het gedachtegoed van DE PvdA. Ik probeerde u van vrouw tot vrouw te bereiken op het grote 
onrecht dat vrouwen vrouwen aandoen, waarvan nogal wat vrouwen de PvdA vertegenwoordigen. 
Jammer dat u zich er zó van afmaakt! Sorry, maar dat is nou juist typisch PvdA. Vrouwen met 
kinderen niet in hun waarde laten en als ze ‘lastig’ ziin met nonargumenten afdoen… tot in het 
armenvangnet toe! Vast geen onderzoek waard? U heeft belangrijkere dingen te doen had ik 
begrepen.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 16 oktober 2009, 0:20 uur
70 Hanneke van der Meer – Dank voor uw goede raad!
Niet meer lezen is makkelijker gezegd dan gedaan. U ziet wat gebeurd. Negeren? Een ding weet ik 
zeker. De grootste genoegdoening die ik het bewuste duo met hun secondant kan verschaffen is 
stoppen.
Iemands reputatie vernietigen is ongetwijfeld hun doel. Een leugentje meer of minder tot de 
omkering van de feiten toe, daar draaien ze handen niet voor om. En u ziet, het medium is vluchtig. 
Wie getroost zich de moeite om al die discussies terug te lezen? Daarop wordt gespeculeerd. Het gif 
dat ze voortdurend verspreiden kan z’n werk doen.
Voor het gemak, vergelijk het met de praktijken van Wilders & co.
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Nogmaals dank voor uw reactie.

Willem van Gelre zegt: 
vrijdag 16 oktober 2009, 12:52 uur
Intriest figuur, dat zichzelf moet bedanken waar anderen daar geen aanleiding toe zien…

Hanneke van der Meer zegt: 
vrijdag 16 oktober 2009, 12:54 uur
@ Mijnheer Sartorius,

Maakt U dan ook gebruik van de vluchtigheid van het medium, dan is uw reputatie waarschijnlijk 
snel weer hersteld. Verder kan ik beter niets meer hierover zeggen, want alle boosheid die ìk hen 
ontlok wordt op U gericht. Ik weet niet hoe te bewijzen dat ik gewoon degene ben met de naam 
waar ik al mijn leven lang naar luister.
Forums kunnen heel nuttig zijn maar dat anonieme ervan kan ook misbruikt worden en verwarring 
zaaien. Eigenlijk heel jammer dat het zo op de man spelen is geworden, misschien een uitdaging om 
dat op een NRC forum niet meer te laten gebeuren.
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"Moet regisseur Polanski nog boeten voor een dertig jaar oud 
zedendelict?"
Lisa de Wit zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 13:12 uur
Jaco Smit, wel wat wrang om uitgerekend Polanski te vergelijken met oorlogsmisdadigers. 
Ternauwernood heeft hij de oorlog overleefd als joods jongetje in Polen. Zijn hoogzwangere vrouw 
is eind jaren 60 in de VS vermoord door Manson en zijn kliek.

Dat oorlogsmisdaden niet verjaren is terecht. Zo zouden bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers als 
Cheney en GW Bush ook berecht moeten worden.

Natuurlijk kun je verkrachting niet goed praten, maar waarom nu deze heisa? Laat de VS zich eerst 
eens bezighouden met de afhandeling van Guantanamo, tenminste áls je al de vergelijking met 
oorlogsmisdaden wilt maken.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 29 september 2009, 19:10 uur
De God der wrake. Daaraan mag ook een filmregisseur niet ontsnappen. Wie heeft nog weet van de 
NVSH discussies over het wel of niet tolerabel zijn van pedofilie? Katholieke kindertjes uit het 
verleden, zelfs zeer recent, zie Ierland, kunnen er een woordje over meespreken. Over de doden 
niets dan goeds, maar had Fortuyn niet iets met Marokkaanse knaapjes?
En waar wordt momenteel de meeste kinderporno geproduceerd?
Justitie in de USA. Jarenlang tevens met een cultuur van eigenrichting, de lynchpraktijken. Zeer 
geciviliseerd, die USA, in een meerderheid van de staten is nog steeds de doodstraf van kracht. En 
dan de klasse, pardon racistische justitie, misdaden begaan door zwarten wegen veel zwaarder dan 
dezelfde begaan door blanken. Aan zo’n land lever je zelfs geen oorlogsmisdadiger uit, doen ze 
omgekeerd ook niet, uiteraard.

gustave claessens zegt: 
donderdag 1 oktober 2009, 19:43 uur
het is een interessante kwestie, die, zoals Frits Abrahams gisteren aanhaalde, een paralel heeft met 
de argentijnse piloot.
alletwee de misdaden zijn 30 jaar geleden gepleegd, alleen is de een hoogstwaarschijnlijk schuldig 
aan moord en de ander aan verkrachting.
De slachtoffers van de piloot kunnen het niet navertellen, en het Meisje van toen zegt nu andere 
dingen.
Hoogstwaarschijnlijk heeft zij een fors bedrag aan dollars gekregen en een verklaring moeten 
ondertekenen.
Dat wat ik van haar en over haar hoor in de media neem ik niet zo serieus omdat zij een 
‘overeenkomst’ heeft met Polanski.
Ik denk dat zij levenslang heeft door deze gedrogeerde verkrachting en dat Polanski hiervoor zal 
moeten boeten.
Ik vind met name de opmerkingen van Guusta van Gent hierover weerzinwekkend: het is gewoon 
‘not done’om je in te laten met minderjarigen, en Polanski wist heus wel wat hij deed.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 3:16 uur
Kan iemand ons informeren hoe het precies zit met het verjaren van zedendelicten?
Uitlevering. Ook zoiets. Zwitserland is bij mijn weten het enige land dat mensen uitlevert 
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afhankelijk van de strafmaat die gehanteerd wordt in het land dat om uitlevering vraagt. Dus duik 
nooit onder in Zwitserland. Altijd de klos.

57 gustave claessens – Zo kan die wel weer. Het meisje (vrouw) heeft levenslang. Dan lopen er op 
de wereld ettelijke miljoenen rond, niet alleen door verkrachting, met levenslang. Zijn of worden 
die ook recht gedaan? En u weet dat Polanski heus wel wist wat hij deed? Hoe weet u dat? Eigenlijk 
weerzinwekkend, die opmerking, als je dagelijks om je heen kijkt. Hoe crimineel zijn we dan niet 
allemaal wel? Waarschijnlijk kan dan iedereen direct achter slot en grendel. Prima oplossing voor 
het milieu.

gustave claessens zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 12:42 uur
@59 satorius,
Mijn opmerking sluit geenszins uit dat anderen dit ook meemaakten. Het is schrijnend dat die 
anderen zeer waarschijnlijk nooit verhaal kunnen halen, maar wel levenslang hebben…

Polanski lijkt mij zeker niet naief of wilsonbekwaam, als je zijn oevre bekijkt.
En als regisseur zich heel bewust wat ie doet en wat ie teweegbrengt. Dus ieder weldenkend mens 
weet dan dat hij wist wat ie deed.
Maar u gaat mij nu vertellen dat hij het niet wist?
U bent een gevaar voor de samenleving als u niet kunt bedenken dat (onvrijwillige) sex met een 
meisje van 13 echt niet kan.
Overigens blijf ik het een merkwaardige zaak vinden dat hij nu (pas) opgepakt is. Maar onschuldig 
is hij zeker niet.

gustave claessens zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 12:45 uur
Overigens, om een beetje de context wat aan te scherpen: rond 1970 heb ik op de Oude Binnenweg 
in Rotterdam een ‘pikante’film voor boven de 18 gezien met…Sharon Tate in de hoofdrol, 
regie..jawel Polanski.

Wieke Hoeben zegt: 
vrijdag 2 oktober 2009, 21:54 uur
Polanski alsnog in de beklaagdenbank?
De mensen’Samen’leving in de beklaagdenbank.

Kindermisbruik (Kijk, wij hebben ook kinderen en een nanny, kinderen als prestige objecten DAT 
IS KINDER MISBRUIK)

Kindermishandeling (Kinderen steeds weer meegeven aan steeds weer andere mensen vernielt op 
den duur iets in het kind en bovendien is er geen zicht op wat het kind beleeft in die uren.)

Emotionele verwaarlozing. (Kinderen hebben geen adequate mimiek meer, een afwijkend 
intonatiepatroon en bedonderde taalontwikkeling; er was niemand geïnteresseerd genoeg om met dit 
kindje ’schootgesprekken aan te gaan op de momenten, dat dit kindje daar voor open stond; toen de 
hersen groei van dit speciale kindje er rijp was… NEE die ene keer per week of per dag is NIET 
genoeg!)

Affectieve verwaarlozing. (Gewoon het moederlijf in de buurt. Gewoon. Godsamme, dat dit 
opgeschreven moet worden. Hoe gek zijn we hier?)
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Compensatie gedrag door ouders.
(Idioot veel laten eten, of idioot veel spullen, of idioot veel clubjes, de beste luiers tot het vierde 
levensjaar en verder, alvast taallessen in engels en nederlands, terwijl het gevoel niet geuit kan 
worden via taal..vergeten te leren.. bedenkt u het maar, de lijst is eindeloos.)

Negatie gedrag door overheden; als de samenleving nu maar productie kan laten zien en moeders.. 
onee, vrouwen moeten aan het werk!!! (Geld werk! Anders is het geen werk. De gevloekte 
geldgekken hebben alle terrein gewonnen en wij, de moeders hebben en hadden geen stem. Want? 
Geen vrouw, die als een man kan denken, die als een man een driedelig pak aantrekt en directeurtje 
speelt bij een voetbalclub in Rotterdam, die als een man op geldverdienste staat, is een aanwezige, 
liefdevolle, warme, gewone, niks pretenderende moeder, geen vrouw, die zo doet is een moeder en 
moeders?
Je bent pas een echte moeder als je het moederschap combineert met een topjob; dan kun je denken 
als een man… nou dáár heeft je kindje wat an.)
Achter het aanrecht vandaan, suf lui moedermens!!!!

Het heeft weinig zin, mevrouw Kramer, ze willen het niet zien en worden daarin gesteund door een 
trendvolgende overheid zonder enig gevoelsinzicht en zich verzuipend in achterhaalde economische 
werkingen, die God zij geloofd op hun laatste benen lopen, leve de instorting van de 
geldgekmachinaties, leve de instorting van het economisch systeem dat 9 mensen hongert om er 1 
te laten eten…..

voornamelijk mannen… en vrouwen, die er trots op zijn dat ze als mannen kunnen denken…. en 
gek hè? Ik kan met de beste wil van de wereld die mannen niks kwalijk nemen, zij weten ècht niet 
beter, zo voelt het, maar die vrouwen? Die zitten fout.

De gevolgen op langere termijn?
Affect en emotie armoede… onder veel en veel meer.
Dat gaat heel gezellig worden. Meerdere opeenvolgende vooral dove en zeker slechthorende 
mensgeneraties met emotiearmoede, tel uit je winst.
Jotum! Laten we Polanski aanklagen.
Afleiding geanalyseerd.

Eddy Dolfing zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 0:02 uur
Ik kan het niet nalaten om toch nog even te reageren op het stuk van die goeie ouwe Frits 
Abrahams.

Hij begint zijn stuk over beest Polanski zo veel belovend en dat blijft zo tot de laatste alinea 
aanbreekt:
‘Maar ik hoop wel dat Polanski een betere rechter krijgt, die hem eigenlijk maar één straf mag 
opleggen, een taakstraf, inhoudend het maken van een nieuwe, mooie film.’

Hiermee trekt Abrahams alles in het belachelijke.
Ben benieuwd of Abrahams ook zo praat als zijn eigen vrouw, dochter of kleindochter op een 
dergelijk gruwelijke manier wordt gedrogeerd en verkracht!

Het zijn allemaal pseudo pedofielen zo niet potentiële pedoseksuelen die ook maar iets van een 
greintje sympathie voor beest Polanski laten zien.
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louis sartorius zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 1:59 uur
63 gustave claessens – U kunt niet weten wat er heeft plaatsgevonden. Punt. Nu bombardeert u mij 
ook nog tot een gevaar voor de samenleving door te insinueren dat ik niet kan bedenken enz. Je bent 
overigens zolang onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. Zullen we het daarop houden v.w.b. 
de justitiële kant van de zaak?

En hoe zit het met sexuele gevoelens bij kinderen? Is dat een te verwaarlozen aspect in deze 
samenhang van crime and sex? Het arbitraire van leeftijdsgrenzen. En wanneer is sex vrijwillig of 
onvrijwillig? Meneer Claessens, we komen hier op een terrein vol voetangels en klemmen, waarvan 
juist de grootste, om ze maar zo te noemen, viespeuken profiteren, geobsedeerd als ze zijn door 
vleselijke lusten.
En de onderdrukking van lustgevoelens? Wel eens gehoord van kleine- en doodzonden? Hele 
handboeken zijn hierover volgeschreven.

En toch blijft het me verwonderen, eigenlijk ook niet, want de vrouw is maar een tweederangs 
schepsel, dat vrouwen nog steeds massaal vernederd en mishandeld worden, verhandeld als vee, 
gebruikt voor de porno-industrie, reclame, etc. Bij uitstek in een land als de USA met haar 
Christelijke en schijnheilige moraal. En uitgerekend daar komt een uitleveringsverzoek vandaan 
voor een daad die meer dan dertig jaar geleden heeft plaats gevonden. Wat een obsessie.

En in 64 ’scherpt u de context aan’. Een ‘pikante’ film. Een pikante horrorfilm misschien? Nee, de 
context ontgaat me.

louis sartorius zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 19:23 uur
74 Eddy Dolfing – Het beest. U heeft weet van het beest, het beest in de mens? Pas maar goed op 
uzelf, houdt u in bedwang zou ik zeggen.
Het beest. Doet me denken aan een cartoon van Plantu afgelopen week in Le Monde. Khadaffi. 
“Diplomatie. Bon, alors on est bien d’accord. Polanski, c’est le méchant et le comique lybien, c’est 
le gentil.” Zwitserse diplomatie. Zo gaan die zaken in onze beschaafde en kindvriendelijke wereld. 
Het lachen vergaat je.

Dick Kok zegt: 
zaterdag 3 oktober 2009, 20:09 uur
@louis sartorius, 75:

Wat er volgens het slachtoffer heeft plaatsgevonden kunt u nalezen in haar getuigenis:

http://www.thesmokinggun.com/archive/polanskia1.html

De oorspronkelijke aanklacht was voor het geven van drank en drugs aan een minderjarige en het 
verkrachten en anaal verkrachten van een minderjarige.

Zelfs als het met instemming van het slachtoffer zou zijn gebeurd, is het geven van drank en drugs 
aan en het sex hebben met een minderjarige verboden. Op borgtocht de benen nemen tijdens een 
rechtszaak is ook verboden. Als je de getuigenis van het slachtoffer leest, krijg je niet de indruk dat 
het met instemming van het slachtoffer gebeurde.

In een accoordje met de aanklager heeft hij destijds schuld bekend aan sex met een minderjarige, in 
ruil voor het laten vallen van de aanklachten in verband met verkrachting en drugs. Hij heeft zelfs 
nooit beweerd onschuldig te zijn.
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Hij is toen dus al ongelovelijk gematst. Door er vandoor te gaan is dat accoord met de aanklager 
komen te vervallen, en komt er nog eens een straf voor het vluchten op borgtocht bij.

Talent en moreel geweten staan geheel los van elkaar. Het is mogelijk dat iemand zowel een groot 
kunstenaar is, als een kinderverkrachter, net zo goed als het mogelijk is dat een saai entalentloos 
persoon moreel zeer hoogstaand is.

Gustave Claessens zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 10:55 uur
@75 satorius,

Dick Kok (79) brengt heel goed onder woorden wat ik u ook wilde laten weten.
Wat u zegt over de gevoelens van kinderen vind ik nogal dubieus. Ik ben meestal alert als anderen 
het over de gevoelens van andern hebben.
Uw opmerking is volgens mij niet zonder bijbedoeling.
Een pedosexueel weet altijd zo goed te vertellen, wat kinderen lekker vinden, of wat ze wel niet 
missen.
U begeeft zich voor mij op erg glad ijs.

Gloria van der Spek zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 16:03 uur
Er zijn grenzen. Toen en nu en voor – laten we hopen- ALTIJD!
Meisjes van dertien… te groot voor klein en te klein voor groot: daar moet je vanaf blijven als 
volwassene!!
Polanski gaat gewoon de weg die iedere (gepakte) pedofiel behoort te gaan, vroeg of laat…
Overigens, je zal als moeder je 13-jarige dochter maar brengen voor een pikante fotosessie naar 
wáár dan ook! Sick die zgn oudertrots.
Maar buiten dat: 44-jarige ‘dirty old man’ behoorde beter te weten. Hij was 31 jaar ‘wijzer’ dan zijn 
lustobject. Wel schuld bekennen en weglopen voor de consequentie? Een echte filmheld op sokken!

Lees ook Dick Kok @79.

@72 Wieke Hoeben

Met u eens. Intens triest hoe de uitgeleverde kinderen van onze ‘welvaartstaat’ op velerlei wijze 
mishandeld/ verwaarloosd worden. Lichamelijk, emotioneel…! Het meest schrijnende is dat 
lukraak vertrouwen van nogal wat ouders in de reguliere en/of familieopvang. Regelrecht prooi 
voor de ‘zwakken van vlees’ En niet alleen die ‘vreemde vieze meneer’, maar ook berichten over 
‘knuffelbeluste opa’ en ‘schootgrage oom’ sijpelen inmiddels met mondjesmaat binnen. Tenminste 
van kindjes die durven spreken… zwijgen is goud?
Laat we maar hopen dat die mondjes overlopen waar de geruïneerde hartjes overvol van zijn. 
Kunnen we eindelijk putten gaan dempen a l v o r e n s de uitbestede kalfjes verdronken zijn!

louis sartorius zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 18:19 uur
86 Gustave Claessens – De fascinatie voor sexuele misdaden. Hoe definiëren we deze misdaden? 
Nog niet zo lang geleden vielen hier ook homo-erotische relaties onder.
Hoe omschrijf je pedofilie? Hoe kijk je tegen prostitutie aan, tegen porno, tegen het gebruik van 
sexuele symboliek? Vooral tegen het onderdrukken van lustgevoelens, de rol van godsdienst, het 
adoreren van het moederschap en vrouwenonderdrukking?
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We komen hier op het terrein van macht en onmacht, van koopwaar, ook menselijke. Marilyn 
Monroe en de Kennedy’s als illuster voorbeeld. Omdat u kennelijk het wraak karakter in de zaak 
Polanski ontgaat, zie mijn 25 en 77, de vraag: “Bent u voor of tegen het uitleveren van een 
Nederlands onderdaan aan een ander land voor een misdaad waarvoor hij of zij in Nederland niet 
meer bestraft kan worden?”

Nu even iets over de persoonlijke insinuaties die in uw stukjes verweven zitten. Kunt u nog helder 
denken als het woord sexualiteit valt? Bent u zich bewust van het onderdrukkende karakter van 
moralistische praktijken? Met als gevolg dat meestal een uitweg wordt gezocht om die onderdrukte 
gevoelens te uiten en precies dan komen we op het terrein van sexualiteit en geweld. Zelfs als er 
geen sprake is van onderdrukking van sexuele gevoelens valt dan het agressieve karakter, weliswaar 
gesublimeerd, te ontkennen? Vraag het maar eens aan vrouwen, zou ik zeggen.
Ken u zelf, meneer Claessens, dat beest in uzelf waar ik het overhad met name, terwijl u normen 
voor anderen stelt. Vraagt u zich eens af waar die kunstmatige scheidslijnen vandaan komen tussen 
diverse vormen in uitingen van sexualiteit. Uw houding getuigt van repressie en niet van bevrijding.
Mag ik concluderen dat uw opmerkingen aan mij gericht kwalijk zijn binnen uw context?

Gustave Claessens zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 20:29 uur
@90, louis sartorius,
U tracht uw brede blik op het schemergebied van de sexualiteit op mij te projecteren, maar dit is mij 
te breed, we hebben het hier over de perversie van een meneer die een meisje van dertien drogeert 
en verkracht.

Als u dat in breder verband wilt zien is dat uw goed recht, (Monroe, wraak, bevrijding) maar 
projecteer uw gevoelens over het beest in uzelf niet op anderen. Dat zijn uw gevoelens en u weet 
niets van mijn gevoelens.

Als u zich niet herkent in de door mij gekozen woorden hoeft u zich geen zorgen te maken. (u 
noemt deze insinuaties, ik noem het speculatie zonder kwalijke opzet)

Of laat ik het zo zeggen:
Voor wie twijfelt geldt het niet, voor wie niet twijfelt zal het gelden (citaat Frederik van Eeden)

louis sartorius zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 21:51 uur
Onder het thema “Heeft de politiek schuld aan onze eigen problemen?” heeft P. Aln iets te melden 
(maandag 5 oktober 2009, 12:22 uur) waaraan, gelet op een aantal reacties in deze discussie niet 
voorbij gegaan kan worden:
“En het recht wordt door menigeen als krom ervaren: volwassen Nederlandse vrouwen, als 
zedendelinquenten of als actoren bij zware misdaad, en bij psychische of psychiatrische ellende van 
veel kinderen lijken systematisch vrijuit te gaan (…).”

“Was will das Weib?”

Luxe, gemak, bezit, bescherming, georiënteerd op het mannetje die dat alles kan leveren. De 
geschiedenis is er van doortrokken. De concubine, de maîtresse, de courtisane. Kinderen als 
bijzaak, als toevallig ongeluk, of als ‘waarmaker of -maakster’ voor vervlogen dromen. Logisch dat 
justitie hier medegevoel toont. Volgens een door mannen geformuleerd recht, hier en daar 
geamendeerd door vrouwen. Vrouwen zijn begerenswaardig, kinderen het bijproduct.
En wat als vrouwlief verworden is tot onaantrekkelijk voor de markt van vlees en lust? Een 
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poezelig oud dametje. Haar rest slechts het knuffelen van kindertjes. Een vorm van vleselijke 
zwakte? Weleens gemerkt hoeveel weerzin dat bij kleine kinderen opwekt?

“Und was tut der Mann?”

louis sartorius zegt: 
maandag 5 oktober 2009, 21:58 uur
91 Gustave Claessens – Gelet op uw reacties, u kent geen twijfel in deze. U weet, en volgens u 
behoor ik te weten. Heel simplistisch. Heeft weinig met rechtspreken van doen, maar meer met aan 
de schandpaal nagelen.

Veronica Cramer zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 3:19 uur
Was will das weib? Louis Sartorius.
Uw definitie daarvan is wel erg gemakkellijk.

De cultuur om de echtgenote op blote voeten en in verwachting achter het aanrecht te houden is in 
de meeste geciviliceerde landen wel over.

Het is alleen nog gebruikelijk in landen waar
vrouwen koopwaar zijn. Volkomen onder de duim van
Vader en Moeder. Gauw uit huis plaatsen en aan een
echtgenoot toevertrouwen terwijl ze nog helemaal in takt zijn. Verse waar!

In Japan zijn de vrouwen er wel achter. Die trouwen
niet meer en scheppen een carriere voor zichzelf.
Ze zijn gewoon een instituut op zichzelf, hebben kun kansen bekeken en hebben besloten dat ze wel 
genoeg hebben aan zichzelf.

Vrouwen redden zichzelf wel uit de middeleeuwse
toestanden die U aanhaalt, Louis Sartorius.

De verantwoording voor kinderen is vanaf de eerste dag enorm. Wanneer het spul dan ook nog in de 
puberteit komt moet er al wel een grote mate van vertrouwen zijn tussen ouder en kind, anders 
wordt het nooit meer wat, gaan ze stiekum kunsten uithalen.
Mijn zonen konden er wel inkomen dat het geen goed plan was om een eind weg te neuken, links en 
rechts.
Het idee dat er ergens een kind zou kunnen rondlopen waarvan ze het bestaan niet afwisten
dempte die gein regelrecht. Ze houden van kinderen.
Dat moet je ze wel vertellen als ze twaalf zijn.
Snappen ze niks van maar het blijft hangen.

Wat is het verschil tussen een pedofiel en een persoon die de schoonheid van jonge mensen 
apprecieert?
De pedofiel gebruikt alles wat mogelijk is om de verboden vruchten te kunnen consumeren.
De rest denkt: Mooi meissie, leuk knulletje. Feest voor het oog, maar daar houdt het op.
Gustave Claessens, ik ken U noch Louis Sartorius.
Voor de laatste houdt het daar volgens mij wel op. Goed lezen kan ik nog wel.
Als ouder loop je naast een kind, niet ervoor en ook niet er achteraan en wel beiden Moeder en 
Vader. Dat is de taak.
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Kinderen van 13 tot 16 lijken net minie vrouwen en mannetjes. Voor dit soort mensen liggen 
schoften op de loer. Als ouder moet U daar bij zijn.

Wanneer dat lukt voor 80%, heeft U recht op een medaille voor slapeloze nachten, het ophalen van 
kinderen van weet ik veel waar, het oplappen van wonden bij roekeloze ondernemingen, het 
afschrapen van het plafond van gevechten met fruit wanneer je een paar dagen weg bent.

Gustave Claessens zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 14:37 uur
@93, louis sartorius,
Als mens twijfel ik genoeg. Ook over de zogenaamde rechtspraak in de Verenigde Staten van 
Amerika, waar je zelf een deal kunt maken, deels schuld bekennen en er mee weg komen.
Mijn eigen instinct en moraal zegt mij dat het niet deugt om een 13 jarig meisje te drogeren en te 
verkrachten. Ook al is het 30 jaar geleden gebeurd. Punt.

Heeft u toevallig in NRC bijlage van afgelopen zaterdag het verhaal over Ted van Lieshout 
gelezen? Als 12 jarig jongetje zoveel aandacht gekregen van een heer, dat hij er nu nog niet klaar 
mee is.
Misschien ben ik te zwaar op de hand, maar het zal toch niet gebeuren dat een society figuur met 
aanzien en macht ermee wegkomt, ik vind dat USA een duidelijk signaal afgeeft: daar doen wij niet 
een mee.

louis sartorius zegt: 
dinsdag 6 oktober 2009, 21:09 uur
95 Gustave Claessens
Van Lieshout: “Het hindert mij dat er geen begrip is voor pedofielen. Als je kanker krijgt, leeft 
iedereen met je mee, maar als je pedofiel bent, dan moet je aan je ballen worden opgehangen.” En: 
“Ik vind kinderen stom. Gewoon stom.”

Gustave Claessens, kent u de uitspraak uit de bijbel, ‘vervloekt tot in het derde geslacht’? Bijbelvast 
ben ik niet, maar de uitspraak slaat op incest. Een vrouw, moeder van twee dochters, heb ik leren 
kennen. Ze was het ‘gevolg’ van een dergelijk delict, in mijn ogen het meest afschuwelijk dat een 
man een vrouw, zijn dochter, kan aandoen.
Eén geval van pedofilie heb ik van nabij meegemaakt. de relatie had de instemming van de ouders. 
Het kind, een meisje van een jaar of 10, 11, had een ‘band’ met haar onderwijzer. Die is gebleven en 
ze zijn later getrouwd. De onderwijzer is bij het bekend worden van die relatie meteen op non-actief 
gesteld.
Over het werk van mijn vrouw kan en mag ik het hier niet hebben. Een ding is voor mij zeker, aan 
kinderen wordt ontzettend veel leed berokkend, vaak ook van geestelijke aard, zowel door vaders 
als door moeders.

U kunt er van op aan, dat ik me terdege bewust ben over wat ik hier te melden heb. Daarom verfoei 
ik zo zeer de media hype rond de zaak Polanski (Zijn film, Le Locataire, gezien over de angsten van 
een paranoïde huurder?), die meer onder de noemer van volksjustitie gebracht kan worden en ons 
niets nader brengt tot zeg een oplossing of voorkoming van dergelijke daden. U leest het hierboven, 
over ‘vieze ouwe mannetjes’ gaan ze het hebben. De onkunde en valsheid straalt er vanaf.

En vergeet niet, kleine kinderen zijn volwassenen in notendop, ook daar heeft Van Lieshout het in 
zijn artikel over. De reine, blanke kinderziel, wat een quatsch. Zie maar wat ze elkaar aandoen. De 
keerzijde van de medaille dus. Het ‘beest’ in de mens is vanaf het begin van het leven aanwezig. 
Het geeft te denken, en daar sloeg mijn opmerking op, dat Polanski als beest wordt gekwalificeerd. 
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Dan kun je hem weg zetten als Unmensch en zijn we verder van het probleem af. Zo eenvoudig ligt 
het dus niet.

In een andere discussie heb ik een wijze Indiaan over het aspect beest aan het woord gelaten, hier 
nogmaals:

Parabel van twee Wolven

Een oude Cherokee indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven.
‘Binnen in me is een gevecht gaande’, zegt hij tegen de jongen.

Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven.

De ene wolf is slecht.
Hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, 
schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trotst, superioriteit en ego.

De andere wolf is goed.
Hij is vreugde, vrede, liefde, hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, 
medegevoel, vrijgevigheid, waarheid, compassie en geloof.

Binnen in jou woedt de zelfde strijd en datzelfde geldt voor ieder mens.

De kleinzoon denkt daar enkele ogenblikken over na en vraagt dan aan zijn grootvader: ‘Welke 
wolf zal het gevecht winnen?’ De oude Cherokee glimlacht en antwoordt eenvoudig: ‘Degene die je 
voedt.’

Met dank aan Morticia

Voorts en bepaald niet om Polanski in bescherming te nemen, maar hij is zeker niet het type van een 
society figuur met aanzien en macht. Verontrustend is ondertussen wel hoe het internationale recht 
werkt en de diplomatie. De kinderporno en het sextoerisme. Het ‘beest’ Polanski te grazen nemen 
en de rest draait door. Dat vind ik nou gruwelijk.

louis sartorius zegt: 
woensdag 7 oktober 2009, 17:59 uur
94 Veronica Cramer – Sigmund Freud, ook een man die dacht achter de waarheid van de vrouw te 
zijn gekomen. De vrouw, een gemankeerde man. Eerlijk gezegd denk ik dat het omgekeerde juister 
is. Vrouwen baren en lijken daar hun volledige zingeving in te vinden. Bij gebrek aan deze 
mogelijkheid gaan mannen ’scheppen’ en vooral imponeren. Lieten ze dat laatste nu maar 
achterwege, waren ze misschien nog ergens goed voor.

U lijkt me iemand die de geest van het feminisme begrepen heeft. Vrouwen kunnen zonder mannen. 
Zelf verantwoordelijkheid nemen, je niet afhankelijk opstellen of laten maken. Zelfstandig denken 
en niet meer slaafs religieuze kronkels van mannen volgen tot dweepziek toe. Nuchter, met beide 
voeten op de grond.

Laat mannen achter een bal aanhollen. Vinden ze alle bevrediging in. Rugby en voetbal. Scoren is 
als klaarkomen, echt. Dat zullen vrouwen nu op hun beurt nooit helemaal begrijpen. Is ook niet 
nodig, zolang mannen maar hun speeltje hebben. Dat is nu het typisch middeleeuwse aan de man. 
Nogmaals, bleef het maar daarbij.
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Feminisme, het paternalisme voorbij en geen imitatie hiervan. Maar wat zijn vrouwen toch 
begerenswaardig…

Veronica Cramer zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 4:24 uur
#97 Louis Sartorius.
Sigmund Freud vindt ik een rare vent
Carl Jung ook.
Maar ja, ze moesten toch op een of andere brood op tafel brengen.
Tegenwoordig stuurt een kapitaalkrachtige echtgenoot de vrouw naar een fantastische kliniek, die 
de wangen achter de oren opknoopt, de borsten opblaast tot onwaarschijnlijk volume, het buikvet 
wegzuigt, de billen weer ferm maakt door een flink stuk uit de huid te knippen en de handen niet te 
vergeten. Aan de zijkant inknippen en het buikvet erin spuiten.
Als ze dan stralend thuis komt, want er is ook flink gewerkt aan de “eigenwaarde”, zegt haar man
“lieverd je bent als nieuw”, ga een andere man
zoeken, want ik ben weg. Ik heb al jaren een leuke verhouding. Dag!

Vroeger stuurden vermogende mannen de vrouwen naar
Freud en Jung. Die hadden een gat in de markt ontdekt.

Van het feminisme heb ik ook nooit iets begrepen. Blijf van mijn lijf was voor mij een klare zaak. 
Baas in eigen buik ook.
De rest van de club kon me gestolen worden.

Net zoals een berin met jongen en een bezeerde klauw is een Moeder heel gevaarlijk.
Dat geldt ook voor de echtgenoot als deze de beest uithangt.

Begerendswaardig? Ik heb nooit leren lonken naar mannen maar ze houden meestal de deur voor 
me open.
Aan de kant gezet voel ik me niet.

Met een beetje verstand is het tegenwoordig veel beter en eerlijker geregeld tussen partners.

Wat er van Polanski moet worden weet ik niet. Hij wordt opgejaagd door een land waar nogal veel 
politici homosexueel zijn, braaf trouwen en hun homosexualiteit puik onder de dekens houden.
Wat moet je daarmee?
Wat niet wegneemt dat je van meisjes van 13 moet afblijven.

Eddy Dolfing zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 18:10 uur
Naar aanleiding van de zoveelste reactie van Louis Sartorius wil ik – en misschien iedereen die hier 
een reactie heeft geplaatst – nu weleens weten of deze man zelf kinderen en misschien wel klein 
kinderen heeft.

louis sartorius zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 20:23 uur
100 Eddy Dolfing
Punt 1. Kinderen, kleinkinderen? Dat gaat u geen zak aan.
Punt 2. U oordeelt en insinueert.
Punt 3. Waar verdedig of toon ik sympathie voor Polanski? De man ken ik niet. U wel, u heeft het 
over het ‘beest’ Polanski.
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Punt 4. Hebt u enige weet van rechtspraak en diplomatie?
Punt 5. U hanteert het schema bij potentiële militaire dienstweigeraars op grond van 
geweldloosheid: “en wat als uw vriendin bedreigd wordt, blijft u dan ook geweldloos?”
Punt 6. U denkt namens anderen te spreken?

Enkele weken geleden werd door de redactie de vraag aan de orde gesteld: “Wat is de voornaamste 
oorzaak van de wachtlijsten in de jeugdzorg?” Lees de reacties eens zorgvuldig door. En raadpleeg 
de links. U weet dan hopelijk waar ik naar toe wil. Het belang van kinderen in een 
kindonvriendelijke maatschappij, een maatschappij waarin kinderen vaak slechts gezien worden als 
consumptiegoed, letterlijk en figuurlijk.
Moet ik me nog expliciet uitlaten over geweld? Geweld in woord en daad? Dat doe ik al te pas en te 
onpas. En niet selectief. Kan het duidelijker?
Al bij al heb ik toch weer op uw nonsens gereageerd. Tevreden? Uw antwoord op 77 graag.

louis sartorius zegt: 
donderdag 8 oktober 2009, 22:54 uur
99 Veronica Cramer – Bij Carl Jung komt er nog een lading hokus pokus overheen, als ik me het 
tenminste nog goed herinner.
We weten allemaal, de inhoud is belangrijker dan de verpakking, het uiterlijk. En toch vallen we op 
de verpakking. Hoe kan dat?

In Frankrijk is een rel uitgebroken met de minister van cultuur als mikpunt. Je krijgt de indruk dat 
de affaire indirect met Polanski van doen heeft. Preciezer, het draait om het boek “La Mauvaise 
Vie” van de volle neef van. Hij onthult in het boek de gang van zaken rond homo’s en pedofielen in 
Thailand. De passages waarom het gaat publiceerde Le Monde vandaag:

http://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2009/10/08/extrait-de-la-mauvaise-vie-de-frederic-
mitterrand_1251310_823448.html

Zonder nou meteen te gaan psychologiseren, dat doen anderen al meer dan genoeg, blijf ik weer 
met het raadsel zitten waarom mensen zijn zoals ze zijn. Met een vorm van affiniteit die weerzin 
opwekt en waar ik persoonlijk niet van gediend ben. Afgezien nog van het geweldsaspect en het 
domineren van ouderen over jongeren. Het gebeurt.

Die voorkeuren van Frédéric Mitterrand. Groot filmkenner. Niet voor niets een groot bewonderaar 
van Pasolini op tweeërlei wijze, zoals nu blijkt. Het komt, pedofilie, in de beste families voor. 
Daarmee vergeleken is het leed van Chirac van een andere orde. Zijn hond moest in therapie, had 
het baasje, als ik de woorden van Frits Abrahams goed begrepen heb, in de edele delen gebeten. Ja 
het terrein van sex en geweld is oeverloos.

Veronica Cramer zegt: 
vrijdag 9 oktober 2009, 14:56 uur
#102 Louis Sartorius.

Over zedendelicten. Ik laat niets mijn computer binnen tenzij gepubliceerd in een krant zoals b.v.
Le Monde. Daar kom ik nog wel aantoe.
Over Carl Jung. Ooit gehoord van The Aryan Christ, the secret life of Carl Jung. Schrijver Richard 
Noll?

Hij had wel iets meer dan hokus pokus in het vizier.
Geld. Hij maakte miljoenen dollars uit Edith Rockefeller, ja dochter van John D.
Carl was voorstander van polygamie als spriritueel pad en vandaar zijn affaires met vrouwelijke 
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dicipelen. Verder was hij een regelrechte anti-Semiet.
Dat boek kocht ik toen het uitkwam in 1997, las het in een ruk uit en het enige wat er na 12 jaren 
van bleef hangen is dat Jung een rare vent was. Ik ga het nog maar eens lezen. Hij was nog 
gevaarlijk ook.

Gustave Claessens zegt: 
vrijdag 9 oktober 2009, 19:29 uur
@100, Dolfing,
Meneer Sartorius is zeer gedreven in het posten op dit forum, niet gehinderd door vele, zeer 
buitenissige, vormen van projectie.
Hij heeft mij ook uitgemaakt voor iemand die veroordeelt en insinueert.
Sommige mensen vinden het heerlijk om aandacht te krijgen en doen er alles voor om dat zo te 
houden.
Ik neem hem niet meer serieus.

louis sartorius zegt: 
vrijdag 9 oktober 2009, 23:43 uur
De Goedmens denkt niet na. Hij weet en matigt zich aan. Hij kent de slachtoffers, zijn objecten 
nietwaar?

Hulp? Worden slachtoffers als objecten werkelijk geholpen?

Nee, een eeuwig durende kringloop aan slachtoffers, niemand wordt geholpen, alles blijft bij het 
oude.
Wat zijn we toch goed, zegt de Goedmens.

103 Veronica Cramer
Zolang we er wijzer van worden kan het geen kwaad te reageren. U haalt een boek aan met een veel 
zeggende titel, de arische Christen. Eens gekeken wat Wkipedia te melden had.
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
Al bij al klinkt het nogal griezelig. Collectief onderbewuste, archetypen. Meer geloof of ideologie 
dan wetenschap. Een totaal concept.

Freud is andere koek en heeft meer te bieden dan zijn psychoanalyse. Zijn cultuur-theoretische 
geschriften met name. Lees maar eens zijn antwoord op een brief van Einstein uit 1932 met de 
vraag: “Gibt es einen Weg, die Menschen von dem Verhängnis des Krieges zu befreien?” Freud 
besluit zijn antwoord op die vraag met de zin: “Alles, was die Kulturentwickelung fördert, arbeitet 
auch gegen den Krieg.”
Belangrijk vind ik zijn “Das Unbehagen in der Kultur” (ook vanwege mijn beroep) en zijn 
verhandeling over godsdienst in “Der Mann Moses”.
U mag best Freud een rare vent vinden, was hij misschien ook. Toch lijkt hij meer in ‘Verruf’ te zijn 
geraakt door de activiteiten van zijn dochter en volgelingen. Vergelijkbaar met Marx.

Eddy Dolfing zegt: 
zondag 18 oktober 2009, 22:09 uur
Geachte heer Polan…Sartorius,

Volkomen begrijpelijk dat u na al uw reacties in deze discussie bezig bent met zelf rehabilitatie!
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Wie is toch Eddy Dolfing? Nooit eerder tegengekomen in de discussies hier. Plausibele aanname: 
een van de vele trollen van Willem etc. tot Maria Pekelharing toe.
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